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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara tropis, karena kelimpahan 

sumber daya alam yang dimiliki negara ini. Kekayaan tersebut menyebabkan 

banyak jenis flora maupun fauna menjadi sumber plasma nuftah yang tidak ternilai 

[1]. Selain itu, Indonesia juga memiliki kawasan pesisir pantai sangat luas yang 

ditumbuhi dengan berbagai jenis tumbuhan pantai. Salah satu contoh tumbuhan 

pantai yaitu mangrove [2]. Mangrove adalah jenis pohon dengan ekosistem hutan 

yang ditemukan di perairan dangkal dan di daerah intertidal tropis dan subtropis di 

seluruh dunia yang mendukung kehidupan berbagai kelompok organisme dan 

mikroba secara biologis. Tanah mangrove menyediakan ceruk ekologi yang unik 

untuk pertumbuhan keanekaragaman mikroorganisme penting dan bermanfaat di 

berbagai bidang kehidupan [3]. 

Hutan mangrove memiliki keragaman mikroba yang signifikan, yang 

memainkan peran penting dalam berbagai proses dan aplikasi lingkungan [4]. Di 

perairan, ekosistem mangrove berfungsi sebagai jembatan antara ekosistem darat 

dan laut. Mangrove juga berfungsi sebagai salah satu jenis tumbuhan pantai untuk 

mempertahankan keseimbangan, mencegah abrasi pantai serta menjaga keindahan 

dari kawasan pantai [5]. Selain di perairan, mangrove juga mempunyai manfaat 

untuk lingkungan kehidupan sehari-hari, antara lain manfaat ekologi, pangan, dan 

obat [6] [7]. 

Pada hutan mangrove tumbuh beragam kelompok mikroorganisme seperti 

actinomycetes, jamur, bakteri, alga dan protozoa. Total komunitas mikroba hutan 

mangrove tropis terdiri dari 91% bakteri dan jamur, 7% alga dan 2% protozoa. 

Meskipun ada keragaman mikroba yang luas dalam ekosistem mangrove, hanya 

kurang dari 1% komunitas mikroba telah terungkap, sisanya 99% dari 

mikroorganisme tidak ditemukan. Hanya 5% dari mikroba yang terisolasi telah 

diperiksa secara kimia dan ini termasuk bakteri, jamur dan actinomycetes [8]. 

Berbagai kelompok bakteri biasanya hadir di ekosistem mangrove. 

Mikroorganisme ini melakukan fotosintesis, fiksasi nitrogen, metanogenesis, 

produksi antibiotik dan enzim. Analisis keanekaragaman hayati mikroba dari 
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ekosistem ini akan membantu mengisolasi dan mengidentifikasi mikroorganisme 

baru yang berpotensi untuk berbagai aplikasi. Karakteristik bakteri yang hidup di 

mangrove umumnya bersifat halofilik. Bakteri halofilik menghasilkan enzim-enzim 

yang tidak mudah rusak pada kondisi ekstrem sehingga banyak digunakan dalam 

bidang industri [5]. 

Negara industri maju sudah banyak mengekstraksi enzim dari berbagai 

mikroorganisme. Hal ini disebabkan mikroorganisme menghasilkan enzim yang 

dapat dimanfaatkan manusia dalam jumlah banyak dan jenis yang bervariasi. Selain 

itu, mikroorganisme juga mudah dikulturkan dan kecepatan pertumbuhannya relatif 

cepat, serta skala produksi sel lebih mudah ditingkatkan. Oleh sebab itu, produksi 

enzimnya melimpah, biaya produksi relatif rendah, kondisi selama produksi tidak 

tergantung oleh pergantian musim dan waktu yang dibutuhkan dalam proses 

produksi lebih pendek. Aktivitas enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme yang 

tinggi dan bersifat lebih stabil dibandingkan yang berasal dari tumbuhan atau hewan 

[9]. Contoh dari enzim tersebut adalah enzim ekstraseluler yang dihasilkan dari 

bakteri seperti amilase, protease, lipase dan selulase [5]. 

Amilase banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, tekstil, 

kertas, farmasi dan detergen. Seperti α-amilase berfungsi menyediakan gula 

hidrolisis pati sehingga dapat dimanfaatkan untuk produksi sirup glukosa ataupun 

sirup fruktosa yang mempunyai tingkat kemanisan tinggi, pembuatan roti, dan 

makanan bayi. Dalam industri tekstil α-amilase digunakan untuk membantu dalam 

proses penghilangan pati, yang digunakan sebagai perekat untuk melindungi 

benang saat ditenun agar lentur [10]. 

Protease banyak diaplikasikan dalam industri pangan untuk membeningkan 

bir, melunakkan daging, memperbaiki tekstur adonan roti dan lain-lain. Pada 

industri non-pangan digunakan untuk meningkatkan fungsi detergen dalam 

membersihkan noda, membantu penyamakan kulit. Selain itu, kelompok protease, 

misalnya kolagenase atau subtilisin, digunakan untuk perawatan luka bakar dan 

protease alkalin yang menggantikan tripsin asal hewan.  

Lipase (triasilgliserol hidrolase) sangat penting dalam bidang bioteknologi, 

dan memiliki banyak aplikasi di bidang industri [11]. Lipase yang dihasilkan dari 

mikroorganisme berperan dalam proses hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak 
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bebas dan gliserol, serta mensintesis ester dari gliserol dan asam-asam lemak rantai 

panjang. Cakupan industri untuk aplikasi enzim lipase ini juga sangat luas, 

diantaranya dalam produksi pestisida, pengolahan limbah, industri makanan 

(pembuatan roti dan keju), biosensor, biodiesel, detergen, industri kulit, pembuatan 

kertas, dan kosmetik [12]. 

Selulase mempunyai manfaat di industri pengolahan kapas, daur ulang 

kertas, formulasi pada detergen, ekstraksi jus, aditif pada pakan ternak, serta 

aplikasinya dalam bioteknologi pertanian dan juga bioenergy [13]. Selain itu, 

pemanfaatan selulase dari bakteri dapat memberikan solusi dalam masalah 

pencemaran yakni mengurangi jumlah limbah selulosa seperti timbunan daun di 

area pembuangan akhir, limbah pertanian, rumput laut di tepi pantai serta dapat 

menjadi nilai tambah terhadap pemanfaatan limbah menjadi olahan pupuk organik 

[14]. Mikroorganisme penting untuk proses produksi enzimatik karena kemampuan 

produksi mereka yang tinggi, biaya rendah dan kerentanan terhadap manipulasi 

genetik [15]. 

Penelitian mengenai bakteri yang berasal dari sedimen tanaman mangrove 

di Indonesia masih jarang dilakukan, sehingga perlu dilakukan eksplorasi untuk 

menemukan bakteri yang mampu memproduksi enzim. Pada umumnya, enzim 

hidrolitik bersifat ekstraseluler karena menghidrolisis molekul besar menjadi 

molekul kecil yang dilepaskan oleh bakteri ke lingkungan dan digunakan dalam 

metabolisme bakteri. Selain itu, enzim ekstraseluler lebih mudah diperoleh dan 

dimurnikan dibandingkan enzim intraseluler [9]. 

Pada penelitian ini dilakukan penapisan bakteri terhadap sampel sedimen 

akar bakau yang di ambil dari hutan mangrove Labuhan Maringgai, Kabupaten 

Lampung Timur. Selanjutnya, penelitian ini menyelidiki potensi isolat bakteri 

untuk menghasilkan enzim dengan kepentingan industri, seperti amilase, protease, 

lipase dan selulase. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi 

dari isolat bakteri sedimen akar bakau (Rhizophora sp.) yang dapat berpotensi 

menghasilkan enzim dan untuk mengidentifikasi aktivitas enzim dengan dilakukan 

pengujian secara kualitatif. 



 

4 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang perlu 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan aktivitas enzim yang diuji pada media Zobell dan 

Minimal Media? 

2. Adakah bakteri yang bersimbiosis dengan sedimen akar bakau yang mempunyai 

aktivitas amilase, protease, lipase dan selulase pada media Zobell dan Minimal 

Media? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini akan 

dibatasi pada beberapa masalah berikut: 

1. Sampel yang digunakan untuk penapisan bakteri yaitu sedimen akar dari 

tanaman bakau (Rhizophora sp.). 

2. Media pertumbuhan bakteri yang digunakan untuk proses penapisan yaitu media 

padat Nutrient Agar (NA). 

3. Jumlah isolat murni yang diuji sebanyak 10 isolat. 

4. Media uji aktivitas enzim dari isolat bakteri yang digunakan yaitu media Zobell 

padat dan Minimal Media. 

5. Aktivitas enzim yang diuji secara kualitatif yaitu amilase, protease, lipase dan 

selulase yang dihasilkan dari isolat bakteri. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan perbandingan aktivitas enzim yang diuji pada media Zobell dan 

Minimal Media. 

2. Menentukan bakteri yang bersimbiosis dengan sedimen akar bakau yang 

mempunyai aktivitas amilase, protease, lipase dan selulase pada media Zobell 

dan Minimal Media 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi 

ilmiah tentang keberadaan bakteri yang terdapat pada sedimen akar bakau yang 

berasal dari hutan mangrove di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, 

Lampung. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan infomasi 

tentang bakteri amilolitik, proteolitik, lipolitikik dan selulolitik penghasil enzim 

yang dapat dimanfaatkan dan digunakan secara luas di berbagai bidang khususnya 

bidang industri yang membutuhkan peran kerja enzim.  


