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: Alkkaline serin
ne protease
e merupakkan salah satu jeniss ensim ya
ang
terg
golong dala
am kelompo
ok protease
e yang memiliki aktivitas proteolitik.
Seccara molekular ensim ini terdiri a
atas dua ba
agian yaitu bagian pre
epro
dan
n mature domain,
d
yan
ng mana prepro doma
ain merupa
akan prekurrsor
bag
gi pemben
ntukan pro
otease. A
Alkaline se
erine prote
ease banyyak
dim
manfaatkan pada berba
agai proses industri ya
ang biasanyya memerlukkan
kon
ndisi ekstrim
m, seperti tin
ngkat keasa
aman yang ttinggi, kadar garam ting
ggi,
ketahanan terhadap pela
arut organikk dan ion-io
on metal. Oleh
O
karena itu
unttuk mendukkung kepen
ntingan terssebut diperrlukan suatu jenis enssim
yan
ng memiliki tingkat keta
ahanan terhadap kondissi ekstrim te
ersebut.
Tujuan dari penelitian ini ada
alah untuk melakukan isolasi d
dan
karrakterisasi gena pegkkode alkaline serine protease dari mikro
obia
halofilik. Seda
angkan tujuan secara khusus da
ari penelitian, yaitu un
ntuk
memperoleh a
alkaline seriine protease yang memiliki karakkteristik ung
ggul
sala
ah satunya memiliki kketahanan tterhadap ce
ekaman keg
garaman ya
ang
ting
ggi. Penelittian ini meliputi kegia
atan pengujjian pengha
asilan alkalline
serrine proteasse dari mikrrobia halofillik, yang ke
emudian dilanjutkan pa
ada
isollasi dan kloning gen alkkaline serine protease.
Penelitian ini diawali dengan seleksi mikkrobia halo
ofilik penghasil
pro
otease kemu
udian dilanjjutkan deng
gan isolasi genom mikkrobia halo
ofilik
pen
ngasil protease terpilih.. Isolasi gen
na pengkode alkaline sserine protea
ase
dila
akukan deng
gan menca
acah DNA g
genom deng
gan menggu
unakan Hin
ndIII
yan
ng selanjutn
nya mengklon DNA ge
enom tersebut pada ssisi HindIII d
dari
pBR
R322. Plasmid hasil ccloning kem
mudian ditransformasi kke Eschericchia
colii HB101. Se
elanjutnya d
dilakukan an
nalisis aktivitas proteoliitik dari HB1
101
pem
mbawa plassmid pada medium Lu
uria-Bertani Agar (med
dium LB Ag
gar)
yan
ng telah dita
ambahkan a
ampisilin (50
0 g/ml) dan 1% kasein. Koloni ya
ang
menujukkan a
adanya “holo” disekita
arnya dicuriigai sebaga
ai koloni ya
ang
membawa ge
ena pengko
ode alkaline
e serine protease.
p
K
Koloni terse
ebut
dise
eleksi untukk proses ana
alisis selanjjutnya.

