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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ikan dan produk olahan dari ikan memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan 

bermanfaat bagi kesehatan. Meskipun merupakan makanan yang bergizi, namun 

kontaminasi pada ikan sangat tinggi, karena ikan merupakan inang bagi bakteri 

pathogen alami yang terdapat dilingkungan perairan (Illanchezian et al., 2010). Dari 

berbagai tempat pembudidayaan ikan yang merupakan sumber ikan yang dikonsumsi 

masyarakat diketahui memiliki permasalahan yang relatif sama, yaitu tingginya 

tingkat kematian ikan karena adanya serangan penyakit yang diakibatkan oleh 

bakteri. Bakteri yang banyak menyebabkan kematian pada ikan ini yaitu bakteri 

Aeromonas hydrophila (Mangunwardoyo et al., 2010; Haryani et al., 2012; Dianti et 

al., 2013). Bakteri A. hydrophila dapat menginfeksi ikan dan hewan-hewan yang 

umumnya berhabitat di perairan. Sebenarnya bakteri A. hydrophila memiliki peranan 

sebagai microbial flora bagi hewan-hewan air pada kondisi lingkungan yang stabil 

(Cipriano, 2001), karena memiliki sifat opertunis bakteri ini dapat menjadi pathogen 

bagi hewan air itu sendiri (Gardenia et al., 2010), sehingga bakteri ini dapat diisolasi 

baik dari ikan sehat maupun ikan yang terinfeksi (Beaz-Hildago et al., 2014; Vega-

Sanchez et al., 2014). Beberapa tahun terakhir, ketertarikan para ilmuan terhadap 

genus Aeromonas yang dapat menyebabkan patogen pada manusia meningkat secara 

signifikan, karena meningkatnya penyakit akibat infeksi A. hydrophila terhadap ikan 

yang menyebabkan penyakit pada manusia (Tekedar et al., 2013). Pemilihan sumber 

isolat yang digunakan sendiri yang berasal dari intestin ikan sehat, bertujuan untuk 

penelitian selanjutnya guna pengembangan vaksin bagi ikan yang berasal dari bakteri 

A. hydrophila yang avirulen permanen, dan untuk mengetahui ekspresi dari gen yang 

dapat mencegah eskpresi dari gen yang dapat menyebabkan A. hydrophila menjadi 

pathogen bagi ikan. 

Bakteri A. hydrophila merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang, 

fakultatif anaerob sehingga saat uji oksidatif dan katalase hasilnya positif, memiliki 
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kemampuan memfermentasi glukosa serta dapat motil, karena memiliki flagel 

(Yadav et al., 2014), range habitat A. hydrophila sangat luas. Akan tetapi pada 

umunya bakteri ini banyak ditemukan dilingkungan akuatik (Figueras et al., 2011), 

namun tetap dapat diisolasi dari ekosistem terestrial, seperti pada makanan, sayuran, 

dan hewan perternakan (Martino et al., 2011). Bakteri A. hydrophila merupakan 

bakteri patogen yang selain dapat menginfeksi ikan dan manusia juga dapat 

menginfeksi invertebrata, reptil, dan amphibia (Jagoda et al., 2014a).  

Klasifikasi genus Aeromonas ini sangat kompleks (Kupfer et al., 2006). Akan 

tetapi dalam dua dekade terakhir, penelitian mengenai pendeskripsian setiap spesies 

dalam genus ini meningkat secara progresif. Salah satu spesies yang taksonominya 

masih diperdebatkan, hingga menjadi salah satu isu taksomoni yang konvensional 

dalam genus ini yaitu spesies A. hydrophila. Karena spesies ini memiliki hubungan 

yang sangat dekat dengan spesies A. bestiarum, A. salmonicida (Soler et al., 2004), 

A. media (Kupfer et al., 2006), dan A. veronii (Alperi et al., 2010), sehingga 

taksonomi A. hydrohila menjadi kompleks. Oleh karena itu, pendeskripsian 

mengenai identifikasi bakteri A. hydrohila ini dirasa penting, mengingat besarnya 

pengaruh bakteri A. hydrophila dalam klasifikasi genus Aeromonas.  

Umumnya analisis filogenetik bakteri dilakukan dengan menggunakan sikuen 

gen 16S rRNA, yang sudah menjadi prosedur yang baku guna merekonstruksi 

sejarah evolusi dan menentukan hubungan filogenetik bakteri. Molekul 16S rRNA 

ini memiliki sifat ubikuitas, yaitu terdapat dimana-mana, dengan sifat yang identik 

pada seluruh organisme dan juga memiliki beberapa daerah yang urutan basanya 

relatif konservatif, berfungsi untuk merekontruksi pohon filogenetik universal karena 

mengalami perubahan yang relatif lambat (Stackebrandt & Goebel, 1995).  

Menurut hasil penelitian Maesaroh (2013), dari 46 isolat bakteri yang diperoleh 

dari intestin ikan sehat hanya 8 isolat yang digunakan untuk analisis filogenetik 

bakteri A. hydrophila dengan menggunakan sikuen gen 16S rRNA, dengan hasil 

yang menunjukkan kekerabatan yang tinggi baik antara seluruh isolat maupun 

dengan A. hydrophila ATCC 7966, sebagai kontrol, sedangkan 38 isolat bakteri ikan 

sehat lainnya tidak dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan sikuen gen 16S 
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rRNA, karena berdasarkan pengujian morfologi, biokimia, dan molekuler dengan 

deteksi gen lipase (lip) tidak menunjukkan indikasi sebagai bakteri A. hydrophila. 

Empat isolat dari 8 isolat bakteri yang dianalisis dengan sikuen gen 16S rRNA telah 

positif dalam identifikasi molekuler dengan menggunakan gen lipase (lip), dengan 

target ukuran amplikon 760 pb (Cascon et al.,1996). Kedelapan isolat bakteri ini 

juga memiliki karakteristik yang sama dengan A. hydrophila setelah dianalisis secara 

morfologi dan biokimia, yaitu merupakan bakteri gram negatif dengan bentuk 

batang, positif dalam uji oksidase dan β hemolisis, serta bakteri fakultatif anaerob 

dan dapat motil, hal ini sesuai dengan hasil positif pengujian bakteri A. hydrophila 

secara biokimia yang juga dilakukan oleh Abbott et al. (2003).  

Hasil analisis filogenetik bakteri Aeromonas dengan menggunakan sikuen gen 

16S rRNA menunjukkan bahwa genus Aeromonas terdiri dari kelompok yang 

memiliki hubungan filogenetik yang sangat dekat pada level spesies, yang hanya 

dibedakan atas sedikit nukleotida (Kupfer et al., 2006). Faktanya gen 16S rRNA 

memiliki daerah konservatif yang tinggi, sehingga dapat membuat pendeskripsian 

baru dari beberapa spesies yang dipertanyakan (Yanez et al., 2003). Menurut Singh 

et al. (2012), kemampuan sikuen gen 16S rRNA dalam analisis filogenetik bakteri 

Aeromonas menunjukkan tingginya tingkat homologi antara berbagai strain bakteri 

Aeromonas, sehingga penggunaan sikuen gen 16S rRNA tidak dapat menunjukkan 

perbedaan interspesies A. hydrophila dan tidak dapat membedakan spesies genom 

yang terkait erat (Demarta et al., 2004). Kupfer et al. (2006) membandingkan 

penggunaan berbagai penanda molekuler seperti gen 16S rRNA dan gen 

housekeeping, menyatakan untuk menganalisis hubungan filogenetik dan taksonomi 

pada tingkat spesies penggunaan gen housekeeping lebih baik digunakan sebagai 

penanda molekuler dibandingkan dengan gen 16S rRNA.  

Pemilihan gen penanda untuk analisis filogenetika tidak dapat ditentukan begitu 

saja, banyaknya gen terutama untuk katabolisme, diketahui dapat melakukan transfer 

gen secara horizontal antara spesies bakteri yang berbeda, sehingga gen-gen tersebut 

tidak dapat digunakan untuk melacak catatan evolusi bakteri inang atau nenek 

moyangnya. Kriteria untuk memilih gen penanda guna merekontruksi pohon 
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filogenetika yaitu (i) gen essensial yang dapat digunakan dalam aktivitas 

housekeeping, seperti replikasi DNA, transkripsi, dan translasi, (ii) gen penanda yang 

dapat melakukan single copy pada setiap genom, dan (iii) gen yang memiliki 

setidaknya dua wilayah konservasi untuk amplifikasi PCR dengan menggunakan 

primer yang komplementer dengan wilayah konservasi tersebut (Yamamoto & 

Harayama, 1996). 

Beberapa gen memiliki fungsi yang sama dengan gen 16S rRNA, yaitu untuk 

analisis filogenetik bakteria. Akan sangat baik jika gen tersebut juga memiliki sifat 

sebagai gen housekeeping, seperti gyrB dan rpoB (Brady et al., 2010). Gen 

housekeeping merupakan gen yang memiliki rerata evolusi lebih tinggi dari pada gen 

16S rRNA (Avise, 1994). Lebih tingginya rerata evolusi pada gen housekeeping 

menyebabkan gen tersebut dapat mengakumulasi perubahan yang terjadi pada lokus, 

sehingga saat terjadi transfer gen secara horizontal yang dapat merubah genom yang 

dimiliki bakteri, akibat dari perubahan lingkungan, gen housekeeping dapat 

menyimpan perubahan tersebut (Lee & Cote, 2006). Sementara gen 16S rRNA 

cenderung lebih lambat berevolusi meskipun memiliki sifat ubikuitas, namun saat 

terjadi transfer gen secara horizontal yang dapat mengakibatkan perubahan genom 

sehingga terjadi perubahan fenotip dalam waktu yang relatif singkat, gen konservatif 

seperti gen 16S rRNA tidak sempat mengakumulasi perubahan tersebut, sehingga 

perbedaan pada level antar spesies tidak dapat tergambarkan (Alperi et al., 2010). 

Gen housekeeping atau gen fungsional yang banyak digunakan dalam analisis 

filogenetik genus Aeromonas khususnya A. hydrophila adalah sikuen gen gyrB 

(Yanez et al., 2003; Soler et al., 2004; Kufper et al., 2006). Sikuen gen gyrB (protein 

subunit B dari DNA gyrase, DNA topoisomerase tipe II) lebih banyak digunakan, 

jika dibandingkan dengan gen housekeeping lainnya, seperti sikuen gen rpoB, rpoD, 

gyrA, pyrH, dan recA, untuk analisis filogenetik A. hydrophila karena dari hasil yang 

didapatkan terlihat hasil pohon filogenetik dengan ranting yang jelas (Yanez et al., 

2003). Selain itu hasil perbandingan dengan sikuen gen rpoB, gen gyrB memiliki 

nilai maksimum interspesies divergensi 15,2% lebih besar dari gen rpoB dengan nilai 

maksimal interspesies divergensi 13% (Kufper et al., 2006). Oleh karena itu, 
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dilakukan analisis filogenetik dengan menggunakan sikuen gen gyrB pada bakteri A. 

hydrophila untuk mengetahui hubungan kekerabatan di level spesies, sebagai 

penelitian lanjutan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maesaroh 

(2013) dengan menggunakan sikuen gen 16S rRNA, yang bertujuan lebih 

memperjelas keanekaragaman interspesies A. hydrophila. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah Bagaimanakah hubungan filogenetik bakteri A. hydrophila dari 

isolat beberapa jenis ikan sehat dengan munggunakan sikuen gen gyrB? 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian yang dikembangkan berdasarkan rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimanakah karakteristik A. hydrophila yang terdapat pada isolat bakteri 

yang berasal dari ikan sehat secara biokimia dan morfologi? 

2. Bagaimanakah hubungan kekerabatan A. hydrophila dari isolat beberapa ikan 

sehat dengan sikuen gen gyrB? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari 

hubungan kekerabatan A. hydrophila yang didapat dari beberapa jenis ikan sehat 

berdasarkan sikuen gen gyrB. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Memberikan gambaran mengenai hubungan kekerabatan bakteri A. 

hydrohila yang diisolasi dari beberapa ikan sehat.  
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2. Memberikan gambaran mengenai perbandingan analisis filogenetik bakteri 

A. hydrophila yang diisolasi dari beberapa ikan sehat dengan gen penanda 

gyrB terhadap gen 16S rRNA. 

3. Untuk mengidentifikasi jenis bakteri A. hydrophila yang terdapat pada ikan 

sehat dengan gen penanda gyrB. 

4. Sebagai tambahan ilmu khususnya bidang mikrobiologi dan biologi 

molekuler. 

  

F. Batasan Masalah 

1. Isolat bakteri A. hydrophila dari intestin ikan sehat berasal dari penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Maesaroh (2013). 

2. Primer yang digunakan untuk amplifikasi gen gyrB adalah primer forward 

gyrB3F dan primer reverse gyrB14R (Yanez et al., 2003). 


