
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang  

Reaksi kimia yang terjadi dalam sistem biologis selalu melibatkan katalis. 

Katalis ini dikenal sebagai katalis biologis (biokatalisator) yang digunakan 

sebagai alternatif katalis anorganik. Katalis biologis dapat dibagi dalam dua jenis 

yaitu yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan khamir serta 

sejumlah enzim (Winarno, 1986).  

Enzim merupakan biokatalisator yang sangat efektif yang akan 

meningkatkan kecepatan reaksi kimia spesifik secara nyata (Lehninger, 1995). 

Sifat spesifisitas enzim berbeda satu sama lain sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

tujuan reaksi atau jenis produk yang diharapkan. Enzim juga dapat bekerja pada 

kondisi yang ramah (mild), sehingga lebih efisien karena dapat menekan konsumsi 

energi proses (tekanan dan temperatur tinggi). Katalis enzim juga meminimalisir 

terikutnya senyawa-senyawa pengotor dalam produk suatu proses  (August, 

2000). 

Saat ini enzim sebagai biokatalis telah banyak diaplikasikan secara 

komersial untuk proses-proses industri, antara lain dalam industri pangan, medis, 

kimia dan farmasi  (August, 2000). Pada tahun 2000, penjualan enzim merupakan 

peringkat yang tinggi dalam bidang bioteknologi dan diperkirakan mencapai US$ 

1,6 milyar  (Pera dkk., 2006). 

Lipase (triacyl glycerol ester hydrolases E.C. 3.1.1.3) merupakan enzim 

yang diaplikasikan dalam proses hidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak, 

diasilgliserol, monoasilgliserol dan gliserol serta pada kondisi tertentu dapat 

mengkatalisis reaksi sebaliknya yaitu membentuk gliserida dari gliserol dan asam 

lemak (Damaso dkk., 2008). Lipase dapat memodifikasi minyak sehingga dapat 

diperoleh minyak dengan nilai ekonomis tinggi  (Kristanti, 2001). Lipase juga 

dapat mengkatalisis sintesis ester dan transesterifikasi pada media organik yang 

mengandung sedikit konsentrasi air (Pera dkk., 2006). Kemampuan yang beragam 

ini memungkinkan lipase digunakan dalam berbagai bidang di industri dan bahan 

kimia seperti   dalam bidang obat-obatan (digestive enzymes), bahan tambahan 
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makanan (flavour-modifying enzymes), pereaksi klinis (glyceride-hydrolyzing 

enzymes), pembersih (detergent additives) dan sintesis biopolimer  (Balaji, 2008). 

Selain itu dapat juga diaplikasikan dalam industri pengolahan limbah cair dan 

kosmetik (Sharma, 2001) serta di sektor bahan bakar yang mengaplikasikan lipase 

sebagai katalis untuk sistesis ester dan transesterifikasi minyak untuk produksi 

biodiesel  (Damaso dkk., 2008).  

Lipase ditemukan sebagai enzim ekstraseluler maupun intraseluler. Secara 

umum lipase ekstraseluler mempunyai aktivitas enzim yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan lipase intraseluler  (Kristanti, 2001). Lipase ekstraseluler 

telah terbukti merupakan biokatalis yang efisien dan selektif di berbagai industri 

seperti biosensor, kimia, farmasi, pestisida, makanan, kulit, dan kosmetik hingga 

deterjen. Lipase  seringkali digunakan dalam bentuk crude extract  (Pera dkk., 

2006). 

Penggunaan lipase untuk skala komersial masih agak terbatas karena 

alasan ekonomis dimana lipase memiliki harga yang mahal  (Kaewthong dkk., 

2005). Harga lipase di pasaran internasional pada tahun 2007 adalah 30 juta 

rupiah per kg  (Putranto, 2009). Pada tahun 2010, Sigma Aldrich memasarkan 

enzim lipase amobil yang diimobilisasi menggunakan immobead 150 dari jamur 

Rhizomucor miehei dengan aktivitas enzim sebesar 381 U/g dengan harga ± 2,7 

juta per 10 gram (± 270 juta per kg). 

Secara luas lipase banyak tersebar di alam, yaitu di dalam hewan (mamalia), 

tumbuhan dan mikroorganisme  (Damaso dkk., 2008). Lipase mikroorganisme 

dapat diproduksi dari golongan bakteri, khamir dan jamur  (Falony dkk., 2006) 

baik sendiri maupun bersama-sama dengan jenis lain dari family hydrolase, seperti 

esterase  (Pera dkk., 2006). Lipase dari mikroorganisme mempunyai spektrum 

yang lebih luas untuk diaplikasikan di industri karena lebih stabil dan lebih murah  

(Ellaiah dkk., 2004). Dari berbagai jenis mikroorganisme, jamur dikenal secara 

luas sebagai sumber lipase yang baik karena umumnya jamur memproduksi enzim 

ekstraseluler, yang memudahkan recovery enzim dari media fermentasi  (Damaso 

dkk., 2008 dan  Pera dkk., 2006). Penelitian yang menggunakan ketiga jenis 

mikroorganisme yaitu bakteri, khamir dan jamur sebagai sumber enzim lipase 
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telah dilakukan. Penelitian tersebut menggunakan Aspergillus oryzae 6.28.1, 

Aspergillus niger J-1, Aspergillus fumigatus 6.17.3, Trichoderma harzianum 

101.8.2, Mucor griseocyanum 55.1.1, Bacillus brevi 23.9.1, Bacillus subtilis 

23.44.1, Bacillus cereus 23.4.1, Escherichia coli 001, Candida utilis  3.75.13, 

Candida lipolytica 3.39.1 and Saccharomyces cerevisiae 25.7.3. Dari penelitian 

tersebut diketahui bahwa bakteri dan ragi lebih aktif untuk menghasilkan enzim 

lipase intraseluler, sedangkan lipase ekstraseluler diperoleh dari  jamur A. niger    

J-1 (Falony dkk., 2006).  

Pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 26 strain jamur 

diketahui bahwa A. niger merupakan strain yang terbaik untuk menghasilkan 

enzim lipase  (Damaso dkk., 2008), sedangkan penelitian lain yang menggunakan 

50 strain jamur dari jenis Rhizopus, Mucor, Geotrichum, Penicillium dan 

Aspergillus diketahui bahwa jenis yang menjanjikan untuk memproduksi lipase 

adalah R. arrhizus NCIM 877, 878, 879 dan  A. niger NCIM 1207. Pada 

penelitian tersebut diketahui bahwa R. arrhizus lebih aktif untuk memproduksi 

lipase intraseluler sedangkan A. niger lebih aktif untuk menghasilkan lipase 

ekstraseluler  (Mahadik dkk., 2002). 

Penggunaan jamur A. niger sebagai sumber lipase ekstraseluler sangat 

potensial. A. niger juga dipertimbangkan sebagai bahan yang aman dikonsumsi 

atau GRAS (Generally Regarded As Safe) oleh FDA (Food and Drug 

Administration of the United States of America) (Falony dkk., 2006; Mhetras dkk., 

2009 dan  Pera dkk., 2006), sehingga lipase dari A. niger dapat digunakan dalam 

berbagai bidang termasuk makanan dan farmasi.  

Sugiarti (2009) melakukan penelitian untuk memproduksi lipase dari          

A. niger dengan menggunakan minyak zaitun sebagai induser. Pada penelitian ini 

dilakukan variasi masa inkubasi dari 0 sampai 7 hari dengan melakukan analisis 

terhadap biomassa, protein terlarut, aktivitas dan aktivitas spesifik enzim lipase 

yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH media mengalami 

penurunan dari 7 menjadi ±5 selama berlangsungnya kultivasi, fase eksponensial 

terjadi antara jam ke 0 sampai 24 (1 hari) dengan nilai µ maksimal 1,647/hari. 
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Aktivitas dan aktivitas spesifik enzim mencapai puncaknya pada hari ke-6 dengan 

nilai berturut-turut 3,333 U/ml dan 1,158 U/mg. 

Damaso dkk (2008) melalukan penelitian untuk memproduksi lipase dari 

limbah agroindustri dengan teknik solid-state fermentation (SSF). Limbah 

agroindustri yang digunakan berasal dari pemurnian minyak jagung, yaitu stearin, 

soapstock dan residu asam lemak. Penelitian ini menggunakan 26 jenis jamur 

yang diseleksi bertahap. Tahap pertama merupakan identifikasi secara kualitatif 

melalui pengukuran diameter koloni pada media agar dan verifikasi perubahan 

warna media dengan indikator bromophenol blue (pH 4,6). Strain yang terpilih 

digunakan untuk memproduksi enzim lipase. Dari hasil identifikasi secara 

kualitatif diperoleh 9 jenis jamur (8 strain A. niger dan 1 strain Thermomyces 

lanuginosa) yang mempunyai pertumbuhan yang tinggi sampai jam ke 96. 7 strain 

A. niger menghasilkan perubahan warna yang menunjukkan adanya produksi 

asam lemak dari aktivitas hidrolitik lipase. Percobaan produksi lipase dilakukan 

dengan menggunakan media tepung gandum dan minyak zaitun 2% dengan waktu 

fermentasi 48 jam. Dari hasil percobaan tersebut diperoleh strain terpilih yaitu A. 

niger 11T53A 14 dengan aktivitas 58,6 U/gds yang kemudian digunakan pada 

penelitian selanjutnya. Pada penelitian berikutnya diperoleh bahwa tepung 

gandum merupakan media yang lebih baik dibandingkan tongkol jagung dengan 

konsentrasi optimum minyak zaitun sebesar 2% (48,6 U/gds). Penggunaan stearin 

dan soapstock sebagai pengganti minyak zaitun menghasilkan aktivitas yang lebih 

baik sedangkan residu asam lemak menghambat produksi lipase. 

Pera dkk (2006) memproduksi lipase dari A. niger ATCC MYA-135 dengan 

induser minyak zaitun pada konsentrasi 2%. Inkubasi dilakukan dengan 

menggunakan inokulum yang diinokulasi selama 24 jam dan dilanjutkan dengan 

inkubasi selama 4 hari. Perbandingan volume fermentor : volume media yang 

digunakan adalah 1 : 5. Enzim yang diperoleh diuji aktivitas dan stabilitasnya 

terhadap perubahan pH dan temperatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

enzim ini meningkat aktivitasnya pada pH netral (6,5 dan 7) serta stabil pada 

temperatur 20-50oC (aktivitas tertinggi pada temperatur 30-35oC). Enzim yang 

diperoleh juga stabil dengan penambahan pelarut organik. 
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Falony dkk (2006) melakukan penelitian untuk memproduksi lipase 

menggunakan 12 jenis mikroorganisme dari jamur dan bakteri. Dari hasil 

penelitian, jamur A. niger J-1 dipilih untuk digunakan pada produksi lipase 

selanjutnya menggunakan teknik submerged fermentation (SmF) dan solid-state 

fermentation (SSF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi lipase dengan 

teknik submerged fermentation (SmF) pada kecepatan putaran 450 rpm, volume 

fermentor : volume media 1 : 5, dan laju alir udara 1 vvm menggunakan sumber 

karbon kombinasi antara glukosa 2% dan minyak zaitun 2% memberikan aktivitas 

lipase tertinggi (0,99 IU/ml). Pada produksi lipase dengan teknik SSF 

menggunakan tepung gandum hasil terbaik diperoleh dengan menggunakan 

sumber nitrogen kombinasi (ammonium sulfat 0,75% dan urea 0,34%),  

kelembaban 65% (g/g dss), glukosa 1,5% (g/g dss), minyak zaitun 1,5% (g/g dss), 

dan garam dengan aktivitas lipase yang diperoleh 9,14 IU/g dss (4,8 IU/ml). 

Enzim lipase aktif pada temperatur 40-60oC dan pH 4-7. 

Nuraida dkk (2005) melakukan penelitian untuk memproduksi lipase dari 

Aspergillus sp dengan teknik imobilisasi dengan melakukan variasi sumber 

nitrogen, jenis matriks penyangga, waktu fermentasi dan kecepatan agitasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ekstrak khamir 2%  dan konsentrasi minyak sawit 

3% menghasilkan aktivitas hidrolisis lipase tertinggi yaitu 65.555,56 µmol ALB/g 

protein.menit. Jenis matriks penyangga spons dengan ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm 

merupakan jenis yang terbaik dan menghasilkan aktivitas lipase 1297,25 mol 

ALB/g protein.menit dengan waktu inkubasi 6 hari (pada sel bebas, waktu 

inkubasi optimum adalah 4 hari) dan kecepatan agitasi 150 rpm. 

Harnanik (2005) melakukan penelitian penggunaan lipase untuk 

menghasilkan monodiasilgliserol melalui reaksi esterifikasi, hidrolisis dan 

gliserolisis dengan menggunakan jamur Aspergillus sp yang diisolasi dari alpukat 

dan Mucor javanicus M26 II/2 yang diisolasi dari tape ketela. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lipase yang diperoleh dari hasil fermentasi selama 8 hari, 

kecepatan putaran 150 rpm pada suhu ruang dapat melakukan reaksi esterifikasi 

pada substrat destilat asam lemak minyak sawit (DALMS) dan destilat asam 

lemak minyak kelapa (DALMIK) dengan hasil tertinggi diperoleh oleh enzim 
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lipase dari Aspergillus sp dengan substrat DALMS dan reaksi gliserolisis pada 

substrat minyak sawit dan minyak kelapa dengan hasil tertinggi diperoleh oleh 

enzim lipase dari Aspergillus sp dengan substrat minyak sawit. Lipase dari 

Aspergillus sp tidak dapat melakukan reaksi hidrolisis, sedangkan Mucor 

javanicus dapat menghasilkan diasilgliserol dari minyak kelapa dan 

monoasilgliserol pada minyak sawit pada reaksi hidrolisis. 

Ellaiah dkk (2004) melakukan penelitian untuk memproduksi lipase dari A. 

niger AU 15 dengan teknik sel imobilisasi menggunakan sodium alginat,             

k-carrageenan dan polyacrylamide. Sel ditumbuhkan pada media pertumbuhan 

selama 3 hari pada pH 6, temperatur 28oC, kecepatan 220 rpm dan perbandingan 

volume fermentor : volume media 1 : 5. Beads yang telah dicuci dengan air steril 

kemudian dipindahkan ke media produksi dan diinkubasi selama 4 hari (kondisi 

yang lain sama dengan media pertumbuhan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sodium alginat 3% merupakan media yang terbaik untuk mengimobilisasi sel 

dengan aktivitas lipase yang diperoleh adalah 4230 ± 105 U/liter dan dapat 

digunakan hingga 3 kali pemakaian (3830 ± 45 U/liter). Aktivitas lipase untuk sel 

bebas dan teramobil dianalisa untuk mengetahui konsentrasi induser minyak 

zaitun optimum. Pada kedua jenis sel, diperoleh hasil bahwa konsentrasi minyak 

zaitun 1% memberikan aktivitas lipase tertinggi. 

Mahadik dkk (2002) melakukan penelitian tentang produksi lipase dari 50 

strain mikroorganisme dari jenis Rhizopus, Mucor, Geotrichum, Penicillium dan 

Aspergillus. Seleksi mikroorganisme dilakukan menggunakan teknik submerged 

fermentation (SmF) pada temperatur 30oC, 150-180 rpm, 3 hari dengan 

perbandingan volume media : volume fermentor 1 : 5. 4 strain dari 2 jenis jamur 

yaitu Rhizopus arrhizus NCIM 877, 878, 879 serta A. niger NCIM 1207 

menjanjikan untuk memproduksi lipase. Pada penelitian lebih lanjut diketahui 

bahwa R. arrhizus lebih aktif untuk memproduksi lipase intraseluler sedangkan A. 

niger lebih aktif untuk menghasilkan lipase ekstraseluler, sehingga A. niger 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. Teknik yang digunakan selanjutnya 

adalah solid-state fermentation (SSF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu 

inkubasi optimum adalah 5 hari dengan menggunakan sumber karbon glukosa 
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1%, minyak zaitun 1% dan triton X-100 0,5%, kelembaban tepung gandum : 

media adalah 1 : 2,5. Aktivitas lipase yang diperoleh adalah 630 ± 24 IU/g dss. 

Yulianti (2001) melakukan penelitian mengenai produksi enzim lipase skala 

laboratorium dengan menggunakan A. niger ITBCC-L161 dan induser minyak 

sawit. Penelitian dilakukan dengan menggunakan fermentor bervolume 5 liter 

(dengan volume media 3 liter) pada pH 6. Hasil penelitian dinyatakan sebagai 

persamaan empirik polinomial orde 2 dengan 3 variabel. Kondisi optimum yang 

diperoleh berdasarkan model adalah temperatur 33,5oC, kecepatan pengadukan 

270 rpm dan waktu fermentasi 48 jam. Konsentrasi induser minyak sawit 

optimum yang diperoleh adalah 6% dengan aktivitas enzim yang dihasilkan 

adalah 2,857 unit/ml (14,285 unit/5 ml). Pada penelitian ini juga dilakukan proses 

hidrolisis fasa padat dari minyak sawit dengan enzim lipase yang diperoleh 

(aktivitas 2,97 unit/ml atau 14,85 unit/5 ml) dan menghasilkan derajat hidrolisis 

14,70% dalam 3 hari dan diketahui bahwa proses hidrolisis lebih dari 3 hari tidak 

menaikkan derajat hidrolisis secara signifikan. 

August (2000) melakukan penelitian tentang penggunaan lipase amobil dari 

A. niger yang diisolasi dari cacao pod pada pembuatan monoasilgliserol dari 

minyak kelapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lipase yang mempunyai 

aktivitas tertinggi dihasilkan pada temperatur 30oC, pH 7, kecepatan putaran 150 

rpm selama 6 hari (5,042 µmol/ml.menit). Lipase tersebut digunakan sebagai 

sumber lipase untuk diamobilisasi menggunakan silika gel G 60 dimana 470 ml 

larutan enzim kasar  dicampurkan dengan 120 gram silika gel. Enzim ini stabil 

dalam 3 kali penggunaan. Produksi monoasilgliserol yang paling baik ditemukan 

pada rasio minyak kelapa : gliserol : enzim lipase amobil = 100 : 30 : 30 b/b pada 

hari keempat atau 100 : 40 : 30 b/b pada hari ketiga. 

Kamini dkk (1998) melakukan penelitian tentang produksi lipase dari         

A. niger MTCC 2594 dengan menggunakan 12 jenis substrat. Dari ke-12 jenis 

substrat yang diteliti, diketahui bahwa gingelly oil cake menunjukkan aktivitas 

tertinggi dengan waktu inkubasi 4 hari. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan 

menggunakan substrat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas 

lipase tertinggi terjadi pada kelembaban 1:1,5 (substrat : air), konsentrasi 
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inokulum 1,07 x 108 spora/10 gram substrat, waktu inkubasi 3 hari, pH optimal 7, 

temperatur optimal 37oC. Enzim yang diperoleh stabil pada pH 4 – 10 dan 

temperatur 4-50oC. 

Pokorny dkk (1997) melakukan penelitian tentang lipase dari A. niger 

MZKI A116 pada fermentor bervolume 15 liter dengan volume media 10 liter. 

Fermentasi dilakukan pada temperatur 30oC, laju aerasi 0,5 vvm dan kecepatan 

pangadukan 400 rpm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas lipase baru  

nampak pada jam ke-40 dan mencapai maksimum pada jam ke 70 – 90. Aktivitas 

enzim terdeteksi pada pH 5 – 11 dan mencapai optimum pada pH 7. Temperatur 

optimal terjadi pada temperatur 40oC dan menurun tajam pada temperatur 55oC.   

Macris dkk (1996) melakukan penelitian menggunakan A. niger BTL untuk 

memproduksi lipase. Kondisi yang digunakan adalah pH 5,5, temperatur 29oC dan 

kecepatan pengadukan 225 rpm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber 

karbon yang menghasilkan aktivitas tertinggi adalah kombinasi antara sukrosa 

(0,5% w/w) dan minyak zaitun (1,5% w/w). 

Penelitian terdahulu tentang produksi lipase ekstraseluler dari A. niger 

menunjukkan variasi diantara strain yang berbeda. Falony dkk (2006) dan Pera 

dkk (2006) menyatakan bahwa sifat katalitik lipase mempunyai rentang yang luas  

bergantung pada strain yang digunakan. Strain-strain A. niger yang pernah 

digunakan untuk memproduksi lipase adalah A. niger yang diisolasi dari coklat, 

kurma, hazelnut serta strain A. niger BTL, A116, MTCC 2594, NCIM 1207, ANT 

90, J-1, ATCC MYA-135, 11T53A14, dan ITBCC-L161.  

Beberapa strain A. niger yang dikembangkan di Bandung adalah A. niger 

ITBCC L74, L76, L51, dan L161. Sejauh ini baru  A. niger ITBCC L161 yang 

digunakan untuk memproduksi enzim lipase, sedangkan penelitian untuk 

menemukan strain yang mempunyai aktivitas tertinggi dari keempat strain 

tersebut belum ditemukan, sehingga penelitian ini akan difokuskan pada masalah 

tersebut. 

Untuk menghasilkan lipase diperlukan substrat dan media pertumbuhan 

yang tepat. Kebutuhan sumber lipid carbon sebagai induser merupakan hal 

penting untuk memacu produksi enzim lipase. Keberadaan triasilgliserol, 
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surfaktan, minyak nabati, limbah industri minyak dan hasil produksi hidrolisisnya 

pada media pertumbuhan, pada sebagian besar kasus memberikan peningkatan 

pada produksi lipase  (Damaso dkk., 2008).  Beberapa sumber lipid carbon yang 

berfungsi sebagai induser yang pernah digunakan adalah tween 80, minyak 

kedelai, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak jagung, lemak susu dan minyak 

goreng sawit  (Damaso dkk., 2008;  Ngom, 2000 dan  Yulianti, 2001) atau 

senyawa murni seperti tributirin dan triolein  (Winarno, 1986). Selain itu, 

digunakan pula lemak dari limbah padat seperti dari minyak kelapa, minyak 

kedelai, tepung gandum, beberapa jenis limbah agroindustri, juga campuran dedak 

dan onggok  (Damaso dkk., 2008;  Falony dkk., 2006;  Mahadik dkk., 2002 dan  

Nurosid dkk., 2008).   

Minyak zaitun merupakan induser yang paling banyak digunakan karena 

menghasilkan aktivitas lipase yang lebih tinggi dibandingkan jenis induser 

lainnya. Konsentrasi minyak zaitun optimum yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya berkisar antara 1% hingga 2%. Sejauh ini belum ditemukan dalam 

literatur pengaruh konsentrasi minyak zaitun terhadap produksi lipase dari A. 

niger ITBCC L74, L76, L51, dan L161, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji 

hal tersebut. Pada penelitian sebelumnya, penentuan konsentrasi optimum minyak 

zaitun yang digunakan dilakukan melalui pengujian aktivitas lipase, sedangkan 

pada penelitian ini akan dilakukan pula melalui penentuan parameter kinetika 

reaksi enzimatik dimana hal tersebut belum ditemukan dalam literatur. 

Saat ini lipase banyak digunakan dalam produksi biosurfaktan untuk 

membuat bahan penstabil pada berbagai produk makanan (emulsifier). Sekitar 

70% emulsifier yang digunakan di industri pangan adalah monoasilgliserol dan 

atau monodiasilgliserol (MAG/MDAG). Bahan tambahan makanan ini dibutuhkan 

oleh hampir semua jenis pengolahan produk pangan. Penggunaan paling besar 

adalah untuk produk bakeri, campuran bahan, margarin, dan makanan beku. 

Kualitas MDAG semakin baik jika kadar MAG semakin tinggi. MDAG 

merupakan emulsifier yang paling banyak digunakan dengan status GRAS 

(Generally Recognize As Safe) atau aman untuk dikonsumsi  (Anggirasti, 2008). 
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Penelitian lain menyebutkan bahwa MAG juga berfungsi sebagai anti mikroba  

(August, 2000). 

Secara komersial MAG/MDAG diproduksi melalui reaksi gliserolisis pada 

temperatur 220-250oC menggunakan katalis anorganik. Reaksi tersebut 

membutuhkan gliserol berlebih, menimbulkan warna gelap dan rasa yang tidak 

diinginkan pada produk. Selain itu perolehan yang didapat rendah (30-40%) dan 

membutuhkan proses lanjutan untuk pemurniannya  (Kaewthong, 2004). 

Penggunaan enzim lipase sebagai katalis pada proses gliserolisis untuk 

menghasilkan MAG/MDAG sudah banyak dilakukan dan memberikan hasil yang 

jauh lebih baik daripada dengan katalis kimia  (Kaewthong, 2004). Produk yang 

dihasilkan secara enzimatik ini tidak berwarna, tidak berbau dan memiliki hasil 

samping yang relatif lebih rendah. Rendemen yang terbentuk berkisar antara 50-

85% tergantung pada jenis minyak, sumber lipase, perbandingan konsentrasi 

substrat dan kondisi operasinya (sesuai kondisi optimum dari jenis 

mikroorganisme yang digunakan)  (Anggirasti, 2008 dan  August, 2000). 

Penelitian yang menggunakan A. niger untuk memproduksi 

monoasilgliserol telah dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam 

substrat. Namun aktivitas gliserolisis dari lipase terpilih yang diperoleh pada 

penelitian ini belum diketahui, oleh karena itu akan digunakan sebagai katalis 

untuk memproduksi monoasilgliserol. Substrat yang akan digunakan adalah 

minyak kelapa dengan gliserol sebagai kosubstrat. 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman mikroba potensial 

sebagai sumber lipase. Penelitian mengenai eksplorasi dan aplikasi lipase di 

Indonesia masih terus diperlukan karena memiliki peranan yang sangat strategis 

dalam menunjang industri oleokimia dimasa yang akan datang. Peluang Indonesia 

menjadi penghasil emulsifier dunia juga sangat besar karena Indonesia merupakan 

negara produsen minyak tropika dunia. Penelitian-penelitian yang telah dan akan 

dilakukan diharapkan dapat menghasilkan lipase yang dapat diproduksi secara 

lokal sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. 
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1.2     Perumusan Masalah  

Lipase memiliki rentang yang luas dalam sifat katalitiknya yang kebanyakan 

bergantung pada strainnya  (Falony dkk., 2006 dan Pera dkk., 2006). Penelitian ini 

ditujukan untuk mencari strain terbaik dari jamur A. niger yang dapat 

menghasilkan lipase dengan aktivitas enzim yang tinggi serta mempunyai 

aktivitas gliserolisis untuk menghasilkan monoasilgliserol. Penentuan strain 

terbaik yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

pengujian terhadap aktivitas enzim lipase yang dihasilkan.  

Strain yang akan digunakan pada penelitian ini adalah A. niger ITBCC L51, 

L161, L74 dan L76. Dari keempat strain yang akan digunakan, baru satu strain yaitu 

A. niger ITBCC L161 yang pernah digunakan dalam penelitian untuk 

menghasilkan enzim lipase  (Yulianti, 2001), sedangkan tiga strain yang lainnya 

belum pernah digunakan. Diperlukan penelitian awal secara kualitatif untuk 

mengetahui aktivitas strain-strain tersebut dalam menghasilkan lipase. Pengujian 

untuk menentukan strain yang terbaik memerlukan kondisi operasi yang dibuat 

tetap, yaitu jumlah spora, pH, temperatur, perbandingan volume media fermentasi 

terhadap volume fermentor, kecepatan pengadukan dan penambahan sumber 

nutrien.  

Penambahan induser minyak zaitun dilakukan untuk meningkatkan aktivitas 

enzim yang dihasilkan. Konsentrasi minyak zaitun yang optimum akan 

meningkatkan aktivitas enzim, namun konsentrasi yang terlalu tinggi akan 

menghambat produksi enzim. Penentuan konsentrasi optimum dilakukan dengan 

melihat aktivitas enzim dan kinetika enzimatik dari keempat strain dengan 

menentukan nilai km dan vmaks. Variasi konsentrasi minyak zaitun yang digunakan 

adalah 0% hingga 3%. Kondisi operasi yang dibuat tetap, yaitu jumlah spora, pH, 

temperatur, perbandingan volume media fermentasi terhadap volume fermentor, 

kecepatan pengadukan dan penambahan sumber nutrien. 

Penelitian ini juga akan melihat aktivitas gliserolisis dari lipase terbaik yang 

dihasilkan untuk menghasilkan monoasilgliserol. Pengujian dilakukan 

menggunakan substrat minyak kelapa dan kosubstrat gliserol dengan semua 

kondisi yang dibuat tetap.  
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1.3  Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mempelajari kemampuan A. niger ITBCC L51, L161, L74, L76 untuk 

menghasilkan lipase 

2. Mempelajari pengaruh media pra inkubasi pada proses fermentasi terhadap 

aktivitas lipase 

3. Mempelajari pengaruh konsentrasi minyak zaitun terhadap aktivitas lipase 

4. Menentukan parameter kinetika enzimatik proses produksi lipase melalui 

variasi konsentrasi minyak zaitun untuk menentukan nilai konstanta 

michaelis (km) dan laju reaksi maksimum (vmaks) 

5. Menentukan strain A. niger terbaik dan konsentrasi minyak zaitun optimum 

untuk menghasilkan lipase dengan aktivitas tertinggi 

6. Mempelajari pengaruh pH dan temperatur terhadap aktivitas lipase 

7. Mempelajari aktivitas gliserolisis lipase terpilih melalui reaksi pembentukan 

monoasilgliserol dari minyak kelapa 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memberikan manfaat teoritik dan aplikatif berupa : 

1. Data parameter kinetika  enzimatik proses produksi lipase dari A. niger 

dalam media minyak zaitun.  

2. Data aktivitas dan strain A. niger terbaik dari strain A. niger ITBCC L51, 

L161, L74, L76 untuk menghasilkan enzim lipase yang dapat digunakan untuk 

memproduksi enzim lipase skala komersial 

3. Data aktivitas gliserolisis dari enzim lipase yang dipilih menggunakan 

substrat minyak kelapa untuk memproduksi monoasilgliserol 
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