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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides L.) merupakan tanaman herba 

yang banyak digunakan sebagai pengharum karena dapat menghasilkan 

senyawa metabolit sekunder seperti minyak atsiri yang juga dapat berfungsi 

sebagai obat (Champagnant et al., 2006). Selama ini, pemanfaatan dan 

pengetahuan mengenai potensi tanaman akar wangi masih terbatas pada 

pengolahan minyak atsiri dan kerajinan dari akar wangi. Tanaman akar wangi 

sendiri dewasa ini banyak digunakan dalam pengobatan herbal, hal tersebut 

mengindikasikan adanya kandungan senyawa metabolit yang berguna dalam 

bidang farmakologi. Potensi terbentuknya metabolit sekunder pada tanaman 

akar wangi, beberapa terkait dengan aktivitas bakteri endofit yang berada pada 

organ tanaman dimana bakteri mampu merombak senyawa kompleks menjadi 

lebih sederhana yang dapat memicu tanaman menghasilkan metabolit 

sekunder (Fitriani et al., 2013). 

Hampir setiap tanaman tingkat tinggi memiliki bakteri endofit yang 

berada pada jaringan tanaman baik batang, daun, maupun akar, dari berbagai 

jenis tanaman yang tersebar di muka bumi ini, masing-masing tanaman 

memiliki satu atau lebih mikroba endofit yang terdiri dari jamur dan bakteri 

(Rosenblueth & Romero, 2006). Kemampuan pembentukan senyawa 

metabolit sekunder oleh tanaman inang, juga diduga dimiliki oleh 

mikroorganisme endofit, dimana bahan aktif yang dapat dibentuk oleh 

mikroorganisme endofit diperkirakan memiliki kemampuan yang sama 

dengan bahan aktif yang dihasilkan tanaman inang (Strobel et al., 2003). 

Kemampuan bakteri endofit dalam memproduksi senyawa metabolit sekunder 

merupakan potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber produksi dan sebagai 

upaya mengurangi pemanfaatan tanaman untuk ditebang. 

Pembentukan senyawa metabolit sekunder pada bakteri endofit tidak 

terlepas dari peran ekspresi gen yang terlibat dalam biosintesisnya. 
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Ketosynthase (KS) dan Nonribosomal Peptide Syntethase (NRPS) diketahui 

sebagai superfamili dari enzim kompleks biosintetik yang berasosiasi dengan 

prokaryotik, fungi dan tumbuhan yang berperan dalam pembentukan metabolit 

sekunder. Ketosynthase dan NRPS ini telah banyak diketahui dapat berperan 

dalam produksi berbagai produk seperti antibiotik maupun produk lainya yang 

diperlukan untuk keperluan medis dan industri farmakologi dalam skala besar. 

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa enzim 

dari kelompok KS dan NRPS dapat disintesis oleh bakteri endofit. 

Identifikasi secara mendalam mengenai potensi mikroorganisme endofit 

yang dapat dilakukan dengan analisis genetik dan analisis keragaman gen 

bakteri serta potensinya untuk produksi senyawa metabolit sekunder sangat 

diperlukan. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengisolasi 

mikroorganisme endofit pada beberapa tanaman, misalnya pada tanaman obat, 

tanaman perkebunan dan tanaman budidaya seperti jagung,  padi (Fisher, 

1992), dan kentang (Sessitsch, 2002). Namun hanya 0,02 % atau kurang dari 

99 % dari mikroorganisme di muka bumi yang dapat dikultur dalam medium 

pertumbuhan sehingga belum cukup memberikan data keragaman dan potensi 

yang sebenarnya (Streit & Schmitz, 2004). Berbagai pendekatan telah 

dilakukan salah satunya melalui analisis bakteri tanpa proses pengkulturan 

dikenal dengan istilah metagenomik. Analisis metagenomik adalah teknik 

isolasi DNA dari sampel alam secara langsung tanpa melalui tahapan kultivasi 

mikroorganisme, yang meliputi tahapan isolasi DNA, kloning, transformasi, 

dan isolasi plasmid (Handelsman, 2004). Analisis hasil isolasi plasmid akan 

memberikan gambaran mengenai diversitas gen pada bakteri endofit yang 

terkait dengan biosintesis dan produksi bioaktif, sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi dan aplikasinya dalam penelitian lebih lanjut (Moffit & 

Neilan, 2002). 

 

B. Rumusan masalah 

Analisis metagenomik merupakan metode yang dapat digunakan untuk 

mengungkap berbagai potensi genetik dari sekuens gen yang diambil. Oleh 
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sebab itu, pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah keragaman dari 

gen KS dan NRPS pada bakteri endofit akar Vetiveria zizanioides, L, dengan 

analisis metagenomik? 

 

C. Batasan masalah 

1. Isolasi DNA genome bakteri endofit di ambil dari sampel akar Vetiveria 

zizanioides L. Secara langsung tanpa tahapan pengkulturan, sampel akar 

didapatkan dari perkebunan akar wangi di Kamojang, Kabupaten Garut 

Jawa Barat. 

2. Amplifikasi gen ketosynthase dengan oligonukleotida (primer) DKF/DKR 

(Moffit & Neilan, 2002) yang akan mengamplifikasi ±700 bp. Sedangkan 

amplifikasi gen Nonribosomal Peptide Syntethase (NRPS) dengan 

oligonukleotida (primer) MTR/MTF (Zheng et al., 2008; Li et al., 2009) 

yang akan mengamplifikasi sekuens dengan ukuran ±1000 bp. 

 

D. Tujuan 

Untuk mengetahui keragaman gen Ketosynthase dan Nonribosomal 

Peptide Syntethase pada bakteri endofit akar Vetiveria zizanioides L. melalui 

analisis metagenomik. 

 

E. Manfaat 

1. Memberikan informasi mengenai hubungan kekerabatan antara masing-

masing gen ketosynthase dan nonribosomal peptide syntethase yang 

terdapat pada bakteri endofit akar Vetiveria zizanioides L.. 

2. Memberikan gambaran mengenai keragaman jenis gen ketosynthase dan 

nonribosomal peptide syntethase bakteri endofit akar Vetiveria zizanioides 

L. 

3. Sebagai pustaka awal untuk penelitian selanjutnya. 

4. Sebagai tambahan khazanah ilmu dalam bidang mikrobiologi, farmasi, 

biologi molekuler dan biokimia. 


