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ABSTRACT 

This research was due to obtain optimum media for the Chitin Deacetylase (CDA) 

production of Bacillus K29-14. Chitins from local shrimp carapace shell, local shrimp 

abdomen shell, local crab carapace shell and commercial crab each of 1 % were used in 

liquid media by addition of 0.5 % colloidal chitin as an inducer. The medium producing the 

highest activity of CDA was optimized for the best concentration of chitin. The medium 

with 1 % local shrimp abdomen produced the best activity of CDA in comparison with 

other chitins. 

Keywords: chitin, chitin deacetylase,  

PENDAHULUAN 

Kitin deasetilase (CDA, E.C.3.5.1.41) 

termasuk kelompok enzim kitinolitik, 

mengkatalisis reaksi hidrolisis gugus 

asetamido dari residu N-asetil-D-glukosamin 

dari kitin. Enzim CDA telah dieksplorasi dari 

sejumlah mikroba, seperti Mucor rouxii 

(Kafetzopoulos et al., 1993), Colletotrichum 

lindemuthianum (Tsigos dan Bouriotis, 1995; 

Tokuyasu et al., 1996), Saccharomyces 

cerevisiae (Mishra et al., 1997), Alcaligenes 

ATCC 55938 (Srinivasan, 1998), Absidia 

coerula dan Aspergilus nidulans (Tsigos et 

al., 2000). 

Dari Kawah Kamojang telah diisolasi 

dan dikarakterisasi enzim CDA dari bakteri 

termofilik Bacillus K29-14. Enzim CDA 

diproduksi optimum pada suhu 55 
o
C, pH 

7,0, dan pada fase stasioner, yaitu sekitar 28-

32 jam masa inkubasi. Aktivitas optimum 

dari enzim tersebut adalah pada suhu 55 
o
C, 

pH 8,0, dengan berat molekul 25-67 kDa, 

memunculkan 10 pita pada SDS-PAGE. 

Adanya 10 pita ini menunjukkan bahwa 

enzim terdiri atas beberapa subunit atau 

boleh jadi ada lebih dari satu enzim CDA 

yang terisolasi bersamaan (Rahayu, 2000). 

Produksi CDA dengan aktivitas 

berbeda-beda telah ditemukan dapat terjadi 

dengan penggunaan kitin yang berbeda 

dalam media produksi enzim (Svitil et al., 

1997). Adanya produk hidrolisis kitin dalam 

media juga dapat menginduksi produksi 

CDA dengan aktivitas lebih tinggi 

(Montgomery dan Kirchman, 1994). Enzim 

CDA dengan aktivitas lebih tinggi juga 

dihasilkan dengan adanya 0,5 % koloidal 

kitin dalam media mengandung kompos 

(Sakai et al., 1998). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan kandungan jenis dan konsentrasi 

kitin terbaik dalam media untuk 

menghasilkan enzim CDA dengan aktivitas 

tertinggi. 

METODOLOGI 

Kultur 

Kultur bakteri yang digunakan adalah 

Bacillus K29-14 yang diperoleh dari 

Laboratorium Mikrobiologi dan Biokimia, 

Pusat Studi Bioteknologi IPB. Kultur 

disimpan pada suhu refrigerator 4 
o
C dalam 

media padat yang mengandung koloidal kitin 

dan disegarkan setiap dua minggu. Kultur 

siap pakai berupa kultur dalam medium cair 

koloidal kitin yang telah diinkubasi 18-24 

jam. 
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Media 

Media inkubasi yang digunakan untuk 

produksi enzim mengacu pada komposisi 

media dari Sakai et al. (1998), dengan 

komposisi (NH4)2SO4 0,7 %, K2HPO4 0,1 %, 

NaCl 0,1 %, MgSO4.7H2O 0,01 %, ekstrak 

khamir 0,05 %, Bacto tripton 0,1 % dengan 

tambahan substrat kitin. 

Pereaksi Kimia 

Standar Bovine Serum Albumin (BSA), 

glikol kitosan dan standar glukosamin 

diperoleh dari Sigma Chemical Co. Indol, 

HCl, pereaksi folin-fenol ciocalteau, pereaksi 

Lowry, standar N-asetil-glukosamin, dan 

bahan-bahan kimia lain yang digunakan 

dalam produksi dan penentuan aktivitas 

enzim diperoleh dari Merck. 

Substrat 

Bubuk kitin practical grade diperoleh 

dari Sigma. Koloidal kitin dibuat dari bubuk 

kitin Sigma dengan metode Arnold dan 

Solomon (1986). Glikol kitin dibuat dari 

glikol kitosan dengan metode Trudel dan 

Asselin (1989). Bubuk kitin lokal, yaitu kitin 

dari kulit punggung udang, kulit kepala 

udang dan kulit rajungan diperoleh dari 

Dinas Perikanan Cirebon, Jawa Barat. 

Produksi enzim pada berbagai substrat 

Kultur difermentasi dalam media 

produksi enzim dengan berbagai jenis 

substrat kitin pada pH dan suhu optimumnya 

selama 2 hari. Setelah selesai, enzim dipanen 

dengan cara sentrifugasi pada 8.000 rpm 

selama 15 menit untuk memisahkan dari sel 

bakteri dan sisa media. Supernatan 

dipisahkan dan diuji aktivitas CDA-nya 

(Tokuyasu et al., 1996). 

Jenis substrat yang akan digunakan 

dalam media adalah substrat standar koloidal 

kitin (KK), kitin rajungan komersial dari 

Sigma (RK), kitin lokal dari kulit kepala 

udang (KU), kulit punggung udang (PU) dan 

kulit rajungan (RL), semua dalam bentuk 

tepung. Substrat ditambahkan dalam 

konsentrasi 1 %. Koloidal kitin digunakan 

sebagai campuran dengan substrat-substrat 

yang lain, dengan konsentrasi 0,5 %. Sebagai 

kontrol, digunakan media yang hanya 

mengandung koloidal kitin 0,5 %. 

Jenis substrat yang menghasilkan 

enzim dengan aktivitas terbaik kemudian 

divariasikan konsentrasinya dalam media 

produksi dengan jumlah 1-3 %. Koloidal 

kitin tetap ditambahkan sejumlah 0,5 %. 

Media produksi dengan jenis dan konsentrasi 

substrat yang menghasilkan enzim dengan 

aktivitas terbaik akan digunakan sebagai 

media produksi enzim yang akan digunakan 

pada tahap selanjutnya. Sebagai kontrol 

digunakan media yang hanya mengandung 

koloidal kitin 0,5 % dan yang hanya 

mengandung substrat kitin terbaik 1 % (tanpa 

koloidal kitin). 

Analisis protein dan CDA 

Protein diukur dengan metode Lowry, 

kedalam tabung reaksi yang berisi 0,9 mL 

aquades dimasukan 0,1 mL sampel, dan 1,0 

mL pereaksi Lowry. Setelah dikocok, tabung 

dibiarkan pada suhu ruang selama 15 menit.  

Sejumlah 3,0 mL pereaksi folin-fenol 

ciocalteau yang telah diencerkan 10 kali 

ditambahkan ke dalam tabung, dikocok lalu 

diinkubasi kembali selama 45 menit dalam 

suhu ruang.  Absorbansi sampel diukur pada 

540 nm.  Kurva standar dibuat dengan 

mengguakan bovine serum albumin (BSA).  

Untuk blanko, digunakan aquades untuk 

pengganti sampel. 

Assay aktivitas CDA dilakukan 

menggunakan glikol kitin sebagai susbtrat 

sesuai metode Tokuyasu et al. (1996). Satu 

unit CDA didefinisikan sebagai jumlah CDA 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 mol 

glukosamin dari glikol kitin per menit. 

Larutan enzim sebanyak 150 L 

ditambahkan kedalam campuran yang terdiri 

dari 50 L glikol kitin 1%, 100 l 0.2 M 

buffer borat pH 8.0 dan diinkubasi pada suhu 

optimum CDA.  Setelah 30 menit campuran 

tersebut dipanaskan pada 100
o
C selama 15 

menit untuk menginaktifkan enzim. Dari 

campuran reaksi tersebut diambil 200 L 

ditambahkan 200 L NaNO2 5%, 200 L 

asam asetat 33%, lalu dikocok dan dibiarkan 

10 menit. Ke dalam campuran kemudian 

ditambahkan 200 L amonium sulfamat 

12,5% lalu dikocok selama 30 menit pada 

suhu ruang. Kemudian ditambahkan 800 L 

HCl 5% dan 80 L 0,1% indol dalam etanol 

absolut (disiapkan saat akan digunakan). 

Campuran diletakkan dalam air mendidih 

selama 5 menit lalu didinginkan. Sebelum 

diukur absorbansinya pada 492 nm, 800 L 



Jurnal Teknologi Pertanian 3(2) : 79-81, Maret 2008 ISSN 1858-2419 

 84 

etanol absolut ditambahkan kedalam 

campuran tersebut. 

Kontrol disiapkan dengan cara yang 

sama tanpa inkubasi enzim tetapi enzim 

ditambahkan sesaat sebelum pemanasan.  

Blanko disiapkan dengan mengganti 

campuran enzim dengan 200 L aquades. 

Kurva standar diperoleh dengan 

menggunakan 200 L larutan standar 

glukosamin dalam berbagai konsentrasi dan 

diperlakukan sama dengan campuran enzim. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Optimasi media produksi enzim 

dengan cara menggunakan berbagai jenis 

substrat kitin dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan aktivitas CDA yang 

dihasilkan. Pada Gambar 1 terlihat bahwa 

aktivitas relatif terbesar ditunjukkan oleh 

CDA yang diproduksi dengan substrat 

campuran koloidal kitin (0,5 %) dan kitin 

dari kulit punggung udang (1 %), yaitu 1,4 

kali lebih besar dibandingkan dengan 

kontrol. Sedangkan pada media yang lain, 

yaitu media yang mengandung 1 % koloidal 

kitin ditambah dengan jenis kitin yang lain 

sebesar 1 %, yaitu dari kulit kepala udang, 

rajungan lokal, dan rajungan komersial, 

menunjukkan aktivitas yang lebih rendah, 

yaitu berturut-turut 0,9, 0,8, dan 0,7 kali dari 

kontrol (media yang hanya mengandung 1 % 

koloidal kitin). Aktivitas CDA terhadap 

beberapa jenis substrat disajikan pada Tabel 

1, sedangkan optimasi produksi dengan 

substrat potensial disajikan pada Tabel 2. 

Table 1. Influence of substrate composition 

on CDA specific activity 

Type of substrate 
Spesific activity of 

CDA (mU/mg protein) 

CC 0.5 % (12.502 ± 4.926) 

CC 0.5 % + HSC 1 % (20.773 ± 9.887) 

CC 0.5 % + BSC 1 % (7.392 ± 4.733) 

CC 0.5 % + LCC 1 % (9.841 ± 7.538) 

CC 0.5 % + CCC 1 % (5.096 ± 4.926) 
Notes: The data are not different statistically 

Perbedaan aktivitas tersebut diduga 

terjadi karena bakteri dapat memproduksi 

beberapa CDA yang berbeda-beda 

aktivitasnya jika ditumbuhkan pada jenis 

substrat kitin yang berbeda. Sekresi jenis 

CDA yang berbeda-beda diduga sebagai 

upaya bakteri untuk dapat mendegradasi 

semua bentuk kitin yang terdapat di alam 

secara efisien, sehingga jenis enzim yang 

disekresi disesuaikan dengan spesifikasi kitin 

yang terdapat pada tempat tumbuhnya. Svitil 

et al. (1997) menemukan fenomena serupa 

dengan mendeteksi setidaknya 10 jenis 

kitinase yang dikeluarkan oleh V. harveyii 

yang ditumbuhkan pada berbagai jenis kitin. 

Tidak saja jenis kitinase yang berbeda tetapi 

juga efektivitasnya berbeda-beda sesuai 

dengan jenis kitin tempat enzim tersebut 

ditumbuhkan. 
Table 2. Influence of head shrimph chitin in 

media composition on CDA specific 

activity 

Type of substrate 
Specific activity of 

CDA (mU/mg protein) 

CC 0.5 % (12.502 ± 4.926)b 

HSC 1 % (12.003 ± 5.562)b 

CC 0.5 % + HSC 1 % (18.448 ± 2.596)c 

CC 0.5 % + HSC 2 % (19.257 ± 2.043)c 

CC 0.5 % + HSC 3 % (8.601 ± 1.728)a 
Notes: Data followed by same letter is not different 

according to LSD test of =0.05 

 

 

Figure 1. Relative activity of CDA on some types 

of chitin (CC= coloidal chitin; BSC= 

chitin from back shrimp; SHC=chitin 

from head shrimp; LCC= chitin from 

local edible crab; CCC= chitin from 

commercial edible crab) 

Berbagai jenis kitin mempunyai 

struktur yang berbeda-beda. Perbedaan 

struktur kitin terjadi karena variasi pada cara 

penyusunan N-asetil-glukosamin, derajat 

deasetilasi dan adanya komponen lain yang 

terikat secara struktural pada kitin. Diketahui 

secara umum terdapat dua jenis konfigurasi 

kitin, yaitu konfigurasi antiparalel α yang 

mempunyai susunan lebih rapat, lebih 

resisten terhadap reaksi modifikasi dan lebih 

banyak ditemukan di alam serta konfigurasi 

paralel β yang tidak begitu rapat karena 



Aswita Emmawati Aktivitas Kitin Deasetilase dari Bacillus K29-14 pada Media yang Mengandung Kitin 

85 

 

ikatan hidrogen antar rantai polimernya 

lemah dan lebih reaktif (Kurita, 1997). Svitil 

et al. (1993) menemukan bahwa enzim 

kitinase lebih aktif pada cumi (squid pen) 

yang mempunyai konfigurasi β daripada 

cangkang rajungan yang berkonfigurasi α. 

Kitin dari rajungan dan udang sama-

sama berkonfigurasi α, tetapi adanya 

perbedaan aktivitas enzim sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 1 mengindikasikan 

perbedaan struktur antara keduanya. Chang 

et al. (1997) juga menemukan perbedaan laju 

deasetilasi pada kitin yang sama-sama 

berasal dari udang tetapi berbeda spesies. 

Walaupun kandungan kitin pada kedua 

spesies udang sama-sama berkonfigurasi α, 

kemungkinan terdapat perbedaan dalam 

kerapatan kristalinitas kitinnya. Diduga 

perbedaan kerapatan kristalinitas kitin juga 

terjadi pada kitin udang dan rajungan. Kitin 

yang struktur kristalinnya tidak begitu rapat 

akan lebih mudah dipenetrasi enzim. Sebagai 

akibatnya, deasetilasi akan terjadi lebih 

cepat. 

Diduga juga terdapat perbedaan 

struktur antara kitin dari kepala dan 

punggung udang. Benjakul dan Sophanodora 

(1993) menyatakan adanya perbedaan 

efisiensi deasetilasi kimiawi pada kepala dan 

punggung udang Black Tiger. Punggung 

dideasetilasi secara lebih efisien daripada 

kepala dengan perendaman dalam larutan 

NaOH. Hasil serupa ditunjukkan pada 

Gambar 1, CDA lebih aktif mendeasetilasi 

pada kitin punggung udang daripada kepala 

udang. Diduga hal tersebut disebabkan oleh 

lebih sesuainya struktur kitin punggung 

udang terhadap spesifisitas CDA daripada 

kitin kepala udang. 

 

Figure 2. Relative activity of CDA on various 

concentration of back shrimp chitin 

(CC = coloidal chitin; BSC = chitin 

from back shrimp) 

Kitin yang mempunyai nilai aktivitas 

spesifik terbesar, yaitu kitin dari kulit 

punggung udang, dioptimasi lebih lanjut 

dengan variasi konsentrasi 1-3 %. Aktivitas 

tertinggi ditunjukkan oleh CDA yang 

diproduksi dengan substrat koloidal kitin 0,5 

% dan kitin dari kulit punggung udang 1 % 

(Gambar 2). Semakin tinggi konsentrasi kitin 

kulit punggung udang, aktivitas semakin 

kecil. Dengan jumlah enzim yang sama, 

kemungkinan jumlah substrat kitin yang 

terdapat dalam medium sudah terlalu tinggi. 

Dengan jumlah enzim yang terbatas 

sementara konsentrasi substrat kitin 

ditingkatkan dua atau tiga kalinya, 

peningkatan aktivitas enzim hanya sedikit, 

tidak sebesar penambahan jumlah 

substratnya. 

Medium yang menghasilkan enzim 

CDA dengan aktivitas tertinggi adalah 

medium yang menggunakan kitin kulit 

punggung udang sejumlah 1 % sebagai 

substrat dicampur dengan koloidal kitin 0,5 

%. Koloidal kitin tetap digunakan sebagai 

pemicu awal produksi CDA oleh bakteri. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa tanpa adanya 

koloidal kitin, aktivitas CDA yang 

ditumbuhkan pada media yang hanya 

mengandung kitin kulit punggung udang 

lebih rendah. Hasil serupa dipaparkan oleh 

Sakai et al. (1998) yang menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas endokitinase 

yang diproduksi oleh Bacillus MH-1 yang 

ditumbuhkan dalam media kompos 

mengandung koloidal kitin 0,5 %. 

KESIMPULAN 

Komposisi substrat dalam medium 

mempengaruhi aktivitas CDA yang 

dihasilkan. Aktivitas enzim CDA dari 

Bacillus K29-14 meningkat paling besar jika 

ditumbuhkan pada substrat kitin dari kulit 

punggung udang. Konsentrasi kitin kulit 

punggung udang pada media yang 

menghasilkan aktivitas CDA terbesar adalah 

1 % yang dicampur dengan 0,5 % koloidal 

kitin. Peningkatan aktivitas CDA mencapai 

1,7 kali dibanding kontrol. 
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