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ABSTRACT 

 

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF LOCAL ISOLATE BACTERIA 

SELECTED FROM CASSAVA WASTE WITH 16S rRNA METHOD 

 

By 

Widya Kusuma 

 

Lampung province has a number of cassava production at 7,384,084 tons. The 

increasing of cassava production related to the increase in cassava waste 

automatically. Indirectly one of the main waste of cassava industry is cassava peel. 

Cassava peel consists of components such as cellulose and amylum, so that, this 

material could be as a medium for bacterial growth such as cellulolytic and 

amylolytic bacteria. This research aims to characterize the molecular of local 

isolate bacteria that selected in cassava waste indigenously, conducted by 16S 

rRNA method and identify the type or species through phylogenetic analysis. The 

results of DNA isolation obtained DNA from cell culture of SCWB1 and SCWB17 

were 33.9 ng/µl and 218 ng/µl respectively. The purity of isolated DNA was 

examined by comparing absorbance of λ260/280 and λ260/230. Our result show 

that the value of comparison for SCWB1 were 2,061 and 2,519, since for SCWB17 

were 1,904 and 1,585 respectively. Amplicons appear for both of isolates had DNA 

fragment at ± 1500 bp. Based on BLAST analysis on NCBI and phylogenetic tree 

construction it was noted that SCWB1 isolates have a percent identity of 97.73% 

connected to Bacillus cereus strains IAM 12605 and SCWB17 isolates has a 

percent identity of 97.90% connected to Klebsiella variicola strains F2R9. 
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ABSTRAK 

 

KARAKTERISASI MOLEKULER BAKTERI ISOLAT LOKAL 

TERPILIH ASAL LIMBAH SINGKONG DENGAN METODE 16S rRNA 

 

Oleh 

Widya Kusuma 

 

Provinsi Lampung memiliki angka produksi singkong sebesar 7.384.084 ton. 

Meningkatnya produksi singkong menyebabkan peningkatan pada jumlah limbah 

singkong. Limbah utama dari industri singkong adalah kulit singkong. Kulit 

singkong mengandung komponen seperti selulose dan amilum, sehingga dapat 

dijadikan suatu media bagi pertumbuhan bakteri seperti bakteri selulolitik dan 

amilolitik.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi molekuler isolat lokal 

terpilih asal limbah singkong indigenous yang dilakukan dengan metode 16S 

rRNA dan ditentukan jenis atau spesiesnya melalui analisis filogenetik. Hasil 

isolasi DNA menunjukkan bahwa isolat SCWB1 memiliki konsentrasi sebesar 

33,9 ng/µl dan isolat SCWB17 memiliki konsentrasi sebesar 218 ng/µl. Hasil 

kemurnian DNA dari isolat SCWB1 adalah 2,061 pada λ260/280 dan 2,519 pada 

λ260/230. Sementara pada isolat SCWB17 diperoleh hasil yaitu 1,904 pada 

λ260/280 dan 1,585 pada λ260/230.  Amplikon menunjukkan bahwa kedua isolat 

memiliki fragmen DNA yang berukuran  ± 1500 bp.  Berdasarkan analisis BLAST 

pada situs NCBI dan konstruksi pohon filogenetik dapat disimpulkan bahwa isolat 

SCWB1 memiliki nilai percent identity 97,73% terhadap Bacillus cereus strain 

IAM 12605 dan isolat SCWB17 memiliki nilai percent identity 97,90% terhadap 

Klebsiella variicola strain F2R9. 

 

Kata kunci : Limbah singkong, 16S rRNA, Bacillus cereus, Klebsiella variicola 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

A. Latar belakang 

 

Singkong adalah salah satu tanaman yang banyak terdapat di Indonesia. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2016, Provinsi Lampung 

memiliki angka produksi singkong sebanyak 7.384.084 ton pada tahun 2015 

(Badan Pusat Statistik, 2016).  Peningkatan produksi singkong di dunia 

industri secara tidak langsung akan berhubungan dengan peningkatan limbah 

singkong.  Limbah singkong yang dihasilkan dapat berupa padatan maupun 

cairan, misalnya kulit singkong, onggok, dan limbah tapioka.  

 

Limbah utama dari industri singkong adalah kulit singkong.  Kulit singkong 

mengandung beberapa komponen yaitu selulosa 43,626%, pati/amilum 

36,58%, hemiselulosa 10,384%, lignin 7,646%, dan komponen lainnya 1,762% 

(Artiyani, 2011).  Adanya kandungan tesebut menyebabkan kulit singkong 

dapat dijadikan suatu media bagi pertumbuhan bakteri seperti bakteri 

selulolitik dan amilolitik. 

 

Beberapa penelitian terkait keberadaan mikroba pada limbah kulit singkong 

sudah dilakukan oleh Makkadafi dkk. (2017), yang menunjukkan bahwa 

terdapat satu spesies bakteri selulolitik yaitu Bacillus subtilis yang berhasil 
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diidentifikasi menggunakan metode uji hidrolisis dengan menentukan indeks 

hidrolisisnya.  Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh Hanzen dkk. 

(2017), terdapat 4 spesies bakteri amilolitik dari limbah kulit singkong yaitu  

Bacilus circulans, Bacilus subtilis, Bacilus coagulans, dan Pseudomonas 

aeruginosa yang diidentifikasi menggunakan pengukuran  indeks  hidrolisis. 

 

Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu secara 

konvensional dan molekuler.  Menurut Petti et al. (2005), proses identifikasi 

bakteri  secara konvensional berdasarkan karakter  fenotip bakteri seperti 

pewarnaan gram, morfologi koloni, dan aktivitas enzim seringkali tidak 

bersifat statis dan dapat berubah seiring dengan adanya evolusi.  Kesalahan 

identifikasi sering terjadi karena hadirnya karakteristik fenotip bakteri yang 

tidak biasa ataupun kurangnya pengalaman dalam menginterpretasikan data 

karakter fenotip.   

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan metode identifikasi 

secara molekuler menggunakan gen 16S rRNA atau biasa disebut juga 

sebagai uji genotip.  Selain itu, uji genotip memiliki banyak keuntungan 

diantaranya lebih mudah, lebih valid dan lebih cepat.  Identifikasi secara 

molekuler ini dapat dilakukan juga untuk mempelajari adanya keragaman 

genetik dari suatu lingkungan lebih detil karena mikroba yang tidak dapat 

dikulturkan pun dapat diperoleh gen 16S-rRNA-nya.  Urutan yang lebih 

conserved (lestari) dapat digunakan untuk menghasilkan pohon filogenetik 

yang lebih diskriminatif sehingga dapat membagi organisme ke dalam tiga 

domain, yaitu Archaea, Bacteria, dan Eucarya  (Amann et al., 1994). 
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Sehingga identifikasi urutan nukleotida yang didasarkan pada gen 16S  rRNA 

dapat digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan bakteri 

berdasarkan konstruksi pohon filogenetiknya dan untuk mengidentifikasi 

bakteri yang belum diketahui jenisnya.  Selain itu, database tentang bakteri 

berdasarkan identifikasi 16S rRNA  sudah banyak  sehingga  memudahkan 

dalam pembandingan (Koonin, 2003). 

 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam mengidentifikasi bakteri 

menggunakan teknik 16S rRNA yaitu dilakukan oleh Sabbathini dkk. (2017), 

yang berhasil mengetahui spesies tiap isolat bakteri endofit dari daun tanaman 

padi menggunakan metode PCR pada gen 16s rRNA.  Pada penelitian ini 

diperoleh 15 isolat dari daun padi dan setelah dilakukan identifikasi 

molekuler 16S rRNA bakteri, terdapat empat isolat yang menunjukkan 

kemiripan dengan genus Sphingomonas.  Begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Harun, 2018) diperoleh isolat IROD5 yang dapat tumbuh 

dalam media Skim Milk Agar dan memiliki potensi menghasilkan protease 

yang diidentifikasi secara molekuler menggunakan fragmen gen 16S rRNA.  

Berdasarkan hasil analisis, bakteri strain IROD5 penghasil protease memiliki 

kemiripan 99% dengan fragmen gen 16S rRNA bakteri Staphylococcus 

hominis.  Penelitian selanjutnya oleh Rambitan dkk. (2018), mengidentifikasi 

Bakteri asam laktat yang diisolasi dari fermentasi kol  merah yang 

diamplifikasi dengan gen 16S rRNA yang diketahui memiliki kemiripan 100% 

dengan Weissella cibaria dan Weissella confusa.  
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Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Satria dkk. (2018), 

didapatkan tujuh isolat bakteri dari limbah kulit singkong.  Tujuh isolat yang 

didapatkan telah dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui aktifitas 

hidrolitiknya dan terpilih 2 isolat, dimana isolat SCWB1 dan SCWB17 

memiliki potensi amilolitik dan selulolitik yang cukup besar.  Namun kedua 

isolat ini belum diidentifikasi genetiknya.  Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka pada penelitian ini akan dilakukan karakterisasi molekuler isolat lokal 

terpilih asal limbah singkong yang dilakukan dengan metode 16S rRNA dan 

ditentukan jenis atau spesiesnya melalui analisis filogenetik. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi bakteri isolat lokal terpilih asal limbah singkong 

dengan menggunakan 16S rRNA. 

2. Mengetahui jenis bakteri isolat lokal terpilih asal limbah singkong. 

3. Mengetahui kekerabatan bakteri isolat lokal terpilih asal limbah singkong. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi terbaru tentang bakteri isolat lokal terpilih asal 

limbah singkong. 
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2. Metode 16S rRNA yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan 

acuan untuk mengidentifikasi mikroba lainnya yang berasal dari limbah 

singkong. 

3. Isolat terpilih yang berhasil diidentifikasi dapat dimanfaatkan untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan bioteknologi. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

A. Singkong 

 

Singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat yang paling penting 

setelah beras, namun dengan kemajuan teknologi pengolahan singkong tidak 

hanya terbatas pada produksi pangan, tetapi juga merambah sebagai bahan 

baku industri (Rukmana, 1997).  Pengolahan singkong secara terpadu 

merupakan upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan seluruh bagian dari 

singkong tanpa ada yang terbuang termasuk kulitnya.  Menurut penelitian 

Turyoni (2005), kulit singkong segar mengandung karbohidrat sebesar 4,55%, 

sehingga memungkinkan digunakan sebagai sumber energi bagi 

mikroorganisme dalam proses fermentasi.  Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Artiyani (2011), diketahui bahwa kulit singkong mengandung 

beberapa komponen yaitu selulosa 43,626%, pati/amilum 36,58%, 

hemiselulosa 10,384%, lignin 7,646%, dan komponen lainnya 1,762%.  

 

B. Bakteri Selulolitik 

 

Bakteri selulolitik adalah bakteri yang mampu mensekresikan enzim selulase 

Madigan et al. (2003).  Enzim selulase merupakan enzim ekstraseluler yang 
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dihasilkan di dalam sel kemudian dikeluarkan ke medium pertumbuhannya 

untuk mendegradasi nutrien.  Enzim selulase diproduksi untuk mengkatalisis 

pemecahan selulosa menjadi glukosa dengan pemutusan ikatan β-1,4-

glukosidik (Acharya et al., 2008).  Enzim selulase termasuk salah satu jenis 

enzim yang sangat penting peranannya dalam proses biokonversi limbah-

limbah organik berselulosa menjadi glukosa, makanan ternak, etanol dan lain-

lainnya.  Kebutuhan enzim selulase dari hari ke hari semakin meningkat 

sesuai dengan kemajuan industri (Soeka, 1992). 

 

Bakteri selulolitik dan enzim selulasenya banyak dimanfaatkan untuk 

berbagai macam keperluan industri karena biaya produksinya murah, waktu 

produksi singkat, menghasilkan kompleks multienzim dan cenderung stabil 

pada kondisi ekstrim.  Selain itu, selulase banyak digunakan dalam industri 

pulp dan kertas untuk modifikasi serat, penghilangan warna dan peningkatan 

drainase (Ladeira et al., 2015) industri tekstil sebagai bio- polishing kain dan 

deterjen yang digunakan untuk meningkatkan kelembutan dan kecerahan kain 

(Sadhu, 2013) serta produksi biofuel (Bogati, 2011).  Aplikasi enzim selulase 

di bidang peternakan telah dilakukan untuk peningkatan kualitas bahan pakan 

ternak, digunakan untuk meningkatkan kecernaan bagas tebu (Rayhan dkk., 

2013), eceng gondok (Riswandi, 2014), dan bahan baku lainnya. 

 

C. Bakteri Amilolitik 

 

Bakteri amilolitik adalah bakteri yang mampu memecah pati menjadi 

senyawa sederhana seperti glukosa.  Bakteri yang diisolasi dari sumber kaya 
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pati umumnya berpotensi menghasilkan enzim amilase yang lebih baik 

(Vaseekaran et al., 2011).  Enzim amilase berperan dalam menghidrolisis pati 

pada ikatan 1,4-glikosidik menjadi monosakarida dan disakarida (Sudiana 

dan Rahmansyah, 2002).    

 

Bakteri potensial yang telah banyak digunakan untuk memproduksi enzim 

amilase pada skala industri yaitu Bacillus licheniformis dan B. 

stearothermophillus.  Penggunaan B. stearothermophillus pada skala industri 

lebih disukai karena mampu menghasilkan enzim yang bersifat termostabil 

sehingga  menekan  biaya produksi.  Hingga saat ini kebutuhan akan enzim 

amilase di Indonesia belum dapat dipenuhi, sehingga masih harus diimpor 

(Naiola, 2008). 

 

D. Isolasi DNA 

 

Isolasi DNA merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan DNA 

dari sel nya (Surzycki, 2000).  Metode  isolasi DNA terdiri dari 3 tahapan 

yaitu : 

1. Penghancuran (Lisis) sel 

 Lisis merupakan proses perusakan dinding dan membran sel sehingga 

seluruh isi sel keluar.  Pemecahan dapat dilakukan secara fisik, misalnya  

dengan freeze- thawing, ultrasonikasi, atau penggerusan dalam nitrogen  

cair.  Sel juga dapat dilisiskan secara kimiawi maupun enzimatik.  Lisis  

secara kimiawi biasanya menggunakan detergen SDS (Sodium  Dodecyl  
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Sulfate) atau CTAB (Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide), dan lisis 

secara enzimatik biasanya menggunakan proteinase K atau lisozim. 

2. Ekstraksi DNA  

Ekstraksi merupakan proses yang bertujuan untuk memisahkan DNA dari 

kontaminan lain.  Pada tahap ini, berbagai modifikasi biasa dilakukan, 

meliputi inkubasi pada temperatur tinggi, penggunaan agen pengkhelat 

seperti EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid) yang berfungsi untuk 

menghambat enzim nuklease, juga phenol atau chloroform yang 

menggunakan senyawa Phenol-choloroform-isoamyl alcohol dan 

merupakan metode standar untuk ekstraksi DNA yang akhir-akhir ini 

mulai ditinggalkan, karena sifat toksik dari phenol. 

3. Presipitasi DNA  

Presipitasi merupakan proses pengendapan DNA yang bertujuan  

mengisolasi DNA dari larutan yang digunakan  selama ekstraksi.  

Pengendapan DNA dapat dilakukan dengan  menambahkan etanol dingin  

beserta  NaCl ke dalam ekstrak.  Hasil  pengendapan DNA yaitu akan 

diperoleh benang-benang DNA berwarna putih.  

(Widyastuti, 2011). 

 

 

E. Identifikasi Molekuler 

 

Metode identifikasi molekuler adalah identifikasi berdasarkan urutan 16S-

rRNA (16S ribosomal Ribonucleic acid/Asam ribonukleat pengkode ribosom 

16S, S menyatakan Svedberg, yaitu satuan ukuran ribosom).  Sebagian  besar 
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prokariot memiliki 3 jenis rRNA, yaitu 5S, 16S dan 23S seperti terlihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. RNA Ribosomal pada prokariot 

Jenis rRNA Ukuran (Nukleotida) 

5S rRNA 120 

16S rRNA 1500 

23S 2900 

Sumber : Clarridge, 2004. 

 

Gen 5S rRNA memiliki ukuran 120 basa sehingga gen ini terlalu  kecil untuk 

digunakan dalam penentuan filogenetik.  Gen 23S rRNA memiliki ukuran 

2900 basa, molekul ini menyulitkan analisis karena memiliki struktur 

sekunder dan tersier yang cukup panjang.  Prosedur baku yang sudah  

digunakan  untuk  menentukan  hubungan  filogenetik  dan  mendefinisikan 

spesies adalah melalui amplifikasi gen 16S rRNA (Jusuf, 2001).  Gen 16S 

rRNA ini digunakan untuk mempelajari spesies bakteri, dengan  alasan 

bahwa: 

1.  Gen 16S rRNA terdapat di dalam semua sel bakteri. 

2. Fungsi gen 16Sr RNA dalam waktu yang lama tidak berubah tergantung 

jarak evolusinya. 

3. Gen 16Sr RNA cukup panjang yaitu 1500 bp. 

(Janda and Abbott, 2007). 

Identifikasi berdasarkan urutan 16S rRNA dilakukan karena mengandung 

urutan yang sangat conserved (lestari) secara evolusi.  Daerah yang sangat 

conserved dapat digunakan sebagai situs pelekatan primer sehingga dapat 
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diamplifikasi secara in vitro dengan PCR.  Urutan yang lebih beragam dari 

16S rRNA sangat cocok untuk membedakan suatu organisme ke dalam taksa 

yang lebih rendah seperti genus dan spesies. Urutan 16S rRNA ini juga 

menyediakan data yang secara statistik cukup valid (Amann et al., 1994).  

Struktur 16S rRNA dapat dilihat pada Gambar 1.   

 

 

 

Gambar 1.  Struktur 16S rRNA (Fuchs et al., 1998) 

 

Beberapa penelitian menggunakan metode identifikasi molekuler telah 

dilakukan oleh Roslan et al. (2018), yang telah mengidentifikasi isolat dari 

ragi, yaitu dua isolat bakteri pendegradasi pati yang diidentifikasi 

menggunakan sekuensing gen 16S rRNA sebagai Bacillus licheniformis 

dengan kesamaan 97% dan 98%, dan satu isolat diidentifikasi sebagai bakteri 
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asam laktat, Enterococcus faecium (98%).  Begitu juga dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Awan et al. (2018), telah mengisolasi empat bakteri 

termofilik sumber air panas Chakwal di Pakistan yang diidentifikasi 

menggunakan sekuensing gen 16S rRNA yang diketahui bahwa semua isolat 

berasal dari Bacillus licheniformis dengan kemiripan 98-99%. 

 

F. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 

Polymerase Chain Reaction (PCR) merupakan metode enzimatis untuk 

amplifikasi DNA dengan cara in vitro.  PCR pertama kali dikembangkan pada 

tahun 1985 oleh Kary B. Mullis (Yuwono, 2006).  Menurut Erlich (1989), 

PCR merupakan teknik yang sangat tepat dan paling sering digunakan untuk 

biologi molekuler karena mudah, cepat dan murah.  Teknik amplifikasi DNA 

dari sumber DNA yang dihasilkan merupakan DNA yang spesifik dari 

sejumlah kecil gen-gen yang berbeda.  Pada proses amplifikasi DNA oleh 

PCR, digunakan enzim yang dinamakan dengan “Taq polymerase”.  

 

Beberapa komponen PCR antara lain:  

1. Enzim DNA Polimerase  

Enzim Taq DNA polimerase berfungsi untuk menggabungkan nukleotida 

pada proses ekstensi/elongasi, dimana enzim ini memiliki keaktifan pada 

suhu tinggi.  Oleh karena itu, penambahan enzim tidak perlu dilakukan di 

setiap siklusnya. 
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2. Primer  

Primer merupakan oligonukleotida pendek rantai tunggal atau potongan dari 

DNA utuh yang berperan sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan 

diamplifikasi.  Primer juga menyediakan gugus hidroksi (-OH) pada ujung 3’ 

yang diperlukan untuk  proses elongasi DNA komplemen dengan DNA 

template yang akan diperbanyak.  Panjang dari primer berkisar antara 20-30 

basa. Beberapa  primer yang digunakan untuk identifikasi 16S rRNA 

disajikan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Primer Universal 16S rRNA 

 
Primer 

Name 
Sequence (5'-3') Ref. 

27F AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG (Brosius et al., 1978) 

1492R CGG TTA CCT TGT TAC GAC TT (Brosius et al., 1978) 

928F TAA AAC TYA AAK GAA TTG ACG GG (Lane et al., 1985) 

336R ACT GCT GCS YCC CGT AGG AGT CT (Lane, 1991) 

63F CAG GCC TAA CAC ATG CAA GTC (Marchesi et al., 1998) 

1387R GGG CGG WGT GTA CAA GGC (Marchesi et al., 1998) 

 

3. Reagen lainnya  

Selain enzim dan primer, terdapat juga reagen lain yang ikut menentukan 

keberhasilan reaksi PCR, yaitu antara lain dNTPs (deoxynucleotide  

triphosphates) yang merupakan suatu campuran yang terdiri dari dATP 

(deoxyadenosine triphosphates), dTTP (deoxythimydine triphosphates) , 

dCTP (deoxycytidine  triphosphates) dan dGTP (deoxyguanosine  

triphosphates).  dNTPs berfungsi sebagai building block DNA yang 

diperlukan dalam proses ekstensi/elongasi DNA.  dNTP ini akan menempel 

pada gugus -OH pada ujung 3’ dari primer membentuk untai baru yang 
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komplementer dengan untai DNA templat.  Selain dNTP, terdapat buffer 

yang mengandung MgCl2 (magnesium klorida).  Konsentrasi ion Mg
2+

 ini 

sangat mempengaruhi proses primer annealing, denaturasi, dan aktivitas 

enzim (Yuwono, 2006). 

 

Proses PCR terdiri dari tiga tahapan, yaitu denaturasi DNA template, 

penempelan (annealing) primer, dan polimerisasi (elongasi) rantai DNA. 

Denaturasi merupakan suatu proses pemutusan untai ganda DNA menjadi dua 

untai tunggal DNA, dimana DNA tersebut akan menjadi template (cetakan) 

yang berfungsi sebagai tempat penempelan primer dan tempat kerja DNA 

polimerase dengan pemanasan singkat yaitu pada suhu 90-95°C selama 

beberapa menit.  Penjelasan ringkas tentang proses siklus reaksi PCR adalah 

sebagai berikut: 

1. Pradenaturasi  

Predenaturasi dilakukan selama 1-9 menit di awal reaksi untuk 

memastikan kesempurnaan denaturasi dan mengaktifasi DNA polimerase.  

Predenaturasi biasanya dilakukan pada suhu 95°C. 

2. Proses Siklus PCR 

a. Denaturasi 

Denaturasi terjadi dengan adanya proses terbukanya DNA untai ganda 

menjadi dua untai tunggal.  Hal ini terjadi karena suhu denaturasi yang 

tinggi menyebabkan putusnya ikatan hidrogen diantara basa-basa yang 

komplemen. Pada denaturasi, seluruh reaksi enzim tidak berjalan, 

misalnya reaksi polimerisasi pada siklus yang sebelumnya.  Denaturasi 

biasanya dilakukan antara suhu 90 – 95°C. 
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b. Penempelan Primer (Annealing) 

Proses yang terjadi pada tahap penempelan primer (annealing) yaitu 

primer akan menuju daerah yang spesifik yang komplemen dengan urutan 

primer. Pada proses annealing, ikatan hidrogen akan terbentuk antara 

primer dengan urutan komplemen pada template.  Proses ini biasanya 

dilakukan pada suhu 50 – 60°C.   

c. Reaksi Polimerisasi (Elongasi)  

Reaksi polimerisasi atau perpanjangan rantai umumnya terjadi pada suhu 

72°C.  Primer yang telah menempel pada DNA template akan mengalami 

perpanjangan pada sisi 3’ nya dengan penambahan dNTP yang 

komplemen dengan templat oleh DNA polimerase. Apabila siklus 

amplifikasi dilakukan secara berulang, maka daerah yang dibatasi oleh dua 

primer akan di amplifikasi secara eksponensial (disebut amplikon yang 

berupa untai ganda).  Jika enzim Taq DNA polimerase yang digunakan 

pada akhir dari setiap siklus, maka akan menyebabkan terjadinya 

penambahan satu nukleotida A pada ujung 3’ dari potongan DNA yang 

dihasilkan.  Proses PCR dilakukan menggunakan alat yang disebut 

thermocycler. 

3. Final Elongasi  

Biasanya dilakukan pada suhu optimum enzim (70-72C) selama 5-15 

menit untuk memastikan bahwa setiap utas tunggal yang tersisa sudah 

diperpanjang secara sempurna (Handoyo dan Rudiretna, 2000). 
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Gambar 2.  Siklus Amplifikasi (Ferdiansyah, 2014) 

 

G. Sekuensing 

 

Sekuensing DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida 

pada suatu segmen molekul DNA.  Urutan basa nukleotida tersebut dikenal 

sebagai sekuens DNA, yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen 

atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk 

pembentukan tubuh mahluk hidup.  Pengurutan (sequencing) asam nukleat 

dapat digunakan untuk  mengetahui kode genetik dari molekul DNA, 

identitas maupun fungsi gen ataupun fragmen DNA  dengan cara 

membandingkan sekuensnya dengan sekuens DNA yang sudah diketahui 

(Glick, 2010).  
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Macam-macam metode sekuensing : 

1. Metode Maxam-Gilbert  

Metode sekuensing DNA yang pertama kali dikenal adalah metode kimia 

yang dikembangkan oleh A.M. Maxam dan W. Gilbert pada tahun 1977.  

Chemical degradation method (metode degradasi kimia), merupakan metode 

yang  digunakan untuk pengurutan molekul DNA untai ganda yang 

ditentukan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat memotong molekul 

DNA pada posisi nukleotida tertentu.  Biasanya digunakan fosfat radioaktif 

atau suatu nukleotida pada ujung 3’ untuk melabeli fragmen-fragmen DNA  

yang akan disekuensing.  Metode Maxam-Gilbert dapat diterapkan untuk 

DNA untai ganda maupun DNA  untai tunggal dan melibatkan pemotongan 

basa spesifik (Maxam and Gilbert, 1992). 

2. Metode Sanger  

A. Sanger dan kawan-kawan telah mengembangkan metode lain yang jauh 

lebih praktis dibandingkan dengan metode sekuensing Maxam-Gilbert, yaitu 

metode  dideoksi yang dikembangkan pada tahun 1977. Chain termination 

method (metode terminasi rantai) merupakan pengurutan molekul DNA untai 

tunggal yang ditentukan dengan sintesis rantai polinukleotida komplementer 

secara enzimatis.  Metode terminasi rantai yang telah dikembangkan oleh 

Frederick Sanger dan rekan-rekannya telah digunakan pada hampir semua 

usaha sekuensing DNA.  Metode Sanger menggunakan teknik penghentian 

(terminasi) reaksi sintesis DNA in vitro yang spesifik untuk sekuens tertentu 

menggunakan substrat nukleotida yang telah dimodifikasi.  Keunggulan 

metode ini adalah bahwa seluruh proses sekuensing dapat dilakukan dalam 
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satu reaksi. Pada metode ini digunakan dideoksinukleotida, dimana masing-

masing dideoksinukleotida  yang merupakan pemutus rantai ditandai dengan 

pewarna fluoresens, yang berpendar pada panjang gelombang yang berbeda-

beda.  Metode ini telah banyak digunakan karena keunggulannya, yaitu lebih 

sederhana dan murah, serta primer-primer yang digunakan tidak perlu dilabel 

secara terpisah (Sanger et al., 1977). 

 

H. Analisis Filogenetik 

 

Kata filogeni berasal dari bahasa Yunani yaitu phylon yang berarti suku, dan 

genesis yang berarti asal mula.  Secara terminologi, filogeni telah diartikan 

sebagai sejarah evolusi spesies atau kelompok spesies yang berkerabat dekat 

(Campbell et al., 2003).  Pohon filogenetik merupakan diagram dengan 

bentuk percabangan yang menggambarkan hubungan evolusi antara berbagai 

sekuens organiseme berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakter fisik serta 

genetik yang telah diturunkan dari induknya (Smith et al., 1986). 

 

Beberapa metode analisis filogenetik adalah sebagai berikut : 

1. Metode Maximum Parsimony/Minimum Evolution 

Metode parsimony atau minimum evolution pertama kali digunakan dalam 

bidang filogenetik oleh Camin and Sokal pada tahun 1965 (Felsenstein, 1978).  

Metode ini dapat memperkirakan pohon evolusi/evolutionary tree yang 

meminimalkan jumlah langkah yang dibutuhkan untuk menghasilkan variasi 

yang diamati dalam sekuen.  Metode ini dapat digunakan untuk sekuen yang 

mirip dan  dalam jumlah yang sedikit.  Tahapan yang digunakan dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombang
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metode ini tidak rumit, tetapi dijamin untuk dapat menemukan pohon yang 

terbaik, sebab semua kemungkinan pohon yang dibentuk berhubungan 

dengan kelompok sekuen yang diperiksa. Dengan adanya  alasan tersebut, 

metode ini cukup membutuhkan banyak waktu dan tidak berguna untuk data 

sekuen dalam jumlah besar dan asumsi lain harus dibuat untuk root pohon 

yang diprediksikan. 

2. Metode Jarak/Distance Method 

Metode Jarak merupakan metode yang digunakan karena adanya jumlah 

perubahan diantara masing-masing pasangan dalam kelompok untuk 

mengkonstruksi pohon filogenetika dalam kelompok.  Pasangan sekuen yang 

memiliki jumlah perubahan terkecil diantara mereka disebut neighbors.  

Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi pohon pada posisi 

neighbors dengan benar, dan juga mempunyai cabang yang menghasilkan 

data orisinil sedekat mungkin.   

3. Metode Fitch dan Margoliash 

Metode Fitch dan Margoliash 1987 mengombinasi sekuen-sekuen untuk  

mendefinisikan cabang-cabang pohon yang diprediksikan dan untuk 

menghitung  panjang-panjang cabang dari pohon, hal ini disebut metode 

averanging distance.  Metode ini merupakan metode yang paling akurat 

untuk pohon dengan cabang yang pendek.  Adanya cabang yang panjang 

cenderung  menurunkan tingkat kepercayaan dari prediksi. 

4. Metode Neighbor - Joining (NJ) 

Metode neighbor-joining memiliki prinsip yang hampir sama dengan metode 

Fitch dan Margoliash, perbedaannya yaitu tentang pemilihan sekuen  untuk 
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berpasangan ditentukan oleh perbedaan alogaritma (Saitou and Nei, 1987) .  

Metode ini memilih sekuen yang jika digabungkan akan memberikan estimasi 

terbaik dari panjang cabang yang paling dekat, sehingga menunjukkan jarak 

yang nyata diantara sekuen.  Metode yang paling sering digunakan yaitu  

metode Neighbor-Joining (NJ).  Metode  NJ  adalah  metode yang 

disederhanakan dari metode Minimum Evolution (ME) (Swofford et al., 

1996). 

 

 

 

 

Gambar 3.  Tampilan Pohon Filogenetik (Anonim, 2019) 

 

 

 

I. Program MEGA 7 

 

Program MEGA 7 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) digunakan 

untuk mengetahui tingkat kemiripan antara sekuen satu dengan sekuen 
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pembanding (standart).  Ge et al. (2018) menyatakan bahwa program MEGA 

7 dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan hubungan evolusi dari 

sekuen-sekuen yang homolog.  Selain itu, MEGA 7 ini juga dilengkapi 

dengan hasil berupa diagram pohon filogenetik.  Contoh tampilan Program 

MEGA7 dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Tampilan Menu MEGA7 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga September 2019 di UPT 

Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT) Unila dan 

analisis urutan nukleotida dilakukan melalui jasa Bioneer, Korea. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Adapun alat-alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah erlenmeyer 

50 mL, kasa, kapas, jarum ose, gelas ukur 10 mL, neraca analitik digital, 

shaker inkubator, LAF (Laminar Air Flow), bunsen, dan autoclave, 

centrifuge, microcentrifuge tube 2 mL, thermomixer, vortex, mini spin, 

micropet, tips, GeneJET Genomic DNA Purification Column, collection tube 

2 mL, Instrumen PCR SensoQuest Labcycler, Nanophotometer Pearl, dan 

Instrumen elektroforesis QIAxcel Advanced dengan DNA High Resolution 

Kit, serta program MEGA 7, ClustalW, dan QIAxcel ScreenGel Software. 

 

Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu isolat SCWB1, isolat SCWB17, 

NB (Nutrient Broth), aquades, GeneJET Genomic DNA Purification Kit, 
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NEXpro™ Pfu PCR 2X Master Mix, primer 63F 5’-CAG GCC TAA CAC 

ATG CAA GTC-3’, 1387R 5’-GGG CGG WTG GTA CAA GGC-3’. 

 

C. Prosedur Kerja 

 

a. Pembuatan Media Kultur Cair 

Pembuatan media kultur cair ini bertujuan untuk memperbanyak sel yang 

akan di isolasi.  Tahap ini dilakukan dengan cara menimbang media NB 

sebanyak 0,13 g, kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer 50 mL dan 

ditambahkan aquades sebanyak 10 mL, lalu disterilkan dengan autoclave 

selama 15 menit pada suhu 121C dan tekanan 2 atm.  Setelah 15 menit, 

media cair didinginkan pada suhu ruang di dalam LAF (Laminar Air Flow). 

Setelah media dingin, masukkan 1 ose isolat bakteri ke dalam media cair, dan 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37C dengan kecepatan 125 rpm.  

 

b. Isolasi DNA 

Isolasi DNA digunakan untuk memperoleh materi genetik yang diinginkan 

dari masing-masing isolat.  Tahap ini dilakukan dengan cara memindahkan 

1,5 mL medium cair yang telah ditumbuhi bakteri ke dalam microcentrifuge 

tube yang steril.  Microcentrifuge tube disentrifugasi selama 10 menit pada 

5.000 x g dan supernatan hasil sentrifugasi dibuang.  Pelet yang dihasilkan 

siap diisolasi DNA nya dengan cara disuspensikan dalam 180 µL digestion 

solution.  Kemudian ditambahkan 20 µl larutan proteinase K dan 

dihomogenkan menggunakan vortex atau menggunakan pipet agar larutan 

tercampur rata dan diinkubasi pada suhu 56C  dalam thermomixer selama 15 
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menit.  Kemudian ditambahkan 5 µl Rnase A solution dan dihomogenkan 

dengan menggunakan vortex dan dilanjutkan dengan inkubasi selama 10 

menit dalam suhu ruang.  Tahap berikutnya ditambahkan etanol 99% 

sebanyak 400 µl dan dihomogenkan kembali menggunakan  pipet. 

 

 Lysate yang diperoleh dipindahkan ke dalam GeneJET Genomic DNA 

Purification Column yang sebelumnya telah dimasukan dalam collection tube, 

kemudian disentrifugasi selama 1 menit pada 6.000 x g, lalu collection tube 

yang mengandung larutan flow-trough dibuang dan GeneJET Genomic DNA 

Purification Column dimasukkan kembali ke dalam collection tube baru 

ukuran 2 mL. Selanjutnya ditambahkan 500 µl wash buffer I (yang telah 

ditambahkan ethanol), dan disentrifugasi selama 1 menit pada 8.000 x g, lalu 

buang  flow-through dan letakan kembali GeneJET Genomic DNA 

Purification Column dalam collection  tube. Tambahkan 500 µl wash buffer II 

(yang telah ditambahkan ethanol) ke dalam GeneJET Genomic DNA 

Purification Column dan sentrifugasi selama 3 menit pada kecepatan 

maksimum (12.000 x g).  Tahap berikutnya tambahkan 200 µl elution buffer 

pada bagian tengah membran GeneJET Genomic DNA Purification Column 

dan diinkubasi selama 2 menit pada suhu ruang, setelah itu disentrifugasi 

selama 1 menit pada 8.000 x g, kemudian GeneJET Genomic DNA 

Purification Column dibuang dan filtrat yang berisi DNA berhasil diperoleh. 

DNA yang diperoleh diuji tingkat kemurniannya dengan menggunakan alat 

NanoPhotometer yang kemudian hasilnya digunakan sebagai 

template/cetakan untuk proses amplifikasi. 
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c. Analisis Kemurnian Hasil Isolasi DNA  

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemurnian DNA yang 

diisolasi agar siap digunakan untuk proses amplifikasi.  Analisis dilakukan 

dengan memasukkan sampel DNA pada alat NanoPhotometer Pearl. Adapun 

langkahnya yaitu dengan memipet buffer TE 1 µL dan dimasukkan ke dalam 

kuvet, lalu tekan tombol blank, maka nilainya 0 .  Kemudian memipet filtrat 

hasil isolasi DNA sebanyak 1 µL dan dimasukkan ke dalam kuvet, lalu tekan 

tombol sampel, maka akan keluar nilai konsentrasi dan kemurniannya. 

 

d. Amplifikasi Gen 16S rRNA 

Tahap amplifikasi ini dilakukan untuk memperbanyak DNA. DNA yang 

sudah diisolasi sebelumnya, diamplifikasi dengan ditambahkan komposisi 

reaksi yang memiliki total volume 20 µL NEXpro™ Pfu PCR 2X Master Mix, 

dengan primer 63F 5’-CAG GCC TAA CAC ATG CAA GTC-3’, 1387R 5’-

GGG CGG WTG GTA CAA GGC-3’yang dimasukkan ke dalam micro tube. 

Kemudian setting alat PCR SensoQuest Labcycler dengan tahap 

Predenaturasi selama 5 menit pada 95 °C, denaturasi selama 30 detik pada 

94 °C, annealing selama 30 detik pada 50 °C, elongasi selama 2 menit pada 

72 °C, final elongasi selama 5 menit pada 72 °C yang dilakukan selama 35 

siklus.  Isolat DNA siap diamplifikasi. 

 

Setelah proses amplifikasi selesai, tahap berikutnya analisis menggunakan 

alat elektroforesis.  Elektroforesis digunakan untuk mengetahui tingkat 

kemurnian DNA.  Elektroforesis dilakukan dengan menganalisis sampel 

DNA dalam tube PCR dengan menggunakan alat QIAxcel Advanced dengan 
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DNA High Resolution Kit.  Tahapannya yaitu sampel hasil amplifikasi dalam 

tabung mikro PCR 0.2 mL atau plate 96 well diletakkan dalam isolat tray alat.  

Tampilan “Instrument Control” memerlukan beberapa informasi yang perlu 

diisi.  Proses elektroforesis akan dimulai dengan memberi perintah dengan 

mengklik “Run”.  Hasil elektroforesis menggunakan QIAxcel adalah 

elektroforegram dan hasil amplifikasi DNA ditampilkan dalam komputer 

berupa gambar gel. 

 

e. Penentuan  urutan  DNA (Sekuensing)   

 

Tahap sekuensing produk PCR dilakukan untuk mengetahui urutan basa 

nukleotida isolat SCWB1 dan SCWB17. Penentuan urutan DNA (sekuensing) 

dilakukan melalui jasa Bioneer, Korea.  Proses penentuannya adalah 

menggunakan metode Sanger yang meliputi beberapa tahap yaitu: penyiapan 

template, pemurnian produk PCR, elektroforesis dengan scanning 

fluorescence, dan reaksi sekuensing. 

 

f. Analisis Filogenetik 

Pohon filogenetik dibuat untuk mengetahui kekerabatan antara isolat SCWB1 

dan SCWB17 dengan spesies yang diduga memiliki tingkat kemiripan 

berdasarkan urutan basa nukleotidanya.  Sekuen DNA yang diperoleh 

dianalisis menggunakan program MEGA 7 untuk melihat hubungan 

kekerabatannya dengan menjajarkan urutan nukleotida 16S rRNA yang 

didapatkan dengan data yang terdapat di GenBank menggunakan BLASTn 

(Basic Local Alignment Search Tool – Nucleotide) dari situs NCBI (National 

Center for Biotechnology Information) (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). 
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Seluruh sekuen DNA yang diperoleh kemudian dilakukan menggunakan 

ClustalW pada program MEGA 7 dan kemudian kontruksi pohon filogenetik 

menggunakan menu pembuatan pohon filogenetik dengan metode Neighbor-

Joining pada program MEGA 7. 
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Bagan alir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Bagan Alir Penelitian 

Inokulasi 

DNA 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Isolat SCWB1 memiliki nilai query coverage 100%, percent identity 

97,73%  dan  e-value  0.0 dengan  Bacillus pacificus, Bacillus 

paranthracis, dan Bacillus cereus. 

2. Isolat SCWB17 memiliki nilai query coverage 100%, percent identity 

97,90%  dan  e-value  0.0 dengan  Klebsiella pneumoniae dan 

Klebsiella variicola. 

3. Isolat SCWB1 memiliki keidentikan tertinggi dengan 8 spesies bakteri 

yaitu  Bacillus pacificus strain  MCCC 1A06182, Bacillus 

paranthracis strain  MCCC 1A00395, dan Bacillus cereus strain  

ATCC 14579, JCM 2152, CCM 2010, NBRC 15305, IAM 12605. 

4. Isolat SCWB17 memiliki keidentikan tertinggi dengan 2 spesies 

bakteri yaitu Klebsiella pneumoniae strain DSM 30104 dan Klebsiella 

variicola strain F2R9. 

5. Analisis kekerabatan memperkirakan bahwa isolat SCWB1 memiliki 

kekerabatan terdekat terhadap Bacillus cereus strain IAM 12605 dan 
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isolat SCWB17 memiliki kekerabatan terdekat terhadap Klebsiella 

variicola strain F2R9. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yaitu : 

1. Isolat SCWB1dan SCWB17 yang berhasil diidentifikasi dapat 

digunakan pada tahap selanjutnya untuk mengkonversi limbah 

singkong menjadi bioetanol. 

2. Gen selulolitik dan amilolitik yang ada pada isolat SCWB1 dan 

SCWB17 perlu dieksplorasi untuk dikembangkan lebih lanjut pada 

bidang-bidang penelitian. 
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