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Abstrak— Meningkatnya akumulasi limbah organik yang
mengandung protein di lingkungan perlu ditanggulangi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas enzim
protease dari Penicillium sp. 3 T3F2, Verticillium sp. T3.3 dan
Trichoderma sp. 1 T3I2 secara tunggal maupun konsorsium pada
medium limbah organik yang berbeda. Limbah yang telah
dikarakterisasi menjadi pH 7, diinokulasikan isolat (starter) dan
diinkubasi selama 7 hari pada suhu 40 0C. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa isolat secara tunggal dan konsorsium
berpengaruh terhadap aktivitas protease pada medium limbah
organik yang berbeda. Aktivitas protease dan degradasi protein
tertinggi terdapat pada konsorsium isolat Penicillium sp. 3 T3F2
+ Verticillium sp. T3.3 pada ketiga jenis limbah organik. Pada
medium limbah cair pencucian ikan sebesar 0.219 U/mL;
48.394%. Pada medium limbah tangki septik 0.149 U/mL;
31.268%. Pada medium limbah cair tahu sebesar 0.222 U/mL;
44.627 %.
Kata Kunci— Degradasi protein, limbah organik, protease

I. PENDAHULUAN

S

ecara umum, karakteristik limbah cair terdiri dari 99.9% air
dan 0.1% padatan organik yang mengandung karbohidrat
25%, lemak 10% dan protein 65% [1]. Kandungan protein
yang tinggi pada limbah cair ini belum banyak diolah (recycle)
padahal protein yang terkandung dapat menjadi sumber nutrisi
untuk mikroorganisme proteolitik.
Dalam limbah cair hasil pencucian ikan terdapat darah,
kepala ikan, sisa daging dan sisik ikan yang banyak
mengandung protein [2]. Pada sisik ikan mengandung 27%
protein, 70% air, 1% lemak dan 2% abu [3]. Limbah organik
lainnya juga dihasilkan tangki septik yang terdiri dari air (75%),
protein, serat, lemak dan garam, serta limbah cair tahu yang
setiap 43,5 liter limbah mengandung protein 10% dan air yang
mencapai 90% [4].
Protein kompleks dapat dihidrolisis oleh enzim proteolitik.
Enzim proteolitik atau protease mempunyai dua pengertian
yaitu proteinase yang mengkatalis hidrolisis molekul protein
menjadi fragmen-fragmen besar dan peptidase yang
menghidrolisis fragmen polipeptida menjadi asam amino.
Enzim proteolitik yang berasal dari mikroorganisme adalah
protease yang mengandung proteinase dan peptidase [5].

Gambar 1. Ikatan Peptida pada Struktur Protein [8].

Berdasarkan hasil penelitian [6] yang menguji 37 isolat
kapang asal Wonorejo, diperoleh 4 isolat dengan hasil aktivitas
protease tertinggi yaitu: (a) Penicillium sp. 3 T3F2 dengan
nilai optimal 2.416 U/mL pada suhu 400C dan pH 8. (b)
Verticulum sp. T3.3 dengan nilai optimal 2.088 U/mL pada
suhu 450C dan pH 6. (c) Penicillium sp.1 T4E3 dengan nilai
optimal 0.873 U/mL pada suhu 450C dan pH 4. (d)
Trichoderma sp.1 T2I3 dengan nilai optimal 0.734 U/mL pada
suhu 500C dan pH 7.
Melalui data penelitian tersebut, perlu dilakukan
pengembangan agen hayati pendegradasi protein dan penghasil
protease dengan memanfaatkan isolat kapang yang berpotensi
dan limbah organik sebagai substratnya.
II. URAIAN PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni
2014, di Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Biologi
ITS.
B. Pembuatan Kurva Pertumbuhan
Medium yang digunakan untuk kurva pertumbuhan yaitu
medium PDB (Potato Dextrose Broth). Isolat murni
Penicillium sp. 3 T3F2, Verticillium sp. T3.3 dan Trichoderma
sp. 1 T3I2 diinokulasikan sebanyak 10% ke dalam masingmasing medium medium PDB (Potato Dextrose Broth).
Pertumbuhan dikontrol tiap 24 jam selama 7 hari, dengan
mengukur nilai biomassanya.
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C. Pembuatan Kurva Standar Tirosin
Kurva standar tirosin dibuat dengan variasi konsentrasi
yaitu : 0.1 mg/mL, 0.2 mg/mL, 0.3 mg/mL, 0.4 mg/mL, 0.5
mg/mL, dan 0.6 mg/mL, 0.7 mg/mL, 0.8 mg/mL, 0.9 mg/mL,
1.0 mg/mL. Dilakukan pengenceran dengan menggunakan HCl
0.1 M hingga 10 mL. Masing-masing konsentrasi tersebut
diukur absorbansinya pada 275 nm dengan spektrofotometer
Uv-Vis. Dibuat persamaan regresi linearnya [7].
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A. Kurva Pertumbuhan
Kurva pertumbuhan adalah biomassa sel terukur dalam
satuan waktu yang digunakan untuk mengetahui usia starter.
Ketika kapang diinokulasikan ke dalam media nutrisi dan
diinkubasi di bawah kondisi optimal untuk pertumbuhan fisik,
kurva pertumbuhan yang khas akan dihasilkan [11].

D. Pembuatan Kurva Standar BSA (Bovine Serum Albumin)
Ditimbang 0,1 mg BSA (Bovine Serum Albumin) yang
kemudian dilarutkan dengan 10 mL aquades steril. Dibuat
variasi konsentrasi yaitu : 0.1 mg/mL, 0.2 mg/mL, 0.3 mg/mL,
0.4 mg/mL, 0.5 mg/mL, dan 0.6 mg/mL, 0.7 mg/mL, 0.8
mg/mL, 0.9 mg/mL, 1.0 mg/mL. Dilakukan pengukuran
terhadap standar protein dengan menambahkan 0.1 mL tiap
konsentrasi larutan standar dengan 5 mL reagen Bradford.
diinkubasi pada suhu ruang selama 10 menit. Masing-masing
konsentrasi tersebut diukur absorbansinya pada 595 nm dengan
spektrofotometer Uv-Vis. Dibuat persamaan regresi linearnya
[8].
E. Preparasi dan Karakterisasi Limbah Cair Organik
Medium produksi yang digunakan berasal dari limbah cair
organik, yaitu: limbah cair pencucian ikan, limbah tangki septik
dan limbah cair tahu. Diukur pH, suhu dan kandungan total
protein dengan mengacu pada metode [8].
F. Inokulasi Isolat Terpilih pada Medium Limbah Organik
Starter yang telah diinkubasi selama 3 hari (berdasarkan hasil
kurva pertumbuhan dari Penicillium sp. 3 T3F2, Verticillium
sp. T3.3 dan Trichoderma sp. 1 T3I2) diinokulasikan sebanyak
10% secara aseptik ke dalam medium limbah cair organik
secara tunggal dan konsorsium kemudian diinkubasi selama 7
hari [9].
G. Uji Parameter
Parameter aktivitas enzim protease diuji dengan mengacu
pada metode [10], dan konsentrasi protease ditentukan
berdasarkan persamaan regresi kurva standar tirosin. Parameter
degradasi protein diuji dengan mengacu pada metode [8], dan
konsentrasi protein ditentukan berdasarkan persamaan regresi
kurva standar BSA.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas enzim
protease dari Penicillium sp. 3 T3F2, Verticillium sp. T3.3 dan
Trichoderma sp. 1 T3I2 secara tunggal dan konsorsium dalam
mendegradasi protein pada medium limbah cair organik yang
berbeda.

Gambar 2. Isolat terpilih : (a) Penicillium sp. 3 T3F2; (b) Verticillium sp. T3.3;
(c) Trichoderma sp. 1 T3I2.

Gambar 3. Kurva Pertumbuhan Isolat Terpilih

Penicillium sp. 3 T3F2 dalam pertumbuhannya,
menunjukkan bahwa fase lag berada pada masa inkubasi 0-24
jam. Fase ini merupakan penyesuaian sel-sel dengan lingkungan
dan pembentukan enzim-enzim untuk pengurai substrat
sehingga biomassa yang dihasilkan masih rendah yaitu 0.11 g.
Fase log adalah fase dimana jumlah sel terus mengalami
peningkatan. Fase log berada pada masa inkubasi 24-120 jam
yang meliputi fase akselerasi (24-48 jam) dan fase eksponensial
(48-120 jam). Fase akselerasi merupakan fase mulainya sel-sel
membelah dengan biomassa sel mengalami peningkatan
menjadi 0.5 g. Sedangkan fase eksponensial adalah fase
perbanyakan jumlah sel yang sangat banyak, aktivitas sel sangat
meningkat dan fase ini merupakan fase penting yang digunakan
sebagai dasar menentukan usia starter. Biomassa sel pada fase
eksponensial yaitu 0.80 g.
Fase deselerasi dan fase stasioner merupakan fase dimana
jumlah sel yang bertambah dengan jumlah sel yang mati relatif
seimbang, berada pada masa inkubasi 120-168 jam dengan
biomassa seimbang yaitu 0.74 g. Fase kematian belum
diketahui, karena masa inkubasi hanya terbatas selama 168 jam.
Berdasarkan jabaran data di atas, usia starter isolat Penicillium
sp. 3 T3F2 berada pada masa inkubasi 72 jam dengan biomassa
isolat 0.61 g.
Kurva pertumbuhan isolat Verticillium sp. T3.3 memiliki
fase log pada masa inkubasi 24-96 jam. Pada fase lag (0-24
jam) biomassa isolat 0.09 g, dan mengalami peningkatan
setelah masa inkubasi 24-48 jam (fase akselerasi) menjadi 0.40
g. Pada masa inkubasi 48 - 96 jam (fase eksponensial)
biomassa mengalami peningkatan menjadi 0.70 g. Usia starter
diambil pada fase ini, yaitu pada masa inkubasi 72 jam dengan
biomassa 0.56 g.
Penurunan jumlah nutrien yang lebih cepat dibadingkan
isolat Penicillium sp. 3 T3F2 dan Trichoderma sp. 1 T3I2,
menjadikan isolat ini memasuki fase deselerasi dan stasioner
pada masa inkubasi 120-168 jam dengan biomassa seimbang
yaitu 0.60 g.
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Kurva pertumbuhan isolat Trichoderma sp. 1 T3I2 hampir
sama dengan isolat Penicillium sp. 3 T3F2. Fase log berada
pada masa inkubasi 24-120 jam, yang meliputi : fase lag
(setelah masa inkubasi 0-24 jam) dengan biomassa isolat 0.37
g. Fase akselerasi (setelah masa inkubasi 24-48 jam) dengan
biomassa isolat mengalami peningkatan menjadi 0.68 g. Fase
eksponensial (setelah masa inkubasi 48-120 jam) dengan
biomassa isolat 0.84 g. Usia starter diambil pada fase ini, yaitu
pada masa inkubasi 72 jam dengan biomassa 0.73 g.
Jadi, berdasarkan hasil kurva pertumbuhan diatas, dapat
diketahui bahwa usia starter pada ketiga isolat untuk proses
produksi yaitu setelah masa inkubasi 72 jam (3 hari) atau awal
fase eksponensial pada medium starter.
B. Medium Limbah Cair Pencucian Ikan
Karakteristik limbah cair ini adalah memiliki nilai pH 7 dan
suhu 32ºC. Sumber protein limbah cair pencucian ikan berasal
dari bagian darah, sisik dan jaringan yang rusak atau tercuci,
sehingga jumlah total protein yang terkandung cukup tinggi
yaitu 0.757 mg/mL. Berdasarkan hasil uji aktivitas enzim
protease dan degradasi protein dari isolat, diperoleh data
seperti gambar 4 berikut ini :

Gambar 4. Aktivitas Enzim Protease Dan Nilai Degradasi Protein pada
Medium Limbah Cair Pencucian Ikan. Keterangan gambar : (K: Kontrol; PN:
Penicillium sp. 3 T3F2; VT: Verticillium sp. T3.3 dan TC: Trichoderma sp. 1
T3I2).

Data aktivitas enzim protease dianalisis menggunakan
Annova One-Way dan diperoleh nilai P value sebesar 0,000.
Nilai ini menunjukkan bahwa isolat yang diinokulasikan secara
tunggal dan konsorsium memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap aktivitas enzim protease pada medium limbah cair
pencucian ikan.
Nilai aktivitas protease dan degradasi protein tertinggi
ditunjukkan pada perlakuan konsorsium, yakni isolat
Penicillium sp. 3 T3F2 + Verticillium sp. T3.3 yaitu 0.219c
U/mL; 48.394f %. Nilai aktivitas pada konsorsium ini
sebanding dengan isolat tunggal Verticillium sp. T3.3 yaitu
0.218c U/mL; 43.304e %. Isolat tunggal Verticillium sp. T3.3
dapat dikatakan sebagai isolat yang memiliki pertumbuhan
paling optimal didalam medium limbah cair pencucian ikan.
Selama masa inkubasi, isolat Penicillium sp. 3 T3F2 +
Verticillium sp. T3.3 membentuk miselium di permukaan
medium yang berwarna hijau tua dan granul berwarna kuning.
Medium berubah warna dari merah kecoklatan menjadi hitam
pekat tanpa endapan dari hari ke 3 inkubasi hingga hari ke 7.
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Nilai pH mengalami penurunan dari 7 menjadi 5 karena adanya
produksi asam organik hasil metabolisme. Hasil metabolisme
ini bersifat toksin untuk isolat, sehingga pada hari ke 6
inkubasi, terlihat miselium mulai mengalami fase kematian.
Kedua isolat tergolong dalam filum yang sama, yakni
Deuteromycota dengan interaksi yang sinergis sesuai dengan
hasil uji interaksi.
Nilai terendah terdapat pada konsorsium isolat Penicillium
sp. 3 T3F2 + Verticillium sp. T3.3 + Trichoderma sp. 1 T3I2
dengan aktivitas enzim 0.168b U/mL dan degradasi protein
21.109b %. Rendahnya nilai degradasi menunjukkan produksi
protease yang rendah, dimana isolat tidak maksimal dalam
memproduksi protease akibat adanya kompetisi antar spesies.
Ketiga isolat tergolong dalam filum Deuteromycota, yang
menandakan bahwa ketiganya memiliki karakteristik yang
hampir sama sehingga saat di konsorsiumkan, terjadi kompetisi
interspesifik yang menyebabkan perebutan sumber nutrisi untuk
pertumbuhan ketiga isolat, meskipun dalam uji interaksi ketiga
isolat terlihat bersifat sinergis.
Eksoprotease yang diskresikan isolat, memiliki spesifitas
yang berbeda dalam memecah ikatan peptida pada sisi aktif αamino atau α-karboksil berdasarkan berat molekul dari protein
yang terkandung [12]. Hal ini menjadi dasar bahwa aktivitas
enzim protease menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai
degradasi proteinnya
Isolat terbaik yang dapat digunakan sebagai agen hayati
pendegradasi protein pada medium limbah cair pencucian ikan
adalah konsorsium isolat Penicillium sp. 3 T3F2 + Verticillium
sp. T3.3 karena memiliki aktivitas enzim tertinggi dan
sebanding dengan jumlah enzim yang diproduksi.
C. Medium Limbah Tangki Septik
Karakteristik dari limbah tangki septik yaitu : nilai pH 7 dan
suhu 32ºC. Jumlah total protein pada limbah ini adalah 0.564
mg/mL. Berdasarkan hasil uji aktivitas enzim protease dan
degradasi protein dari isolat, diperoleh data seperti gambar 5
berikut ini :

Gambar 5. Aktivitas Enzim Protease Dan Nilai Degradasi Protein pada
Medium Tangki Septik. Keterangan gambar : (K: Kontrol; PN: Penicillium sp.
3 T3F2; VT: Verticillium sp. T3.3 dan TC: Trichoderma sp. 1 T3I2).

Isolat yang diinokulasikan secara tunggal dan konsorsium
memberikan pengaruh terhadap aktivitas enzim protease di
medium limbah tangki septik, sesuai dengan hasil analisa
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statistik Annova One-Way yang menunjukkan nilai P value =
0.003.
Aktivitas protease dan degradasi protein tertinggi terdapat
pada konsorsium yang sama pada limbah cair pencucian ikan
yaitu isolat Penicillium sp. 3 T3F2 + Verticillium sp. T3.3
dengan nilai 0.149b U/mL; 31.268f %. Selama masa inkubasi,
isolat Penicillium sp. 3 T3F2 + Verticillium sp. T3.3
membentuk miselium di permukaan medium yang berwarna
hijau tua dan granul berwarna kuning dalam medium. Medium
berubah warna dari merah kecoklatan menjadi hitam pekat
tanpa endapan dari hari ke 3 inkubasi hingga hari ke 7. Nilai
pH mengalami penurunan dari 7 menjadi 5 karena adanya
produksi asam organik hasil metabolisme. Hasil metabolisme
ini bersifat toksin untuk isolat, sehingga pada hari ke 6
inkubasi, terlihat miselium mulai mengalami fase kematian.
Interaksi yang sinergis dan menggunakan nutrien berupa
protein secara bersama-sama untuk pertumbuhannya, tanpa
saling mempengaruhi menjadikan konsorsium ini memiliki
aktivitas enzim tertinggi disamping memang kedua isolat telah
diketahui sebagai agen hayati penghasil protease. Kemampuan
isolat Penicillium sp. 3 T3F2 dalam menghasilkan antibakteri
penisilin, juga dapat menghambat indigenus yang beragam
dalam limbah tangki septik sehingga pertumbuhan isolat secara
tunggal dan konsorsium isolat menjadi optimal.
Sedangkan nilai terendah terdapat pada isolat Verticillium
sp. T3.3 dengan aktivitas enzim 0.132b U/mL dan degradasi
protein 10.580b %. Selama masa inkubasi pada medium limbah
tangki septik, isolat tidak membentuk miselium di permukaan,
namun terdapat sedikit granul yang berwarna kuning keemasan
dan berwarna hitam. Medium mengalami perubahan dari bening
menjadi hitam keruh dan terdapat banyak endapan. Hasil
metabolisme ini bersifat toksin untuk isolat, sehingga pada hari
ke 7 inkubasi, terlihat miselium mulai mengalami fase kematian.
pH medium mengalami perubahan dari 7 menjadi 6.
Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor kompetisi isolat
dengan indigenus didalamnya. Mengacu pada gambar 5,
aktivitas enzim protease yang digunakan untuk mendegradasi
cukup tinggi, namun produk yang dihasilkan tidak sebanding
dengan aktivitas enzimnya. Selain karena kompetisi, aktivitas
enzim dapat juga dipengaruhi oleh faktor pH dan suhu, serta
beberapa faktor lain diantaranya kadar air, pelarut, konsentrasi
enzim dan substrat.
Isolat terbaik yang dapat digunakan sebagai agen hayati
pendegradasi protein pada limbah tangki septik adalah
konsorsium isolat Penicillium sp. 3 T3F2 + Verticillium sp.
T3.3 karena memiliki aktivitas enzim tertinggi dan sebanding
dengan jumlah enzim yang diproduksi.
D. Medium Limbah Cair Tahu
Limbah cair tahu memiliki pH 5 dan suhu 40ºC. Sumber
protein limbah ini berasal dari proses pengolahan kedelai,
dengan kandungan total protein sebesar 0.701 mg/mL.
Berdasarkan hasil uji aktivitas enzim protease dan degradasi
protein pada medium limbah cair tahu, diperoleh data seperti
gambar 6 berikut ini:
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Gambar 6. Aktivitas Enzim Protease Dan Nilai Degradasi Protein pada
Medium Limbah Cair Tahu. Keterangan gambar : (K: Kontrol; PN:
Penicillium sp. 3 T3F2; VT: Verticillium sp. T3.3 dan TC: Trichoderma sp. 1
T3I2).

Isolat yang diinokulasikan secara tunggal dan konsorsium
memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas enzim
protease di medium limbah cair tahu, sesuai dengan hasil
analisa statistik Annova One-Way yang menunjukkan nilai P
value = 0.000.
Berdasarkan gambar 6, diketahui nilai aktivitas enzim
protease dan degradasi protein tertinggi terdapat pada
konsorsium isolat Penicillium sp. 3 T3F2 + Verticillium sp.
T3.3 dengan aktivitas enzim 0.222c U/mL dan degradasi
protein 44.627f %. Konsorsium isolat Penicillium sp. 3 T3F2 +
Verticillium sp. T3.3 memiliki nilai aktivitas enzim protease
dan degradasi protein tertinggi, sama pada medium limbah cair
pencucian ikan dan limbah tangki septik.
Selama masa inkubasi, isolat membentuk miselium di
permukaan medium yang berwarna hijau tua dan granul
berwarna kuning dalam medium. Medium berubah warna dari
merah kecoklatan menjadi hitam pekat tanpa endapan dari hari
ke 3 inkubasi hingga hari ke 7. Nilai pH mengalami penurunan
dari 7 menjadi 5 karena adanya produksi asam organik hasil
metabolisme. Hasil metabolisme ini bersifat toksin untuk isolat,
sehingga pada hari ke 6 inkubasi, terlihat miselium mulai
mengalami fase kematian.
Interaksi yang sinergis, kecepatan penyerapan nutrisi dan
kolonisasi untuk pertumbuhannya, tanpa saling menghambat
menjadikan konsorsium ini memiliki aktivitas enzim tertinggi
disamping memang kedua isolat telah diketahui sebagai agen
hayati penghasil protease seperti dijabarkan pada sub bab
sebelumnya.
Sedangkan nilai terendah terdapat padai konsorsium isolat
Penicillium sp. 3 T3F2 + Trichoderma sp. 1 T3I2 dengan
aktivitas enzim 0.158b U/mL dan degradasi protein 14.903b %.
Selama masa inkubasi di medium limbah cair tahu, isolat
membentuk miselium terpisah di permukaan medium berwarna
kuning keemasan dan hitam. Medium berubah warna dari
kuning menjadi hitam keruh dengan endapan. pH medium tidak
mengalami perubahan.
Hal ini dapat didasarkan pada adanya kompetisi eksploitasi.
Kompetisi eksploitasi (juga disebut dengan kompetisi pre-
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emptive), dimana melibatkan kemampuan dalam kolonisasi atau
dalam mendapatkan nutrisi. Pada kompetisi ini, satu spesies
mengkonsumsi sumber nutrisi dari kompetitor, tetapi tidak ada
interaksi secara langsung antar spesies [18]. Dengan kata lain
terjadi dominasi Penicillium sp. 3 T3F2 didalam medium
namun tidak menghambat pertumbuhan Trichoderma sp. 1
T3I2. Rendahnya nilai degradasi menunjukkan produksi
protease yang rendah, dimana isolat tidak maksimal dalam
memproduksi protease akibat adanya kompetisi.
Isolat terbaik yang dapat digunakan sebagai agen hayati
pendegradasi protein pada limbah cair tahu adalah konsorsium
isolat Penicillium sp. 3 T3F2 + Verticillium sp. T3.3 karena
memiliki aktivitas enzim tertinggi dan sebanding dengan jumlah
produksi enzim.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka dapat
disimpulkan bahwa penambahan isolat mempengaruhi aktivitas
enzim pada masing-masing limbah dengan nilai p=0,000
(<0,005) pada uji ANOVA oneway dengan rincian sebagai
berikut :
1. Pada medium limbah cair pencucian ikan, aktivitas protease
dan degradasi protein tertinggi dari isolat tunggal dan
konsorsium terdapat pada : Verticillium sp. T3.3 sebesar
0.218 U/mL; 43.308% dan Penicillium sp. 3 T3F2 +
Verticillium sp. T3.3 sebesar 0.219 U/mL; 48.394 %.
2. Pada medium limbah tangki septik, aktivitas protease dan
degradasi protein tertinggi dari isolat tunggal dan
konsorsium terdapat pada : Penicillium sp. 3 T3F2 sebesar
0.135 U/mL; 12.466 % dan Penicillium sp. 3 T3F2 +
Verticillium sp. T3.3 sebesar 0.149 U/mL; 31.268 %.
3. Pada medium limbah cair tahu, aktivitas protease dan
degradasi protein tertinggi dari isolat tunggal dan
konsorsium terdapat pada : Penicillium sp. 3 T3F2 sebesar
0.197 U/mL; 28.535 % dan Penicillium sp. 3 T3F2 +
Verticillium sp. T3.3 sebesar 0.222 U/mL; 44.627 %.
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