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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemanfaatan tanaman sebagai obat sudah seumur dengan peradaban manusia. 

Dari zaman nenek moyang kita dahulu tanaman sudah dipercaya sebagai gudang bahan 

kimia yang memiliki manfaat sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Berdasarkan 

bukti sejarah, produk alam berupa tanaman telah menjadi basis utama penemuan obat 

baru dan berbagai jenis senyawa bioaktif, peran ini tergambar keberlansungannya pada 

sistem pengobatan tradisional yang saat ini masih ada pada berbagai macam 

kebudayaan (Miller et al., 2012). WHO memperkirakan 80% penduduk negara 

berkembang masih mengandalkan pemeliharaan kesehatan pada pengobatan tradisional, 

dan 85% dari pengobatan tradisional tersebut dalam prakteknya masih melibatkan 

tumbuh-tumbuhan (Suganda, 2008). 

 Kemampuan tanaman menyembuhkan berbagai macam penyakit disebabkan 

salah satunya adanya bahan kimia (fitokimia) tertentu yang dihasilkan tanaman sebagai 

bentuk adaptasi perlindungannya terhadap lingkungan  (Vickrey & Vickrey, 1981). 

Salah satu bentuk bahan kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan disebut dengan 

metabolit sekunder, metabolit sekunder didefenisikan sebagai senyawa dengan berat 

molekul rendah yang tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan dihasilkan sebagai 

bentuk adaptasi terhadap lingkungannya (Prasetyoputri & Armosukarto, 2006). 

Dalam perkembangannya, pada awalnya peneliti mengira bahwa kemampuan 

menghasilkan metabolit sekunder ini murni hanya dimiliki oleh tumbuhan itu sendiri 

namun dalam penelitian lebih lanjut ditemukanlah mikroba yang mampu bersimbiosis 

dengan tumbuhan,  baik yang hidup sebagai endofit pada jaringannya maupun yang 

epifit pada permukaannya (Ikeda et al., 2010). Mikroba endofit adalah mikroba yang 

hidup pada jaringan tumbuhan dan dapat membentuk koloni tanpa menyebabkan 

penyakit pada tumbuhan itu sendiri (Strobel et al., 2003). Saat ini mikroba endofit 

mendapat perhatian lebih dari para peneliti dikarenakan kemampuan mikroba ini 

memproduksi senyawa metabolit sekunder sesuai dengan metabolit yang dihasilkan 

tanaman inangnya. Menurut Tan & Zao (2001) kemampuan ini didapatkan oleh 
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mikroba endofit sejalan dengan adanya koevolusi atau rekombinasi genetik alami yang 

dilakukan inangnya sepanjang waktu evolusinya.  

Berbagai senyawa metabolit sekunder yang memilki berat molekul rendah 

dengan berbagai tingkatan struktur yang sangat beranekaragam telah dihasilkan oleh 

bakteri endofit dan beberapa senyawa itu termasuk dalam kelompok senyawa penting 

diantaranya poliketida, berbagai macam senyawa turunanan asam amino, dan terpen. 

Potensi mikroba endofit menghasilkan senyawa metabolit sekunder memang cukup 

potensial, hasil dari sekuensing genom Streptomycetes saja misalnya menunjukkan 

bahwa kapasitas genetik mikroba ini  paling tidak  mampu menghasilkan  lebih dari 25 

senyawa metabolit sekunder yang berbeda (Curtis et al., 2005). Tentu saja mempelajari 

mikroba endofit terkait kemampuannya yang bisa menghasilkan senyawa metabolit 

sekunder yang sama dengan inangnya penting dilakukan terkait sifat mikroba yang 

mudah dipelajari, pertumbuhannya yang cepat dan sifat genetiknya yang mudah 

dinalisis atau dimanipulasi. Penggunaan mikroba endofit dalam menghasilkan senyawa 

metabolit sekunder ini juga akan mengurangi ketergantungan kita dalam menghasilkan 

senyawa bioaktif dengan bahan baku berupa tumbuhan herbal itu sendiri, dengan 

demikian sumberdaya hayati yang berharga ini bisa dilestarikan (Radji, 2005). Tidak 

hanya itu mikroba endofit ternyata juga mampu menghasilkan senyawa metabolit 

sekunder yang memiliki manfaat ekologi bagi tanaman inangnya diantaranya 

menghasilkan hormon pertumbuhan  (Compant et al., 2005), menghasilkan senyawa 

yang menyebabkan tanaman inangnya resisten terhadap berbagai serangan predator dan 

patogen (Arnold, 2003); (Maynard, 2008), dan resisten terhadap kekeringan 

(Kannadan, 2008). 

Salah satu tanaman obat yang cukup populer dalam kajian etnobotani dan cukup 

dikenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah Ageratum conyzoides L, tanaman ini 

di Indonesia diantaranya disebut dengan nama babadotan. Tumbuhannya ini tumbuh 

tersebar didaerah tropis dan sudah banyak digunakan sebagai pengobatan di berbagai 

belahan dunia, misalnya saja : di Afrika Tengah A.conyzoides L. digunakan sebagai 

obat pneumonia. Di India species ini digunakan sebagai anti-bakteri, anti-fungi, anti-

disentri dan anti-lisis. Di Asia, Amerika Selatan dan Afrika, ekstrak aqueous dari 

tumbuhan ini digunakan untuk anti-mikroba (Ming, 1999).   
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Menurut Pari et al., (1998) akar A. Conyzoides mengandung senyawa kimia yang 

mengandung terpenoid yang terdiri dari Ageratochromene (precocene 2), dan 7-

methoxy-2,2-dimethylchromene (precocene 1). Selain itu, ekstrak akar A. conyzoides L. 

Juga mengandung senyawa fenolik yang terdiri dari Flavonoid : 1-(7-hydroxy-5-

methoxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl) disamping senyawa di atas akar A. 

conyzoides L juga mengandung metanol dan alkaloid yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba patogen seperti Staphylococcus aures (Desiariyanti, 2009).  

Adanya senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat secara medis yang dihasilkan A. 

conyzoides L menjadi ketertarikan tersendiri untuk diteliti secara lebih lanjut khususnya 

dalam kaitannya dengan mikroba endofitnya. 

Akan tetapi, mikroba endofit sebagai bagian dari komunitas mikroba memiliki 

keanekaragaman spesies yang sangat tinggi saat ini diperkirakan mikroba yang hidup di 

bumi berjumlah 4 – 6 × 10
30

 (Johri, 2005), dan menurut Dreyfus dan Hoffman (2006) 

untuk spesies kapang saja yang hidup sebagai mikroba endofit  paling tidak berjumlah 

satu juta jenis. Sebagaimana  kita tahu metode konvensional dalam mempelajari dan 

mengetahui potensi suatu mikroba masih mengandalkan proses pengkulturan. Dengan 

mengkultur mikroba dari suatu lingkungan peneliti bisa mempelajari bentuk morfologi, 

struktur sel, maupun berbagai macam sifat biokimia mikroba itu sendiri. Akan tetapi 

metode ini tidak cukup menjadi dasar dalam mempelajari keanekaragaman maupun 

potensi suatu komunitas mikroba dilingkungan dikarenakan sedikitnya mikroba dialam 

yang mampu dikulturkan. Padahal dari total mikroba yang ada dialam hanya 1% yang 

mampu dikulturkan. Kegagalan ini ini disebabkan sangat beragamnya kebutuhan nutrisi 

dan kondisi fisologi berbagaimacam mikroba yang ada dilingkungan (Yusuf et al., 

2002). Padahal mikroba yang belum di kulturkan bisa jadi merupakan salah satu 

komunitas utama dalam suatu lingkungan (Kusharyoto 2006).  

 Atas dasar pemikiran itulah  perlu diadakan penelitian “Analisis Sekuen 

Poliketida Sintase Domain Ketosintase pada Bakteri Endofit Akar Ageratum 

conyzoides”  dengan metode isolasi DNA secara lansung untuk melihat hubungan 

kekerabatan domain ini yang mempunyai potensi besar dalam penemuan obat baru 

kedepannya.  

 

B. Rumusan Masalah 
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Bagaimanakah hasil analisis sekuen poliketida sintase domain ketosintase pada 

bakteri endofit akar Ageratum conyzoides L? 

 

 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimanakah efisiensi transformasi gen ketosintase yang di   transformasikan pada 

bakteri E.coli DH5α 

2. Bagaimanakah verifikasi hasil kloning bakteri endofit akar Ageratum conyzoides 

yang telah ditransformasikan kedalam bakteri E.coli DH5α? 

3. Berapakah jumlah koloni hasil transforman yang positip mengandung gen 

ketosintase yang sudah ditransformasikan kedalam bakteri E.coli DH5α? 

4. Bagaimanakah bentuk pohon filogenetik dan hubungan kekerabatan hasil analisis 

sekuen DNA gen ketosintase? 

D. Batasan Masalah  

1. Metode isolasi DNA yang digunakan adalah metode isolasi DNA lansung dari alam 

melalui proses enrichment 

2. Vektor yang digunakan dalam penelitian ini adalah plasmid pGEMT - Easy 

3. Amplifikasi gen poliketida sintase dilakukan dengan menggunakan primer DKF  dan 

DKR serta HGLF   dan HGLR   

4.  Bakteri yang digunakan dalam proses transformasi adalah DH5α 

5. Software yang digunakan untuk membuat pohon filogenetik adalah Mega 5 

 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan hasil 

analisis sekuen poliketida sintase domain ketosintase pada bakteri endofit akar 

Ageratum conyzoides L untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam menemukan 

suatu senyawa bioaktif tertentu. 

F. Manfaat Penelitian 
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1. Memberikan informasi dalam bidang kesehatan maupun industri dalam upaya 

eksplorasi senyawa bioaktif baru khususnya poliketida yang berpotensi digunakan 

sebagai antibiotik baru. 

2. Mengetahui hubungan kekerabatan dan peran ekologis spesifik dari suatu gen 

tertentu pada mikroba dalam suatu lingkungan. 

 

. 


