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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Resistensi bakteri 

Resistensi antibiotik menjadi masalah ketika antibiotik digunakan secara luas 

dengan tujuan pemusnahan bakteri, akan tetapi bakteri yang resisten terhadap 

antibiotik menjadi bertambah ketika pemakaian antibiotik secara bebas dan tidak 

terkontrol (Marlina et al., 2007). Kini, fenomena resistensi antibiotik menjadi 

masalah dalam terapi antibiotik. Berdasarkan fakta bahwa frekuensi penggunaan 

antibiotik meningkat maka kecepatan resistensi bakteri juga meningkat yang 

berakibat dapat mengurangi efektifitas dari antibiotik. Resistensi antibiotik dapat 

secara alami dan juga diperoleh dengan sengaja. Secara alami misalnya rendahnya 

permeabilitas membran menjadi alasan resistensi bawaan dari lahir tehadap 

beberapa antibiotik, sedangkan resistensi antibiotik yang sengaja diperoleh misalnya 

mutasi beberapa kromosom (Yoneyama dan Katsumata, 2006).  

Berdasarkan data dari Program Survey Infeksi Nosokomial di Kanada, 

menyatakan bahwa bakteri Staphylococcus aureus resisten terhadap metisilin 

meningkat dari 1% pada tahun 1995 menjadi 8% pada akhir tahun 2000. Selain itu 

terdapat juga Enterococcus resisten terhadap vankomisin meningkat pada tahun 

1995 (Conly, 2002). Di kanada bakteri resisten terhadap makrolida meningkat dari 

3,7% pada tahun 1995 menjadi 19% pada tahun 2005. Pada pertengahan tahun 

1990-an, resistensi makrolida melebihi angka 20% di beberapa negara, bahkan di 

negara-negara  tertentu tingkat resistensi makrolida mencapai lebih dari 70% (Lynch 

dan Zhanel, 2010). 

B. Identifikasi bakteri 

Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan analisis fenotipik dan genotipik. 

Analisis fenotipik mempelajari sifat fisiologis atau biokimianya, adapun analisis 

genotipik merupakan analisis secara molekuler. Hasil uji fisiologis atau biokimianya 

sering berbeda-beda karena adanya perbedaan ekspresi gen. Reagen-reagen kimia 
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yang digunakan berfungsi untuk mengetahui sifat-sifat metabolisme bakteri dalam 

uji biokimia (Yulianis, 2012). Untuk karakterisasi galur-galur dalam satu spesies 

maka analisis genotipik diperlukan untuk melihat sifat-sifat yang paling mendasar 

dan relatif stabil (Aris, 2011). 

 Pada tahap awal identifikasi bakteri resisten berdasarkan sistem  Bergey’s 

Manual of Determinative Bacteriology, maka dilakukan uji morfologi dengan 

pewarnaan gram, pewarnaan endospora dan pewarnaan tahan asam. Tahap 

pewarnaan ini termasuk dalam pemeriksaan bakteri secara miroskopik. Pewarnaan 

gram memiliki tiga prosedur yaitu pewarnaan sederhana (simple strain), pewarnaan 

diferensial (diferential strain), dan pewarnaan khusus (special strain) (Pratiwi, 

2008). Identifikasi bakteri juga dapat dilakukan secara makroskopik meliputi 

bentuk, permukaan, tepi dan warna koloni (Holt et al., 1994). 

Identifikasi bakteri asam laktat (BAL) juga dapat dilakukan untuk mengetahui 

genus, spesies, bahkan galurnya. Identifikasi BAL awalnya berdasarkan metode 

fenotipik, akan tetapi melalui metode fenotipik ini terdapat beberapa kelemahan 

diantaranya kesalahan dalam membedakan spesies dan galur bakteri, serta kondisi 

kultur pada laboratorium yang berbeda akan menghasilkan reprodusibilitas yang 

kecil.  

Pendekatan analisis asam nukleat melalui metode genotipik mampu 

menghasilkan reprodusibilitas yang tinggi dan informasi identifikasi BAL akan 

lebih akurat. Hubungan filogenitas bakteri juga dapat ditentukan pada daerah gen 

5S, 16S, 23S rRNA. 16S rRNA memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam 

menentukan taksonomi suatu bakteri dan memiliki urutan basa 1500-1550 pasang 

basa. Penentu identifikasi tingkat genus, spesies, atau bahkan galurnya dapat 

diketahui dengan adanya mutasi ataupun perbedaan basa pada urutan basa tersebut 

(Tannock, 1999). 16S rRNA ini kemudian di amplifikasi dengan primer yang 

disesuaikan dengam sampel DNA yang digunakan. Hasil amplifikasi kemudian 

dipotong dengan enzim restriksi. Pola hasil pemotongan oleh enzim restriksi 

digunakan untuk memperkirakan keragaman jenis bakteri yang ditunjukkan dengan 

pohon filogenika yang berbeda untuk setiap jenis prokariot (Ardiani, 2011). 
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C. Klasifikasi bakteri 

 Bakteri diberi nama yang terdiri dari nama jenis (genus), spesies dan galur 

(strain). Nama spesies kadang-kadang menunjukkan sifat,warna atau penemunya. 

Sebagai contoh, Mycobacterium tuberculosis (penyebab tuberkulosis), 

Streptococcus albus (berwarna putih), Bacillus stearothermophilus (bersifat 

termofilik), Clostridium welchii, dan Propionibacterium shermanii. Bakteri 

tergolong dalam kelas Schizomycetes dan tediri dari beberapa ordo, yaitu . 

Pseudomonadales, . Eubacteriales, Actinomycetales, Chlamydobacteriales, 

Myxobacteriales, dan Spirochaetales (Sari, 2010). 

Anggota dari ordo Pseudomonadales dan Eubacteriales sering tumbuh pada 

makanan, dan beberapa penting dalam industri pangan. Hanya beberapa anggota 

dari Actinomycetales dan Chlamydobacteriales yang penting dalam mikrobiologi 

pangan, sedangkan anggota dari kedua ordo terakhir yaitu Myxobacteriales dan 

Spirochaetales tidak umum dijumpai pada makanan (Sari, 2010). 

Menurut Sari (2010) dalam Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, bakteri 

dikelompokkan berdasarkan grup menurut bentuk, sifat pewarnaan gram, dan 

kebutuhannya akan oksigen. Pengelompokannya adalah sebagai berikut : 

1. Bakteri basili dan koki gram negatif, aerobik 

2. Bakteri basili gram negatif, anaerobik fakultatif 

3. Bakteri basili gram negatif, anaerobik 

4. Bakteri basili dan kokobasili gram negatif 

5. Bakteri koki gram positif 

6. Bakteri basili gram positif, tidak berspora 

7. Bakteri basili gram positif, berspora 

8. Bakteri dengan sel bercabang atau bertugas 

Streptococcus adalah bakteri bersifat fakultatif anaerob dan berbentuk bulat 

Gram-positif. Proses pembelahannya membentuk rantai karena proses karena terjadi 

sepanjang satu sumbu. Oleh karena itu, bentuk seperti ini dalam bahasa Yunani 

disebut streptos, yang artinya mudah melilit. Uji biokimia pada bakteri tersebut 

meliputi uji oksidase dan katalase negatif, dimana Streptococcus menghemolisis 

darah yang terdapat pada media agar darah. Proses hemolisis yang terjadi yaitu β-

hemolisis (hemolisis sempurna) dan α-hemolisis (hemolisis kurang sempurna). 
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Bakteri Streptococcus memiliki kandungan G+C DNA antara 33-42% mol dan 

bakteri ini tumbuh optimum pada suhu 37
o
C. 

Klasifikasi bakteri Streptococcus sp adalah sebagai berikut :  

Kingdom : Bakteria  

Phylum : Firmicutes  

Class : Bacilli  

Ordo : Lactobacillales  

Family : Streptococcaceae  

Genus : Streptococcus 

D. PCR (Polymerase Chain Reaction) 

 Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah suatu teknik untuk mengamplifikasi 

segmen DNA secara in vitro. Pada tahun 1985, Karry Mullis mengembangkan 

teknik ini pertama kali (Handoyo dan Rudiretna, 2001). PCR dapat mengamplifikasi 

(melipatgandakan) untai DNA atau DNA target pada daerah tertentu dan biasanya 

dapat mengkopi hingga 10kb, bahkan pada teknik PCR tertentu dapat mengkopi 

hingga 40kb (Cheng et al, 1994). 

Menurut Handoyo dan Rudiretna (2001), komponen-komponen yang dibutuhkan 

pada PCR yaitu : 

1. Template DNA 

Fungsi template DNA yaitu sebagai cetakan dalam pembentukan molekul 

DNA yang sama. Untuk memperoleh DNA templat untuk proses PCR maka 

harus menggunakan metode lisis sel atau untuk mengisolasi baik DNA 

kromosom maupun DNA plasmid juga menggunakan metode isolasi sesuai 

dengan standar yang ada. 

2. Primer 

Peran primer dalam keberhasilan proses PCR sangat penting karena 

berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan 

sekaligus menyediakan gugus hidroksi (-OH) pada ujung 3’ yang diperlukan 

untuk proses eksistensi DNA serta dalam menentukan spesifitas dan sensitivitas 

PCR. Pasangan primer terdiri dari dua oligonukleotida yang mengandung 18 – 

28 nukleotida. 
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Spesifitas PCR sangat tergantung pada suhu melting (Tm) primer, yaitu suhu 

dimana separuh jumlah primer annealing pada templat. Hasil Tm yang baik yaitu 

apabila Tm kedua primer serupa dan di atas 60
o
C. konsentrasi optimal dari 

primer antar 0,1 – 0,5 M. apabila konsentrasinya terlalu tinggi maka akan terjadi 

beberapa akibat diantaranya yaitu mispriming (penempelan pada tempat yang 

tidak spesifik), akumulasi produk non spesifik, serta meningkatkan resiko 

terjadinya primer-dimer. Sebaliknya apabila konsentrasinya terlalu rendah maka 

PCR menjadi tidak efisisien dan hasilnya rendah. 

3. dNTPs (deoxynucleotide triphosphates) 

dNTPs terdiri dari dATP (deoksiadenosin trifosfat), dTTP (deoksitimidin 

trifosfat), dCTP (deoksisitidin trifosfat) dan dGTP (deoksiguanosin trifosfat). 

Campuran dari bahan-bahan tersebut digunakan untuk mensintesis untai DNA 

komplementer. Konsentrasi masing-masing dNTPs harus seimbang karena untuk 

meminimalisir kesalahan penggabungan serta untuk meningkatkan spesifisitas 

dan kepekaan PCR. Untuk memperoleh hal itu maka konsentrasi dNTPs harus 

lebih rendah, karena dapat meminimalkan mispriming pada daerah non target 

dan mencegah terjadinya perpanjangan nukleotida yang salah. 

4. Buffer PCR dan MgCl2 

Buffer dibutuhkan pada proses PCR karena untuk menjamin PH medium. 

Selain buffer juga diperlukan ion Mg
2+ 

dimana ion tersebut berasal dari MgCl2. 

Untuk menstimulasi aktifitas DNA polimerase maka dibutuhkan MgCl2 yang 

bertindak sebagai kofaktor sehingga dapat meningkatkan interaksi antara primer 

dengan templat yang membentuk komplek larut dengan dNTP. 

5. DNA polymerase 

Merupakan enzim yang dapat mengkatalisis polimerisasi DNA. Enzim ini 

mempunyai aktivitas eksonuklease dari 5’ ke 3’, akan tetapi tidak mempunyai 

aktivitas eksonuklease dar 3’ ke 5’. Konsentrasi yang dibutuhkan untuk PCR 

biasanya 0,5-2,5 unit. Jumlah enzim yang terlalu tinggi maka akan terjadi 

akumulasi produk non spesifik, sebaliknya apabila jumlah enzim terlalu rendah 

maka produk yang diinginkan akan sedikit. 
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Menurut Kusuma (2010), ada tiga tahap proses amplifikasi pada PCR, yaitu : 

1. Denaturasi 

Pada proses ini terjadi pemisahan untai DNA ganda menjadi untai DNA 

tunggal. Pemisahan ini terjadi setelah dilakukan pemanasan pada suhu 94
0
C. 

untai DNA tunggal inilah yang nantinya menjadi cetakan bagi DNA baru yang 

akan dibuat. 

2. Penempelan (annealing) 

Enzim Taq polymerase akan memulai pembentukan DNA baru apabila ada 

primer yang menempel pada DNA target yang telah terpisah. Pada suhu 55
0
C 

selama 30-60 detik, primer dapat menempel secara optimal dengan DNA target. 

3. Pemanjangan (extention) 

Inti dari tahap ini adalah ketika primer yang telah menempel pada DNA target, 

maka DNA polymerase akan memanjangkan dan membentuk DNA baru. Suhu 

yang digunakan pada tahap pemanjangan ini biasanya 72
o
C karena ini merupakan 

suhu optimum enzim Taq polymerase. 

E. Identifikasi PCR 16S rRNA 

Analisis terhadap gen penyandi 16S rRNA dapat digunakan untuk identifikasi 

filogenitas bakteri. Analisis ini memiliki beberapa keuntungan di antaranya yaitu 

RNA umumnya dimiliki oleh semua bakteri, tidak terlalu cepat mengalami 

perubahan, merupakan target yang sensitif karena dalam sel aktif tersedia dalam 

jumlah yang banyak. Jika sekuen nukleotida dari gen 16S rRNA antara dua tipe 

organisme yang mirip atau memiliki sedikit perbedaan basa dalam rRNA, maka 

ditinjau dari kedekatan secara evolusinya kemungkinan dua organisme tersebut 

memiliki kekerabatan yang dekat. 

Metode baru yang digunakan untuk identifikasi gen penyandi 16S rRNA yaitu 

dengan bantuan Polymerase Chain Reaction (PCR). Keuntungan dari teknik PCR 

ini yaitu lebih cepat, sedikit bahan yang digunakan, dan lebih praktis digunakan 

untuk penelitian daripada sekuensing RNA secara langsung. Primer yang digunakan 

untuk amplifikasi gen rRNA dengan teknik PCR ini adalah primer komplemen yang 

diproduksi secara sintetik (Puspaningrum, 2008). 
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Primer universal 16S rRNA merupakan suatu jenis RNA yang digunakan untuk 

produksi protein. Gen 16S rRNA berupa polinukleotida besar yang berukuran 1500-

2000 pasangan basa dan merupakan bagian dari subunit kecil dari ribosom serta 

penting dalam proses translasi (Puspaningrum, 2008). Teknik RNA ribosomal 

merupakan teknik yang paling sering digunakan sebagai penanda molekuler. Sekuen 

gen 16S rRNA dapat digunakan untuk identifikasi bakteri yang mengalami 

penyimpangan strain fenotip (Anonim, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tung Sheng Kai et al (2006), 

identifikasi  susunan basa gen penyandi 16S rRNA dan daerah ITS (Intergenik 

spacer) rDNA yang di amplifikasi dengan PCR terhadap spesies Genera 

Abiotrophia, Enterococcus, Granulicatella, dan Streptococcus menggunakan primer 

8F (5’-GTTTGATCCTGGCTCAG-3’) dan 1492R (5’-

GGTTACCTTGTTACGACTT-3’), ada beberapa sekuen dari bakteri spesies 

Streptococcus yang memiliki tingkat kesamaan yang tinggi setelah dilakukan  

identifikasi pada gen penyandi 16S rRNA diantaranya S. mitis dan S. pneumoniae, 

Streptococcus gordonii dan S. mitis. Terdapat kesamaan yang tinggi ditemukan dari 

dua jenis bakteri Streptococcus tersebut yaitu pada daerah 16S rRNA, sedangkan 

perbedaannya memiliki kesamaan yang rendah pada daerah ITS. 

F. Enzim restriksi 

Teknik manipulasi DNA melibatkan beberapa enzim, diantaranya DNA 

polimerase, ligase, yaitu enzim yang memodifikasi ujung akhir nukleotida dan 

nuklease. Nuklease merupakan enzim yang memotong molekul DNA dengan 

memutuskan ikatan fosfodiester antara nukleotida satu dengan nukleotida 

berikutnya. Jenis pemisahannya ada dua yaitu eksonuklease dan endonuklease. 

Endonuklease merupakan nuklease yang memotong bagian internal DNA tepat pada 

ikatan fosfodiester. Hasil pemotongan molekul DNA oleh enzim restriksi 

endonuklease tepat pada urutan tertentu dan menghasilkan sekuens yang  double-

stranded, dengan demikian sekuens yang akan dipotong dapat diprediksi urutan basa 

nitrogennya.  

Ada tiga tipe enzim restriksi endonuklease yaitu tipe I, II dan III. Enzim restriksi 

endonuklease tipe I dan III jarang digunakan, karena hasil pemotongannya tidak 
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tepat pada sekuens yang diinginkan, sedangkan enzim restriksi endonuklease tipe II 

dapat memotong tepat atau dekat dengan sekuens yang diinginkan (Hirma et al., 

2008). HindIII adalah enzim restriksi endonuklease tipe II yang diisolasi dari 

Haemophielus influenza yang memotong DNA dengan sekuen pengenal AAGCTT. 

Sekuen pengenal merupakan sejumlah urutan basa nitrogen tertentu yang oleh enzim 

restriksi dikenali sebagai tempat atau bagian yang akan dipotongnya. 

Ujung  blunt  atau  flush menghasilkan fragmen yang  double-stranded, 

sedangkan ujung sticky atau kohesif menunjukkan enzim restriksi endonuklease 

pada posisi yang berbeda dari dua untai DNA yang komplementer. Beberapa  

pemotong ujung sticky menghasilkan ujung 5’ atau ujung 3’ yang menggantung. 

Fragmen DNA yang dipotong dengan enzim restriksi endonuklease dapat ditentukan 

berapa besar ukurannya dengan menggunakan teknik elektroforesis gel agarosa. 

Teknik ini tergantung oleh konsentrasi agarosa dalam gel.  Fragmen yang berukuran 

kurang dari 150 pasang basa dapat dipisahkan dengan cara elektroforesis yang 

konsentrasi agarosanya 4% atau 5% (Hirma et al., 2008).  

G. Agarose Gel 

1. Pemisahan molekul DNA dengan Elektroforesis Gel 

Molekul DNA mempunyai muatan listrik negatif  yang akan bermigrasi 

menuju ke kutub positif ketika ditempatkan di medan listrik. Tetapi kebanyakan 

molekul DNA mempunyai bentuk dan muatan listrik yang hampir sama sehingga 

fragmen-fragmen dengan ukuran yang berbeda tidak terpisahkan oleh 

elektroforesis biasa (Kusuma, 2010). 

Metode elektroforesis banyak digunakan dan dikembangkan di bidang biologi 

maupun genetika. Karena pengerjaanya yang sangat sederhana dan sangat mudah, 

maka metode elektrorofesis banyak digunakan untuk taksonomi,sistematik dan 

genetik dari hewan ataupun tumbuhan (Habibi, 2011). 

2. Penampakan Molekul DNA dalam Gel 

DNA pada gel dapat dilihat melalui pewarnaan menggunakan senyawa 

etidium bromide yang dapat menghasilkan pita-pita, dimana hasil  pewarnaan ini 
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dapat dilihat dibawah sinar UV. Etidium bromida merupakan zat warna 

berfluorosensi yang dapat terikat diantara pasangan basa dan membuat molekul 

DNA lebih kaku. Dengan adanya ikatan ini maka akan meningkatkan intensitas 

fluoresensi dari zat warna bebasnya (Kusuma, 2010). 

3. Perkiraan Ukuran Molekul DNA 

Elektroforesis gel akan memisahkan molekul DNA dengan ukuran yang 

berbeda, yaitu molekul yang paling kecil akan  menuju elektroda positif 

melewati jarak yang paling besar. Rangkaian pita-pita pada gel akan tampak bila 

terdapat fragmen DNA yang ukurannya berbeda. Cara yang paling akurat untuk 

menentukan fragmen DNA adalah melalui hubungan matematik antara 

kecepatan migrasi dan ukuran pasangan basa (Kusuma, 2010). 
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