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Industri enzim telah berkembang pesat dan menempati posisi penting dalam bidang 

industri , khususnya enzim selulase. Selulase merupakan enzim yang potensial digunakan 

dalam  hidrolisis  bahan berselulosa  menjadi  gula-gula  sederhana.  Aplikasi  enzim  

selulase  sangat  luas dalam bidang  industri. Campuran enzim dari beberapa kapang 

mampu memperbaiki komposisi enzim selulase menjadi lebih seimbang untuk 

menghidrolisis selulosa. Campuran kapang Trichoderma sp., Gliocladium sp., dan 

Botrytis sp. mampu menghasilkan enzim selulase dengan zona bening  sebesar 9,13 cm. 

Kulit pisang dapat dimanfaatkan  sebagai media produksi enzim selulase dari  campuran 

kapang Trichoderma sp., Gliocladium sp. dan Botrytis sp. Untuk memaksimalkan 

aktivitas enzim selulase dari campuran Trichoderma sp, Gliocladium sp dan Botrytis sp. 

perlu dilakukan optimalisasi aktivitas enzim selulase dengan mengkombinasikan 

beberapa variabel yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim diantaranya suhu, pH, 

konsentrasi enzim dan substrat, aktivator dan  inhibitor. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh  suhu, pH dan interaksi suhu dan pH terhadap aktivitas enzim 

selulase dari campuran kapang Trichoderma sp, Gliocladium sp. dan Botrytis sp. yang 

ditumbuhkan pada media kulit pisang. 

Penelitian  ini  adalah  penelitian  eksperimental  dengan menggunakan  rancangan 

acak lengkap (RAL) pola faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah variasi suhu 

yang terdiri dari 3 taraf yaitu 40°C, 50°C, dan 60°C. Faktor kedua adalah variasi pH yang 

terdiri dari tiga taraf yaitu 4, 5, dan 6. Masing-masing faktor dilakukan pengulangan 

sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analysis Of 

Variance (ANOVA).  Apabila perlakuan berpengaruh nyata terhadap parameter maka 

dilanjutkan dengan Uji Duncan Multiple Test (DMRT). 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Suhu  berpengaruh  terhadap  aktivitas 

enzim selulase dari campuran kapang Trichoderma sp., Gliocladium sp., dan Botrytis sp. 

Aktivitas enzim selulase tertinggi diperoleh dari perlakuan suhu 50°C dengan aktivitas 

enzim selulase berturut-turut sebesar 27,25 U/ml.  (2) pH berpengaruh terhadap aktivitas 

enzim selulase dari kultur campuran kapang Trichoderma sp., Gliocladium sp.,  dan 

Botrytis sp.  Aktivitas  enzim  selulase  tertinggi  diperoleh  dari perlakuan pH 6 dengan 

aktivitas enzim selulase sebesar 24,51 U/ml. (3) Interaksi suhu dan pH berpengaruh 

terhadap aktivitas enzim selulase dari campuran kapang Trichoderma sp., Gliocladium 

sp., dan Botrytis sp.  Aktivitas  enzim  selulase  tertinggi diperoleh dari perlakuan suhu 

50°C pada pH 6 dengan nilai aktivitas  enzim selulase sebesar 32,56 U/ml. 

 

 

 

 

 
 


