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ABSTRACT 
We have found a liquid fermentation condition of Rhizopus oligosporus RG2, 

isolated from tempeh ragi, for lipase producing. The mold grew on basal salt medium 
(NaNO3 0.1 %, KH2PO4 0.1 %, MgSO4.7H2O 0.05 %) containing sesame seed or sesame 
seed press-cake gave higher production of lipase (P < 0.05) than that on basal medium 
(NaNO3 0.1 %, KH2PO4 0.1 %; MgSO4.7H2O 0.05 %; pepton 1 %, yeast extract 0.1 %) 
containing 2 % of sesame seed oil or olive oil. This research showed that sesame seed 
press-cake was a potential carbon and nitrogen source in the medium for lipase production 
from R. oligosporus. The best fermentation condition in 100 mL liquid state fermentation 
using basal medium, with sesame seed press-cake as substitute for peptone and yeast 
extract was pH 6.6, incubation time of 3 days, using rotary shaker speed of 150 rpm. The 
incubation temperature was between 30-40 oC. There was no esterification activity detected 
in the crude lipase from R. oligosporus filtrate. 

Keywords: lipase-producing moulds, Rhizopus oligosporus, tempeh ragi 

PENDAHULUAN 

Lipase (triasilgliserol hidrolase EC 
3.1.1.3) mengkatalisa hidrolisa ikatan ester 
dari triasilgliserol dan pada kondisi tertentu 
dapat mensintesa ikatan ester melalui 
transesterifikasi (Kohno et al., 1994). Lipase 
dihasilkan oleh hewan (Thirstrup, 1993), 
tumbuh-tumbuhan (Mohamed et al., 2000; 
Abigor et al., 2002) dan mikrobia (Dalmau et 
al., 2000; Ruiz et al., 2001). Lipase mikrobia 
mempunyai potensi yang besar untuk 
digunakan secara komersial disebabkan 
karena stabilitas, selektivitas dan spesifisitas 
yang tinggi terhadap substrat (Cardenas, 
2001). Disamping itu produksi lipase dari 
mikroba memerlukan waktu yang relatif 
singkat dan aktivitasnya dapat ditingkatkan 
melalui penggunaan kondisi pertumbuhan 
yang tepat, serta tidak memerlukan lahan 
produksi yang luas. Diantara mikrobia 
penghasil lipase, jamur mendapat perhatian 
yang sangat besar karena merupakan 
penghasil lipase ekstraseluler potensial. 
Lipase ekstraseluler jamur biasanya 

diproduksi melalui proses fermentasi dalam 
media cair yang memungkinkan perolehan 
(recovery) yang cukup besar dan mudah 
dilakukan (Lima et al., 2003). 

Baru-baru ini kami telah berhasil 
mengisolasi jamur potensial penghasil lipase 
dari ragi tempe yang diidentifikasi sebagai 
R. oligosporus RG2. Jenis jamur ini masih 
sangat jarang dilaporkan sehingga sangat 
menarik untuk dipelajari karakteristiknya. 
Sebagai langkah awal dari pekerjaan ini 
dilakukan usaha untuk menemukan kondisi 
optimum produksi lipase dengan mengguna-
kan beberapa parameter yang dapat mem-
pengaruhi produksi enzim oleh mikrobia. 
Parameter yang digunakan adalah suhu dan 
pH pertumbuhan, serta jenis media yang 
berbeda pada macam dan konsentrasi sumber 
karbon dan nitrogen (Lima et al., 2003; 
Cardenas et al., 2001; Miranda et al., 1999). 
Sumber karbon dari lipida pada umumnya 
dapat menghasilkan lipase yang cukup tinggi, 
tetapi media tanpa lipida dan minyak ternyata 
juga dapat memberikan hasil yang cukup 
baik (Salleh et al., 1993). 
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di 
atas maka pada tahap optimasi produksi 
lipase ekstraselluler dari R. oligosporus RG2, 
dipelajari pengaruh: (i) konsentrasi spora 
yang digunakan sebagai starter, (ii) macam 
media tumbuh, (iii)  lama fermentasi, (iv)  
pH media tumbuh, dan (v)  suhu 
pertumbuhan. 

Pada penelitian ini digunakan berbagai 
produk wijen antara lain biji wijen, minyak 
wijen dan bungkil wijen sebagai substrat 
tambahan dalam fermentasi cair untuk 
produksi lipase ekstraselluler. Belum ada 
laporan tentang penggunaan biji wijen atau 
bungkil wijen (limbah industri minyak wijen) 
untuk produksi lipase secara fermentasi cair, 
sedangkan Indonesia merupakan salah satu 
penghasil wijen yang potensial. 

Wijen merupakan biji-bijian sumber 
minyak yang banyak dihasilkan di Indonesia. 
Pada tahun 2002 ekspor wijen Indonesia 
meningkat dari 74 ton (Badan Pusat Statistik, 
2002) menjadi 224,9 ton pada tahun 2003 
dengan negara tujuan antara lain Taiwan, 
Singapura, dan Malaysia (Badan Pusat 
Statistik, 2003). Biji wijen mengandung 
lemak sekitar 50-55 %, dengan komposisi 
asam lemak jenuh sekitar 14 %, asam oleat 
33-54 %, dan asam linoleat 35-59 % 
(Gunstone, 1996). 

Dengan bahan baku yang ada dan 
mudah didapat di Indonesia dan mengguna-
kan mikrobia indigenous Indonesia maka 
diharapkan Indonesia dapat menjadi 
produsen lipase spesifik yang dapat 
digunakan untuk berbagai kepentingan 
seperti sintesa lipid terstruktur dalam rangka 
menunjang pengem-bangan ilmu dan 
teknologi yang berbasis pemanfaatan potensi 
dalam negeri agar dapat bersaing di dunia 
internasional. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menentukan kondisi produksi 
optimum lipase ekstrasellu-ler dari R. 
oligosporus RG2. 

 
METODE PENELITIAN 

Bahan dan Alat 
Bahan sumber jamur, tempe, diperoleh 

dari produsen tempe di Yogyakarta. Biji 
wijen putih diperoleh di pasar lokal di 
Yogyakarta, sedangkan minyak wijen serta 

bungkilnya diperoleh dari hasil 
pengempaan biji wijen. 

Bahan kimia yang digunakan 
semuanya analytical grade. Pepton, ekstrak 
khamir, dan agar yang digunakan adalah 
produk dari Oxoid, sedangkan reagen-reagen 
kimia seperti natrium asetat, natrium 
hidroksida, minyak zaitun, etanol, asam 
oleat, isooktan, tris-hydroxy methane, asam 
khlorida, natrium nitrat, tributirin, kalsium 
khlorida, khloram-fenikol, asam asetat 
glasial, Cu-asetat, piridin, gliserol, glukosa, 
petroleum ether, dietil ether, aseton, 
dinatrium hidrogen fosfat, dan natrium 
dihidrogen fosfat yang digunakan adalah 
produk dari Merck. Triolein diperoleh dari 
Sigma. 

Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari alat-alat gelas 
seperti erlenmeyer, gelas piala, tabung reaksi, 
labu ukur, gelas ukur, petridish dan pipet 
ukur serta alat-alat non gelas seperti 
stomacher, mikropipet, UV-Vis 
spektrofotometer, pH meter, autoclave, 
penangas air, magnetic stirer, shaker 
incubator, shaker water bath, oven dan 
refrigerator. 

Prosedur Penelitian 

Optimasi Produksi Lipase Ekstrasellular 
Kasar dengan Cara Fermentasi Cair 

Dalam optimasi lipasae ini, aktivitas 
hidrolitik lipase ekstraseluler kasar diuji 
dengan menggunakan metode yang disaran-
kan oleh Marseno et al. (1988) yang telah 
dimodifikasi. Uji aktivitas hidrolitik lipase 
dilakukan dalam campuran reaksi 1,0 mL 
buffer (buffer natrium asetat untuk pH 4 dan 
5, buffer natrium fosfat untuk pH 6 dan 7, 
buffer tris-HCl untuk pH 8 dan 8,9, dan 10). 
Larutan enzim sebanyak 1 mL dan 4 mL 
substrat (60 % (v/v) minyak zaitun dalam 
isooktan) diemulsikan dengan vorteks sampai 
homogen. Konsentrasi buffer akhir pada fase 
polarnya adalah 0,1 M. Campuram diemulsi-
kan selama 20 menit pada suhu 30 oC dengan 
goyangan 150 goyangan per menit. Reaksi 
dihentian dengan menginkubasikannya pad 
es selama 5 menit. Untuk uji ini dilakukan 
kontrol dengan cara mengganti larutan 
dengan aquades. Asam lemak yang 
dibebaskan diukur dengan cara mengambil 
3,0 mL fase non-polar dan memasukkannya 
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ke dalam tabung reaksi, kemudian 
ditambahkan 1,0 mL isooktan dan 800 μL 5 
% (w/v) Cu-asetat piridin pH 6,0. Setelah 
didiamkan 10 menit, absorbansinya diukur 
dengan spektrofoto-meter dengan panjang 
gelombang 707 nm. Kadar asam lemak yang 
terdapat pada sampel ditentukan melalui 
kurva standar yang dibuat dengan 
menggunakan asam oleat sebagai asam 
lemak bebasnya. Aktivitas hidrolitik lipase 
didefinisikan sebagai aktivitas enzim dalam 
membebaskan 1 μmol produk (asam lemak 
bebas) per menit. 

Optimasi konsentrasi spora awal dalam 
media produksi. 

Optimasi jumlah starter (spora) 
dilakukan dengan cara menambahkan starter 
(larutan spora) dengan konsentrasi awal yang 
berbeda pada media produksi. Larutan spora 
dipersiapkan dengan cara mensuspensikan 
spora (dari kultur yang ditumbuhkan pada 
PDA miring yang telah diinkubasi selama 5 
hari) dengan 10 mL larutan 0,05 % Tween 80 
yang telah disterilkan. Selanjutnya 
disentrifusi selama 15 menit dengan 
kecepatan 3500 rpm. Supernatan dibuang dan 
spora yang diperoleh dicuci dengan pepton 
0,1 % steril sebanyak 3 kali. Spora yang 
diperoleh dihitung dengan menggunakan 
hemacytometer hingga memiliki konsentrasi 
108 spora per mL. Suspensi spora diencerkan 
dengan pepton 0,1 % hingga diperoleh 
suspensi spora stok dengan konsentrasi 108, 
107, 106, 105, 104, spora per mL. Starter 
dibuat dengan cara menambahkan 1 mL 
suspensi spora stok dengan konsentrasi yang 
berbeda-beda ini kedalam 9 mL media basal 
yang mengandung 2 % minyak zaitun 
(konsentrasi spora 107, 106, 105, 104, 103) 
kemudian diinkubasi selama 24 jampada 
suhu 30 oC dengan pengocokan 150 rpm. 
Selanjutnya seluruh volume strater 
dimasuikkan ke dalam 10 mL media 
produksi. Kondisi yang digunakan untuk 
optimasi konsentrasi spora adalah 
menggunakan isolat R. Oligosporus RG2, 
ditumbuhkan pada media basal yang 
engandung minyak wijen 2 %, pH 6,0, dan 
suhu inkubasi 30 oC, waktu inkubasi 96 jam, 
dan pengocokan 150 menit. Konsentrasi 
spora yang memberikan aktivitas lipase 

tertinggi selanjutnya digunakan untuk 
optimasi faktor yang lain. 

Optimasi jenis dan komposisi media 
Dilakukan dengan cara mensubstitusi 

pepton dan ekstrak khamir pada media basal 
dengan produk wijen (biji, minyak, dan 
bungkil). Kondisi yang digunakan adalah 
kondisi awal yaitu konsentrasi spora awal 
starter 104, pH media 6,0, suhu inkubasi 30 
oC, waktu inkubasi 96 jam, pengocokan 150 
rpm. Tabel 1 menunjukkan jenis media yang 
digunakan pada tahap ini: 

Table1. Composition of growth media for R. 
Oligosporus RG2 

Type of 
Media Composition 

A BSM + sesame seed 3.5 % 
B BSM + press cake of sesame seed 5 % 

C BSM + press cake of sesame seed 2.5 % + 
sesame oil 1 % 

D BSM + sesame oil 2 % 
E BSM + NH4Cl 0.75 % + sesame oil 2 % 
F BSM + NH4Cl 2 % + sesame oil 2 % 
G BM + olive oil 2 % 
H BM + sesame oil 2 % 

Note: 
Media G and H were used as control 
Basal Salt Medium (BSM): NaNO3 0.1 %, KH2PO4 0.1 %, 
MgSO4.7H2O 0.05 %, Basal Medium (BM): NaNO3 0.1 %, 
KH2PO4 0.1 %, MgSO4.7H2O 0.05 %; pepton 1 %, ekstrak 
khamir 0.1 % 
 

Jenis media yang memberikan 
produksi lipase tertinggi (media basal dimana 
pepton dan ekstrak khamir disubstitusi 
dengan bungkil wijen 5 % atau disebut media 
B) digunakan untuk optimasi tahap 
selanjutnya. 

Optimasi lama fermentasi 
Dilakukan dengan cara membuat lama 

fermentasi dengan selang 1, 2, 3, 4 dan 5 
hari. Kondisi yang digunakan adalah media 
B, konsentrasi spora 104, suhu inkubasi 
30 oC, pengocokan 150 rpm. Lama 
fermentasi optimal yang diperoleh digunakan 
untuk percobaan tahap selanjutnya. 

Optimasi pH media pertumbuhan 
Dilakukan dengan cara membuat 

variasi pH media produksi yaitu pH 5,56; 
5,89; 6,07; 6,4; 6,66, dan 6,96 (nilai pH 
media ini diperoleh setelah saterilisasi media 
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dilakukan). pH optimal yang diperoleh 
digunakan untuk optimasi selanjutnya. 
Kondisi lain yang digunakan adalah media B, 
konsentrasi spora 104, waktu inkubasi 3 hari, 
suhu inkubasi 30 oC, pengocokan 150 rpm. 
Media dengan pH yang dapat memacu 
produksi lipase tertinggi digunakan untuk 
optimasi selanjutnya. 

Optimasi suhu pertumbuhan 
Dilakukan dengan cara membuat 

variasi suhu 30, 40, dan 50 oC. Kondisi yang 
digunakan adalah media B, konsentrasi spora 
104, waktu inkubasi 3 hari, pH media 6,6, 
pengocokan 150 rpm. 

Deteksi Kemampuan Lipase Kasar Isolat 
R. oligosporus RG2 dalam Reaksi 
Esterifikasi 

Kemampuan lipase dari R. oligosporus 
RG2 dalam mengkatalisa reaksi esterifikasi 
dideteksi dengan cara mereaksikan gliserol 
dengan asam oleat dalam pelarut isooktan. 
Lipase kasar yang diperoleh dari kondisi 
produksi optimum digunakan pada uji 
aktivitas esterifikasi ini dan dilakukan sesuai 
dengan metode dari Yesiloglu dan Kilic 
(2004). Kedalam erlenmeyer 50 mL dicam-
purkan 3 mL asam oleat dalam isooktan (5 g 
asam oleat dalam 30 mL isooktan), 2 g 
gliserol, 1 g molecular sieve, dan 150 sampai 
dengan 900 μL enzim kasar. Setelah diinku-
basi dengan pengocokan 200 rpm selama 
waktu tertentu sesuai dengan perlakuan 
(sampai dengan 48 jam), reaksi enzimatis 
dihentikan dengan penambahan 10 mL 
etanol : aseton (1 : 1, v/v). Ester yang 
terbentuk diekstrak dengan penambahan 4 
mL dietil eter, kemudian produk (ester) 
dianalisis dengan Thin Layer Chromatogra-
phy (TLC) menggunakan campuran pelarut 
organik petroleum eter : dietil eter : asam 
asetat glasial (85 : 35 : 1, v/v) pada plat silica 
gel (20x20 cm). 

Dalam proses esterifikasi ini lama 
reaksi divariasi antara 0-48 jam (0, 4, 8, 12, 
24, 36, dan 48 jam) dengan jumlah lipase 
kasar 5 % dari campuran asam oleat-pelarut. 
Selain itu dilakukan pula variasi jumlah 
lipase yang ditambahkan yaitu sebesar 10, 
20, dan 30 % dengan lama reaksi 48 jam. 
Molecular sieve ditambahkan untuk 
mengikat air yang terbentuk selama proses 
esterifikasi. 

Analisis Statitik 
Data aktivitas hidrolitik lipase 

ekstraseluler dari R. oligosporus RG2 pada 
setiap tahapan optimasi produksi lipase 
dianalisis dengan menggunakan rancangan 
acak lengkap. Setiap tahapan optimasi 
merupakan perlakuan, dan setiap perlakuan 
dilakukan 2 ulangan. Perlakuan-perlakuan 
tersebut adalah (i) variasi konsentrasi spora, 
(ii) variasi jenis media tumbuh, (iii) variasi 
lama fermentasi, (iv) variasi pH media 
pertumbuhan, (v) variasi suhu pertumbuhan 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Variasi Konsentrasi Spora Starter 
Konsentrasi spora starter yang 

digunakan dengan selang dari 103-107 pada 
100 mL media basal yang ditumbuhkan pada 
suhu 30 oC selama 4 hari, secara statistik 
tidak menunjukkan adanya perbedaan (P > 
0,05) terhadap produksi lipase. Aktivitas 
hidrolitik lipase dari supernatant medium 
tumbuh tersebut berkisar antara 3,5-4,3 
U/mL. Data pengaruh konsentrasi spora 
starter pada media tumbuh terhadap aktivitas 
hidrolitik lipase dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Effect of starter concentration of 

starter on hidrolytic activity of 
lipase. Ten mL of starter which was 
incubated for 24 h was poured into 
100 mL of growth media and 
incynated for 4 days at 30 0C and 150 
rpm. The growth medium was basal 
medium (pH 6,0). Hidrolytic activity 
was assayed at 50 oC, pH 7.0 for 20 
mimutes. 

Dilaporkan bahwa kebanyakan enzim 
hidrolitik ekstraselluler diekspresikan oleh 
mikroorganisme pada fase log (Hiol et al., 
1999; Valero et al., 1991). Perbedaan 
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konsentrasi spora dalam suatu media 
fermentasi sangat menentukan percepatan 
pertumbuhan jamur, hal ini akan mem-
pengaruhi ketersediaan nutrient yang terdapat 
dalam media tersebut, sehingga makin besar 
konsentrasi spora yang diinokulasikan maka 
akan makin cepat fase log jamur pada media 
tersebut. Pada penelitian ini, percobaan 
penggunaan konsentrasi spora starter yang 
bervariasi diamati pada saat panen yang 
sama, yaitu 4 hari. Pada saat itu dimungkin-
kan pertumbuhan jamur telah melewati fase 
log sehingga menghasilkan aktivitas 
hidrolitik lipase yang relatif sama. Hal ini 
diperkuat pada percobaan penentuan waktu 
fermentasi optimum yang menghasilkan 
informasi waktu optimum fermentasi R. 
oligosporus RG2 menggunakan fermentasi 
cair dalam media basal yang mengandung 
bungkil wijen sebagai ganti pepton dan 
ekstrak khamir adalah 3 hari. 

Variasi Media Tumbuh 
Pada tahap ini dipelajari pengaruh 

jenis nutrient dengan sumber C dan N yang 
berbeda-beda. Ekstrak khamir (sumber C dan 
N) dan pepton (sumber N) pada media basal 
disubsitusi oleh nutrient sumber C dan N 
yang lain. Jenis nutrient tersebut antara lain 
biji wijen dan bungkil wijen (sumber C dan 

N), minyak wijen dan minyak zaitun (sumber 
C), dan NH4Cl (sumber N anorganik). 
Kandungan C (minyak) dari masing-masing 
nutrient substitusi tersebut diberikan dalam 
jumlah yang relatif sama tetapi dengan 
kandungan N yang berbeda (Tabel 2). 
Pengaruh nutrient yang ditambahkan 
kedalam basal salt medium sebagai 
pengganti pepton terhadap produksi lipase 
dari isolat R. oligosporus dapat memberikan 
pengaruh yang nyata (P < 0,05) (Gambar 2). 

Pada penelitian ini diketahui bahwa 
biji wijen atau bungkil wijen sangat potensial 
sebagai bahan pensubstitusi pepton dan 
ekstrak khamir pada media basal untuk 
produksi lipase dari Rhizopus oligosporus 
RG2, bahkan memberi pengaruh yang lebih 
baik (P < 0,05). Hasil analisa proksimat biji 
dan bungkil wijen yang digunakan sebagai 
pensubstitusi pepton dan ekstrak khamir 
yang digunakan pada penelitian ini dihitung 
berdasarkan berat kering untuk biji adalah 
2,30; 59,11; 26,27; dan 12,33 % masing-
masing untuk kadar abu, lemak, protein dan 
karbohidrat. Sedangkan bungkil wijen adalah 
3,99; 38,22; 43,46; dan 14,23 % masing-
masing untuk kadar abu, lemak, protein, dan 
karbohidrat. 

 

Table 2. Nutrition content of growth medium for lipase production of R. oligosporus RG2 

Type of medium Composition 
% w/w (dry weight) 

Protein Total N Oil 
A BSM + sesame seed 3,5 % 0.92 0.16 2.07 
B BSM + press cake of sesame seed 5 % 2.17 0.36 1.92 

C BSM + press cake of sesame seed 2,5 % + 
sesame oil 1 % 1.09 0.19 1.96 

D BSM + sesame oil 2 % - 0.02 2.00 
E BSM + NH4Cl 0,75 % + sesame oil 2 % - 0.22 2.00 
F BSM + NH4Cl 2 % + sesame oil 2 % - 0.55 2.00 
G BM + olive oil  2 % 0.91 0.16 2.00 
H BM + sesame oil 2 % 0.91 0.16 2.00 

Note: 
Basal Salt Medium (BSM): NaNO3 0.1 %, KH2PO4 0.1 %, MgSO4.7H2O 0.05 % 
Basal Medium (BM): NaNO3 0.1 %, KH2PO4 0.1 %, MgSO4.7H2O 0.05 %, pepton 1 %, yeast extract 0.1 % 
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Figure 2. Effect of type of growth media on lipase production from R. 
oligosporus RG2. Condition of hydrolytic activity test: temp 
50oC, pH 7.0 for 20 min. Bar followed by the same character is 
not significantly differ at LSD test at α = 5 % 

 

Dari Tabel 2, diketahui bahwa N 
memegang peranan sangat penting dalam 
produksi lipase, sebaliknya trigliserida 
berupa minyak zaitun dan minyak wijen, 
hanya sedikit berperan. Hal yang berbeda 
dilaporkan oleh Hiol et al. (1999) yang 
menyatakan bahwa rape oil memberikan efek 
inducer yang sangat baik kepada Mucor 
hiemalis f hiemalis terhadap produksi 
lipasenya. Lima et al. (2003) melaporkan 
bahwa minyak zaitun memberi efek yang 
lebih baik dibanding minyak jagung, minyak 
bunga matahari, dan minyak kedelai. 
Konsentrasi minyak zaitun sebesar 0,5 % 
dalam media mempunyai efek inducer 
produksi lipase ekstraselluler dari 
Penicillium aurantiogriseum 2 kali lebih 
besar dibanding kadar minyak zaitun 1,0 % 
dalam media, penambahan kadar minyak 
akan menurunkan produksi lipase. 

Dalam hal ini terlihat bahwa tidak ada 
perbedaan yang nyata (P > 0,05) antara 
aktivitas lipase yang berasal dari media BSM 
+ biji wijen 3,5 % (media A), media BSM + 
bungkil wijen 5 % (media B) dan media 
BSM + bungkil wijen 2,5 % + minyak wijen 
1 % (media C), masing-masing sebesar 3,36 
U/mL, 3,26 U/mL dan 3,22 U/mL. Hasil ini 
diperkuat dari data media D (BSM + minyak 
wijen 2 %), yaitu media tanpa sumber N 
organik maupun anorganik, yang 
memberikan hasil terendah sebesar 0,22 
U/mL. Pada penelitian selanjutnya, medium 
B digunakan untuk tahap optimasi 
berikutnya. 

Ditunjukkan pula bahwa N organik 
(pepton, ekstrak khamir, biji wijen, bungkil 
wijen) memberi efek produksi lipase yang 
lebih baik dari Rhizopus oligosporus RG2 
dibanding N anorganik (NH4Cl 0,75% dan 
NH4Cl 2%). Miranda et al. (1999) 
melaporkan sumber N dari NH4Cl dengan 
konsentrasi 0,75% memberikan aktivitas 
yang lebih tinggi dibanding (NH4)2SO4 
0,75% maupun Urea 0,75%. Kenaikan 
aktivitas hidrolitik lipase sebesar 5 kali dapat 
dideteksi bila N anorganik (media F) 
digantikan dengan pepton dan ekstrak khamir 
(media H). Hal yang sama juga dilaporkan 
oleh Salleh et al. (1993), sedangkan Hiol et 
al. (2000) menambahkan bahwa untuk 
produksi lipase dari R. oryzae, media dengan 
kandungan nutrient yang mempunyai 
komposisi C/N ratio 0,1 memberikan hasil 
yang paling baik. Hal yang berbeda, 
dilaporkan oleh Lima et al. (2003) untuk 
Penicillium aurantiogriseum dimana N 
anorganik mempunyai efek yang lebih baik 
dalam produksi lipase dibanding N organik, 
dan media yang mempunyai C/N rasio 
sebesar 5 memberikan efek pada produksi 
lipase ekstraselluler yang lebih baik 
dibanding media yang C/N rasionya 2,5 atau 
10. 

Variasi Lama Fermentasi 
Untuk 100 mL media yang diinokulasi 

dengan starter sebanyak 10 % (10 mL) 
dengan konsentrasi awal spora adalah 104 
(starter diinkubasikan selama 24 jam terlebih 
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dahulu), lama fermentasi yang memberikan 
aktivitas lipase optimum adalah 3 hari. Dari 
selang lama fermentasi yang dipelajari (1-5 
hari), aktivitas lipase yang dideteksi 
menunjukkan kecenderungan parabolik 
dengan titik optimum adalah fermentasi 
selama 3 hari. Lama fermentasi ini berbeda 
sangat nyata secara statistik (P < 0,05) 
dibandingkan dengan lama fermentasi yang 
lain. Data pengaruh lama fermentasi terhadap 
produksi lipase dari isolat Rhizopus 
oligosporus RG2 disajikan pada Gambar 3. 

Selain lama fermentasi faktor lain 
yang sangat mempengaruhi produksi lipase 
ekstraseluler adalah frekuensi pengocokan 
yang dilakukan selama fermentasi tersebut. 
Untuk R. oryzae mesofilik dilaporkan bahwa 
pengocokan sebesar 300 rpm memberikan 
hasil yang terbaik (Razak dalam Salleh et al., 
1993), dan R. oryzae termofilik hanya 
memerlukan 100 rpm (Salleh et al., 1993), 
dilain pihak Nahas dalam Salleh et al. (1993) 
melaporkan bahwa R. oligosporus 
memerlukan inkubasi tanpa pengocokan 
untuk mencapai produksi lipase 
ekstraselluler, seperti juga kondisi yang 
diperlukan oleh khamir Yarrowia lipolitica 
(Corzo dan Revah, 1999). Pada penelitian ini 
dilakukan pengocokan sebesar 150 rpm, 
sehingga sangat menarik untuk melakukan 
studi pengaruh pengocokan terhadap 
produksi isolat R. oligosporus yang diperoleh 
pada studi ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Effect of fermentation time on 
production of lipase from Rhizopus 
oligosporus RG2 isolate. Condition 
test:temp 50oC, pH 7.0 for 20 min. Growth 
condition: BSM + 5 % sesame cake, pH 
6.0, suhu 30 oC, 150 rpm. Bar followed by 
the same character is not significantly 
differ at α = 5 %. 

Variasi pH Media Pertumbuhan 
Mikroorganisme yang ditumbuhkan 

pada media dengan pH yang mendukung 
pertumbuhannya dengan sendirinya akan 
memacu produksi enzim dari 
mikroorganisme tersebut (Corzo dan Revah, 
1999). Pada tahap ini dipelajari pH 
pertumbuhan yang tepat untuk isolat RG2 
(Rhizopus oligosporus) pada 100 mL media 
B (media BSM + bungkil wijen 5 %) yang 
mempunyai pH antara 5,56-6,96. Tingkat 
keasaman (pH) media pada selang 5,56-6,96 
memberikan pengaruh yang signifikan dan 
memberikan efek parabolik pada produksi 
lipase isolat Rhizopus oligosporus RG2. 
Produksi lipase tertinggi diperoleh dari 
media basal dengan pH 6,6 sebesar 8,49 
U/mL. Nilai ini berbeda sangat nyata dengan 
nilai yang lain secara statistik ( P < 0,05). 
Data pengaruh pH media pertumbuhan ini 
disajikan pada Gambar 4. 

Tingkat keasaman (pH) media untuk 
produksi lipase jamur R. oryzae termofil 
optimum pada pH 5 (Salleh et al., 1993), 
sedangkan Mukhamedzanova dan 
Bezborodov dalam Salleh et al. (1993) 
melaporkan pH antara 7,0 dan 7,2 untuk R. 
oryzae 1414. Nahas dalam Salleh et al. 
(1993) melaporkan pH optimum untuk 
produksi lipase dari R. oligosporus adalah 
6,0. 
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Figure 4. Effect of pH media on lipase 
production from Rhizopus 
oligosporus RG2 isolate. Test 
condition: suhu 50 oC, pH 7.0. Growth 
condition: medium BSM + 5 % sesame 
cake, temp 30 oC for 3 days, shaked 
using rotary shaker at 150 rpm. Data 
followed by the same character is not 
significantly differ under LSD test at α = 
5 % 
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Variasi Suhu Pertumbuhan 
Percobaan dilakukan menggunakan 

100 mL media B (pH 6,6) diinokulasi dengan 
10 mL starter sehingga konsentrasi akhir 
spora adalah 104 yang ditumbuhkan selama 3 
hari dengan goyangan menggunakan rotary 
shaker 150 rpm. Suhu yang dipelajari adalah 
30, 40 dan 50 oC. 

Isolat Rhizopus oligosporus dapat 
tumbuh pada suhu 30 dan 40 oC, tetapi tidak 
pada suhu 50 oC. Pada suhu 50 oC isolat 
Rhizopus oligosporus juga tidak dapat 
tumbuh pada media padat. R. oligosporus 
yang ditumbuhkan dalam media B pada suhu 
pertumbuhan 30 dan 40 oC memberikan 
perbedaan produksi lipase, walaupun 
inkubasi pada suhu 40 oC menurunkan 
produksi lipase, tetapi perbedaan ini tidak 
signifikan secara statistik (P > 0,05). Data 
pengaruh suhu pertumbuhan terhadap 

produksi lipase dari R. oligosporus disajikan 
pada Tabel 3. 

Produksi lipase maksimum untuk 
ekstraselluler lipase dari R. oryzae termofil 
diperoleh pada suhu 45 oC setelah 72 jam 
inkubasi (Salleh et al., 1993), sedangkan R. 
oryzae sp. yang lain memproduksi lipase 
optimum pada suhu inkubasi 25-30 oC 
(Nahas dalam Salleh et al., 1993). 

Table 3. Effect of growth temperature on 
lipase production from Rhizopus 
oligosporus RG2 isolate 

Suhu pertumbuhan 
(oC) 

Aktivitas hidrolitik 
(U/mL) 

30 8,53 
40 7,19 
50 (isolat tdk tumbuh) 
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(a) (b) 
igure 5. Diagram TLC of esterification of crude extracellular from R. oligosporus RG2  F

 
 

Note (a):
1. 

 
Gliserol 10 % 6. Control 150 µL, 12 h 10. Control 150µL, 36 h 
Oleic acid 10 % 7. Sample 150 µL, 24 h 11. Sample 150 µL, 48 jam 
Oleic acid 10 % 8. Control 150 µL, 24 h 12. Control 150µL, 48 jam 
Sample 150 µL, 0 h 9. Sampel 150 µL, 36 h 
Sample 150µL, 12 h 

 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 
 o
 . 

N te (b) 

 . 
1 Oleic acid 10 % 6. Control 150 µL, 8 h 10. Control 600 timun laut 

 . 
2 Olive oil 10 % 7. Sampel 150 µL, 8 h 11. Sampel 600 µL, 48 h 

 . 
3 Triolein 10 % 8. Control 300 µL, 48 h 12. Sampel 900µL, 48 h 

 . 
4 Control 150 µL, 4 h 9. Sampel 300 µL, 50 h 13. Sampel 900µL, 48 jam 
5 Sample 150µL, 4 h 

 
 

Kontrol = aquadest; sampel = lipase ekstraseluler kasar dari R. oiligosporus RG2; 0-48 jam = lama 
fermentasi 
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Aktivitas Esterifikasi Lipase dari Isolat 
R. oligosporus 

Dalam penelitian ini proses esterifikasi 
gliserol dengan asam oleat dilaksanakan 
dalam pelarut organik isooktan dengan 
penambahan 5 % lipase ekstraselluler kasar 
dari isolat R. oligosporus RG2 yang 
diproduksi pada kondisi produksi optimum. 
Hasil reaksi dengan lama inkubasi (0, 4, 8, 
12, 36, dan 48 jam) menunjukkan tidak 
adanya produk / ester yang terbentuk 
(Gambar 5a), demikian pula setelah jumlah 
lipase ekstraseluler kasar yang digunakan 
ditingkatkan sampai 30 % (lama inkubasi 48 
jam) tidak memperlihatkan adanya ester yang 
terbentuk (Gambar 5b). 

Pada Gambar 5a, terlihat bahwa spot 
dengan nomor 4-12 (menunjukkan berbagai 
variasi waktu esterifikasi), setelah melalui 
proses pemisahan pada plat TLC dengan 
larutan pengembang campuran PE/DE/Asam 
asetat glasial = 85:35:1, memiliki nilai Rf 
yang sama dengan Rf asam oleat standar 
(spot nomor 2 dan 3). Tidak terdeteksi 
adanya senyawa lain yang nilai Rf nya 
berbeda. Demikian pula terlihat pada Gambar 
5b, dengan spot nomor 8-13 menunjukkan 
berbagai variasi jumlah enzim yang 
ditambahkan ke dalam campuran reaksi 
esterifikasi ( 10, 20 dan 30 %), nilai Rf nya 
sama dengan Rf asam oleat standar pada spot 
nomor 1. Tidak terdeteksi adanya nilai Rf 
yang sama dengan Rf minyak zaitun  dan 
triolein standar (spot nomor 2 dan 3). Hal ini 
menunjukkan tidak terjadinya proses 
esterifikasi antara asam oleat dan gliserol. 

Yesiloglu dan Kilic (2004) melaporkan 
bahwa reaksi esterifikasi gliserol dengan 
asam oleat yang dikatalisis oleh lipase dari 
Candida rugosa dipengaruhi oleh pelarut 
organik, kandungan air, jumlah gliserol dan 
suhu reaksi, dimana kondisi optimum 
diperoleh jika menggunakan pelarut organik 
isooktan, kandungan air 5 % dari volume 
pelarut organik, jumlah gliserol sebesar 2 g 
dan suhu 30 oC. Lipase yang digunakan 
dalam bentuk bubuk kering murni (0,1 g). 
Dari data yang telah dilaporkan oleh 
Yesiloglu dan Kilic (2004) tersebut ada 
kemungkinan tidak terbentuknya produk 
ester pada penelitian ini disebabkan karena 
lipase yang digunakan adalah lipase kasar 
sehingga jumlah yang diperlukan untuk dapat 

menjalankan aktivitas esterifikasi belum 
mencukupi. Untuk itu perlu penelitian lebih 
lanjut dengan menggunakan lipase 
ekstraseluler isolat R. oligosporus RG2, yang 
telah dimurnikan dan diperlukan optimasi 
kondisi esterifikasinya. 

KESIMPULAN 

Konsentrasi spora awal tidak 
mempengaruhi produksi lipase dari R. 
oligosporus RG2 pada fermentasi cair, 
sedangkan jenis media, lama fermentasi dan 
suhu pertumbuhan memberikan pengaruh 
yang nyata (P < 0,05). Sumber N organik 
(biji dan bungkil wijen wijen) memberikan 
produksi lipase yang lebih tinggi dibanding 
sumber N anorganik (NH4Cl), demikian pula 
terhadap sumber N organik lain seperti 
pepton dan ekstrak khamir. Metode produksi 
lipase ekstraseluler dari R. oligosporus RG2 
dengan cara fermentasi cair, yang paling baik 
adalah menggunakan media mengandung 
bungkil wijen 5 %, pH media 6,6, lama 
fermentasi 3 hari dan pengocokan 150 rpm 
serta suhu pertumbuhan antara 30-40 oC. 
Tidak terdeteksi adanya aktivitas esterifikasi 
dari enzim ekstraseluler kasar yang 
dihasilkan oleh R. oligosporus RG2. 
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