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Abstrak
Enzim bromelin bebas dari kulit nanas (Ananas comosus(L.)Merr) tidak stabil terhadap perubahan

lingkungan seperti pH dan suhu. Untuk meningkatkan stabilitas enzim bromelin dapat dilakukan dengan
cara modifikasi. Salah satu modifikasi yang dapat dilakukan adalah imobilisasi dengan metode carrier
binding.Pada penelitian ini, dilakukan isolasi enzim bromelin dari kulit nanas dengan metode pengendapan
menggunakan etanol 70%. Setelah melalui tahap pengendapan, sentrifugasi dan pengeringan, diperoleh
enzim bromelin bebas.Imobilisasi enzim bromelin dilakukan dengan metode carrier binding dengan pati
jagung sebagai carrier. Pada penelitian ini juga dilakukan uji total protein, uji stabilitas dan uji aktivitas
proteolitik enzim bromelin. Penentuan aktivitas proteolitik bromelin dilakukan secara spektrofotometri
dan dinyatakan berdasarkan banyaknya kadar tirosin yang dibebaskan dari hidrolisis substrat kasein.Hasil
penelitian menunjukkan pati jagung (Amylum maydis) dapat dipakai sebagai zat pengimobilisasi enzim
bromelin dari kulit nanas (Ananas comosus (L.) Merr), dengan aktivitas enzim sebesar 0,0333 U/mL pada
suhu 45°C dan pH 7.
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Pendahuluan
Nanas (Ananas comosus (L.)Merr.), merupakan

salah satu buah yang mempunyai banyak manfaat
karena kandungan senyawa kimianya. Salah satu
kandungan kulit nanas yang dapat dimanfaatkan
dan mempunyai nilai guna yang tinggi adalah
enzim bromelin.Persentase kandungan enzim bro-
melin pada kulit nanas sebesar 0,075, jumlah ini
tidak jauh berbeda dibandingkan dengan buah
nanas yaitu 0,080 sehingga kulit nanas dapat
dimanfaatkan untuk diambil enzim bromelinnya.

Enzim bromelin merupakan salah satu enzim
yang sering digunakan.Enzim bromelin di bidang
kefarmasian digunakan untuk mengobati
gangguan saluran pencernaan, penderita dispepsia,
dan gastritis.Pada dunia industri bromelin dipakai
untuk pengempukan daging, penjernihan sari
buah, bir, dan dipakai dalam pembuatan keju,
pengembangan kue, biskuit dan roti.

Enzim bromelin bebas ternyata tidak stabil
terhadap perubahan lingkungan seperti pH dan
suhu.Dengan demikian, maka stabilitas terhadap
enzim bromelin perlu ditingkatkan. Untuk
meningkatkan stabilitas enzim bromelin dilakukan
dengan cara modifikasi. Salah satu modifikasi yang

dapat dikembangkan adalah teknik imobili-sasi.
Imobilisasi enzim bromelin dapat dilakukan dengan
salah satu metode carrier binding yaitu adsorpsi
fisik.Pada metode ini, enzim bromelin diikat pada
pati jagung sebagai carrier.

Metode
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sentrifuge, spektrofotometer UV - Vis, neraca
analitik, pH meter, hot plate, oven, spatula, termo-
meter, pipet tetes, beacker glass, dan peralatan
gelas lainnya.Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kulit nanas, pati jagung,
tirosin.Kulit buah nanas dipotong kecil, diblender,
diperas, disaring sehingga diperoleh cairan jernih.Ke
dalam cairan ini ditambahkan etanol 70%, dibiarkan
selama satu malam pada suhu 10°C.Kemudian
larutan berisi enzim disentrifugasi pada kecepatan
4.000 rpm selama 15 menit pada suhu 10°C.
Endapan yang diperoleh dikeringkan dengan cara
pengeringan beku. Diperoleh serbuk yang merupa-
kan enzim bromelin kasar.

Imobilisasi enzim bromelin dilakukan dengan
cara ke dalam beacker glass 100 ml dimasukkan
2,5 g enzim bromelin kering ditambahkan 50 mL
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buffer fosfat pH 7 dan 5 ml larutan 0,85% NaCl
sambil diaduk pelan-pelan. Ke dalam beacker glass
tersebut dimasukkan pati jagung sebanyak 2,5 g
sambil diaduk. Larutan dibuat menjadi lapis tipis
dan dikeringkan pada suhu <40°C selama 24 jam
sehingga diperoleh enzim bromelin
terimobilisasi.Ditimbang ± 0,1 g enzim ter-
mobilisasi ditambahkan  ± 0,5 g katalisator, 30%
H2O2 dan H2SO4. Dipanaskan sampai larutan
berwarna biru kehijauan. Ditambahkan sebanyak
aquadest, 10 N NaOH, kemudian didestilasi.
Dilakukan destilasi sampai volume hasil destilasi
antara 80 – 100 ml. Dititrasi dengan 0.05 N HCl
sampai terjadi perubahan warna larutan dari biru
menjadi merah.

Pengujian ketahanan enzim terhadap tempe-
ratur dilakukan dengan cara enzim diinkubasi
selama 10 menit pada suhu 35 - 65°C, sedangkan
pengujian ketahanan enzim terhadap pH dilaku-
kan dengan cara enzim diinkubasi selama 10 menit
pada pH 6 – 9.

Pada pengujian aktivitas proteolitikenzim bro-
melin bebas dan terimobilisasi, ke dalam 3 tabung
reaksi kosong dimasukkan 3 ml 1% kasein
direaksikan dengan 0,5 ml larutan enzim bromelin
bebas, kemudian diinkubasi selama 10 menit pada
suhu 45°C. Ke dalam 3 tabung reaksi kosong
lainnya, dimasukkan 3 ml 1% kasein direaksikan
dengan 1 ml larutan enzim bromelin terimobilisasi,
kemudian diinkubasi selama 10 menit pada suhu
45°C.

Setelah diinkubasi, ke dalam semua tabung
reaksi ditambahkan 3 ml larutan 10% asam
trikloroasetat, dipanaskan lagi pada suhu 40°C
selama 20 menit. Kemudian ditambahkan 3 mL
larutan spike tirosin dan dihomogenkan. Protein
yang terkoagulasi dipisahkan dengan kertas saring,
Filtrat yang diperoleh diukur absorbansi-nya pada
panjang gelombang 275 nm. Sebagai blanko
digunakan enzim yang telah dimatikan aktivitasnya
melalui penambahan 10% asam trikloroasetat. Unit
aktivitas dinyatakan dalam 1 miligram tirosin yang
dihasilkan per mL enzim dalam 10 menit pada
kondisi percobaan.Untuk mengetahui jumlah tirosin
yang dihasilkan digunakan kurva standar tirosin.

Hasil dan Pembahasan
Endapan enzim bromelin yang diperoleh

dikeringkan dengan carapengeringan beku (freeze
dry). Dari proses ini diperoleh serbuk yang

merupakan enzim bromelin kasar. Pada proses
isolasi enzim bromelin, didapatkan rendemen enzim
bromelin sebesar 0,058%. Hasil ini mendekati
jumlah enzim bromelin pada kulit nanas yaitu
sebesar 0,075%.

Untuk imobilisasi enzim bromelin maka dipilih
metode carrier binding tipeadsorpsi fisik dengan
menggunakan pati jagung sebagai imobilisator.
Dengan penggunaan pati jagung sebagai zat
imobilisator maka enzim bromelin terimobilisasi ini
dapat dikembangkan menjadi kapsul atau tablet.

Uji total protein enzim bromelin bebas dan
terimobilisasibertujuan untuk mengetahui jumlah
protein yang ada pada enzim bromelin bebas dan
terimobilisasi berdasarkan total nitrogennya. Ada
tiga tahap pengerjaan pada pengujian total pro-
tein enzim yaitu destruksi, destilasi dan titrasi.

Gambar 1 Graf ik perbandingan total protein
enzim bromelin bebas dan terimobilisasi

Dari hasil uji total protein didapat hasil
perbandingan total protein enzim bromelin bebas
dengan total protein enzim bromelin terimobilisasi
adalah 2:1. Hal ini disebabkan karena jumlah pati
jagung yang dipakai sama dengan jumlah enzim
bromelin kasar yang akan diimobil sehingga terjadi
pengenceran enzim bromelin menjadi setengah dari
jumlah enzim bromelin mula-mula. Maka jumlah
total protein enzim bromelin terimobilisasi yang
didapat hanya setengah jika dibandingkan dengan
total protein enzim bromelin bebas.

Pengujian berikutnya adalah pengujian
stabilitas enzim bromelin terimobilisasi. Uji stabili-
tas ini dibagi menjadi dua pengujian yaitu pengujian
ketahanan enzim bromelin terhadap temperatur
dan pengujian ketahanan enzim bromelin terhadap
pH.
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Gambar 2 Graf ik hasil uji ketahanan enzim
bromelin terhadap temperature

Dari pengujian ketahanan enzim bromelin
terhadap temperatur seperti yang ditunjukkan pada
gambar 2, diketahui bahwa suhu inkubasi uji
aktivitas protease enzim bromelin pada suhu 35 -
65°C mempengaruhi aktivitas enzim bromelin
tersebut. Dari hasil percobaan, diketahui bahwa
suhu paling optimum untuk proses inkubasi enzim
bromelin adalah suhu 45°C, karena suhu tersebut
memberikan aktivitas protease tertinggi dari enzim
bromelin yaitu sebesar 0,0364 U/mL.

Enzim bromelin terimobilisasi mempunyai
suhu inkubasi yang tinggi yaitu 45°C. Dengan
demikian, jika enzim bromelin terimobilisasi ini
diproses lebih lanjut dengan suhu pembuatan yang
cukup tinggi, maka enzim bromelin terimobilisasi
masih memberikan aktivitas protease. Selain itu
enzim bromelin terimobilisasi ini juga dapat dipakai
untuk proses produksi pada industri pangan dan
industri lainnya yang menggunakan suhu cukup
tinggi.

Gambar 3 Grafik hasil uji ketahanan enzim bro-
melin terhadap pH

Pengujian ketahanan enzim bromelin terhadap
pH dengan rentang perubahan pH lingkungan
reaksi yaitu 6 – 9 menunjukkan bahwa aktivitas enzim
bromelin terpengaruh oleh perubahan pH
lingkungan reaksi.Dari hasil pengujian, diketahui
bahwa pH paling optimum untuk proses inkubasi
enzim bromelin adalah pH 7, karena pH tersebut
memberikan aktivitas protease tertinggi dari enzim
bromelin yaitu sebesar 0,0323 U/mL seperti yang
ditunjukkan pada gambar 3.

Uji aktivitas protease bertujuan untuk menge-
tahui aktivitas enzimbromelin dalam memecah
suatu protein. Pengujian aktivitas proteolitikenzim
bromelin bebas dan terimobilisasi pada pH 7 dan
suhu 45°C memberikan hasil rata-rata aktivitas pro-
tease dari enzim bromelin bebas dan terimobilisasi
yaitu 0,0298 U/mL dan 0,0333 U/mL seperti
ditunjukkan pada gambar 4.

Gambar 4 Grafik hasil uji perbandingan aktivitas
proteolitik enzimbromelin bebas
dengan enzim bromelin terimobilisasi

Aktivitas protease enzim bromelin terimobili-
sasi lebih besar dari aktivitas protease enzim bro-
melin bebas Hal ini disebabkan adanya pati jagung
sebagai carrier. Adanya pati jagung sebagai car-
rier menyebabkan lingkungan reaksi tidak berefek
langsung pada protein enzim sehingga mencegah
terjadinya denaturasi protein enzim. Oleh karena
itu, pati jagung (Amylum maydis) dapat dijadikan
sebagai zat imobilisator atau carrier untuk enzim
bromelin.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaku-

kan diperoleh kesimpulan bahwa pati jagung (Amy-
lum maydis) dapat dipakai sebagai zat pengimobili-
sasi enzim bromelin dari kulit nanas (Ananas
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comosus (L.) Merr) dengan aktivitas enzim sebesar
0,0333 U/mL pada suhu 45°C dan pH 7.
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