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ABSTRAK 

Sebanyak lima isolat bakteri amilolitik yang toleran pH 9 berhasil diperoleh dari 

contoh tanah di TWA Situ Gunung, Sukabumi. Bakteri amilolitik yang dimaksud 

adalah bakteri yang mampu  memproduksi enzim amilase dan memecah pati di 

luar selnya. Contoh tanah diambil dari  empat lokasi yang berbeda yaitu tepi 

hutan (TH), hutan (H), lapang (TL), dan tepi danau  (TD). Dari contoh tanah 

tersebut didapatkan 16 isolat bakteri yang mampu tumbuh pada media yang 

mengandung pati dengan pH 9. Lima isolat di antaranya menghasilkan zona 

bening  di  sekitar  koloni.  Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  aktivitas  amilase 

ekstraselular. Tiga isolat yang menghasilkan zona bening terbesar yaitu isolat H 

1.1, H 3.1, dan TL 1.1. Ketiga isolat tersebut masing-masing memiliki aktivitas 

spesifik sebesar 4.128 U/mg, 0 U/mg, dan 0 U/mg. Dari hasil pengukuran, isolat 

yang memiliki aktivitas  amilase  hanya isolat H 1.1 yaitu sebesar 0.161 U/ml 

dengan  kadar  protein  sebesar  0.039  mg/ml.  Sedangkan  untuk  isolat  TL  1.1 

memiliki kadar protein sebesar 0.099 mg/ml dan  isolat H 3.1 memiliki kadar 

protein sebesar 0.048 mg/ml. 
 

Kata kunci : Amilolitik, Amilase, pH 9, aktivitas amilase. 

 
PENDAHULUAN 

Taman Wisata Alam (TWA) Situ Gunung terletak 15 km dari Sukabumi, 

tepatnya di daerah Cisaat Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten 

Sukabumi, Jawa Barat. Daerah ini terletak di lereng hutan tropis dan termasuk ke 

dalam wilayah Taman Nasional  Gunung Pangrango dengan ketinggian 1000 m 

dari  permukaan  laut.  TWA  Situ  Gunung  merupakan  kawasan  yang  memiliki 

keanekaragaman flora dan fauna yang cukup tinggi. Flora yang terdapat di sana 

diantaranya  puspa,  rasamala,  damar,  saninten,  hamirung,  dan  beberapa  jenis 

anggrek yang dilindungi, serta terdapat 62 jenis satwa liar. Kondisi hutan tersebut 

sangat  memungkinkan terdapatnya keanekaragaman bakteri yang tinggi antara 

lain bakteri amilolitik. Substrat untuk pertumbuhan bakteri pendegradasi pati ini 

melimpah di TWA Situ Gunung. 

Amilase merupakan enzim yang bekerja menghidrolisis pati yang dapat 

dihasilkan  oleh bakteri, fungi, tumbuhan dan hewan. Amilase yang dihasilkan 

oleh  bakteri  banyak  dimanfaatkan  dalam  industri,  terutama  industri  makanan, 

minuman, tekstil, farmasi, dan  detergen. Hal ini karena umumnya amilase asal 

bakteri mempunyai aktivitas yang tinggi dan  bersifat lebih stabil dibandingkan 

yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sebagian besar industri, seperti industri 

makanan  dan  minuman  menggunakan  amilase  tahan  asam  (Whittaker  1994). 

Namun lain halnya dalam industri detergen yang justru menggunakan  amilase 

basa atau alkalin. Selain itu, amilase juga mampu menghasilkan 

maltooligosakarida spesifik dalam hidrolisis pati pada tingkat yang cukup tinggi 

(Tigue  et  al.  1995).  Hal  tersebut  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  pembuat 
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detergen dan obat. Fungsi amilase dalam detergen untuk menyingkirkan kotoran 

seperti coklat, keringat, dan telur dari pakaian. 

Bakteri amilolitik  merupakan  adalah  bakteri  yang  memproduksi  enzim 

amilase  dan  memecah  pati  (Frazier  &  Westhoff  1988).  Genus  bakteri  yang 

termasuk kelompok bakteri amilolitik yang cukup dikenal luas ialah Bacillus dan 

Clostridium, Bacteriodes, Lactobacillus dan Micrococcus (Pelczar 1988). 

Dalam dasawarsa  terakhir  ini,  pemakaian  enzim  yang  sifatnya  efisien, 

selektif,   mengatalisis  reaksi  tanpa  produk  samping  dan  ramah  lingkungan 

meningkat   pesat.   Oleh   karena   itu   diperlukan   upaya   seleksi   bakteri   yang 

mempunyai  aktivitas  amilolitik.  Upaya   tersebut  akan  lebih  bermanfaat  jika 

dilakukan seleksi sehingga diperoleh bakteri amilolitik yang unggul. 

Tujuan dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengungkapkan  isolat  bakteri 

amilolitik alkali yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa 

contoh tanah. Penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu pengambilan contoh tanah 

yang dilakukan pada tanggal 26-28 Juli  2004 di TWA Situ Gunung, Sukabumi 

dan  seleksi  bakteri  penghasil  enzim  ekstraseluler  dan  pengujian  aktivitas  α- 

amilase  yang  dilakukan  di  Laboratorium  Mikrobiologi,  Departemen  Biologi, 

FMIPA, IPB, Bogor. 
 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan yang digunakan yaitu contoh tanah dari beberapa lokasi di TWA 

Situ Gunung, yang terdiri atas (1) tepi hutan (TH), merupakan tanah berserasah 

yang diambil pada jarak 6 meter dari tepi jalan aspal; (2) hutan (H), merupakan 

tanah yang berasal dari tepi hutan, dimana vegetasi tanamannya berupa pohon; (3) 

lapang (TL), merupakan tanah dari lapangan terbuka yang tidak ditumbuhi oleh 

vegetasi apapun di pinggir danau; dan (4) tepi danau (TD), merupakan tanah yang 

diambil dari tepi danau, yaitu ± 2 m dari tepi danau. 
 

Pengambilan Contoh 

Contoh  tanah  dimasukkan  ke  dalam  kantung  plastik  dan  dibawa  ke 

laboratorium untuk dianalisis kandungan bakteriologis yang terdapat di dalamnya 

dan diukur derajat  keasamannya (pH). Derajat keasaman tanah diukur dengan 

mencampur 3.0 gram contoh tanah dengan 7.5 ml akuades (perbandingan 1:2.5). 

Sebelum   diukur,   tanah   dan   akudes   diaduk   dan   partikel   tanah   dibiarkan 

mengendap.  Bagian  supernatan  diukur  pH-nya  dengan  kertas   pH  indikator 

universal. 
 

Seleksi Mikrob Amilolitik 

Mikrob diseleksi dengan cara ditumbuhkan dalam 50 ml medium adaptasi 

dan  pengayaan yaitu media kaldu yang mengandung pati tepung tapioka 0.5%, 

KH2PO4 0.13%, MgSO4
.
7H2O 0.05%,  ekstrak khamir 1%. Medium ini ditetapkan 

pada pH 9 dengan menambahkan NaOH 0.1 M. Isolat diinkubasi pada suhu 37º C 

dengan kecepatan 140 rpm selama 48 jam. Biakan pengayaan ini digores dengan 

metode kuadran di media agar-agar pati ber-pH 9 dengan komposisi  pati tepung 

tapioka 0.5%, KH2PO4   0.13%,  MgSO4
.
7H2O 0.05%, ekstrak khamir 1%, dan 

agar-agar 2%. Biakan diinkubasi pada suhu 37º C. Setelah 48 jam koloni yang 

tumbuh digores  kembali pada medium agar-agar pati untuk disiapkan menjadi 
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inokulum. Sisa koloni yang terdapat pada agar cawan ditetesi larutan iodium 
(komposisi : Kalium Iodida (KI) 4.0 gram, I2  4.0 gram, air suling 600 ml) untuk 

pengamatan  zona  bening  dan  pengukuran  indeks  amilolitik.  Setelah  24  jam 
sebanyak 2 lup koloni yang tumbuh pada agar-agar pati diinokulasikan ke dalam 

tabung ulir yang berisi 10 ml medium agar pati dengan  komposisi yang sama. 
Tabung ulir diinkubasi pada suhu 37º C selama 24 jam dan pada akhir  masa 

inkubasi biakan siap dipakai sebagai inokulum. 

 
Penapisan Isolat 

Penentuan  indeks  amilolitik  (IA)  dilakukan  dengan  cara  mengukur 

diameter  zona bening yang terbentuk di sekitar koloni bakteri, kemudian dibagi 

dengan  diameter  koloni  yang  tumbuh.  Untuk  memperjelas  pembentukan  zona 

bening, cawan berisi isolat ditetesi dengan larutan iodium. Pati yang tidak terurai 

akan berwarna biru kehitaman karena mengikat  iodium. Tiga isolat dengan IA 

terbesar  ditapis  lebih  lanjut  berdasarkan  aktivitas  amilase   yang  dihasilkan. 

Sebanyak dua lup bakteri ditumbuhkan dalam 25 ml media kaldu pati  dengan 

komposisi yang sama dengan media pengayaan. Lalu dikocok selama 24 jam pada 

suhu  kamar. Supernatan yang mengandung ekstrak kasr enzim dperoleh dengan 

cara disentrifus dengan kecepatan + 2700 x g selama 20 menit. 
 

Identifikasi Isolat 

Isolat  diidentifikasi  berdasarkan  ciri-ciri  morfologi  koloni,  pewarnaan 

gram, dan endospora. 
 

Pengukuran Aktivitas α-amilase dan Kadar Protein 

Sebanyak 1 ml ekstrak kasar enzim hasil sentrifugasi dicampur dengan 1 

ml subtrat (pati terlarut 1%  dalam bufer tris HCl 0.05 M pH 9) lalu diinkubasi 

selama 10 menit pada  suhu  30º C. Reaksi dihentikan dengan penambahan 2 ml 

asam 3,5 dinitrosalisilat (DNS)  kemudian dikocok kuat-kuat dengan vortex dan 

dipanaskan dalam air mendidih selama 5 menit (Bernfeld 1955). Lalu didinginkan 

di dalam air es selama 20 menit. Setelah dingin diukur absorbansinya pada λ=550 

nm. Blanko mendapat perlakuan yang sama dengan sampel, namun penambahan 

enzim  dilakukan  setelah  campuran  dipanaskan.  Satu  unit  aktivitas  α-amilase 

didefinisikan sebagai jumlah enzim yang diperlukan untuk melepas 1 μmol gula 

pereduksi/menit atau setara dengan 1 μmol maltosa/menit. Kurva standar maltosa 

dibuat pada  kisaran konsentrasi maltosa 100 – 500 μg/ml dengan selang 100 

μg/ml. 

Penentuan kadar protein dilakukan berdasarkan metode Bradford (1976), 

dengan cara mencampur 0.4 ml ekstrak kasar enzim dengan 4 ml reagen Bradford 

lalu dikocok dengan  vortex,  kemudian diukur absorbansi pada λ=595. Standar 

protein   yang   digunakan   ialah   bovin   serum   albumin   (BSA)   pada   kisaran 

konsentrasi 0.01 – 0.1 mg/ml dengan selang 0.01 mg/ml. 
 

HASIL 

Isolasi dan Identifikasi Isolat Amilolitik 

Dari  enam  contoh  tanah  yang  diambil  di  Taman  Wisata  Alam  Situ 

Gunung-Sukabumi, berhasil diisolasi 16 isolat yang tumbuh pada pH 9, lima dari 

keseluruhan  isolat  merupakan  isolat  amilolitik.  Tabel  1  menunjukkan  kondisi 

contoh tanah yang diambil dari Situ Gunung. 
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Tabel 1 Kondisi contoh tanah dari TWA Situ Gunung- Sukabumi 

 
 

Keterangan 
Contoh Tanah 

Tepi 
Hutan 

 

Hutan 1 
 

Hutan 2 
 

Hutan 3 
Tanah 
Lapang 

Tepi 
Danau 

Suhu (°C) 18 19 21 18 21 19 

pH 6 5 5 6 5 4.5 
 

Warna 

Tanah 

 

coklat 

kehitaman 

 

coklat 

tua 

coklat 
keabu- 

abuan 

 

coklat 

kehitaman 

 

coklat 

muda 

 

coklat 

muda 

Jenis tanah gembur gembur kering lembab lembab lumpur 

Jumlah total 
isolat 

 

2 
 

3 
 

2 
 

2 
 

3 
 

4 

Jumlah isolat 
amilolitik 

 

1 
 

1 
 

- 
 

1 
 

2 
 

- 

 

Keterangan : pengambilan contoh tanah dilakukan antara pukul 08.49-11.12, 

tanggal 27 Juli 2004. 

 
Dari lima isolat yang memiliki indeks amilolitik dipilih tiga isolat yang 

indeks amilolitiknya paling besar yaitu TL 1.2, H 1.1, dan H 3.1 untuk pengujian 

aktivitas α-amilase (Tabel 2). Berdasarkan pewarnaan gram dan spora, bakteri TL 

1.2 dan  H  3.1  menunjukkan  ciri-ciri  yang  sama  yakni  bakteri  gram  positif 

berbentuk  batang,  aerob,  dan  menghasilkan  endospora  yang  diduga  termasuk 

genus  Bacillus.  Sedangkan  bakteri  H  1.1  adalah  bakteri  gram  negatif  yang 

berbentuk bulat (Tabel 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Koloni  isolat H 1.1 yang dikelilingi oleh zona bening. 

Tabel 2 Indeks amilolitik kelima isolat terpilih 

 

 

Isolat 
 

Asal 
 

φ koloni (mm) 
 

φ Zona (mm) 
Indeks 

Amilolitik (IA) 

H1.1 Tanah tengah hutan 2 8 3 

H3.1 Tanah tengah hutan 2.3 9 2.9 

TH1.2 Tanah tepi hutan 10 23 1.3 

TL1.1 Tanah lapang 5 13 1.6 

TL1.2 Tanah Lapang 1 7 6 
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Tabel 3 Morfologi isolat amilolitik terpilih 

 
 

Bakteri 
 

Warna 
 

Elevasi 
 

Tepi 
Sifat 
Gram 

 

Bentuk 
 

Endospora 

TL 1.2 Kuning 
tua 

Cembung Licin Positif Batang Ada 

H 1.1 Putih 
keruh 

Timbul Berombak Negatif Bulat Tidak ada 

H 3.1 Kuning Cembung Licin Positif Batang Ada 
 

Pengukuran Kadar Protein dan Aktivitas Amilase 

Kadar protein pada isolat TL 1.2 sebesar 0.099 mg/ml dan kadar protein pada 

isolat H 3.1  sebesar 0.048 mg/ml (Gambar 2, 3 dan 4). Isolat yang memiliki 

aktivitas amilase hanya pada isolat H 1.1, yaitu sebesar 0.161 U/ml dengan kadar 
protein sebesar 0.039 mg/ml dan aktivitas spesifik sebesar 4.128 U/mg. 

 

 
 

Gambar 2. Kadar protein isolat amilolitik terpilih. 
 

 
 

Gambar 3. Aktivitas α-amilase isolat amilolitik terpilih diukur  pada pH 9 suhu 

37º C. 
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Gambar 4. Aktivitas spesifik isolat amilolitik terpilih diukur pada pH 9 suhu 

37°C. 
 

 
 

PEMBAHASAN 

Dari 16 isolat yang berhasil diseleksi, hanya terdapat 5 isolat (31.25%) 

yang memiliki aktivitas α-amilase. Isolat yang menghasilkan amilase ekstraseluler 

terlihat dari  pembentukan zona bening di sekitar koloni bakteri. Pembentukan 

zona bening menunjukkan bahwa pati yang terdapat di dalam media dihidrolisis 

oleh enzim amilase menjadi senyawa yang sederhana seperti maltosa, dekstrin dan 

glukosa (Winarno 1983). Untuk memperjelas adanya  zona bening, media pati 

padat yang telah ditumbuhi bakteri ditetesi larutan iodium. Daerah di  luar zona 

bening akan berwarna biru setelah diberi larutan ini,  warna biru yang terbentuk 

karena larutan ini bereaksi dengan pati yang tidak dihidrolisis. Zona bening tidak 

ikut terwarnai karena pada zona tersebut pati sudah terhidrolisis menjadi senyawa 

yang  lebih  sederhana  seperti   disakarida  atau  monosakarida.  Enzim  amilase 

ekstraseluler  yaitu  enzim  yang  dikeluarkan  dan  menghidrolisis  makromolekul 

seperti pati yang ada di lingkungan luar sel, kemudian  hasil  hidrolisis diserap 

kembali ke dalam sel (Crueger & Crueger 1982). 

Faktor lingkungan mempengaruhi produksi enzim. Faktor-faktor tersebut 

meliputi  kandungan nutrisi, derajat keasaman media, tekanan osmotik, tingkat 

aerasi, suhu, dan kontrol terhadap kontaminasi selama fermentasi (Pandey et al. 

2000). 

Berdasarkan pengamatan morfologi koloni, pewarnaan gram, dan 

endospora, ketiga isolat terpilih tidaklah memiliki ciri yang sama. Isolat TL 1.2 

dan H 3.1  adalah gram positif dengan bentuk batang dan memiliki endospora, 

sedangkan  isolat  H  1.1  adalah  gram  negatif  dengan  bentuk  bulat.  Pengujian 
sampai tingkat spesies tidak dilakukan  karena diperlukan uji lebih lanjut seperti 

ciri-ciri mikroskopiknya. 

Isolat yang memiliki aktivitas amilase hanya pada H 1.1. Aktivitas amilase 

tidak ditemukan pada isolat TL 1.2 dan H 3.1. Indeks amilolitik yang tinggi tidak 

selalu menunjukkan aktivitas enzim yang optimum. Seperti pada isolat TL yang 

memiliki  IA  terbesar  namun  tidak  memiliki  aktivitas  amilase.  Hal  ini  diduga 

karena kondisi pH dan suhu tidak berada pada kondisi optimum untuk aktivitas α- 

amilase.  Secara  umum,  pH  optimum sebagian  besar  enzim  amilase  yaitu  5-6 
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(Tigue et al. 1995). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

Bacillus licheniformis memiliki aktivitas optimum amilase pada pH 6-7 (Tigue et 

al. 1995) dan B. firmus KH. 9.4 memiliki aktivitas optimum pada pH 6 dan suhu 

80
o
C (Rachmania et al. 2004). 

Kondisi optimum untuk produksi enzim perlu dicari untuk mengetahui 

aktivitas  enzim  tertinggi  dari  mikroorganisme  penghasilnya.  Mencari  kondisi 

optimum bagi sintesis  enzim dapat pula berarti mencari kondisi optimum bagi 

pertumbuhan mikrob dan mencari hubungan antara sintesis enzim spesifik dengan 

kecepatan pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi antara lain 

pH, suhu, aerasi dan jenis media (Crueger & Crueger1982). 

Amilase umumnya stabil pada kisaran pH 5.5-8 dan aktivitas optimum 

biasanya terdapat di antara pH 4.8 dan 6.5. Tetapi nilai optimum pH bergantung 

pula pada sumber penghasil enzim. Dalam penelitian sebelumnya, diketahui pada 

Bacillus TS-23 derajat keasaman  awal optimal untuk produksi enzim amilase 

yaitu 8.5 ( Lin et al. 1998). Sedangkan pada Bacillus sp. IMD derajat keasaman 

optimal untuk produksi amilase yaitu 10.0 (Tigue et al. 1995). 

Pada penelitian ini isolat bakteri penghasil amilase yang didapat adalah 

isolat bakteri  yang tahan pada pH 9. Walaupun sebagian besar industri, se 

industri makanan dan minuman, menggunakan amilase yang tahan pada pH a 

amilase yang tahan pada pH basa pun diperlukan, misalnya pada industri sabun 

atau detergen. 

 
KESIMPULAN 

Sebanyak lima isolat dari 16 isolat toleran pH 9 yang berhasil diisolasi dari 

tanah Taman Wisata Alam Situ Gunung, Sukabumi adalah bakteri yang memiliki 

aktivitas  amilolitik   ekstraseluler.  Dua  isolat  amilolitik  diantaranya  memiliki 

indeks amilolitik tinggi dan diidentifikasi sebagai Bacillus sp. Isolat H 1.1 yang 

termasuk bakteri gram negatif memiliki aktivitas spesifik tertinggi dibandingkan 

dengan isolat lainnya. 

Ketiga isolat amilolitik toleran pH 9 berpotensi untuk menghasilkan e 

amilase ekstraseluler yang dapat digunakan dalam industri, misalnya detergen. 
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