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ABSTRAK 

Enzim kasar endoxylanase (xyl 03) yang diperoleh dari Chrysosporium lucknowense dimumikan derigan 
menggunakan teknik kromatografi pertukaran anion dan kromatografi filtrasi gel serta kromatografi 
interaksi hidrofobik. Fraksi aktif yang diperoleh diuji coba aktivitasnya melalui kromatografi pertukaran 
anion kinerja tinggi dan size exclusion chromatography. Data menunjukkan bawah enzim yang 
dimurnikan tersebut memiliki kemampuan mendegradasi xylosa. Karakterisasi biokimiawi menunjukkan 
bahwa xyl 03 memiliki kisaran pH optimum yang cukup luas, antara pH 4 sampai 8, dengan nilai aktivitas 
tertinggi pada pH 5,0. Sementara itu, berdasarkan hasil uji karakterisasi diketahui bahwa suhu optimum 
xyl 03 adalah 80°C. Hasil analisa SDS-PAGE menunjukkan bahwa berat molekul enzim berkisar pada 45 
kDa. 
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PENDAHULUAN 

Enzim endoxylanase adalah enzim yang dapat melakukan degradasi xylan menjadi unit 
terkecilnya, xylosa (Chandrakant dan Bisaria, 1998). Enzim ini banyak dibutuhkan untuk 
melakukan degradasi biomassa berbahan dasar xylan, yang merupakan salah satu bahan baku 
bio-energi. Berbeda dengan bahan baku bio-energi berbasis pati yang sering mengalami 
peningkatan harga karena kebutuhannya untuk pemenuhan bahan pangan dan bahan bakar bio. 
biomassa merupakan alternatif bahan baku yang ketersediaannya cukup melimpah dan memiliki 
nilai ekonomis yang tinggi (Perez et al., 2002). Biomassa yang mengandung lignosellulosa 
terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin (Chandrakant dan Bisari, 1998; Gomez et al.. 
2008). Selulosa dan hemiselulosa mengandung gula yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar 
etanol. 

Selulosa terdiri dari rangkaian homo polisakarida dengan selulosa sebagai penyusunnya. 
sementara hemiselulosa terdiri dari heterosakarida yang dinamai berdasarkan unit utama 
penyusunnya, seperti xylan, manan, xyloglucan, arahinoxylan, galaktan, arabinan. 
glukoronoxylan (Beg et al., 2001). 

Xylan merupakan komponen hemiselulosa dengan unit utama penyusunnya p-1,4 xylosa dengan 
cabang yang beraneka seperti gugus asetil, asetil 4-O-metil-D-glukuronoxyl dan a- 
arabinofuranosil (Subramaniyan dan Prima, 2002; Collins, et al. 2005). Kandungan xylan 
mencapai 20-30% berat kering pada kayu-kayuan dan sekitar 50% (berat kering) pada sereal 
biji-bijian (Beg et al., 2001; Mazeau et al., 2005). Struktur xylan sangat kompleks bergantung 
pada asal xylan tersebut. Xylan dari rerumputan dan tanaman tahunan umumnya merupakan 
arahinoxylan, sementara xylan dari tanaman kayu umumnya jarang memiliki gugys asetil pada 
struktur cabangnya (Subaramaniyan dan Prima 1998; Collins et al. 2005). 

Enzim xylanase merupakan salah satu enzim kunci untuk mendegradasi xylan menjadi unit 
terkecilnya xylosa. Adapun tingkat degradasi yang tercapai sangat dipengaruhi oleh 
kompleksitas struktur xylan (Polizeli et al., 2005). 
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BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Piranti 
Enzim kasar xyl 03 dari Dyadic Belanda, membran dialisis, bufer NajHPC^ pH 7,00, bis-tris 
bufer pH 6,0, 0,1 M NaOH, dan xylooligosakarida, kromatografi pertukaran anion, kromatografi 
filtrasi gel, kromatografi interaksi hidrofobik, 1 M NaCl, substrat Wheat Arabino Xylan (WAX), 
substrat Birchwoodxylan, SDS Page, Akta Purifier-Amersham Bioscience. 

Metode 

Purifikasi Enzim 
Purifikasi enzim dilakukan dengan alat Akta Purifier-Am ersham Bioscience, dengan mengacu 
pada skema Gambar 1. Pada awalnya, dilakukan purifikasi enzim skala kecil, untuk kemudian 
dilakukan scale up dengan menggunakan 20 mL enzim kasar. 

Enzim kasar 
i 

Dialisis dengan buffer 10 mM Na2HP04 pH 7,00 
i 

Kromatografi pertukaran ion 

i 
Kromatografi filtrasi gel 

Kromatografi interaksi hidrofobik 

Gambar 1. Skema metode purifikasi enzim kasar xyl 03 

Enzim kasar xyl 03 didialisis menggunakan membran dialisis (12-14 kDa) dengan 10 mM 
buffer Na2HP04 pH 7,00 selama 1 malam, 40C. Setelah itu, enzim kasar disentrifugasi selama 5 
menit 10.000 rpm sebelum disuntikkan ke kolom kromatografi. 

Purifikasi dilakukan dengan menyuntikan 1 mL enzim ke kolom pertukaran ion (kolom yang 
digunakan adalah Source 15Q 4,6/100 PE (0,46 cm ID x 10 cm), Amersham Biosciences). 
Kolom tersebut sebelumnya diekuilibrasi dengan 10 mM 1x13214004 bufer pH 7,00. Bufer yang 
sama yang mengandung 1 M NaCl digunakan sebagai buffer avval. Gradien yang dipakai untuk 
separasi protein tertera pada Tabel 1 dengan kecepatan alir 2 mL/menit. 

Tabel 1. Gradien yang digunakan untuk purifikasi enzim skala kecil dengan kolom 
 Source 15Q kromatografi pertukaran anion  

Segmen Volume (CV) Gradien (elution buffer) 
1 20 0-35 

 2 5 35 - 100  
1CV= 1.662 ml 

Fraksi aktif yang didapat dimurnikan kembali dengan menggunakan kromatografi filtrasi gel 
(Superdex 75). Setengah mjlliliter fraksi aktif disuntikkan pada kolom Superdex 75 (1,0 cm ID 
x 30,0 cm). Kolom tersebut sebelumnya telah diekuilibrasi dengan 0,01 M bis-tris buffer + 0,05 
M NaCl pH 6,00. Kecepatan alir yang digunakan adalah 0,8 mL/menit. 

Jika fraksi aktif yang diperoleh belum memiliki hasil pemisahan yang baik, maka fraksi aktif 
yang diperoleh dari pemisahan kromatografi filtrasi gel dimurnikan kembali levvat kromatografi 
interaksi hidrofobik dengan menggunakan kolom Phenyl Sepharose HP (2,6 cm ID x 11 cm) 
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yang sebelumnya telah diekuilibrasi dengan 10 mM buffer bis-tris pH 6,0 yang mengandung 1,2 
M amonium sulfat. Sebagai bufer awal digunakan bufer yang sama tanpa penambahan garam 
(10 mM buffer bis-tris pH 6,0). Gradien yang digunakan tertera pada Tabel 2 dengan laju alir 8 
mL/menit. 

Table 2. Gradien yang digunakan untuk purifikasi mcnggunakan kromatografi interaksi 
 hidrofobik dengan kolom Phenyl Sepharose  
 Scgmen Volume (CV) Gradien {elation buffer)  

1 I 0 
2 25 0-100 

 3  5  100   
1 CV = 58.402 ml 

Uji Aktivitas 
Fraksi yang diperoleh dari kromatografi pertukaran anion diuji aktivitasnya dengan mereaksikan 
20 pL enzim ke dalam 2 mg/mL larutan birchwood (50 mM natrium asetat buffer pH 5,0). 
Inkubasi dilakukan selama 3 jam pada suhu 35 0C. Reaksi dihentikan dengan memanaskan 
larutan pada suhu 99 0C selama 10 menit. Aktivitas enzim diperiksa lewat High Performance 
Size Exclusion Chromatography (HPSEC) dan High Performance Anion Exchange 
Chromatography (HPAEC). 

Uji aktivitas dari fraksi yang diperoleh setelah dilakukan kromatografi filtrasi gel dilakukan 
dengan mencampur 10 pL enzim ke dalam 2 mg/mL birchwood {SO mM natrium asetat buffer 
pH 5,0). Inkubasi dilakukan selama 8 jam pada suhu 35 0C. Reaksi dihentikan dengan cara yang 
sama seperti metode di atas. Pengujian dilakukan menggunakan HPSEC dan HPAEC. Hal yang 
sama berlaku untuk uji aktivitas enzim yang diperoleh dari pemisahan kromatografi interaksi 
hidrofobik. 

pH Optimum 
pH optimum enzim ditentukan dengan melakukan inkubasi terhadap enzim selama I jam pada 
suhu 40 0C di dalam buffer sitrat-fosfat dengan kisaran pH 3,0 sampai pH 8,0. Substrat yang 
digunakan adalah WAX dengan viskositas medium. Substrat dilarutkan dengan air pada 
konsentrasi 8 mg/mL. Kemudian substrat diencerkan dengan buffer Mcllvain sehingga 
diperoleh konsentrasi akhir dari substrat sebesar 4 mg/mL. Konsentrasi enzim yang digunakan 
adalah 0,1% (berdasarkan kandungan protein yang dimiliki). Setelah 1 jam inkubasi, reaksi 
dihentikan dengan menggunakan panas 99 0C selama 10 menit. Aktivitas xylanase diuji dengan 
metode gula pereduksi menggunakan metode analisa PAH-BAH. 

Suhu Optimum 
Suhu optimum enzim xyl 03 ditentukan dengan melakukan inkubasi terhadap enzim tersebut 
selama 1 jam pada pH optimumnya (di dalam Mcllvaine buffer) pada suhu yang berbeda-beda, 
yaitu 30, 40, 50, 60 , 70 dan 80oC. Substrat yang digunakan adalah WAX viskositas medium 
dengan konsentrasi 4 mg/mL. Enzim ditambahkan pada konsentrasi 0,1 % (berdasarkan 
kandungan protein). Setelah inkubasi, reaksi dihentikan dengan memanaskan larutan pada suhu 
99 0C selama 10 menit. Aktivitas xylanase diukur melalui uji gula pereduksi menggunakan 
metode analisa PAH-BAH. 

Gula Pereduksi (Analisa PAH-BAH) 
20 pL enzim yang telah diinkubasi direaksikan dengan 300 pL reagen PAH-BAH. Sampe! 
diinkubasi selama 35 menit, 70oC. Kemudian, absorbansi sampel dibaca pada panjang 
gelombang 405 nm menggunakan Tecan Infinite 50 spektrofotometer. Kurva kalibrasi xylosa 
disiapkan dengan konsentrasi (0-200 pg/mL). 
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High Performance Size Exclusion Chromatography (HPSEC) 
High-performance size-exclusion chromatography dilakukan dengan mengunakan 3 buah kolom 
TosoH Bioscience TSD-gel column dengan seri (4000, 3000, 2500 Super AW (6,0 mm ID x 
15,0 cm L; TosoH, Japan)) yang dilengkapi dengan TSK. Super AW-L guard column (4,6 mm 
ID x 3,5 cm L; TosoH, Japan). Elusi berlangsung pada suhu 40oC menggunakan 0,2 M natrium 
nitrat pada kecepatan alir 0,5 mL/menit. Pola elusi dimonitor menggunakan detektor refraktif 
indeks Shodex RI-71 (Show Denko K.K., Japan). Untuk analisa, sampel ditempatkan pada vial 
HPSEC dan 50 pL sampel disuntikkan ke kolom. 

High Performance Anion Exchange Chromatography (HPAEC) 
High-performance anion exchange dilakukan menggunakan sistem Dionex yang dilengkapi 
dengan C&rboPac PA-1 kolom (2 mm ID x 250 mm) dikombinasikan dengan CarboPac PA 
guard column (2 mm ID x 25 mm). Pulsed Amperometric Detection (PAD) digunakan sebagai 
alat deteksi (Dionex ISC 3000 ED Detector). 

Untuk deteksi oligomer, xylooligosakarida dengan tingkat polimerisasi 1-4 digunakan sebagai 
standar untuk proses kalibrasi. Konsentrasi yang digunakan adalah 10-40 pg/mL. Buffer awal 
ialah 0,1 M NaOH dan 0,1 M NaOH yang mengandung 1 M natrium asetat, digunakan sebagai 
buffer elusi. Sebanyak 20 pL sampel disuntikkan ke kolom. Gradien linier dari 0 sampai 0,5 M 
natrium asetat digunakan selama 50 menit dengan laju 0,3 mL/menit. Gradien linier ini 
dilanjutkan dengan tahap pencucian dengan bufer elusi selama 3 menit. Kolom kemudian 
diekuilibrasi kembali dengan bufer awal selama 12 menit. 

Gel Elektroforesis dengan Sodium DodecylSulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis 
Buffer sampel disiapkan dengan mencampur 390 pi bufer pre-sample buffer dengan 10 pL of 2- 
merkaptoetanol. Pre-sample buffer mengandung 20 mM Tris, 2 mM EDTA, 0,02% bromfenol 
biru (BPB) dan 5% SDS dan disesuaikan pH-nya menjadi 6,8. 

Sampel dikocok dengan buffer sampel (1:1) dan dididihkan selama 15 menit sebelum ditotolkan. 
pada gel polyacrylamide (SDS PhastGel Gradient 8-25). Protein marker (Fermentas, kisaran 
berat molekul: 14,4 -116 kDa) juga ditotolkan pada gel tersebut tanpa penambahan buffer 
sampel. Gel diwarnai dengan prosedur silver staining. Gel yang diperoleh diamati menggunakan 
GS-710 Calibrated Imaging Densitometer from BioRad. 

HAS1L DAN DISKUSI 

Tahap pertama purifikasi enzim dilakukan menggunakan metode kromatografi pertukaran 
anion, karena nilai titik isoelektrik enzim tersebut diketahui, yaitu pH 4,3 - 4,4. Pemisahan 
protein dilakukan perdasarkan nilai muatan protein, di mana enzim ini memiliki muatan negatif 
di atas titik isoelektriknya. Pola elusi yang diperoleh dari penyuntikan 100 pL xyl 03 dapat 
dilihat pada Gambar 2. Hasil separasi menunjukkan adanya 4 puncak (pool 1-4), yang 
semuanya dikumpulkan dan diuji aktivitasnya. 

600.00 PooM 

I P o 01 2 P o o I 3 Poo 14 

Gambar 2. Profil elusi dari xyl 03 pada kolom Source 15Q 
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Hasil uji aktivitas yang dilakukan menggunakan HPAEC tersaji dalam Gambar 3. Berdasarkan 
uji ini, diketahui bahwa pool I yang memiliki puncak tertinggi pada kolom peilukaran anion 
juga memiliki aktivilas tertinggi. Tidak ada aktivitas enzim pada pool 2, 3, dan 4. 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 

Gambar 3. Pola elusi pada HPAEC menggunakan substrat birchwood xylan yang 
diinkubasi dengan pool xyl 03 ang diperoleh dari pemisahan kolom 
kromatografi pertukaran anion selama 3 jam, 35 0C 

Keterangan: Blanko adalah substrat birchwood .xylan tanpa penambahan enzim. Konsentrasi enzim yang 
digunakan adalah 10 pL/mg subtrat. Kromatogram paling alas menunjukkan pola kromatografi standar. 
Xl=xylose, X2= xylobiose. X3=xylotriose. X4=x_\ lotetraose 

Pada purifikasi selanjutnya dilakukan pemisahan berdasarkan ukuran molekul protein. Enzim 
yang dikehendaki memiliki berat molekul sekitar 42,9 kDa (Ustinov et ah, 2007). Kolom 
Superdex 75 HP yang memiliki kemampuan separasi molekul antara berat molekul 3 x 10' - 7 x 
104 Da (Health Care, 2007) digunakan untuk tujuan pemisahan enzim. Hasil separasi yang 
diperoleh tersaji pada Gambar 4, yang menunjuk terdapat dua nilai puncak absorbansi. 

Gambar 4. Pola elusi dari fraksi aktif xyl 03 yang diperoleh dalam dengan pemisahan 
kromatografi filtrasi gel menggunakan kolom Superdex 75 

Uji aktivitas dari kedua puncak (pool 1 dan 2) menunjukkan bahwa keduanya memiliki aktivitas 
enzim dengan nilai maksimum diperoleh pada/?oo/1 (Gambar 5). Dengan kromatografi filtrasi 
gel diketahui bahwa fraksi dengan berat molekul lebih tinggi akan terelusi lebih dahulu. Dengan 
teori ini maka diduga bahwa fraksi pada pool 1 memiliki perangkat carbohydrate binding 
module (CBM) sementara fraksi pool 2 tidak memiliki. Hasil yang diperoleh serupa dengan 
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pengamatan dari Ustinov et al. (2008)] yang mendapatkan bahwa xylanase dengan CBM 
memiliki aktivitas lebih rendah dari xylanase tanpa CBM walaupun pada akhirnya 
menghasilkan produk degradasi yang sama. 

0.0 2.0 4 0 00 SO 10.0 12.0 140 100 10.0 20 0 22 0 24 0 20 0 2 6 0 3 0 0 

GambarS. Profil elusi pada HPAEC dengan menggunakan substrat birchwood xylan 
yang diinkubasi dengan pool enzim yang diperoleh dari basil pemisahan 
kromatografi gel filtrasi 

Inkubasi dilakukan selama 8 jam pada suhu 40 0C. Blanko adalah substrat birchwood xylan tanpa penambahan 
enzim. Konsentrasi enzim yang digunakan adalah 10 pl/mg substrat. Kromatogram atas adalah kromatogram 
standar. X1= xylosa, X2= xylobiosa, X3= xylotriosa, X4= xylotetraosa. 

Di dalam percobaan ini, setelah diperoleh metode kromatografi di dalam pemurnian enzim xyl 
03, maka dilakukan scale up terhadap jumlah enzim yang dimurnikan. Pemisahan dilakukan 
menggunakan metode yang sama seperti pada pemurnian enzim skala kecil. Hasil pemurnian 
enzim lewat kromatografi pertukaran anion, menunjukkan hasil yang sama. Namun pada saat 
dilakukan pemurnian menggunakan kromatografi filtrasi gel dengan jumlah enzim yang lebih 
besar, tidak diperoleh hasil resolusi yang baik (Gambar 6), oleh karena itu setelah dilakukan 
pengujian aktifitas enzim, fraksi aktifnya dimurnikan lebih lanjut menggunakan teknik 
kromatografi interaksi hidrofobik. Pola elusi yang diperoleh digambarkan pada Gambar 7. 

60 t tf 8 0 | 10 0 120 
^ 01 C4 C 9 ^ D4 

Gambar 6. Profil elusi dari fraksi aktif yang diperoleh dari pemurnian enzim lewat 
teknik kromatografi pertukaran anion, menggunakan kromatografi filtrasi 
gel, kolom Hi-Load Superdex 75 GFC 
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All, B6. Bl, C4. C9. DIG and D 4 menunjukkan noinor fraksi. Panah menunjukkan fraksi yang memiliki 
aktifitas enzim. 

180 
160 

p 140 
« 120 

S 100 

Gambar 7. Profil elusi fraksi aktif xyl03 dari pemisahan kromatografi filtrasi gel pada 
kolom PhenylSepharose kromatografi interaksi hidrofobik. 

Fraksi-fraksi yang diperoleh dari pemisahan kolom kromatografi interaksi hidrofobik diuji 
aktivitas enzimnya melalui analisa HPAEC, seperti tertera pada Gambar 8. Fraksi aktif inijuga 
kemudian dianalisa berat molekulnya dengan menggunakan teknik SDS-Page. Hasil yang 
diperoleh tersaji pada Gambar 9. Dari hasil SDS-Page diketahui bahwa pool 3 memiliki berat 
molekul yang tertinggi, dan diduga memiliki CBM. 

0.0 50 10.0 1 5.0 20.0 25.0 

Gambar 8. Profil elusi HPAEC pada substrat WAX yang diinkubasi dengan xyl 03 hasil 
pemurnian kromatografi interaksi hidrofobik HIC (fraksi tak terikat, fraksi 
terikat pool I, pool 2, pool 5) 

Inkubasi dilkaukan pada suhu 40 =C selam I jam. Konsentrasi enzim 2,5 pL/mg substrat. Kromatogram teratas 
menunjukkan standar Xl= xylose. X2= xylobiose, X3= xylotriose. X4= xylotetraose. 

16 



PROS/DING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS UKSW 

Gambar 9. SDS gel-electrophoresis dari fraksi xyl 03 hasil kromatografi interaksi 
hidrofobik 

Keterangan: C : xyl 03 enzim kasar, NB : xyl 03 fraksi tak terikat kromatografi interaksi hidrofobik. M : 
marker, Bl: xyl 03 pool I dari kromatografi interaksi hidrofobik. B2: xyl 03 pool 2. B3: xyl 03 pool 3 dari 
kromatografi interaksi hidrofobik 

Untuk mengetahui kondisi optimum suatu enzim, dilakukan pengamatan terhadap pengaruh 
nilai pH terhadap kinerja enzim. Di dalam percobaan ini enzim yang diselidiki adalah enzim xyl 
03 yang diprediksi memiliki CBM {pooI 3 dari hasil separasi kromatografi interaksi hidrofobik). 
Hasil pengamatan berdasarkan reaksi gula pereduksi menunjukkan bahwa aktivitas optimum 
enzim ada pada pH 5.0 (Gambar 10). Hasil ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ustinov et al. (2008) yang melaporkan adanya jangkauan pH yang luas dari enzim xyl 03 
dengan CBM, yaitu berkisar dari pH 5,5 - 7,0 (Ustinov et al.2007). Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa xyl 03 memiliki keaktifan yang cukup tinggi pada pH basa, di mana 
penggunaannya dapat bermanfaat pada industri kertas (Ustinov et al.2007). Kisaran pH yang 
luas ini juga menguntungkan dalam aplikasi pemakaian enzim tersebut di dalam produksi 
bioetanol. Perlakuan awal seperti sakarifikasi membutuhkan kondisi pH yang optimum tidak 
hanya untuk hidrolisis substrat secara enzimatik tetapi juga pada saat proses fermentasi 
(Taherzadeh dan Karimi. 2007). 

Gambar 10. Efek pH terhadap aktivitas xylanase. Analisa dilakukan dengan 
menggunakan substrat WAX pada suhu 40 0C selama 1 jam inkubasi. 
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Suhu optimum xyl 03 dilakukan pada pH optimum yang diperoleh dari hasil sebelumnya. 
Berdasarkan percobaan yang dilakukan, diperoleh data bahwa xyl 03 memiliki kisaran suhu 
optimum yang luas, yaitu 50-80 "C, dengan aktivitas maksimum pada suhu 80 0C (Gambar 11). 
Mengingat bahwa xyl 03 diperoleh dari C. lucknowense yang merupakan organisme yang 
bersifat thermofilik (Gatora et al., 2006), basil ini juga merupakan konflrmasi dari hasil yang 
diperoleh oleh Ustinov et al.2008 yang menemukan nilai suhu optimum dari xyl 03 ada dalam 
kisaran suhu 80-85 0C. 

temperature (C) 

Gambar 11. Efek suhu terhadap aktivitas xylanase. 
Analisa dilakukan dengan menggunakan substrat WAX pada suhu 40 0C selama 1 jam inkubasi pada pH 5,0. 

KESIMPULAN 

Melalui teknik kromatografi pertukaran ion, filtrasi gel, dan interaksi hidrofobik telah berhasil 
dilakukan pemurnian terhadap enzim kasar xyl 03. Berdasarkan data yang diperoleh dari SDS- 
Page diketahui bahwa enzim yang dimurnikan memiliki berat molekul dalam sekitar 45 kDa. 
Enzim ini memiliki kisaran suhu dan pH optimum yang cukup luas, dengan nilai aktivitas 
maksimum pada pH 5 dan suhu 80 0C. 
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