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Pada BAB ini akan dipelajari 

tentang:  

• Pengertian bioteknologi 
• Bioteknologi konvensional  
• Bioteknologi moderen 

• Sejarah bioteknologi  
• Manfaat bioteknologi secara 

umum 

• Prospek, dan produk-produk 

bioteknologi 

• Tugas dan proyek bioteknologi 

 

Bioteknologi merupakan penerapan 

prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan 

kerekayasaan untuk penanganan dan 

pengolahan bahan dengan bantuan agen 

biologis untuk menghasilkan bahan dan 

jasa. Kemampuan menguasai dan 

mengaplikasikan metode-metode 

mutakhir bioteknologi (current methods 

of biotecnology) seperti: kultur jaringan, 

rekayasa genetik, hibridoma, kloning, 

dan polymerase chains reaction (PCR) 

secara prospektif telah mampu 

menghasilkan produk-produk penemuan 

baru. 

BAB 1 

PENDAHULUAN  
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1.1 Pengertian Bioteknologi  

Beberapa tahun terakhir ini, bioteknologi telah mengalami 

perkembangan sangat pesat. Di beberapa negara maju, bioteknologi 

mendapatkan perhatian serius dan dikembangkan secara intensif dengan 

harapan dapat memberi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 

dihadapi manusia pada saat ini maupun yang akan datang yang menyangkut; 

kebutuhan pangan, kesehatan, pertanian, penelitian, yang pada gilirannya 

semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia. 

Bioteknologi berasal dari kata: Bios hidup; Teuchos  alat; Logos ilmu. 

Bioteknologi: Penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan 

suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang berguna, atau 

seperangkat teknik yang memanfaatkan organism hidup atau bagian dari 

organism hidup, untuk menghasilkan atau memodifikasi produk, 

meningkatkan kemampuan tumbuhan dan hewan, mengembangkan 

mikroorganisme untuk penggunaan khusus  yang berguna bagi kehidupan 

manusia. Pada etimologi lain dikatakan bahwa bioteknologi berasal dari dua 

kata, yaitu 'bio' yang berarti makhuk hidup dan 'teknologi' yang berarti cara 

untuk memproduksi barang atau jasa. Dari paduan dua kata tersebut 

European Federation of Biotechnology (1989) mendefinisikan bioteknologi 

sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang 

bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme 

hidup, dan/atau analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. 

Beragam batasan dan pengertian dikemukakan oleh berbagai lembaga 

untuk menjelaskan tentang Bioteknologi. Beberapa diantaranya adalah 

sebagai berikut: menurut Bull et al. (1982), bioteknologi merupakan 

penerapan asas-asas sains (ilmu pengetahuan alam) dan rekayasa (teknologi) 

untuk pengolahan suatu bahan dengan melibatkan aktivitas jasad hidup untuk 

menghasilkan barang dan/atau jasa. Bioteknologi adalah teknik 

pendayagunaan organisme hidup atau bagian organisme untuk membuat atau 

memodifikasi suatu produk dan meningkatkan/memperbaiki sifat tanaman 
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atau hewan atau mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan khusus 

(OTA-US, 1982). 

Bioteknologi mempunyai pengertian: penerapan prinsip-prinsip biologi, 

biokimia, dan rekayasa dalam pengelolaan bahan dengan memanfaatkan 

agensia jasad hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang 

dan jasa. Secara umum bioteknologi dapat diklasifikasikan menjadi dua aras 

(level) yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi moderen.  

Dalam bioteknologi konvensional, penerapan teknik-teknik biologi, 

biokimia atau rekayasa masih sangat terbatas sehingga belum mencapai aras 

rekayasa molekuler yang terarah. Dalam hal ini agensia jasad hidup 

digunakan sebagaimana “apa adanya”. Kalaupun ada “rekayasa” maka 

rekayasa tersebut masih dalam aras yang belum sepenuhnya dapat 

dikendalikan. Ciri-ciri bioteknologi konvensional; kurang steril, jumlah 

sedikit (terbatas), kualitas belum terjamin. Contoh: industri tempe, tape, 

anggur, yoghurt, dan sebagainya. 

Bioteknologi modern, terjadi manipulasi genetik pada suatu jasad 

secara sangat terarah sehingga hasil manipulasi tersebut dapat diramalkan 

secara lebih pasti. Misalnya teknik manipulasi bahan genetik (DNA) secara in 

vitro, atau dengan teknik yang dikenal sebagai DNA rekombinan, atau 

rekayasa genetika (genetic engineering), dimana para ilmuwan dapat 

menyambung molekul-molekul DNA yang berasal dari jasad yang berbeda 

menjadi suatu molekul DNA rekombinan. Ciri-ciri bioteknologi modern; 

steril, produksi dalam jumlah banyak (massal), kualitas standar dan terjamin. 

Selain itu, bioteknologi modern tidak terlepas dengan aplikasi metode-metode 

mutakhir bioteknologi (current methods of biotecnology). 

 

1.2 Sejarah Bioteknologi 

Bioteknologi muncul sejak mulai adanya pembuatan minuman 

beralkohol melalui proses fermentasi yang dilakukan oleh mikrobia telah 

dikerjakan  sekitar 3000 tahun sebelum masehi, meskipun pada saat itu belum 

diketahui dasar ilmiahnya. Dasar-dasar ilmiah bioteknologi konvensional 



 

4 

 

mulai diketahui sejak Antonie Van Leuwenhoek dapat melakukan 

pengamatan bentuk sel khamir pada sekitar tahun 1680. Sekitar tahun 1818 

proses fermentasi oleh sel khamir mulai diketahui oleh Erxleben, yang 

selanjutnya diikuti oleh penemuan fermentasi asam laktat oleh Pasteur pada 

tahun 1857. Pada tahun 1897 Buchner, mengungkapkan enzim yang 

berperanan dalam fermentasi. 

Pada awal abad 20 Gregor Mendel, pengenalan konsep pewarisan 

sifat, pada saat itu pengetahuan mengenai bahan genetik masih sangat sedikit 

sehingga belum diketahui struktur maupun mekanisme penurunan sifat suatu 

jasad. Pada tahun 1928, Fred Griffith menemukan bahwa mutan bakteri 

Pneumococcus tipe R yang tidak patogenik dapat mengalami transformasi 

menjadi tipe S yang patogenik. Griffith menemukan bahwa jika bakteri 

Pneumococcus tipe R yang hidup dicampur dengan bakteri pneumococcus 

tipe S yang sudah mati kemudian diinjeksi pada tikus, maka tikus tersebut 

akan mati. Dari darah tikus yang mati tersebut dapat diisolasi suatu strain 

bakteri Pneumococcus tipe S (bersifat patogenik) yang hidup. Perubahan dari 

tipe R (hidup) menjadi tipe S (hidup) tersebut bersifat permanen. Proses 

transformasi tersebut juga dapat berlangsung secara invitro dengan 

menambahkan ekstrak bebas sel bakteri Pneumococcus tipe S. Pada masa 

tersebut masih belum dikenal struktur bahan genetik sehingga fenomena 

transformasi tersebut diduga disebabkan oleh suatu materi yang disebut the 

transforming principle. Pada tahun 1944 oleh Oswald Avery, Colin Macleod, 

dan Maclyn McCarty menunjukkan bahwa the transforming principletersebut 

merupakan senyawa asam nukleat tipe deoksiribose. Hal ini dibuktikan 

dengan melakukan eksperimen transformasi dengan: 1) Mengekstraksi 

protein dan lipid dari ekstrak sel pneumococcus, 2) Menambahkan tripsin dan 

khimotripsin (protease) atau 3) Menambahkan ribonuklease (enzim yang 

mendegradasi asam ribonukleat). Hasil eksperimen menunjukkan bahwa 

proses transformasi tidak dipengaruhi oleh perlakuan-perlakuan tersebut. 

Sebaliknya jika dalam proses transformasi ditambahkan deksiribonuklease 

maka proses transformasi sel tidak dapat berlangsung.  
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Penemuan sangat penting lainnya adalah elusidasi struktur 3 dimensi 

DNA (deksiribonuklease acid) oleh James Watson dan Francis Crick pada 

tahun 1953, berdasarkan atas citra difraksi X-ray yang dibuat oleh Rosalind 

Franklin dan Maurice Wilkins. Elusidasi struktur DNA serta mekanisme 

replikasinya menjadi dasar pemahamannya mengenai fungsi gen sebagai 

pembawa sifat suatu jasad. Penemuan enzim endonuklease restriksi diikuti 

oleh penemuan enzim lain yang dapat menyambung potongan DNA dan 

disebut sebagai enzim DNA ligase. Dengan menggunakan dua macam enzim 

tersebut, pada awal tahun 1970-an Paul Berg berhasil melakukan eksperimen 

penyambungan molekul DNA suatu virus sehingga diperoleh suatu molekul 

DNA rekombinan. Eksperimen Paul Berg tersebut merupakan eksperimen 

yang pertama kali dilakukan di dunia sehingga akhirnya Paul Berg 

memperoleh hadiah nobel untuk penemuannya tersebut.  

Eksperimen DNA rekombinan yang dilakukan oleh Paul Berg tersebut 

akhirnya menjadi titik awal pengembangan teknologi baru yang dikenal 

sebagai teknologi DNA rekombinan, atau yang secara umum disebut sebagai 

rekayasa genetik. Dengan berkembangannya teknologi DNA rekombinan 

tersebut, maka dunia ilmu dan teknologi memasuki era baru yang 

memungkinkan manusia melakukan perubahan sifat-sifat genetik suatu jasad 

hidup secara terarah. Dengan teknologi  ini orang dapat memindahkan gen 

dari suatu jasad hidup ke jasad hidup yang lain meskipun hubungan 

kekerabatan kedua jasad tersebut sangat jauh. Sebagai contoh sekarang telah 

banyak berkembang tanaman transgenik yang membawa gen asing dari 

tanaman lain bahkan dari suatu bakteri tertentu. Dengan teknik pemuliaan 

tanaman konvensional tidak dimungkinkan melakukan pemindahan sifat-sifat 

genetik dari suatu tanaman ke suatu tanaman lain, jika hubungan 

kekerabatannya sangat jauh. Hal ini disebabkan oleh masalah inkompatibilitas 

antar jasad yang hubungan kekerabatannya jauh dengan teknologi DNA 

rekombinan maka masalah inkompatibilitas tersebut dapat diatasi. Teknologi 

DNA rekombinan inilah yang akhirnya menjadi tulang punggung 
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bioteknologi modern sekaligus membedakannya dari bioteknologi 

konvensional.  

 

Tabel 1.1 Sejarah singkat perkembangan bioteknologi 

Tahun Perkembangan/Penemuan 

1917 Karl Ereky memperkenalkan istilah bioteknologi 

1943 Penisilin diproduksi dalam skala industri 

1944 Avery, MacLeod, McCarty mendemonstrasikan bahwa 

DNA adalah bahan genetik 

1955 Watson & Crick menentukan struktur DNA 

1961 Biotechnology and Bioengineering ditetapkan 

1961-1966 Seluruh sandi genetik terungkapkan 

1970 Enzim restriksi endonuklease pertamakali diisolasi 

1972 Khorana dan kawan-kawan berhasil mensintesa secara 

kimiawi seluruh gen tRNA 

1973 Boyer dan Cohen memaparkan teknologi DNA 

rekombinan  

1975 Kohler dan Milstein menjabarkan produksi antibody 

monoclonal 

1976 Perkembangan teknik-teknik untuk menentukan sekuen 

DNA  

1978 Genetech menghasilkan insulin manusia dalam E.coli  

1980 US Supreme Court: Mikroorganisme hasil manipulasi 

dapat dipatenkan  

1981 Untuk pertama kalinya automated DNA synthesizers dijual 

secara komersial  

1981 Untuk pertamakalinya kit diagnostic berdasar antibodidi 

setujui untuk dipakai di Amerika Serikat 

1982 Untuk pertamakalinya vaksin hewan hasil teknologi DNA 

rekombinan disetujui pemakaiannya di Eropa  
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Tahun Perkembangan/Penemuan 

1983 Plasmid Ti hasil rekayasa genetik dipakai untuk 

transformasi tanaman  

1988 US Patent diberikan untuk mencit hasil rekayasa genetik 

sehingga rentan terhadap kanker (untuk penelitian tumor) 

1988 Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dipublikasi  

1990 USA: Telah disetujui percobaan Terapi gen sel somatik 

pada manusia 

1997 Kloning hewan (domba Dolly) dari sel dewasa (sel 

kambing) 

2000 Pro dan kontra tanaman transgenik di Indonesia. Kapas 

transgenik ditanam di Sulawesi Selatan 

2001 Konstruksi monyet transgenik (ANDi) yang mengandung 

gen GFP dari sejenis ubur-ubur 

 

Selama kurang lebih empat dasawarsa terakhir, kita melihat begitu pesat 

perkembangan bioteknologi di berbagai bidang. Pesatnya perkembangan 

bioteknologi ini sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dimuka bumi. Hal 

ini dapat dipahami mengingat bioteknologi  menjanjikan suatu revolusi pada 

hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pertanian, 

peternakan, perikanan hingga kesehatan, dan pengobatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Perkembangan bioteknologi modern 
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1.3. Manfaat dan Prospek Bioteknologi 

Bioteknologi mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan manusia, 

ditambah saat ini bioteknologi semakin berkembang. Alat-alat untuk 

membantu perkembangan bioteknologi juga semakin banyak salah satu 

contohnya adalah mikroskop yang dipakai untuk melihat organisme-

organisme kecil yang tidak dapat dilihat mata telanjang. Beberapa manfaat 

dari bioteknologi adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan obat 

Bioteknologi dapat menghasilkan obat yang lebih murah serta efektif 

misalnya dalam pembuatan hormon insulin yang berasal dari gen bakteri 

E. coli. 

2. Menghasilkan antibiotik 

Bioteknologi dapat menghasilkan antibiotik untuk membunuh beragam 

penyakit yang berbahaya. Saat ini sudah banyak terdapat antibiotik di 

apotik-apotik dengan harga yang murah dan efektif untuk pengobatan. 

3. Mengurangi pencemaran lingkungan 

Bioteknologi juga dapat membantu mengurangi pencemaran, misalnya: 

ada beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang untuk 

menghancurkan sampah-sampah organik dan juga mengurangi dampak 

tumpahan minyak yang tercecer di laut. 

4. Meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenic 

Bioteknologi dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas dan cepat 

dalam produksi serta memiliki kualitas gizi yang baik, salah satu adalah 

tanaman transgenik. Tanaman transgenik mempunyai daya tahan yang 

cukup baik terhadap berbagai kondisi lingkungan ekstrim dan tak mudah 

terserang hama. 

5. Meningkatkan hasil produksi hewan yang berkualitas 

Bioteknologi juga dapat menghasilkan produksi hewan yang berkualitas 

seperti penghasil susu, penghasil protein, dan lain-lain 

6. Menghasilkan bahan pangan berkualitas 
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Produk makanan bioteknologi yang dibantu mikroorganisme seperti 

proses fermentasi pada kedelai, yang dapat diubah menjadi tempe, kecap, 

tape dan lain-lain termasuk susu yang diubah menjadi keju dan yoghurt. 

Proses seperti bioteknologi ini disebut dengan bioteknologi konvensional 

atau tradisional karena dianggap sebagai bioteknologi yang sudah ada 

sejak dahulu.  
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1.4 Latihan Soal/Proyek 

1) Berbicara mengenai bioteknologi, sebenarnya sudah lama dikenal 

oleh nenek moyang kita terdahulu dan sudah dilakukan oleh mereka 

tetapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah salah satu teknik 

bioteknologi. Saudara diminta untuk menyebutkan dan 

menjelaskanlah contoh-contok produk yang sudah lama dikenal oleh 

masyarakat Indonesia terdahulu dan kaitkan dengan ilmu 

bioteknologi! 

2)  Jelaskanlah teknologi yang dimaksud dari ilmu bioteknologi 

tersebut! 

3) Dari teori yang sudah anda baca, diskusikanlah apa perbedaan 

bioteknologi konvensional dan bioteknologi moderen? Sertakan 

dengan contohnya! 

4) Diskusikanlah apa alasan munculnya ilmu bioteknologi! Kaitkanlah 

dengan manfaat bioteknologi tersebut! 

5) Buatlah suatu ringkasan tentang produk bioteknologi konvensional 

yang ada di lingkungan anda dilengkapi dengan contoh-contoh 

produk bioteknologi konvensional tersebut! 

6) Diskusikanlah dalam kelompok anda alasan penggunaan 

mikroorganisme dalam bioteknologi! 

7) Jelaskanlah secara sistematis sejarah perkembangan bioteknologi? 
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Pada BAB ini akan dipelajari 

tentang:  

 Sel makluk hidup  

 Komposisi kimia sel, 

makromolekul, asam 

nukelat  

 Berbagai teknik fermentasi 

 Sistem kerja bioteknologi 

 Berbagai ilmu yang 

mendukung bioteknologi 

 Jenis mikroorganisme dan 

produk bioteknologi 

 Tugas dan proyek 

bioteknologi 

 

Untuk memamahami bioteknologi secara 

mendalam maka kita harus mengetahui 

komposisi sel makluk hidup, 

makromolekul, mikromolekul, DNA dan 

RNA. Kemajuan dan perkembangan 

bioteknologi tidak dapat terlepas dari 

kemajuan dan dukungan ilmu-ilmu dasar 

seperti: mikrobiologi, biokimia, biologi 

molekuler, dan genetika. Kompetensi 

menguasai bioteknologi tersebut dapat 

tercapai manakala pembinaan sumber 

daya manusia diorientasikan pada 

kompetensi meneliti dan menerapkan 

metode-metode mutakhir bioteknologi. 

BAB 2 

SISTEM KERJA DAN HUBUNGAN 

DENGAN ILMU LAIN  
(Struktur gen prokariotik dan eukariotik 

kaitan dengan rekayasa genetika) 
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2.1 Sistem Kerja Bioteknologi 

Istilah sel pertama kali digunakan oleh Robert Hooke (1635-1703), 

seorang ilmuwan inggris, untuk menjelaskan struktur potongan tipis gabus 

dibawah mikroskop. Semua sel tersusun atas komponen-komponen kimiawi 

utama yaitu protein, asam nukleat, lemak, dan polisakarida. Oleh karena sel-

sel jasad hidup yang ada di alam tersusun oleh komponen-komponen tersebut, 

meskipun dengan komposisi yang berbeda, maka diduga bahwa semua sel 

berasal dari sel leluhur yang sama (universal ancestor). Setelah melalui 

proses evolusi yang panjang akhirnya sel leluhur tersebut berkembang 

menjadi bermacam-macam sel seperti yang diketahui sekarang. 

Sel adalah suatu satuan yang dinamis oleh karena selalu mengalami 

perubahan. Perubahan sel dapat berupa pertumbuhan ukuran dan volume, 

karena adanya proses pertumbuhan, maupun perubahan fungsi, misalnya 

karena proses diferensiasi. Bahkan pada waktu sel tidak mengalami 

pertumbuhan sebenarnya juga terjadi perubahan di dalam sel karena adanya 

proses metabolisme yang lain. Ditinjau dari segi metabolisme, maka sel dapat 

dikatakan sebagai suatu sistem kimiawi. Dalam sistem semacam ini, sel akan 

melakukan transformasi bahan atau nutrisi menjadi bentuk energi; sebaliknya, 

energi yang dihasilkan akan digunakan untuk melakukan transformasi lebih 

lanjut yang akhirnya akan bermuara dalam bentuk pertumbuhan dan 

perkembangan. Proses transformasi seluler semacam ini akan melibatkan 

bermacam-macam reaksi molekular yang dikaji dalam berbagai disiplin ilmu, 

misalnya biologi sel, biokimia, fisiologi, genetika, maupun biologi molekular 

sel.  

Proses transformasi seluler hanya akan berlangsung jika struktur sel 

tidak mengalami perubahan ekstrem. Oleh karena itu, struktur sel merupakan 

pendukung bagi proses kehidupan sel. Hasil-hasil penelitian selama puluhan 

tahun menunjukkan bahwa struktur sel dan transformasi seluler diatur secara 

rapi. Pengaturan seluler tersebut dapat dilakukan karena sel mempunyai dua 

fungsi utama yaitu: 1). Sebagai piranti kimiawi yang melakukan proses 

metabolisme, 2). Sebagai piranti yang menyimpan kode-kode informasi 



 

13 

 

biologi yang akan diturunkan ke dalam anaknya. Proses metabolisme akan 

berlangsung sesuai dengan informasi biologis yang disimpan di dalam sel 

yang bersangkutan. Informasi biologis tersebut tersimpan dalam bentuk kode-

kode genetik yang berada di dalam bahan genetik yaitu molekul DNA 

(deoxyribo nucleic acid). Informasi genetik tersebut harus disalin dan 

diterjemahkan melalui proses ekspresi genetik yang komplek menjadi 

rangkaian asam amino yang spesifik. Rangkaian asam amino (protein) 

tersebut kemudian akan digunakan di dalam proses metabolisme sel.  

Di dalam setiap jasad seluler terdapat empat macam makromolekul utama 

yang mempunyai peranan sangat penting dalam metabolisme dasar jasad 

hidup, yaitu 1). karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lemak (lipid). 

1. Protein :   

Protein merupakan polimer asam-asam amino (polipeptida) yang 

mempunyai bermacam-macam fungsi, antara lain :  

a. Sebagai katalisator reaksi-reaksi biokimia dalam sel 

Peranan ini dimainkan oleh molekul khusus protein yaitu enzim. Reaksi-

reaksi yang dikatalisis oleh enzim berkisar dari reaksi-reaksi sederhana, 

misalanya hidrasi karbon dioksida sampai reaksi kompleks misalnya 

replikasi kromosom.  

b. Protein sebagai pengangkut molekul-molekul kecil dan ion 

Telah diketahui bahwa molekul-molekul berukuran kecil misalnya 

oksigen, diangkut di dalam jaringan tubuh jasad multiseluler oleh protein 

hemoglobin atau oleh myoglobin. Sistem pengangkutan nutrien ke dalam 

sel jasad renik juga melibatkan protein pengangkut tertentu yang dikenal 

dengan enzim permease, baik melalui mekanisme facilitated diffusion 

atau transpor aktif (active transport). Sebagai contoh, molekul karbon 

laktosa, diangkut ke dalam sel bakteri E.coli menggunakan protein 

pengangkut tertentu yaitu enzim permease laktosa (lactose  permease), 

yaitu suatu enzim yang sintesisnya dikode oleh gen lac.  
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c. Protein juga berperanan di dalam sistem pergerakan yang 

terkoordinasi 

Misalnya dalam kontraksi otot, pergerakan kromosom menuju kutub-

kutub sel selama proses mitosis maupun pergerakan flagella bakteri.  

d. Protein sebagai komponen sistem kekebalan tubuh 

Sistem kekebalan tubuh ditentukan oleh adanya antibodi yang merupakan 

protein dengan fungsi sangat spesifik.  

e. Protein sebagai pheromone  

Jasad eukaryot tingkat rendah, misalnya khamir Saccharomyces 

cerevisiae, menghasilkan molekul berukuran kecil yang disekresikan ke 

luar sel. Pheromone yang berfungsi di dalam proses perkawinan antara 

dua sel khamir yang berbeda tipenya tersebut tidak lain juga berupa 

molekul protein.  

f. Protein sebagai pengatur ekspresi genetik 

Proses replikasi DNA, transkripsi dan translasi yang berlangsung di 

dalam sel merupakan proses selular yang sangat kompleks dan diatur 

oleh bermacam-macam protein, baik yang berupa protein sebagai 

katalisator reaksi (enzim) maupun protein regulator.  

g. Protein sebagai penerus impuls syaraf 

Protein reseptor, misalnya rhodopsin, merupakan contoh protein yang 

berperanan untuk meneruskan stimulus tertentu ke sel syaraf. 

h. Protein sebagai komponen pendukung kekuatan-regang (tensile 

strength) 

Protein pada kulit dan tulang, misalnya collagen  

2. Asam Nukleat  

Asam nukleat adalah suatu polimer nukleotida yang berperanan di dalam 

penyimpanan serta pemindahan informasi genetik. Asam nukleat dapat 

dibedakan menjadi dua struktur dasar yaitu DNA dan RNA. Satu nukleotida 

terdiri atas tiga bagian yaitu: 
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a. Cincin purine atau pyrimidine  

Cincin purine atau pyrimidine yaitu basa nitrogen yang terikat pada atom 

C nomor satu suatu molekul gula (ribosa atau deoksiribosa) melalui ikatan 

N-glukosidik. Basa nitrogen yang menyusun asam nukleat yaitu basa 

purine yang terdiri atas adenine (A), dan guanine, serta basa pyrimidine 

yang terdiri atas  thymine (T), cytosine (C),dan uracil (U). Baik DNA 

(deoxyribonucleic acid) maupun RNA (ribonucleic acid) tersusun atas A, 

G, C tetapi T hanya terdapat pada DNA sedangkan U hanya terdapat pada 

RNA.  

b. Molekul gula dengan 5 atom C (pentosa).  

Pada RNA gulanya adalah ribosa, sedangkan pada DNA gulanya adalah 

deoksiribosa. Perbedaan antara kedua bentuk gula tersebut terletak pada 

atom C nomor 2. Pada RNA, atom C nomor 2 berikatan dengan gugus 

hidroksil (OH) sedangkan pada DNA atom C nomor 2 berikatan dengan 

atom H.  

c. Gugus fosfat 

Gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 5 melalui ikatan fosfosester. 

Gugus fosfat inilah yang menyebabkan asam nukleat bermuatan negatif 

kuat. Dengan adanya sel yang memiliki komponen-komponen diatas yang 

aktif dalam proses metabolisme maka bioteknologi dapat bekerja dengan 

baik. Dimana dalam bioteknologi meliputi beberapa teknik yaitu:  

Fermentasi, Analisis Genetik, Seleksi dan Pemuliaan, Analisis DNA, 

Kultur Sel dan Jaringan, Rekayasa Genetik atau DNA Rekombinan dan 

lain-lain. 

1) Fermentasi  

Fermentasi adalah suatu reaksi oksidasi–reduksi di dalam sistem 

biologi yang menghasilkan energi. Sebagai donor dan akseptor 

elektron digunakan senyawa organik. Senyawa organik yang biasa 

digunakan adalah karbohidrat dalam bentuk glukosa. Senyawa 

tersebut akan diubah oleh reaksi-reduksi dengan katalis enzim menjadi 

suatu bentuk lain, misalnya aldehida, dan dapat dioksidasi menjadi 
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asam. Fermentasi terjadi karena adanya aktivitas mikrobia penyebab 

fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi 

ini menyebabkan perubahan-perubahan sifat bahan pangan (perubahan 

tekstur, rasa, dan timbulnya flavor yang khas) sebagai akibat dari 

pemecahan komponen-komponen senyawa bahan pangan tersebut 

(Winarno, 1980). 

2) Analisis genetik 

Mempelajari bagaimana sifat/karakter atau gene diwariskan dari 

generasi ke generasi dan bagaimana gen dan lingkungan berinteraksi 

untuk menghasilkan suatu sifat, dapat digunakan untuk: diagnosis, 

pertanian, dan bahan bakar. 

3) Seleksi dan pemuliaan 

Manipulasi mikroba, tanaman atau hewan dan pemilihan individu atau 

populasi yang diinginkan sebagai stok genetik untuk perbaikan 

generasi baru, dapat digunakan untuk: bioteknologi klasik 

(fermentasi), produksi bahan pangan, bioplastik. 

4) Analisis DNA 

PCR (Polymerase Chain Reaction) dapat membuat copy segmen DNA 

RFLP Mapping mendeteksi keberadaan suatu gen pada DNA, dapat 

digunakan untuk: diagnosis suatu penyakit, konseling genetik, terapi 

gen 

5) Kultur sel dan jaringan 

Menumbuhkan tanaman atau jaringan hewan atau sel secara steril di 

dalam tabung reaksi atau tabung gelas lainnya, dapat digunakan untuk: 

perbanyakan tanaman produksi tanaman transgenik, produksi bahan 

kimia, dan penelitian kedokteran. 

6) Rekayasa genetika 

Transfer segmen DNA dari suatu organism ke DNA organism lain. 

Kedua organism tersebut dapat tidak saling berkerabat satu sama lain, 

dapat  digunakan untuk: produksi bahan pangan industri farmasi, 

konselinggenetik, terapi gen. Rekayasa genetika adalah prosedur dasar 
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dalam menghasilkan suatu produk bioteknologi. Prosedur rekayasa 

genetika secara umum meliputi: isolasi gen, memodifikasi gen 

sehingga fungsi biologisnya lebih baik, mentransfer gen tersebut ke 

organisme baru dan membentuk produk organisme transgenik. 

7) Bioteknologi molekular 

Penggabungan antara teknologi DNA rekombinan dengan 

bioteknologi melahirkan suatu bidang studi yang sangat dinamis dan 

kompetitif yang disebut bioteknologi molekuler. Didorong oleh 

pengetahuan tentang biologi sel dan molekular dimana memanipulasi 

suatu organisme pada taraf selular dan molecular (rekayasa genetika 

dan biologi molekular). Hasil manipulasi dapat diprediksi dan 

diarahkan dengan ketepatan yang lebih tinggi. Dapat mengkonstruksi 

galur/varietas baru dengan bahan genetik tambahan yang tidak pernah 

ada pada galur asalnya. Sel prokariot atau eukariot dapat digunakan 

sebagai“pabrik biologis” produksi senyawa sekunder. 

 

2. 2 Berbagai  Ilmu yang Mendukung Bioteknologi 

Perkembangan bioteknologi moderen sangat ditentukan oleh 

perkembangan ilmu-ilmu dasar yaitu antara lain mikrobiologi, genetika dan 

biokimia. Mikrobiologi mempunyai peranan sangat penting karena studi awal 

mengenai manipulasi genetik dilakukan terhadap kelompok mikrobia. Hal ini 

disebabkan oleh struktur sel mikrobia yang relatif lebih sederhana 

dibandingkan dengan sel jasad hidup tingkat tinggi, mudah ditumbuhkan 

dengan laju pertumbuhan yang relatif cepat, mudah dilakukan persilangan 

genetis serta mudah dilakukan analisis genetis, fisiologis dan biokimia. 

Eksperimen awal mengenai transformasi jasad juga dilakukan dengan 

menggunakan bekteri Pneumococcus. Isolasi dan karakterisasi bahan genetik 

(DNA) pada awalnya juga dilakukan terhadap DNA bakteri karena ukurannya 

relatif kecil dibandingkan dengan jasad hidup tingkat tinggi. Enzim-enzim 

penting yang digunakan dalam pengembangan bioteknologi moderen juga 

berasal dari mikrobia, misalnya enzim endonuklease restriksi berasal dari 
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bakteri, dan enzim T4 DNA ligase yang berasal dari virus. Bahkan 

eksperimen-eksperimen awal dalam perkembangan teknologi DNA 

rekombinan juga menggunakan mikrobia atau virus, misalnya eksperimen 

Paul Berg menggunakan virus, eksperimen Herbert Boyer dan Stanley Cohen 

menggunakan bakteri Escherichia coli. 

Perkembangan genetika tidak hanya melibatkan jasad mikrobia tetapi 

juga jasad-jasad hidup tingkat tinggi, misalnya tanaman buncis (pea) yang 

digunakan oleh Gregor Mendel. Perkembangan genetika dan mikrobiologi 

sangat berkaitan erat karena analisis genetik relatif lebih mudah dilakukan 

dengan menggunakan sel mikrobia. Demikian pula dengan bidang biokimia 

yang memberikan dasar pemahaman mengenai struktur bahan genetik dan 

makromolekul penting lain, misalnya enzim, serta hubungan antara struktur 

dan fungsi bahan genetik dalam ekspresi genetik dan regulasinya. Teknik-

teknik biokimia yang berkembang, misalnya teknik isolasi DNA dan protein, 

memberikan sumbangan yang sangat fundamental dalam pengembangan 

bioteknologi moderen. Dengan teknik isolasi makromolekul semacam itu para 

ilmuwan berhasil memperoleh makromolekul-makromolekul penting dalam 

keadaan murni, misalnya DNA, enzim endonuklease restriksi, enzim T4 DNA 

ligase, dan lain-lain, yang selanjutnya digunakan dalam eksperimen teknologi 

DNA rekombinan.  

Pada akhirnya mikrobiologi, genetika dan biokimia berkembang 

secara simultan dan saling mempengaruhi serta saling melengkapi sehingga 

mendorong perkembangan bioteknologi moderen. Ketiga ilmu dasar tersebut 

selanjutnya juga mendukung perkembangan biologi molekular sebagai suatu 

disiplin baru yang melandasi studi mengenai jasad hidup pada aras molekul. 

Tanpa dapat dilepaskan dari ilmu-ilmu dasar yang lain, biologi molekular 

akhirnya menjadi arus utama (mainstream) ilmu yang mendasari bioteknologi 

moderen.  

Secara ringkas, beberapa disiplin ilmu dan teknologi yang sangat 

mendukung perkembangan bioteknologi moderen serta empat cabang utama 

bioteknologi disajikan dalam Gambar 1.  
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Gambar 2.1 Cabang Bioteknologi 

Tabel 2.1. Jenis mikrobiologi serta produk yang dihasilkan dan kegunaannya 

Kapang Produk Kegunaan 

Aspergillus niger Asam sitrat Produk pangan, obat 

Rhizopus oryzae Asam laktat Produk pangan, industri 

kimia, farmasi, kulit, tekstil, 

bioplastik PLA 

Aspergillus aureus Pektinase Penjernih sari buah 

Rhizopus nigricans Asam 

fumarat 

Pembuatan resin, “wetting 

agent” 

Penicillium 

notatum/chrysoge num 

Penisilin Antibiotika 

Candida tropicalis/ 

Saccharomyces 

cerevisiae 

PST Protein non konvensional 

S. cerevisiae/ S. Fragilis Etanol Pelarut, bahan bakar, bahan 

baku industri 

 

                    Mikrobiologi  Biologi molekular 

   Biokimia                  Genetika  

  Rekayasa kimia     Elektronik  

  Ilmu pangan         rekayasa mekanik 

Teknologi pangan              Komputer 

 

Bioteknologi pertanian     Bioteknologi industri 

 

Bioteknologi lingkungan      Bioteknologi kesehatan    

BIOTEKNOLOGI  
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2.3  Latihan Soal/Proyek 

1. Dari teori yang anda baca di atas bahwa di dalam setiap jasad 

seluler terdapat empat macam makromolekul utama yang 

mempunyai peranan sangat penting dalam metabolisme dasar 

jasad hidup, karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lemak 

(lipid), jelaskanlah peranan dari keempat makromolekul 

tersebut! 

2. Dari data yang sudah anda baca, jelaskanlah menurut anda 

mengapa konsep sel yang harus dikuasai dalam mempelajari 

bioteknologi tersebut! 

3. Dalam kaitan dengan mikrobiologi saudara dapat 

mengelompokan contoh produk bioteknologi serta sebutkan 

mikroorganisme yang digunakan! 

4. Buatlah bagan keterkaitan bioteknologi dengan ilmu lain 

sertakan dengan peranan atau contoh sumbangsih dari ilmu lain 

untuk bioteknologi tersebut! 

5. Jelaskanlah perbedaan DNA dan RNA, sertakan juga gambar 

DNA dan RNA! 

6. Mengapa bioteknologi dikatakan penting dalam menunjang 

kesejahteraan umat manusia! 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologi transgenik bertujuan untuk 

mengubah sifat alami suatu individu 

menjadi sifat yang dikehendaki oleh 

manusia. Dengan demikian, istilah 

transgenik digunakan untuk menyebut 

suatu individu yang telah mengalami 

perubahan gena aslinya. Sebagai contoh; 

bakteri Escherichia coli (E. coli) yang hidup 

simbiotik dalam kolon manusia yang 

semula (aslinya) tidak dapat mensintesis 

hormon insulin, karena telah disisipkan  

Pada bab ini akan dipelajari 

tentang:  

 Pendahuluan  

 Definisi Teknologi DNA 

Rekombinan 

 Ruang Lingkup / Sistem 

Kerja 

 Komponen-Komponen 

TDR 

 Tugas/Proyek Bioteknologi 

 

 

BAB 3 

TEKNOLOGI DNA REKOMBINAN/ 

DIAGNOSIS MOLEKULAR 
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3.1. Pendahuluan 

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari tiga permasalahan utama 

yaitu masalah pangan, masalah kesehatan dan masalah lingkungan hidup. 

Namun permasalahan yang paling dasar adalah makanan dan kesehatan selain 

masalah lingkungan hidup. Semakin meningkat jumlah penduduk dunia maka 

semakin meningkat pula kebutahan makanan yang diperlukan. Manusia 

memerlukan makanan yang kualitasnya baik dengan harga terjangkau. Selain 

dihadapkan pada permasalahan ketersediaan makanan manusia juga 

dihadapkan pada masalah kesehatan. Jutaan manusia meninggal setiap tahun 

karena berbagai macam penyakit, baik penyakit yang menular maupun 

penyakit yang tidak menular contohnya diabetes, malaria, kanker, AIDS, 

tuberkolosis, dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan makanan dan 

mengatasi berbagai macam penyakit manusia perlu melakukan upaya supaya 

jumlah produksi makanan bisa mencukupi kebutuhan manusia dan fasilitas 

kesehatan juga dapat memenuhi standar yang baik. Untuk memenuhi 

kebutuhan manusia tersebut perindustrian meningkat dengan pesat yang 

nantinya akan memberikan dampak yang buruk pada lingkungan hidup 

manusia seperti polusi dan sampah industri. Karena itulah, masalah tersebut 

harus ditangani dengan teknologi yang modern, salah satunya teknologi 

rekombinan DNA yang menggunakan alat serta cara yang modern, seperti 

pengkloningan dan penyilangan yang memungkinkan manusia untuk 

menghasilkan produk yang lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat 

dan tenaga yang lebih sedikit. Misalnya, tanaman padi yang merupakan salah 

satu kebutuhan pokok manusia, ada padi yang berasnya pulen dan ada yang 

keras, ada padi yang umur panennya pendek ada pula padi yang umur 

panennya panjang, ada padi yang bijinya wangi dan ada yang tidak wangi. 

Tidak puas dengan sifat padi-padi tersebut manusia bisa menggunakan teknik 

rekombinan DNA untuk menggabungkan sifat-sifat padi yang baru dengan 

cara melakukan perubahan langsung pada genomnya, yang dikenal dengan 

istilah rekayasa genetika yang menggunakan teknologi rekombinan.  
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Teknologi rekombinan DNA juga memainkan peran yang sangat 

penting dalam memperbaiki bidang kesehatan misalnya dalam pengembangan 

vaksin dan obat-obatan. Contoh lainnya adalah manusia memproduksi secara 

massal insulin menggunakan bakteri. Insulin digunakan untuk mengobati 

penyakit diabetes. Teknologi rekombinan DNA juga mempercepat 

perkembangan dalam biomedis dan membawa manusia pada perubahan yang 

dramatis. Teknologi ini memberikan kesempatan pada manusia untuk 

memproduksi obat-obatan dalam jumlah yang besar dengan cara yang cepat.  

Teknologi  rekombinan DNA juga berperan dalam mengatasi masalah 

lingkungan misalnya melalui rekayasa genetika manusia dapat mengubah 

sampah menjadi bahan bakar hayati dan bioethanol, membersihkan karbon 

dan sampah-sampah yang beracun serta mendeteksi arsenik dan air minum 

yang terkontaminasi. Mikroba yang dimodifikasi dengan genetika juga dapat 

digunakan secara efektif dalam bioremediasi dengan menggunakan 

mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan.  

 

3.2 Definisi Teknologi DNA Rekombinan 

Sebelum kita mengetahui lebih jauh apa yang dimaksud dengan 

rekombinan DNA sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan 

DNA. Sebagian besar orang mungkin sudah tahu apa itu DNA. DNA adalah 

singkatan dari asam deoksiribonukleat yang merupakan penjaga semua 

informasi yang diperlukan untuk menciptakan kembali sebuah organisme. 

DNA adalah intruksi-instruksi yang berisi genetika sebuah organisme yang 

diperlukan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan reproduksi.  
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Gambar 3.1 Proses teknologi DNA Rekombinan (Sumber : 

https://www.gurupendidikan.co.id/rekombinasi-dna/) 

Teknologi DNA Rekombinan atau yang biasa disingkat TDR adalah 

serangkaian teknik yang digunakan untuk menggabungkan segmen-segmen 

DNA dengan tujuan menciptakan makhluk hidup atau spesies baru yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam bidang 

kesehatan, pangan dan lingkungan. Teknologi DNA rekombinan terdiri atas 

material genetik dari sebuah organisme untuk mendapatkan dan memperbesar 

karakteristik yang diinginkan yang dimasukkan ke dalam organisme yang 

hidup atau dijadikan produk. Teknologi ini melibatkan insersi fragmen DNA 

dari sumber yang bervariasi.  Salah satu genom organisme yang dimanipulasi 

dibawa keluar kemudian di masukkan ke satu atau beberapa gen yang baru 

dengan menggabungkan gen-gen dan elemen-elemen tersebut. Dalam 

teknologi DNA rekombinan pembelahan enzim dilakukan untuk memperoleh 

fragmen-fragmen DNA yang berbeda dengan cara membatasi atau membuang 

sebagian DNA pada genom sutu organisme dari serangkaian DNA yang 

sudah menjadi target, kemudian dilanjutkan dengan  kegiatan ligase DNA gen 

https://www.gurupendidikan.co.id/rekombinasi-dna/
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untuk menggabungkan fragmen untuk memastikan gen yang diinginkan 

masuk ke dalam vector. Perkembangan teknologi DNA rekombinan 

bergantung pada ilmu pengetahuan dan ahli-ahli genetika mikroba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Teknologi DNA Rekombinan 

Sumber: (Shinde, et al: 2018) 

Menurut Karanfilska (2015) teknologi DNA rekombinan adalah 

teknologi yang digunakan untuk memotong serangkain DNA yang diinginkan 

dari satu organisme dan memasukkan DNA tersebut ke dalam  organisme lain 

dengan demikian akan mengubah genotype atau karakter dari penerima. 

Teknologi DNA rekombinan mengubah fenotipe sebuah organisme ketika 

vector yang diubah secara genetik di masukkan dan digabungkan kedalam 

genom dari organisme. Sehingga, pada dasarnya proses teknologi DNA 

rekombinan ini melibatkan struktur DNA asing yang masuk ke dalam genom 

yang diinginkan. Gen yang dimasukkan adalah gen rekombinan, itulah 

mengapa teknik ini disebut teknologi rekombinan. Memasukkan gen yang 
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diinginkan ke dalam genom tidak semudah yang dibayangkan. Dalam 

teknologi DNA rekombinan kita benar-benar harus menyeleksi dengan baik 

gen-gen yang diinginkan, memilih vector yang sempurna dimana gen harus 

digabungkan dan dibentuk menjadi DNA rekombinan. Kemudian DNA 

rekombinan ini harus dimasukkan ke dalam organisme, dan terakhir, DNA 

rekombinan harus dijaga  supaya sifat bawaan tidak hilang dan bisa 

diturunkan. Proses memasukkan DNA asing ke dalam organisme lain disebut 

kloning.  

 

3.3. Sistem Kerja Teknologi DNA Rekombinan 

Teknologi DNA rekombinan memungkinkan kita mengubah karakter 

atau sifat sebuah organisme secara genetik untuk memperoleh hasil yang 

memberikan manfaat pada kehidupan manusia. Menurut Setiawan (2019) ada 

beberapa teknik yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan : 

1. Memilih dan mengisolasi DNA 

Langkah pertama dalam teknologi DNA rekombinan adalah menyeleksi 

fragmen DNA target yang akan dikloning. Kemudian segmen DNA target 

ini diisolasi menggunakan enzim. Segmen DNA target ini disebut juga 

DNA asing atau DNA cloning. DNA target harus dipisahkan dari fragmen-

fragmen DNA pengotornya. Proses pemisahan ini penting sebagai pelacak 

untuk mendeteksi DNA lain supaya tidak tercampur dengan fragmen DNA 

lainnya. Caranya adalah memisahkan fragmen yang akan diisolasi dengan 

menggunakan enzim restriksi atau dilakukan dengan menggunakan teknik 

reaksi polimerisasi berantai atau  polymerase chain reaction (PCR). 

Selanjutnya adalah melakukan teknik elektroforesis menggunakan gel 

agarose yang biasanya digunakan untuk memisahkan DNA dan purifikasi 

DNA. Tahap berikutnya adalah mendeteksi fragmen yang akan kita isolasi 

dan memotong gel agarosa yang mengandung fragmen. Tahap terakhir 

dalam mengisolasi DNA adalah mengisolasi fragmen DNA dari gel 

agarose dengan menggunakan membran Hybon N netral dan memberi 

larutan buffer elusi.  
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Gambar 3.3. Proses memilih dan mengisolasi DNA 

Sumber : https://www.biologyexams4u.com/2013/10/steps-in-recombinant-dna-

technology.html?m=1 

 

2. Memotong DNA 

Langkah berikutnya dalam teknologi DNA rekombinan adalah memotong 

DNA menggunakan enzim restriksi. Enzim berperan sebagai gunting 

untuk memotong DNA pada situs spesifik. Setiap enzim restreksi 

mengenali urutan spesifik dan memotong hanya ditempat tertentu. 

Terdapat dua hasil pemotongan yaitu ujung rata dan ujung kohesif. Ujung 

rata apabila dihasilkan dua utas molekul dipotong pada posisi yang sama. 

Ujung kohesif  dihasilkan ketika setiap molekul DNA dipotong pada posisi 

yang tidak sama sehingga salah satu utas menggantung dengan nukleotida.  

https://www.biologyexams4u.com/2013/10/steps-in-recombinant-dna-technology.html?m=1
https://www.biologyexams4u.com/2013/10/steps-in-recombinant-dna-technology.html?m=1
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3. Menggabungkan  dan menyambungkan DNA 

Proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan  fragmen DNA 

lainnya disebut ligasi. Faktor yang sangat penting dalam Ligasi adalah 

enzim ligase. Ligasi berhasil apabila kedua ujung yang akan 

disambungkan berkomplemen.  

4. Penyisipan gen ke dalam bakteri 

Penyisipan gen dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu: konjugasi, 

transformasi, dan transduksi. Konjugasi adalah perpindahan DNA dari satu 

sel ke dalam sel bakteri lainnya melalui kontak fisik kedua sel. 

Transformasi adalah pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungn di 

sekelilingnya. Transduksi adalah cara pemindahan DNA dari satu sel ke 

dalam sel lainnya melalui perantara fage. Proses rekombinasi DNA dari 

pemotongan hingga penggabungan dapat dilihat dengan jelas melalui 

Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 DNA rekombinan (Sumber : 

https://www.gurupendidikan.co.id/rekombinasi-dna/ 

 

5. Memasukkan DNA rekombinan ke sel target 

Memasukkan DNA rekombinan ke sel target/sel hidup dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu: transformasi, DNA packaging, dan 

Minkroinjection. Transformasi adalah pengambilan DNA rekombinan dari 

lingkungan di sekelilingnya. DNA packaging adalah proses memasukkan 

https://www.gurupendidikan.co.id/rekombinasi-dna/
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molekul DNA phage ke dalam partikel phage. Minkroinjection adalah 

proses memakai jarum super kecil untuk menginjeksi DNA rekombinan 

langsung ke inti sel yang ditranformasi. Proses pemasukan DNA 

rekombinan ke dalam sel target pada tumbuhan ditampilkan seperti 

gambar 3.5. 

  

Gambar 3.5 Proses memasukkan DNA rekombinan ke sel target 

(Sumber : https://www.gurupendidikan.co.id/rekombinasi-dna/) 

 

3.4 Komponen-komponen TDR  

1. Enzim digunakan untuk memotong DNA, membantu mempersatukan 

DNA dan mengikat DNA. Ada beberapa jenis enzim yaitu : 

a. Enzim restriksi 

Dalam teknologi rekombinsn DNA enzim restriksi adalah komponen 

paling penting dalam hal manipulasi DNA. Enzim-enzim ini 

ditemukan pada sel-sel bakteri. Ada 2 jenis enzim restreksi yaitu 

endoklease dan exonuklease. Enzim endonukleas yang paling sering 

digunakan karena paling sederhana. Enzim endoklease memotong 

untai DNA sedangkan enzim exonuklease menghapus nukleatida dari 

ujung untai. Enzim restreksi endoklease memiliki rangkain yang 

https://www.gurupendidikan.co.id/rekombinasi-dna/
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sangat spesifik jika dibandingkan dengan nukleas jenis lain. Ada 

banyak enzim restreksi endoklease yang sudah dikenal,  lebih dari 300 

jenis spesikasi yang berbeda yang sudah diidentifikasi dalam data base, 

tetapi kebutuhan spesifikasi yang lebih baru terus meningkat karena 

kemajuan dalam biologi molekuler dan aplikasi-aplikasinya. Nilai 

enzim restreksi terletak pada spesifikasinya. Setiap spesifikasi enzim 

memiliki rangkaian dasar DNA tertentu. Tiga  jenis fragmen DNA 

dapat menghasilkan: 1) ujung tumpul 2) fragmen dengan tiga ujung 

yang menonjol, 3) fragmen dengan lima ujung yang menonjol. Dua 

jenis fragmen lainnya adalah fragmen dengan ujung kohesif (kohesive 

ends) dan ujung yang lengket (sticky ends) karena pasangan enzim 

yang menonjol dapat menghasilkan enzim yang sama. Teknik yang 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang lokasi situs restreksi 

dari enzim restriksi yang bervariasi disebut pemetaan restriksi.  

b. Enzim DNA Ligase 

Enzim DNA ligase merupakan kunci dalam rekayasa genetika. Enzim 

DNA ligase digunakan untuk menyegel atau menutup diskointuinitas 

gula fosfat yang muncul ketika DNA buatan dibuat dengan 

menggabungkan molekul DNA dari sumber yang berbeda. Enzim yang 

paling umum digunakan dalam kelompok DNA ligase adalah ligase 

DNA T4 yang sudah dibersihkan dari sel E. coli yang terinfeksi 

bakteriofag T4. 
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Gambar 3.6 Kerja enzim DNA ligase (Sumber : 

https://www.gurupendidikan.co.id/rekombinasi-dna/) 

 

c. Enzim pengubah DNA  

Enzim pengubah DNA digunakan dalam menghasilkan, mengkloning, 

dan mengidentifikasi molekul DNA buatan. Beberapa enzim pengubah 

DNA yang paling umum digunakan adalah nuklea (digunakan untuk 

menurunkan asam nukleat dengan merusak ikatan fosfodiester), enzim 

polimerase (enzim yang membuat salinan molekul asam nukleat), 

enzim terminal transferase (enzim yang dapat berulang-ulang 

menambahkan nukleotida pada 3 ujung apa saja), fosfat alkalin dan 

enzim kinase terminal (enzim yang menghapus dan menambah gugus 

fosfat).  

 

 

https://www.gurupendidikan.co.id/rekombinasi-dna/
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2. Vektor  

Fragmen DNA buatan dapat dihasilkan dalam in vitro, biasanya 

fragmen DNA buatan ini sudah diperkuat sehingga tersedia cukup material 

untuk dimanipulasi dan dianalisis. Amplifikasi biasanya memerlukan 

sistem biologis kecuali kalau kita menggunakan PCR. Jadi pemilihan atau 

penggunaan vector atau molekul pembawa yang sesuai dan inang dimana 

vector akan diperbanyak adalah langkah penting dalam teknologi DNA 

rekombinan dan kloning gen. Vektor membantu membawa dan 

menghubungkan pada gen yang kita inginkan. Vektor merupakan bagian 

komponen yang sangat penting dalam teknologi DNA rekombinan karena 

vektor adalah sarana utama yang membawa pada gen yang diinginkan 

masuk ke dalam sel inang. Plasmid dan Bakteriofage adalah vector yang 

paling umum digunakan dalam teknologi DNA rekombinan karena 

plasmid dan bakteriofage memiliki jumlah salinan yang sangat banyak.  

a. Plasmid  

Plasmid digunakan sebagai vector dalam percobaan pengkloningan. 

Plasmid berukuran kecil, berbentuk sekuler merupakan extra 

kromosomal DNA molekul yang terdapat dalam bakteri dan dapat 

mereplikasi dirinya sendiri di luar sel inang. Plasmid memiliki gen 

yang tahan terhadap antibiotik, sehingga memudahkan dalam memilih 

sel-sel yang terdapat plasmid didalamnya. Ada 2 kelompok plasmid 

yaitu konjugatif yang dapat bertindak sebagai perantara dan plasmid 

non-konjugatif. 
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Gambar 3.7. Langkah dasar TDR menggunakan bakteri plasmid sebagai 

vector kloning. Sumber : (Shinde,et al :2018) 

 

b. Bakteriofage  

Bakteriofage adalah kesatuan biologis paling sederhana yang diketahui 

mampu mereplikasi dirinya atau mampu menggandakan diri sendiri 

lebih banyak. Bakteriofage merupakan unsur-unsur yang bergantung 

pada bakteri untuk pembiakannya. Sebagian besar bakteriofage 

memiliki DNA utas ganda, tetapi juga bisa memiliki DNA utas 

tunggal. Fage dapat diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu virulen atau 

litik dan tenang atau lisogenik. Fage virulen hanya memperlihatkan 

siklus hidup litik, misalnya fage memasuki bakteri sel, menghasilkan 

fage yang lebih banyak dan membunuh sel. Fage Lisogenik 
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memperlihatkan siklus hidup yang tenang dimana fage menyatu dalam 

kromosom dan hanya diam dan tidak membunuh sel, tetapi sebagian 

besar fage lisogenik dapat memberikan respon pada litik apabila 

kondisi dan temperature sesuai. 

c. Cosmid   

Cosmid adalah vector buatan kombinasi antara kromosom plasmid dan 

bakterifage. Cosmid berbentuk kecil (4-6 kb) oleh karena itu fragmen 

DNA hasil cloning bisa mencapai panjang 47 kb. Kosmid kehilangan 

gen fage karena itulah cosmid memiliki sifat seperti plasmid.  

d. Virus  

Virus adalah vector yang bisa digunakan untuk membawa gen atau 

DNA asing contohnya adalah retrovirus yang pernah digunakan untuk 

membawa gen ke dalam sel manusia untuk terapi gen. Perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan tentang virologi molekular 

meningkatkan keamanan vector yang saat ini digunakan  dalam in vitro 

dan in vivo untuk mempelajari fungsi gen, memperbaiki cacat genetik 

(terapi gen), terapi protein, vaksin melawan infeksi dan tumor, dan 

tujuan lainnya. Virus juga dapat digunakan sebagai transportasi gen 

menuju sel tanaman dan membantu banyak inovasi dalam bidang 

pertanian.  

3. Sel Host 

Sel host atau inang sel digunakan dalam prosedur cloning. Sel inang yang 

ideal seharusnya mudah digunakan dan disebarkan, sel inang yang ideal 

juga berbagai macam genetic yang bisa diturunkan dan bisa menerima 

berbagai vector. Contoh sel host adalah bakteri Escherichia coli (E. coli). 

E. coli adalah sel host prokariotik yang paling sederhana. Banyak sekali 

percobaan cloning yang menggunakan E. coli, dengan berbagai macam 

genetik yang berbeda.  

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melalui teknik rekombinasi gen yang memanfaatkan bakteri E.coli dapat 

diperoleh insulin dalam jumlah banyak dan cepat. Bagaimana prinsip dasar 

teknik tersebut? 

2. Jelaskanlah prinsip dasar teknik isolasi DNA genom bakteri dan DNA plasmid 

bakteri! 

3. Bagaimana prinsip dasar pengklonan gen (gene cloning) yang juga disebut 

teknologi DNA rekombinan! 

4. Diskusikan dalam kelompok anda  tentang peran/manfaat teknologi DNA 

rekombinan dalam bidang kesehatan! 

5. Diskusikanlah dalam kelompok anda faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam merancang strategi untuk isolasi RNA. 

6. Pilihlah salah satu ide untuk membuat produk hasil teknologi DNA 

Rekombinan, sertakan dengan tahap-tahap teknologi DNA rekombinan yang 

lengkap (setiap kelompok memilih ide yang berbeda dengan kelompok 

lainnya). 

7. Diskusikan dalam kelompok anda apa saja manfaat/keuntungan teknologi 

DNA rekombinan dan apa saja kelemahan/kerugian dari dampak teknologi 

DNA rekombinan! 

8. Apa yang dimaksud dengan vektor dalam teknologi DNA rekombinan! 

Diskusikan apa manfaat vektor dalam teknologi DNA rekombinan, sertakan 

dengan contoh-contoh vektornya! 

9. Diskusikan dalam kelompok anda apa kriteria sel host yang baik dalam 

teknologi DNA rekombinan! 

10. Enzim DNA ligase merupakan enzim yang digunakan untuk menyambung 

atau menyisipkan DNA. Apabila enzim DNA ligase tidak berfungsi dengan baik 

maka apa yang akan terjadi dengan sel inang dan juga proses yang terjadi? 

3.5  Latihan Soal/Proyek 
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Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah 

metode untuk amplifikasi (perbanyakan) 

primer oligonukleotida diarahkan secara 

enzimatik urutan DNA spesifik. 

PCR memungkinkan adanya perbanyakan DNA 

antara dua primer, hanya di dalam tabung 

reaksi, tanpa perlu memasukkannya ke dalam 

sel (in vivo). Teknologi ini juga dikenal dengan 

tingkat sensitifitas yang cukup tinggi karena 

hanya membutuhkan secuplik sampel DNA 

saja untuk mendapatkan jutaan kopi DNA 

baru. 
 

Pada bab ini akan dipelajari 

tentang: 

 Pendahuluan 

 Definisi PCR 

 Komponen-komponen  

PCR 

 Tahapan-tahapan PCR 

 Jenis dari Polymerase 

Chain Reaction (PCR) 

 Manfaat Polymerase 

Chain Reaction 

 Aplikasi Polymerase Chain 

Reaction (PCR) 

 Tugas dan Proyek 

Bioteknologi 

 

BAB 4 

PCR 

(POLIMERASE CHAINS REACTION) 
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4.1 Pendahuluan  

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berkembang 

semakin pesat. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sering diterapkan adalah bioteknologi. Bioteknologi merupakan 

pemanfaatan berbagai prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme, 

sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi 

organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup 

manusia.  

Secara umum bioteknologi dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional 

merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan 

proses genetik yang terjadi secara alami. Bioteknologi tradisional ini terus 

mengalami perkembangan hingga ditemukannya struktur DNA yang diikuti 

dengan penemuan lainnya. Dengan ditemukannya struktur DNA dan 

berkembangnya ilmu pengetahuan tentang DNA, muncullah istilah 

bioteknologi modern. 

Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada 

manipulasi atau rekayasa DNA. Bioteknologi yang didasarkan pada 

manipulasi DNA ini dilakukan dengan memodifikasi gen spesifik dan 

memindahkannya pada organisme yang berbeda, seperti bakteri, hewan, dan 

tumbuhan. Produk dari bioteknologi modern, misalnya insulin, kloning 

domba Dolly, antibodi monoklonal. Dalam aplikasinya, bioteknologi 

menerapkan berbagai macam disiplin ilmu. Disiplin ilmu tersebut antara lain: 

mikrobiologi (tentang mikroba), biologi sel (tentang sel), genetika (tentang 

pewarisan sifat makhluk hidup), dan biokimia (tentang makhluk hidup dilihat 

dari aspek kimianya). Salah satu pokok bahasan yang penting untuk di 

pahami yaitu mengenai Polymerase Chain Reaction atau yang lebih dikenal 

dengan istilah PCR. PCR adalah suatu metode in vitro untuk menghasilkan 

sejumlah fragmen DNA spesifik dengan panjang dan jumlah skuens yang 

telah ditentukan dari jumlah kecil template kompleks. 
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PCR merupakan suatu teknik sangat kuat dan sangat sensitif dan dapat 

diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti biologi molekuler, genetika 

populasi, dan analisis forensik. Mengingat pentingnya peranan teknik PCR ini 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kedepan, maka dalam BAB ini 

akan dibahas tentang teknik PCR, prinsip-prinsip PCR, pertimbangan 

penggunaan PCR, dan manfaat PCR. 

 

4.2 Definisi Polymerase Chain Reaction 

Reaksi berantai polimerase atau lebih umum dikenal sebagai PCR 

(Polymerase Chain Reaction) merupakan suatu teknik atau metode 

perbanyakan (replikasi) DNA secara enzimatik tanpa menggunakan 

organisme. Dengan teknik ini, DNA dapat dihasilkan dalam jumlah besar 

dengan waktu relatif singkat sehingga memudahkan berbagai teknik lain yang 

menggunakan DNA. Teknik ini dirintis oleh Kary Mullis pada tahun 1983 

dan ia memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1994 berkat temuannya tersebut. 

Penerapan PCR banyak dilakukan di bidang biokimia dan biologi molekular 

karena relatif murah dan hanya memerlukan jumlah sampel yang kecil. 

Polymerase Chain Reaction (PCR), merupakan suatu proses sintesis 

enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida secara in vitro. Metode PCR 

dapat meningkatkan jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari 

jumlah semula. Setiap urutan basa nukleotida yang diamplifikasi akan 

menjadi dua kali jumlahnya. Kunci utama pengembangan PCR adalah 

menemukan bagaimana cara amplifikasi hanya pada urutan DNA target dan 

meminimalkan amplifikasi urutan non-target. 

Pada dasarnya reaksi PCR adalah tiruan dari proses replikasi DNA in 

vivo, yaitu dengan adanya pembukaan rantai DNA (denaturasi) utas ganda, 

penempelan primer (annealing) dan perpanjangan rantai DNA baru 

(extension) oleh DNA polimerase dari arah terminal 5‟ ke 3‟. Hanya saja pada 

teknik PCR tidak menggunakan enzim ligase dan primer RNA. Secara 

singkat, teknik PCR dilakukan dengan cara mencampurkan sampel DNA 

dengan primer oligonukleotida, deoksiribonukleotida trifosfat (dNTP), enzim 
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termostabil Taq DNA polimerase dalam larutan DNA yang sesuai, kemudian 

menaikkan dan menurunkan suhu campuran secara berulang beberapa puluh 

siklus sampai diperoleh jumlah sekuens DNA yang diinginkan. 

Menurut Erlich (1989) PCR adalah suatu metode in vitro yang 

digunakan untuk mensintesis sekuens tertentu DNA dengan menggunakan 

dua primer oligonukleotida yang menghibridisasi pita yang berlawanan dan 

mengapit dua target DNA. Kesederhanaan dan tingginya tingkat kesuksesan 

amplifikasi sekuens DNA yang diperoleh menyebabkan teknik ini semakin 

luas penggunaannya. PCR didasarkan pada amplifikasi enzimatik fragmen 

DNA dengan menggunakan dua oligonukleotida primer yaitu komplementer 

dengan ujung 5‟dari dua untaian sekuen target. Oligonukleotida ini digunakan 

sebagai primer (primer PCR) untuk memungkikan DNA template dikopi oleh 

DNA polimerase. Untuk mendukung terjadinya annealing primer ini pada 

template pertama kali diperlukan untuk memisahkan untaian DNA substrat 

melalui pemanasan. 

Hampir semua aplikasi PCR mempekerjakan DNA polimerase yang 

stabil terhadap panas, seperti polimerase Taq.  Awalnya enzim diisolasi dari 

bakteri Aquaticus Thermus. DNA polimerase enzimatis ini merakit sebuah 

untai DNA baru dari pembangunan blok DNA, nukleotida , dengan 

menggunakan DNA beruntai tunggal sebagai template dan oligonukleotida 

DNA (juga disebut primer DNA), yang dibutuhkan untuk inisiasi sintesis 

DNA. Sebagian besar metode PCR menggunakan siklus termal, yaitu, 

bergantian pemanasan dan pendinginan sampel PCR untuk serangkaian 

langkah pasti suhu. 

Langkah-langkah siklus termal yang diperlukan pertama yang secara 

fisik memisahkan dua helai dalam heliks ganda DNA pada suhu tinggi dalam 

proses yang disebut DNA leleh. Pada suhu yang lebih rendah, masing-masing 

untai kemudian digunakan sebagai template dalam sintesis DNA oleh 

polimerase DNA untuk selektif memperkuat DNA target. Selektivitas hasil 

PCR dari penggunaan primer yang komplementer ke wilayah yang 

ditargetkan untuk amplifikasi DNA di bawah kondisi spesifik siklus termal. 
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4.3 Komponen-komponen  Polymerase Chain Reaction 

Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama adalah :  

1. DNA Cetakan 

DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan di 

lipatgandakan.  Fungsi DNA templat di dalam proses PCR adalah sebagai 

cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. Template 

DNA ini dapat berupa DNA kromosom, DNA plasmid ataupun fragmen 

DNA apapun asal di dalam DNA templat tersebut mengandung fragmen 

DNA target yang dituju. Reaksi pelipatgandaan suatu fragmen DNA 

dimulai dengan melakukan denaturasi DNA template (cetakan) sehingga 

rantai DNA yang berantai ganda (double stranded) akan terpisah menjadi 

rantai tunggal (single stranded). Denaturasi DNA dilakukan dengan 

menggunakan panas  selama 1–2 menit, kemudian suhu diturunkan 

menjadi sekitar   sehingga primer akan “menempel” (annealing) pada 

cetakan yang telah terpisah menjadi rantai tunggal. Primer akan 

membentuk jembatan hydrogen dengan cetakan pada daerah sekuen yang 

komplementer dengan dengan sekuen primer. Suhu   yang digunakan 

untuk penempelan primer pada dasarnya merupakan kompromi. 

Amplifikasi akan lebih efisien jika dilakukan pada suhu yang lebih rendah. 

 
Gambar 4.1 DNA cetakan 
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2. Oligonukleotida Primer 

Oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek 

(15 – 25 basa nukleotida) yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai 

DNA. Primer yang digunakan dalam PCR ada dua yaitu oligonukleotida 

yang mempunyai sekuen yang identik dengan salah satu rantai DNA 

cetakan pada ujung 5‟-fosfat, dan oligonukleotida yang kedua identik 

dengan sekuen pada ujung 3‟OH rantai DNA cetakan yang lain. Proses 

annealing biasanya dilakukan selama 1–2 menit. Setelah dilakukan 

annealing oligonukleotida primer dengan DNA cetakan, suhu inkubasi 

dinaikkan menjadi   selama 1,5 menit. Pada suhu ini DNA polymerase 

akan melakukan proses polimerasi rantai DNA yang baru berdasarkan 

informasi yang ada pada DNA cetakan. Setelah terjadi polimerasi, rantai 

DNA yang baru akan membentuk jembatan hydrogen dengan DNA 

cetakan. DNA rantai ganda yang terbentuk dengan adanya ikatan hydrogen 

antara rantai DNA cetakan dengan rantai DNA yang baru hasil polimerasi 

selanjutnya akan didenaturasi lagi dengan menaikkan suhu ingkubasi 

menjadi rantai DNA yang baru tersebut selanjutnya akan berfungsi sebagai 

cetakan bagi reaksi polimerasi berikutnya. 

Reaksi-reaksi seperti yang sudah dijelaskan tersebut diulangi lagi 

sampai 25–30 klai (siklus) sehingga pada akhir siklus akan didapatkan 

molekul-molekul DNA rantai ganda yang baru hasil polimerasi dalam 

jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah DNA cetakan 

yang digunakan. Banyaknya siklus amplifikasi tergantung pada kosentrasi 

DNA target di dalam campuran reaksi. Paling tidak, diperlukan 25 siklus 

untuk melipatgandakan satu kopin sekuen DNA target di dalam genom 

mamalia agar hasilnya dapat dilihat secara langsung, misalnya dengan 

elektroforosis gel agarose. Akan tetapi, pada umumnya kosentrasi DNA 

polimerasi Taq menjadi terbatas setelah 25 – 30 siklus amplikasi. 
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3. Deoksiribonukleotida Trifosfat (dNTP) 

Shanghai Shine Gene Molecular Biotech, Inc. (2009) menyatakan 

bahwa campuran dNTP adalah larutan air pada pH 7,0 yang mengandung 

dATP, dCTP, dGTP dan dTTP, masing-masing pada konsentrasi akhir 

baik 10mm atau 25mm. dNTP yang siap digunakan merupakan solusi 

yang dirancang untuk menghemat  waktu dan untuk menyediakan 

reproduktifitas yang lebih tinggi  dalam aplikasi PCR dan lainnya. 

 

Gambar 4.2 Deoksiribonukleotida trifosfat (dNTP) 

 

1) DNA Polimerase 

Pada awal perkembangannya, DNA polymerase yang digunakan 

dalam PCR adalah fragmen Klenow DNA polymerase I yang berasal 

dari Escherichia coli (Mullis dan Fallona, 1989). Fragmen Klenow 

adalah DNA polymerase yang telah dihilangkan aktivitas eksonuklease 

(5‟ → 3‟)-nya. Beberapa kelemahan fragmen Klenow antara lain adalah 

bahwa enzim ini tidak tahan panas, laju polemerase untuk 

menggabungkan nukleotida dengan suatu primer secara terus-menerus 

tanpa terdisosiasi dari komplek primer-DNA cetakan. Hampir semua 

DNA polymerase mempunyai prosesivitas yang rendah sehingga akan 

terdisosiasi dari komplek primer-DNA cetakan setelah menggabungkan 

kurang dari 10 nukleotida. Salah satu perkecualian adalah T7 DNA 
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polymerase yang mampu menggabungkan ribuan nukleotida tanpa 

terdisosiasi dari komplek primer-DNA cetakan. 

2) PCR Buffer dan Konsentrasi Mg2+ 

Buffer standar untuk PCR tersusun atas 50mM KCl, 10mM Tris-Cl 

(pH8.3) dan 1.5mM MgCl2. Buffer standard ini akan bekerja dengan 

baik untuk DNA template dan primer dengan kondisi tertentu, tetapi 

mungkin tidak optimum dengan kombinasi yang lain.  Produk PCR 

buffer ini terkadang dijual dalam bentuk tanpa atau dengan MgCl2. 

Konsentrasi ion magnesium dalam PCR buffer merupakan faktor yang 

sangat kritikal, karena kemungkinan dapat mempengaruhi proses 

annealing primer, temperatur dissosiasi untai DNA template, dan 

produk PCR. Hal ini disebabkan konsentrasi optimal ion Mg
2+ 

itu 

sangat rendah. Hal ini penting untuk preparasi DNA template yang 

tidak mengandung konsentrasi chelating agent yang tinggi, seperti 

EDTA atau phosphat. Ion Mg
2+

 yang bebas bila terlalu rendah atau 

tidak ada, maka biasanya tidak menghasilkan produk akhir PCR, sedang 

bila terlalu banyak ion Mg
2+

yang bebas akan menghasilkan produk 

PCR yang tidak diinginkan. 

 

4.4 Tahapan-tahapan Polymerase Chain Reaction 

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

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

Denaturasi merupakan proses pemisahan utas ganda DNA menjadi dua utas 

tunggal DNA yang menjadi cetakan (templat) sebagai tempat penempelan 

primer dan tempat kerja DNA polimerase, dengan pemanasan singkat pada 

suhu 90-95°C selama beberapa menit. Penjelasan ringkas tentang setiap siklus 

reaksi PCR adalah sebagai berikut : 

1. Denaturasi  

Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim taq 

polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA 

merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai 
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tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit, untuk meyakinkan 

bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. 

Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi 

(membentuk DNA untai ganda lagi) secara cepat, dan ini mengakibatkan 

gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat 

mengurangi aktifitas enzim Taq polymerase. Aktifitas enzim tersebut 

mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit masing-

masing pada suhu 92,5; 95 dan 97,5 
o
C.  

2. Annealing (penempelan primer)  

Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik 

adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18 – 25 basa, mengandung 50 – 

60 % G+C dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens 

DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling 

berkomplemen, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur 

sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu 

annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30 – 45 detik. Semakin 

panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur 

penempelan yang digunakan adalah antara 36
o
C sampai dengan 72

o
C, 

namun suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50 – 60
o
C.  

3. Pemanjangan Primer (Extention)  

Selama tahap ini Taq polymerase memulai aktivitasnya 

memperpanjang DNA primer dari ujung 3‟. Kecepatan penyusunan 

nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72
o
C diperki rakan 35–100 

nukleotida/detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam dan 

molekul DNA target. Dengan demikian untuk produk PCR dengan 

panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk 

tahap perpanjangan primer ini. Biasanya di akhir siklus PCR waktu yang 

digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit sehingga seluruh 

produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Selain ketiga proses 

tersebut, secara umum PCR didahului dan diakhiri oleh tahapan berikut: 
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a. Pra-Denaturasi 

Dilakukan selama 1-9 menit di awal reaksi untuk memastikan 

kesempurnaan denaturasi dan mengaktifasi DNA polymerase (jenis hot-

start alias baru aktif kalau dipanaskan terlebih dahulu). 

b. Final Elongasi 

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

15 menit untuk memastikan bahwa setiap utas tunggal yang tersisa sudah 

diperpanjang secara sempurna. Proses ini dilakukan setelah siklus PCR 

terakhir. 

 

Gambar 4.3. Pemanjangan primer (Extention) 

 

4.5 Jenis dari Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Teknik PCR dapat dimodifikasi ke dalam beberapa jenis diantaranya :  

1. Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP);  

Metode ini digunakan untuk membedakan organisme berdasarkan analisis 

model derifat dari perbedaan DNA. 
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Gambar 4.4 Restriction fragment length polymorphism (RFLP) 

 

2. Inverse-PCR, 

Metode ini digunakan ketika hanya satu sekuen internal yang diketahui. 

Template didigesti dengan enzim restriksi yang memotong bagian luar 

daerah yang akan diamplifikasi, fragmen restriksi yang dihasilkan 

ditempelkan dengan ligasi dan diamplifikasi dengan menggunakan sekuen 

primer yang memiliki titik ujung yang memiliki jarak yang jauh satu sama 

lain dengan segmen eksternal yang telah tergabung. Metode ini khusus 

digunakan untuk mengidentifikasi ”sekuen antara” dari beragam gen.  

3. Nested-PCR 

Proses ini memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk 

selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak diperlukan. Dua set 

primer digunakan untuk mendukung metode ini, set kedua 

mengamplifikasi target kedua selama proses pertama berlangsung. 

Sekuens DNA target dari satu set primer yang disebut primer inner 

disimpan di antara sekuens target set kedua dari primer yang disebut 

sebagai outer primer. Pada prakteknya, reaksi pertama dari PCR 

menggunakan outer primer, lalu reaksi PCR kedua dilakukan dengan inner 

primer atau nested primer menggunakan hasil dari produk reaksi yang 
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pertama sebagai target amplifikasi. Nested primer akan menyatu dengan 

produk PCR yang pertama dan menghasilkan produk yang lebih pendek 

daripada produk yang pertama.  

4. Quantitative-PCR; 

Digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR. Metode ini 

secara tidak langsung digunakan untuk mengukur kuantitas, dimulai dari 

jumlah DNA, cDNA, atau RNA. Hasil dari metode ini juga menampilkan 

copy dari sampel  

5. Reverse Transcriptase (RT-PCR); 

Metode ini digunakan untuk amplifikasi, isolasi atau identifikasi sekuen 

dari sel atau jaringan RNA. Metode ini dibantu oleh reverse transcriptase 

(mengubah RNA menjadi cDNA), mencakup pemetaan, menggambarkan 

kapan dan dimana gen diekspresikan.  

 

Gambar 4.5. Reverse transcriptase (RT-PCR) 

 

6. Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD)  

Bertujuan untuk mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA. Metode ini 

dikembangkan oleh Welsh and Mc Clelland (1990) dengan cara 
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mengkombinasikan teknik PCR menggunakan primer–primer dengan 

sequens acak untuk keperluan amplifikasi lokus acak dari genom. 

  

Gambar 4.6 Random amplified polymorphic DNA (RAPD) 

4.6. Manfaat Polymerase Chain Reaction 

Saat ini PCR sudah digunakan secara luas untuk berbagai macam kebutuhan, 

diantaranya :  

1. Isolasi Gen 

Kita tahu bahwa DNA makhluk hidup memiliki ukuran yang 

sangat besar, DNA manusia memiliki panjang sekitar 3 miliar basa, dan di 

dalamnya mengandung ribuan gen. Fungsi utama DNA adalah sebagai 

sandi genetik, yaitu sebagai panduan sel dalam memproduksi protein, 

DNA ditranskripsi menghasilkan RNA, RNA kemudian diterjemahkan 

untuk menghasilkan rantai asam amino/protein. Dari sekian panjang DNA 

genome, bagian yang menyandikan protein inilah yang disebut gen. Para 

ahli seringkali membutuhkan gen tertentu untuk diisolasi.  

Sebagai contoh, dulu kita harus mengekstrak insulin langsung dari 

pancreas sapi atau babi, kemudian menjadikannya obat diabetes, proses 

yang rumit dan tentu saja mahal serta memiliki efek samping karena 
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insulin dari sapi atau babi tidak benar-benar sama dengan insulin manusia. 

Berkat teknologi rekayasa genetik, kini mereka dapat mengisolasi gen 

penghasil insulin dari DNA genome manusia, lalu menyisipkannya ke sel 

bakteri (dalam hal ini E. coli) agar bakteri dapat memproduksi 

insulin. Hasilnya insulin yang sama persis dengan yang dihasilkan dalam 

tubuh manusia, dan sekarang insulin tinggal diekstrak dari bakteri, lebih 

cepat, mudah, dan tentunya lebih murah ketimbang cara konvensional 

yang harus „mengorbankan‟ sapi atau babi. Untuk mengisolasi gen, 

diperlukan DNA pencari atau dikenal dengan nama „probe‟ yang memiliki 

urutan basa nukleotida sama dengan gen yang kita inginkan. Probe ini bisa 

dibuat dengan teknik PCR menggunakan primer yang sesuai dengan gen 

tersebut. 

2. DNA Sequencing.  

Urutan basa suatu DNA dapat ditentukan dengan teknik DNA 

Sequencing, metode yang umum digunakan saat ini adalah metode Sanger 

(chain termination method) yang sudah dimodifikasi menggunakan dye-

dideoxy terminator, dimana proses awalnya adalah reaksi PCR dengan 

pereaksi yang agak berbeda, yaitu hanya menggunakan satu primer (PCR 

biasa menggunakan 2 primer) dan adanya tambahan dideoxynucleotide 

yang dilabel fluorescent. Karena warna fluorescent untuk setiap basa 

berbeda, maka urutan basa suatu DNA yang tidak diketahui bisa 

ditentukan.  



 

50 

 

 
 

Gambar 4.7 DNA sequencing 

 

3. Identifikasi Forensik  

Seseorang yang terlibat kejahatan (baik pelaku maupun korban), 

korban kecelakaan atau bencana kadang sulit dilakukan. Jika identifikasi 

secara fisik sulit atau tidak mungkin lagi dilakukan, maka pengujian DNA 

adalah pilihan yang tepat. DNA dapat diambil dari bagian tubuh manapun, 

kemudian dilakukan analisa PCR untuk mengamplifikasi bagian-bagian 

tertentu DNA yang disebut fingerprints atau DNA sidik jari, yaitu bagian 

yang unik bagi setiap orang. Hasilnya dibandingkan dengan DNA sidik 

jari keluarganya yang memiliki pertalian darah, misalnya ibu atau bapak 

kandung. Jika memiliki kecocokan yang sangat tinggi maka bisa 

dipastikan identitas orang yang dimaksud. Banyak orang yang 

memanfaatkan pengujian ini untuk menelusuri orang tua „sesungguhnya‟ 

dari seorang anak.  



 

51 

 

 

Gambar 4.8 Identifikasi forensik 

4. Diagnosa Penyakit.  

Penyakit Influenza A (H1N1) yang dikenal dengan flu babi. 

Penyakit berbahaya seperti ini memerlukan diagnosa yang cepat dan 

akurat. PCR merupakan teknik yang sering digunakan. Teknologi saat ini 

memungkinkan diagnosa dalam hitungan jam dengan hasil akurat. Disebut 

akurat karena PCR mengamplifikasi daerah tertentu DNA yang merupakan 

ciri khas virus Influenza A (H1N1) yang tidak dimiliki oleh virus atau 

makhluk lainnya. 

Tabel 4.1 Diagnosis penyakit 
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4.7 Aplikasi PCR 

1. Sidik Jari DNA  

Salah satu langkah pada pengembangan teknik sidik jari DNA 

dibuat pada 1980. Secara kebetulan, Wyman dan White menemukan 

bagian DNA manusia menunjukkan sangat variabel dan menunjukkan 

variasi multialel, yaitu sikuen itu terulang secara acak pada seluruh bagian 

genom. Beberapa tahun kemudian daerah hipervariabel yang lain juga 

diketemukan dan diketahui bahwa daerah variabel terdiri atas pengulangan 

searah dari suatu sekuen pendek yang dinamakan minisatelit. Perbedaan 

alel dalam jumlah satuan pengulangan menghasilkan polimorfisme yang 

dapat dideteksi dengan menggunakan enzim restriksi yang memotong di 

luar daerah pengulangan dan menghasilkan perubahan panjang fragmen 

potongan yang dapat ditunjukkan dengan hibridisasi southern. Langkah 

utama ditemukan teknik sidik jari DNA adalah dari hasil kerja Alec 

Jeffreys dan kawan-kawannya dari University of Leicester UK. Pada saat 

mempelajari gena mioglobin manusia, mereka mengidentifikasi suatu 

minisatelit yang terdiri dari empat pengulangan searah dengan ukuran 33 

pasang basa setiap satuannya, yang mempunyai kesamaan dengan 

minisatelit lainnya.  

Ketika minisatelit ini dilabel dan digunakan sebagai pelacak pada 

hibridisasi southern untuk DNA manusia yang telah dipotong dengan 

enzim restriksi HinfI, HaeIII, atau Sau 3A, yang mengenal empat basa, 

muncul banyak pita hibridisasi. Pita-pita ini berukuran lebih besar 

daripada yang diduga. HinfI akan memotong DNA dengan ukuran sekitar 

200-400 pasang basa. Dari hasil ini disimpulkan bahwa pita yang lebih 

besar muncul karena jumlah pengulangan yang banyak dari satuan sekuen 

spesifik pada minisatelit. Dengan menggunakan pelacak yang sama untuk 

menapis pustaka genom manusia diperoleh sejumlah minisatelit 

mengandung 3 sampai 29 satuan pengulangan dengan ukuran setiap 

satuannya antara 16-64 pasang basa. Analisis sikuen dari setiap satuan 

menunjukkan ada kesamaan antara 10-15 pasang basa. Dari sejumlah 
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minisatelit itu ternyata minisatelit 33,6 dan 33,15 menghasilkan sidik jari 

DNA berbeda sehingga banyak digunakan sebagai pelacak lokus banyak.  

2. Teknik dasar sidik jari  DNA  

Sidik jari DNA berdasarkan pada deteksi fragmen terpotong 

dengan hibridisasi southern. Sampel DNA diisolasi dan dipotong dengan 

enzim restriksi hinfI. Enzim ini mengenal empat pasang basa (GANTC) 

sehingga frekuensi pengenalannya lebih besar. Hal ini berakibat fragmen 

yang dihasilkan berukuran kecil. Akan tetapi enzim ini tidak memotong di 

dalam minisatelit. Fragmen DNA yang dihasilkan dipisahkan dengan 

elektroforesis gel agarosa. Fragmen yang membawa minisatelit berukuran 

di atas rata-rata ukuran fragmen dan panjangnya sesuai dengan jumlah 

satuan sekuen terulang. Fragmen ini dipindahkan dan difiksasi pada 

membran dan diinkubasi dengan pelacak berlabel yang akan menempel 

pada daerah minisatelit pada membran sehingga terjadi hibridisasi spesifik. 

Langkah selanjutnya menghilangkan interaksi tidak spesifik antara pelacak 

DNA. Pada hibridisasi dapat ditunjukan dengan menggunakan label 

radioaktif. Metode ini menghasilkan pola sidik jari yang unik untuk setiap 

individu. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada isolasi sejumlah 

DNA tanpa terdegradasi. Untuk penggunaan tertentu seperti ilmu 

kehakiman, hal tersebut dapat merupakan masalah jika jumah DNA yang 

tersedia sangat sedikit dan kualitasnya rendah. Dalam hal ini dapat 

digunakkan teknik sidik jari DNA dengan mengamplifikasi daerah spesifik 

pada DNA yang disebut mikrosatelit dengan satuan pengulangan antara 2-

5 pasang basa (simple tandem repeat, STR). Analisis dengan PCR pada 

daerah STR akan mengatasi masalah tersebut.  
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Gambar 4.9. Penggunaan teknologi molekuler untuk mengidentifikasi 

bakteri (Thieman, et al, 2004) 
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4.8  Latihan Soal/Proyek 

1. Diskusikanlah prinsip dasar dan manfaat DNA finger printing dalam 

dunia kesehatan! 

2. Bagaimanakah prinsip dasar dan manfaat reverse transcriptase PCR! 

3. Apa yang dimaksud dengan DNA probe dan apa manfaatnya? 

4. Apa yang dimaksud dengan pustaka DNA dan jelaskanlah cara 

penapisannya! 

5. Bagaimanakah prinsip real time PCR! 

6. Buatlah langkah-langkah dalam  mengisolasi DNA faga! 

7. Jelaskanlah cara pemekatan DNA faga sebagai vektor! 

8. Buatlah langkah-langkah mendiagnosis patogen dan jelaskanlah 

keunggulan cara molekuler! 

9. Diskusikan dalam kelompok bagaimana langkah-langkah 

penggunaan teknik PCR dengan benar! 

10. Berikan contoh-contoh kasus dan penjelasan yang perlu dilakukan 

atau dianalisis melalui PCR! 

11. Diskusikan dalam kelompok, komponen apa saja yang diperlukan 

dalam penggunaan PCR! 
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Pada BAB ini akan dipelajari 

tentang:  

• Pengertian fermentasi  

• Jenis-jenis fermentasi  

• Sifat fermentasi  

• Mikrobia yang berperan 

dalam fermentasi   

• Produk-produk fermentasi 

(tempe, tape, anggur, 

asam asetat, teh 

kombucha, kecap, roti, 

yoghur, nata de coco, 

taucho dan keju). 

• Tugas dan proyek 

bioteknologi 

 

Pengolahan makanan dan minuman dengan 

cara fermentasi di Indonesia sudah 

dilakukan sejak zaman dahulu, dimana 

dengan memanfaatkan mikroorganisme 

sebagai teknologinya. Pengolahan dan 

pengawetan makanan atau minuman 

dengan menggunakan mikroba bertujuan 

agar zat makanan tidak lekas busuk (rusak), 

selain itu, juga memiliki rasa dan bau yang 

enak (khas) serta kandungan gizi yang kaya 

dan lengkap. Beberapa produk minuman 

hasil fermentasi antara lain: bir, yoghurt, 

keju, cuka, sirkol, acar, sosis, kecap, tempe, 

tape, oncom, nata de coco, teh kombucha 

dan lain-lain 

BAB 5 

FERMENTASI 

(Teknologi dan Produk 

Fermentasi) 
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5.1 Pengertian Fermentasi 

Fermentasi adalah proses yang memanfaatkan kemampuan mikroba 

untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu 

lingkungan yang dikendalikan. Fermentasi merupakan bentuk penerapan atau 

aplikasi tertua dari bidang bioteknologi. Pada mulanya istilah fermentasi 

digunakan untuk menunjukkan proses pengubahan glukosa menjadi alkohol 

yang berlangsung secara anaerob. Bangsa Somaria dan Babilon kuno sudah 

mengkonsumsi minuman beralkohol seperti bir sejak 6000 tahun sebelum 

masehi. Bangsa Mesir sudah mulai membuat adonan kue asam sejak tahun 

4000 sebelum masehi. Sedangkan di negara-negara Eropa, minuman anggur 

sudah dikenal jauh dimasa lalu dan dibuat melalui proses fermentasi. 

Fermentasi merupakan proses pengubahan bahan organik menjadi 

bentuk lain yang lebih berguna dengan bantuan mikroorganisme secara 

terkontrol. Mikroorganisme yang terlibat diantaranya adalah bakteri, 

protozoa, jamur/kapang/fungi dan, ragi atau yeast. Contoh proses fermentasi 

adalah pembuatan tape, tempe, kecap, oncom, roti, brem, keju, dan yogurt. 

Untuk menghasilkan suatu produk fermentasi tertentu, dibutuhkan kondisi 

fermentasi dan jenis mikroba dengan karakteristik tertentu juga. Oleh karena 

itu, diperlukan keadaan lingkungan, substrat (media), serta perlakuan 

(treatment) yang sesuai sehingga produk yang dihasilkan menjadi optimal. 

Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi 

produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. 

Produk-produk tersebut biasanya dimanfatkan sebagai minuman atau 

makanan. Fermentasi suatu cara telah dikenal dan digunakan sejak lama atau 

sejak jaman kuno. Sebagai suatu proses fermentasi memerlukan:  

1. Mikroba sebagai inokulum. 

2. Tempat (wadah) untuk menjamin proses fermentasi berlangsung 

dengan optimal. 

3. Substrat sebagai tempat tumbuh (medium) dan sumber nutrisi bagi 

mikroba. 
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5.2 Jenis-jenis Fermentasi 

1. Fermentasi Alkohol  

Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi 

etanol (etil alkohol) dan karbondioksida. Organisme yang berperan yaitu 

Saccharomyces cerevisiae (ragi) untuk pembuatan tape, roti, dan minuman 

keras.  

 

Reaksi Kimia: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP 

 

2. Fermentasi Asam Laktat  

Fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau 

manusia, ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu 

berat. Di dalam sel otot asam laktat dapat menyebabkan gejala kram dan 

kelelahan. Laktat yang terakumulasi sebagai produk limbah dapat 

menyebabkan otot letih dan nyeri, namun secara perlahan diangkut oleh 

darah ke hati untuk diubah kembali menjadi piruvat. 

3. Fermentasi Asam Cuka  

Fermentasi asam cuka merupakan suatu contoh fermentasi yang 

berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri 

asam cuka (Acetobacter aceti) dengan substrat etanol. Energi yang 

dihasilkan 5 kali lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh fermentasi 

alkohol secara anaerob. 

 

5.3 Sifat Fermentasi 

Fermentasi terbagi dua tipe berdasarkan tipe kebutuhan akan oksigen yaitu 

tipe aerobic dan anaerobic. 

1. Tipe Fermentasi Aerobik 

Fermentasi aerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan 

oksigen. Semua organisme untuk hidupnya memerlukan sumber energi 

yang diperoleh dari hasil metabolisme bahan pangan, dimana organisme 

itu berada. Mikroorganisme adalah organisme yang memerlukan energi 
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tersebut. Bahan energi yang paling banyak digunakan mikroorganisme 

untuk tumbuh adalah glukosa. Dengan adanya oksigen maka 

mikroorganisme dapat mencerna glukosa menghasilkan air, 

karbondioksida, dan sejumlah besar energi. 

2. Tipe Fermentasi Anaerobik 

Fermentasi anaerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak 

memerlukan oksigen. Beberapa mikroorganisme dapat mencerna bahan 

energinya tanpa adanya oksigen jadi hanya sebagian bahan energi itu 

dipecah, yang dihasilkan adalah sebagian dari energi, karbondioksida, dan 

air, termasuk sejumlah asam laktat, asetat, etanol, asam volatile, alkohol, 

dan ester. 

Pada tipe-tipe tersebut harus diperhatikan perubahan secara 

mikrobiologi dalam makanan dimana mikroba bersifat fermentatif dapat 

mengubah karbohidrat dan turunannya menjadi alkohol, asam, dan 

karbondioksida, disusul dengan mikroba proteolitik dapat memecah 

protein dan komponen nitrogen kimia, sehingga menghasilkan bau busuk 

yang tidak diinginkan. Sedangkan mikroba lipolotik akan menghidrolisa 

lemak, fosfolipid, dan turunannya dengan menghasilkan bau tengik. Bila 

alkohol dan asam yang dihasilkan mikroba cukup tinggi, maka 

pertumbuhan mikroba proteolitik dan lipolitik dapat dihambat. Jadi pada 

prinsipnya fermentasi adalah menumbuhkan pertumbuhan mikroba 

pembentukan alkohol dan asam, dan menekan pertumbuhan mikroba 

proteolitik, dan lipolitik. 

Pada fermentasi anaerob, zat-zat organik dikatabolisme tanpa 

kehadiran oksigen yang berarti tidak adanya akseptor elektron eksternal 

melainkan melalui keseimbangan reaksi oksidasi-reduksi internal. Produk 

dihasilkan selama proses penerimaan elektron yang dilepaskan saat 

pemecahan zat-zat organik. Oleh karenanya zat-zat organik tersebut 

berperan sebagai akseptor dan donor elektron. Pada fermentasi, substrat 

hanya dioksidasi sebagian dan oleh karena itu hanya sedikit energi yang 

bisa dihasilkan. Glukosa sebagai substrat akan melepaskan elektron saat 
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dirubah menjadi piruvat, namun elektron tersebut kemudian akan diambil 

piruvat untuk menjadi etanol.  

Organisme anaerobik fermentatif biasanya menggunakan jalur 

fermentasi asam laktat:   

C6H12O6 + 2 ADP + 2 fosfat → 2 asam laktat + 2 ATP. 

Energi yang dilepaskan pada persamaan ini sekitar 150 kJ per mol, yang 

disimpan dalam regenerasi dua ATP dari ADP per glukosa. Ini hanya 5% 

energi per molekul gula daripada yang dapat dihasilkan oleh reaksi 

aerobik. Tumbuhan dan jamur (contohnya ragi) biasanya melakukan 

fermentasi alkohol (etanol) ketika oksigen terbatas melalui reaksi berikut: 

C6H12O6 + 2 ADP + 2 fosfat → 2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 ATP 

Energi yang dilepaskan sekitar 180 kJ per mol, yang disimpan dalam 

regenerasi dua ATP dari ADP per glukosa. Sumber energi dalam kondisi 

anaerobik fermentasi diperkirakan menjadi cara untuk menghasilkan 

energi pada organisme purba sebelum oksigen berada pada konsentrasi 

tinggi di atmosfer seperti saat ini, sehingga fermentasi merupakan bentuk 

purba dari produksi energi sel. Produk fermentasi mengandung energi 

kimia yang tidak teroksidasi penuh tetapi tidak dapat mengalami 

metabolisme lebih jauh tanpa oksigen atau akseptor elektron lainnya (yang 

lebih highly-oxidized) sehingga cenderung dianggap produk sampah 

(buangan). Konsekuensinya adalah bahwa produksi ATP dari fermentasi 

menjadi kurang effisien dibandingkan oxidative phosphorylation, dimana 

piruvat teroksidasi penuh menjadi karbondioksida. Fermentasi 

menghasilkan dua molekul ATP per molekul glukosa bila dibandingkan 

dengan 36 ATP yang dihasilkan respirasi aerobik. 

"Glikolisis aerobik" adalah metode yang dilakukan oleh sel otot 

untuk memproduksi energi intensitas rendah selama periode di mana 

oksigen berlimpah. Pada keadaan rendah oksigen, makhluk bertulang 

belakang (vertebrata) menggunakan "glikolisis anaerobik" yang lebih cepat 

tetapi kurang efisisen untuk menghasilkan ATP. Kecepatan menghasilkan 

ATP-nya 100 kali lebih cepat daripada oxidative phosphorylation. 
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Walaupun fermentasi sangat membantu dalam waktu pendek dan intensitas 

tinggi untuk bekerja, ia tidak dapat bertahan dalam jangka waktu lama 

pada organisme aerobik yang kompleks. Sebagai contoh, pada manusia, 

fermentasi asam laktat hanya mampu menyediakan energi selama 30 detik 

hingga 2 menit. 

Tahap akhir dari fermentasi adalah konversi piruvat ke produk 

fermentasi akhir. Tahap ini tidak menghasilkan energi tetapi sangat 

penting bagi sel anaerobik karena tahap ini meregenerasi nicotinamide 

adenine dinucleotide (NAD+), yang diperlukan untuk glikolisis. Ia 

diperlukan untuk fungsi sel normal karena glikolisis merupakan satu-

satunya sumber ATP dalam kondisi anaerobik. 

 

5.4 Mikroba yang Berperan dalam Fermentasi 

Mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi dapat berasal dari 

jenis bakteri dan jenis fungi. Beberapa mikroba jenis bakteri dan fungi adalah 

sebagai berikut : 

1. Mikroba Jenis Bakteri 

a. Lactobacillus 

Bakteri ini dikenal juga dengan nama bakteri laktat terdiri dari 

delapan jenis yang mempunyai manfaat berbeda-beda. Diantara jenis 

bakteri Lactobacillus yang paling dikenal adalah Lactobacillus 

bulgaricus dan Lactobacillus sp. 

Lactobacillus bulgaricus merupakan salah satu bakteri yang 

berperan penting dalam pembuatan yoghurt. Yoghurt merupakan hasil 

olahan fermentasi dari susu. Bakteri ini hidup di dalam susu dan 

mengeluarkan asam laktat yang dapat mengawetkan susu dan mengurai 

gula susu sehingga orang yang tidak tahan dengan susu murni dapat 

mengonsumsi yoghurt tanpa khawatir akan menimbulkan masalah 

kesehatan. 

Lactobacillus sp. biasanya digunakan untuk pembuatan terasi. 

Terasi biasanya terbuat dari udang kecil (rebon), ikan kecil ataupun teri. 
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Proses pembuatan terasi dilakukan secara fermentasi. Rebon yang telah 

kering ditumbuk dan dicampur dengan bahan lain kemudian diperam 

selama 3-4 minggu. Selama fermentasi, protein diekstrak menjadi 

turunan-turunannya seperti pepton, peptida, dan asam amino. 

Fermentasi juga menghasilkan amonia yang menyebabkan terasi berbau 

merangsang. 

Ada beberapa jenis Lactobacillus yang juga berperan dalam 

pembuatan kefir. Bakteri yang berperan antara lain: Lactocococcus 

lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus kefir, Lactobacillus 

kefirgranum, Lactobacillus parakefir. Semua bakteri tadi merupakan 

bibit kefir dan berfungsi sebagai penghasil asam laktat dari laktosa. 

Sedangkan Lactobacillus kefiranofaciens berperan sebagai pembentuk 

lendir (matriks butiran kefir) 

b. Streptococcus 

Pada pembuatan mentega dan keju, bakteri Streptococcus lactis 

diperlukan untuk menghasilkan asam laktat. Pada pembuatan keju, 

asam laktat dapat menghasilkan gumpalan susu berbentuk seperti tahu. 

Gumpalan ini kemudian dipadatkan dan diberi garam. Garam berfungsi 

untuk mempercepat proses pengeringan, penambah rasa dan pengawet. 

Keju diperam untuk dimatangkan selama sekitar 4 minggu. Selama 

proses pemeraman inilah, citarasa, dan tekstur dari keju terbentuk. 

c. Pediococcus cerevisiae 

Bakteri Pediococcus sp. digunakan dalam pembuatan sosis. Tidak 

semua sosis dibuat melalui proses fermentasi. Sosis fermentasi dikenal 

dengan istilah dry sausage atau semi dry sausage. Contoh sosis jenis ini 

antara lain adalah salami sausage, papperson sausage, dan genoa 

sausage. 

d. Acetobacter 

Jenis acetobacter yang terkenal perannya dalam pengolahan 

makanan adalah Acetobacter xylinum yang berperan dalam pembuatan 

nata de coco. Bakteri ini disebut juga dengan bibit nata. Bakteri akan 
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membentuk serat nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah 

asam. Dalam kondisi tersebut, bakteri akan menghasilkan enzim yang 

dapat membentuk zat gula menjadi serat atau selulosa. Dari jutaan 

bakteri yang tumbuh pada air kelapa tersebut akan dihasilkan jutaan 

benang-benang selulosa yang akan memadat dan menjadi lembaran-

lembaran putih yang disebut nata. 

 

2. Mikroba Jenis Fungi 

a. Rhyzopus oryzae 

Jamur ini sangat berperan dalam pembuatan tempe. Tempe 

sendiri dapat dibuat dari kacang kedelai maupun bahan nabati lain yang 

berprotein. Pada tempe berbahan kedelai, jamur selain berfungsi untuk 

mengikat atau menyatukan biji kedelai juga menghasilkan berbagai 

enzim yang dapat meningkatkan nilai cerna saat dikonsumsi. 

b. Neurospora sitophila 

Jamur ini berperan dalam pembuatan oncom. Oncom dapat 

dibuat dari kacang tanah yang ditambahkan dengan bahan makanan lain 

seperti bungkil tahu. Bahan-bahan tersebut dapat menjadi oncom 

dengan bantuan jamur oncom. Proses yang terjadi dalam pembuatan 

oncom hampir sama dengan pembuatan tempe. 

c. Aspergillus wentii dan Aspergillus oryzae 

Jamur-jamur ini berperan dalam pembuatan kecap dan tauco. 

Kecap atau tauco dibuat dari kacang kedelai. Proses pembuatannya 

mengalami dua tahap fermentasi. Proses fermentasi pertama, yaitu 

adanya peran jamur Aspergillus wentii dan Aspergillus oryzae. Protein 

akan diubah menjadi bentuk protein terlarut, peptida, pepton dan asam-

asam amino, sedangkan karbohidrat diubah oleh aktivitas enzim 

amilolitik menjadi gula reduksi. Proses fermentasi kedua menghasilkan 

kecap atau tauco yang merupakan aktivitas bakteri Lactobacillus sp. 

Gula yang dihasilkan pada kecap proses fermentasi diubah menjadi 

komponen asam amino yang menghasilkan rasa dan aroma khas kecap. 
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d. Saccharomyces cerevisiae 

Jamur ini dimanfaatkan untuk pembuatan tape, roti, dan 

minuman beralkohol dengan cara fermentasi. Tape dibuat dari singkong 

atau beras ketan. Dalam pembuatan tape, mikroba berperan untuk 

mengubah pati menjadi gula sehingga pada awal fermentasi tape berasa 

manis. 

 

5.5 Produk-produk Fermentasi 

Ada beberapa contoh produk dari fermentasi adalah sebagai berikut:  

1. Tempe 

 Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai 

atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang 

Rhizopus, seperti R. oligosporus, R. oryzae, R. stolonifer, atau R. arrhizus. 

Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai inokulum tempe, ragi 

atau laru tempe. Berbagai penelitian di sejumlah negara, seperti Jerman, 

Jepang, AS, dan Indonesia sekarang berusaha mengembangkan galur 

(strain) unggul Rhizopus untuk menghasilkan tempe yang lebih cepat, 

berkualitas, atau memperbaiki kandungan gizi tempe. 

 

Gambar.5.1 Tempe kedelai 

 

http://wiki/Makanan
http://wiki/Fermentasi
http://wiki/Kedelai
http://sutikno.blog.uns.ac.id/My%20Document/Tempe.htm#Tempe_bukan_kedelai
http://wiki/Kapang
http://w/index.php?title=Rhizopus&action=edit&redlink=1
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a. Inokulum tempe  

Berdasarkan tingkat kemurniannya, inokulum tempe dapat 

dibedakan atas: (1) inokulum murni tunggal; (2) inokulum 

campuran dan (3) inokulum murni campuran, tergantung jenis dan 

banyak mikroba yang dikandung serta peran mikroba tersebut 

(Sumanti, 2007). Pada laru murni campuran selain kapang R. 

oligosporus, dijumpai pula kultur murni Klebsiella. Masing-masing 

varietas dari kapang Rhizopus berbeda reaksi biokimianya, 

disebabkan perbedaan enzim yang dihasilkan. Pektinase hanya 

disintesa oleh R. arrhizus dan R. stolonifer. Sedangkan enzim 

amilase disintesa oleh R. oligosporus dan R. oryzae tetapi tidak 

disintesa oleh R. arrhizus (Sumanti, 2007). Bakteri lain yang dapat 

berperan dalam proses fermentasi tempe: Bacillus sp., 

Lactobacillus sp., Pediococcus sp., Streptococcus sp., dan beberapa 

genus bakteri yang memproduksi vitamin B12. Pada tempe yang 

berbeda asalnya sering dijumpai adanya kapang yang berbeda pula 

(Dwidjoseputro dan Wolf, 1970 dalam Sumanti, 2007).  

 

b. Tiga fase proses fermentasi tempe 

1). Fase pertumbuhan cepat (0-30 jam fermentasi). Terjadi 

peningkatan suhu, peningatan asam lemak bebas serta peningkatan 

pertumbuhan jamur yang terlihat dengan tumbuhnya miselia pada 

permukaan biji yang semakin lebat sehingga masa semakin 

kompak. 

2). Fase transisi (0-50 jam fermentasi). Merupakan fase optimal 

fermentasi dimana tempe siap dipasarkan. Karakteristiknya, 

pertumbuhan jamur hampir tetap atau sedikit, tekstur lebih kompak, 

flavor spesifik tempe optimal serta terjadi penurunan suhu dan 

jumlah asam lemak yang dibebaskan. 

3). Fase pembusukan atau fermentasi lanjut (50-90 jam 

fermentasi). Terjadi penaikkan jumlah bakteri dan asam lemak 
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bebas, pertumbuhan jamur menurun, pada kadar air tertentu 

pertumbuhan jamur terhenti, terjadi perubahan flavor karena 

degradasi protein lanjut yang membentuk amonia.  

c. Fermentasi & peran mikroba.  

Banyak jenis jamur yang aktif selama fermentasi tempe, tapi 

umumnya Rhizopus sp merupakan jamur paling dominan. Jamur ini 

menghasilkan enzim-enzim yang mampu merombak senyawa 

organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga 

senyawa tersebut dengan cepat dapat dipergunakan oleh tubuh. 

Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim-enzim protease. 

Perombakan senyawa kompleks protein menjadi senyawa-senyawa 

lebih sederhana merupakan salah satu faktor utama penentu 

kualitas tempe, yaitu sebagai sumber protein nabati yang memiliki 

nilai cerna amat tinggi. Kandungan protein yang dinyatakan 

sebagai kadar total nitrogen memang tidak berubah selama 

fermentasi. Perubahan terjadi atas kadar protein terlarut dan kadar 

asam amino bebas. Rhizopus dalam pertumbuhannya akan 

menggunakan oksigen dan menghasilkan CO2 yang dapat 

menghambat beberapa organisme perusak. Adanya spora dan hifa 

juga akan menghambat pertumbuhan kapang yang lain (Sumanti, 

2007). Berdasarkan suatu penelitian, pada tahap fermentasi tempe 

ditemukan adanya bakteri Micrococcus sp. Dimana dapat tumbuh 

baik pada medium nutrien agar pada suhu 30°C dibawah kondisi 

aerob. Bakteri ini menghasilkan senyawa isoflavon (sebagai 

antioksidan). Adanya bakteri Micrococcus sp. pada proses 

fermentasi tempe tidak terlepas dari tahapan pembuatan tempe serta 

faktor lingkungan: waktu, suhu, air, pH, suplai makanan, dan 

ketersediaan oksigen. 
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d. Fermentasi & pembentukan tekstur, warna, rasa, dan aroma 

kedelai.  

Selama fermentasi, tekstur kedelai semakin lunak karena terjadi 

penurunan bentuk selulosa menjadi bentuk yang sederhana. Tekstur 

kompak disebabkan oleh miselia jamur yang menghubungkan biji-

biji kedelai tersebut. Hifa kapang mampu menembus permukaan 

kedelai sehingga dapat menggunakan nutrisi yang ada pada biji 

kedelai. Hifa kapang mengeluarkan berbagai enzim ekstraseluler 

dan menggunakan komponen biji kedelai sebagai sumber 

nutrisinya. Secara umum, tempe berwarna putih karena 

pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai 

sehingga terbentuk tekstur yang memadat (Wikipedia, 2009). 

Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat 

tempe memiliki rasa dan aroma khas. 

e. Fermentasi & aktivitas protease.  

Selama fermentasi, adanya enzim proteolitik menyebabkan 

degradasi protein kedelai menjadi asam amino. Degradasi ini 

menyebabkan nitrogen terlarut meningkat dari 0,5% menjadi 2,5% 

serta peningkatan pH. Nilai pH yang baik berkisar antara 6,3–6,5. 

Aktivitas protease terdeteksi setelah fermentasi 12 jam ketika 

pertumbuhan hifa kapang masih relatif sedikit. Hanya 5% dari 

hidrolisis protein yang digunakan sebagai sumber karbon dan 

energi, sisanya terakumulasi dalam bentuk peptida dan asam 

amino. Setelah fermentasi 48 jam, asam amino mengalami 

perubahan dari 1,02 menjadi 50,95 (Hidayat dkk, 2007). 

f. Fermentasi & penguraian lemak.  

Selama 48 jam fermentasi, kapang menguraikan sebagian besar 

lemak dalam kedelai, jumlah asam lemak meningkat dari 1,7 

menjadi  55,5. Lemak dalam tempe tidak mengandung kolesterol 

serta tahan terhadap ketengikan karena adanya antioksidan alami 

yang dihasilkan oleh kapang yaitu genestein, deidzein, dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hifa


 

68 

 

trihidroksi-isoflavon. Enzim lipase memulai aktivitasnya di awal 

fermentasi yang ditandai dengan meningkatnya asam lemak bebas 

yang terdeteksi setelah 12 jam fermentasi. Monogliserda sebagai 

hasil perombakan lipase mencapai 80% pada akhir fermentasi 

tempe. 

g. Fermentasi & perubahan karbohidrat.   

Selama fermentasi, karbohidrat berkurang karena dihambat 

menjadi gula-gula sederhana. Kandungan serat kasar akan 

meningkat akibat pertumbuhan kapang. 

h. Faktor yang berpengaruh 

1). Oksigen.  

Oksigen dibutuhkan untuk pertumbuhan kapang. Aliran udara yang 

terlalu cepat menyebabkan proses metabolisme akan berjalan cepat 

sehingga dihasilkan panas yang dapat merusak pertumbuhan 

kapang. Oleh karena itu, apabila digunakan kantong plastik sebagai 

bahan pembungkusnya maka sebaiknya pada kantong tersebut 

diberi lubang dengan jarak antara lubang yang satu dengan lubang 

lainnya sekitar 2 cm. 

2). Uap air 

Uap air yang berlebihan akan menghambat pertumbuhan kapang. 

Hal ini disebabkan karena setiap jenis kapang mempunyai Aw 

optimum untuk pertumbuhannya. 

3). Suhu  

Kapang tempe dapat digolongkan kedalam mikroba yang bersifat 

mesofilik, yaitu dapat tumbuh baik pada suhu ruang (25-27
o
C). 

Oleh karena itu, maka pada waktu pemeraman, suhu ruangan 

tempat pemeraman perlu diperhatikan. 

4). Keaktifan inokulum  

Inokulum yang disimpan pada suatu periode tertentu akan 

berkurang keaktifannya. Karena itu pada pembuatan tape sebaiknya 
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digunakan laru yang belum terlalu lama disimpan agar dalam 

pembuatan tempe tidak mengalami kegagalan.           

i. Kandungan nutrisi tempe  

Kandungan nilai gizi tempe jauh lebih baik dibandingkan kedelai 

biasa. Nilai serat, vitamin B kompleks, efisiensi protein, dan nilai 

asam lemak bebasnya juga lebih baik. Itulah yang menyebabkan 

tempe berperan sebagai sumber protein sempurna bagi penderita 

diabetes. Kadar zat besinya yang tinggi, yaitu 4 mg/100 gram, 

menyebabkan tempe dapat mengatasi masalah anemia. Proses 

fermentasi dalam pembuatan tempe akan mengaktifkan enzim 

fitase sehingga dapat meningkatkan adsorpsi besi di dalam darah. 

j. Keunggulan yang dikandung dalam tempe adalah sebagai 

berikut: 

1). Asam amino  

Kandungan asam amino bebasnya lebih tinggi 24 kali lipat. Tempe 

dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan asam amino, seperti 

tryptophan, threonin, isolusin, valin, dan histidin (mengandung 

delapan macam asam amino esensial) (Murata et al. dalam 

Sumanti, 2007). 

2). Asam lemak 

Selama proses fermentasi tempe, terdapat tendensi adanya 

peningkatan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Dengan 

demikian, asam lemak tidak jenuh majemuk (polyunsaturated fatty 

acids, PUFA) meningkat jumlahnya.  

3). Antioksidan  

Sumber antioksidan yang mengandung isoflavon aglikon sebagai 

pencegah kanker (Warintek, 2009). 

4). Antibiotik  

Sumber antibiotik, zat antibakteri yang memperkecil peluang 

infeksi. Jamur tempe juga menghasilkan antibiotika yang dapat 

menghambat pertumbuhan banyak mikroba (Hidayat dkk, 2007). 
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5). Hipokolestrolmik 

 Hipokolesterolemik, menurunkan lipid atau lemak dalam darah. 

6). Vitamin B  

Selama fermentasi, kandungan vitamin akan meningkat pula 

kecuali vitamin B1 atau yang lebih dikenal dengan thiamin 

(Shurtleff dan Aoyagi dalam Sumanti, 2007). Tempe mengandung 

vitamin B12. Vitamin tersebut umumnya terdapat dalam produk 

hewani tetapi tidak dijumpai pada makanan nabati, seperti sayuran, 

buah-buahan, dan biji-bijian. 

7). Serat kasar  

Selama fermentasi, kandungan serat kasar akan meningkat 

(Sumanti, 2007) serta terjadi penurunan kandungan oligosakarida 

seperti raffinosa dan stakosa penyebab flatulence. Penurunan 

tersebut akan terus berlangsung sampai fermentasi 72 jam 

(Sumanti, 2007). Mengandung serat tinggi yang berfungsi 

mengendalikan kadar gula darah dan mencegah diare pada anak 

kecil. 

8). Mineral  

Tempe mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang 

cukup. 

9). Nilai cerna  

Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-

senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah 

dicerna oleh manusia (Warintek, 2009). 

Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami 

perubahan baik fisik maupun kimianya. Protein kedelai dengan 

adanya aktivitas proteolitik kapang akan diuraikan menjadi asam-

asam amino, sehingga nitrogen terlarutnya akan mengalami 

peningkatan. Dengan adanya peningkatan dari nitrogen terlarut 

maka pH juga akan mengalami peningkatan. Nilai pH untuk tempe 

yang baik berkisar antara 6,3 sampai 6,5. Kedelai yang telah 
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difermentasi menjadi tempe akan lebih mudah dicerna. Selama 

proses fermentasi karbohidrat dan protein akan dipecah oleh 

kapang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah larut, mudah 

dicerna dan ternyata bau langu dari kedelai juga akan hilang 

(Sumanti, 2007). 

  

2. Tape  

Tape, brem, growal dan gatot awalnya merupakan makanan yang 

dibuat secara tradisional, namun hasil dari beberapa penelitian produk 

makanan fermentasi ini menunjukkan hal-hal yang unik terhadap produk 

fermentasi. Keunikan ini dipengaruhi oleh bahan dasar yang digunakan 

sebagai substrat, macam mikrobia, dan kondisi lingkungan. Selama 

fermentasi akan terjadi perubahan yang menghasilkan enzim untuk 

menguraikan bahan pangan misalnya keasamannya, kadar gula, dan 

kandungan vitamin (Rahayu dan Sudarmadji, 1989). 

Proses fermentasi tape terutama dilakukan oleh Amylomyces rouxil 

yang bersifat amilolitik, sehingga molekul pati akan diubah menjadi 

dekstrin dan gula-gula reduksi. Selanjutnya oleh yeast gula reduksi 

tersebut diubah menjadi alkohol. Fermentasi dinyatakan cukup apabila 

telah terbentuk tekstur yang lunak, rasa manis, sedikit asam, dan berflavor 

khas tape. Lama fermentasi biasanya berkisar antara 2-3 hari. Dalam 

pemanfaatannya, baik untuk fermentasi makanan, miuman, maupun pakan 

mikrobia dalam ragi akan tumbuh dalam bahan dan mengadakan aktivitas 

perombakan senyawa bahan. Pada prinsipnya perombakan tersebut terjadi 

pada senyawa pati yang disakarifikasikan menjadi senyawa-senyawa gula, 

oligosakarida, maupun monosakarida, oleh karenanya timbul rasa manis 

pada tape dan cairan tape. Gula-gula sederhana yang dibentuk sebagian 

akan didegradasi lebih lanjut menjadi alkohol dan sedikit asam-asam 

organik dan sejumlah ester (Kasmidjo, 1991).   

Pembuatan makanan fermentasi bahan berpati melalui proses 

sakarifikasi dan fermentasi alkohol biasanya dilakukan dengan 
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penambahan jenis inokulum yang berisi kultur yang bersifat amilolitik dan 

fermentatik. Jenis inokulum tersebut di Indonesia dikenal sebagai ragi. 

Ragi adalah suatu inokulum padat yang mengandung berbagai jenis 

khapang, khamir, dan bakteri yang berfungsi sebagai strater dalam 

fermentasi tape. Ragi yang digunakan untuk pembuatan tape mengandung 

campuran mikrobia yang terdiri dari aspergillus, saccharomyces, candida, 

hanssenula, dan bakteri acetobacter. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

aspergillus dapat menghidrolisis pati, sedangkan Saccharomyces, 

Candida, dan Hansenulla menguraikan glukosa menjadi alkohol dan 

Acetobacter mengubah alkohol menjadi asam asetat (Dwidjoseputro, 

1990).  

Inokulasi pada pembuatan tape ketan dilakukan dengan menabur 

serbuk ragi pada lapisan-lapisan nasi ketan sampai merata setelah selapis 

beras ketan ditaburi serbuk ragi diatasnya dilapisi beras ketan lagi lalu 

ditaburi ragi lagi begitu seterusnya sampai bahan habis. Hal yang perlu 

diingat dalam pembuatan tape adalah tempat dan tangan untuk menabur 

harus bersih dan tidak basah (Kasmidjo, 1991). 

Proses pembuatan fermentasi tape melalui beberapa tahap yaitu: 

pencucian, perendaman, pengukusan, pendinginan, inokulasi, inkubasi 

pada suhu kamar fermentasi (Rahayu, 1978). Proses pembuatan alkohol 

secara fermentasi terjadi penguraian karbohidrat, yaitu glukosa menjadi 

alkohol dan CO2 dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae. Reaksi yang 

terjadi selama proses fermentasi alkohol adalah sebagai berikut :  

Pati (CH2O)n                 glukosa               alkohol/etanol (C2H5OH) + CO2 

 Mutu tape selain ditentukan oleh jenis bahan juga ditentukan oleh 

mutu raginya. Bila mutu raginya baik maka tape yang dihasilkan juga akan 

baik. Suatu inokulum tape yang bermutu baik adalah memenuhi kriteria 

sebagai berikut :  

1) Bersifat selektif terhadap mikroorganisme yang diinginkan  

2) Mikroorganisme tersebut mampu tumbuh dan berkembang baik di 

dalam substrat yang digunakan  
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3) Stabil selama penyimpanan  

4) Mampu melakukan proses fermentasi dalam lingkungan yang 

sederhana dan mudah dikendalikan (Suwaryono dan Ismeini, 1988). 

Hasil akhir pembuatan tape yang berupa cairan dapat digunakan 

untuk pembuatan brem. Brem hanya dapat dibuat dari bahan dasar ketan. 

Brem ini merupakan fermentasi lebih lanjut dari cairan yang dihasilkan 

dari fermentasi tape menjadi lebih alkoholis. Dalam pebuatan brem, pada 

dasarnya beras ketan dimasak menjadi nasi ketan, kemudian diinokulasi 

seperti halnya pada pembuatan tape ketan, dan selanjutnya diinkubasi 

selama 3-5 hari pada temperatur kamar (Kasmidjo, 1991). 

 

 

Gambar 5.2  Tape singkong 

 

3. Anggur  

Anggur atau juga populer disebut dalam bahasa Inggris wine 

adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis Vitisvinifera 

yang biasanya hanya tumbuh di area 30 hingga 50 derajat lintang utara dan 

selatan. Minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah lain yang kadar 

alkoholnya berkisar di antara 8% hingga 15% biasanya disebut sebagai 

wine buah (fruit wine). Anggur dibuat melalui fermentasi gula yang ada di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggur
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitis
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fermentasi_gula&action=edit&redlink=1
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dalam buah anggur. Ada beberapa jenis minuman anggur yaitu, red wine, 

white wine, rose wine, sparkling wine, sweet wine, dan fortified wine. 

 Wine (anggur) merupakan minuman hasil fermentasi sari buah 

anggur yang dilakukan oleh sel khamir Saccharomyses cerevisiae. Pada 

proses fermentasi ini gula yang terdapat di dalam akan dirombak oleh 

khamir menjadi alkohol dan gas CO2. Anggur dapat didefinisikan sebagai 

produk yang diperoleh dari fermentasi alkohol sari buah, akan tetapi pada 

umumnya anggur dibuat dari sari buah anggur (Sa‟id, 1987). 

 

Gambar. 5.3 Minuman anggur fermentasi 

a. Peranan khamir 

  Khamir mempunyai peranan penting dalam industri 

makanan. Khamir banyak dimanfaatkan dalam pembuatan bir, 

anggur, roti, dan produk makanan terfermentasi lainnya, serta 

merupakan sumber potensial dari protein sel tunggal untuk 

sertifikasi makanan ternak. Saccharomyces cerevisiae 

menghasilkan enzim zimase dan invertase. Enzim invertase 

berfungsi sebagai pemecah sukrosa, menjadi monosakarida 

(glukosa dan fruktosa). Enzim zimase selanjutnya mengubah 
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glukosa menjadi alkohol. Adapun reaksinya dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1). Invertasi  

C12H22O11 + H2O                     C6H12O6+ C6H12O6   

  Sukrosa                                  Glukosa      Fruktosa  

2). Fermentasi  

                  zimase 

C6H12O6                               2C2H5OH+ 2CO2 

Glukosa                        Etanol      

       (Ramona, 1997) 

 

  Gula, khususnya glukosa dan fruktosa yang terkandung di 

dalam sari buah anggur digunakan oleh Saccharomyses cerevisiae 

sebagai sumber energi. Penambahan gula golongan sukrosa pada 

sari buah bertujuan untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih 

tinggi. Kadar gula yang baik untuk permulaan fermentasi adalah 

16%, hal ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan khamir 

pada awal fermentasi. Kadar gula yang optimum untuk aktivitas 

pertumbuhan khamir adalah 10% (Said, 1987). Kadar gula sukrosa 

atau glukosa sangat diperlukan bagi pertumbuhan S. cerevisiae. 

Kadar gula bagi khamir ini diperlukan sebagai penyusun sebagian 

besar komponen protoplasma. Selain itu glukosa atau sukrosa dapat 

digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan produk 

tertentu khususnya alkohol. 

b. Prinsip kerja fermentasi anggur 

  Bahan untuk proses fermentasi adalah gula ditambah 

khamir yang akan menghasilkan alkohol dan CO2. CO2 akan 

dilepaskan dari campuran wine menuju udara dan alkohol akan 

tetap tinggal di fermentor. Jika semua gula buah sudah diubah 

menjadi alkohol atau alkohol telah mencapai sekitar 15% biasanya 

fermentasi telah selesai atau dihentikan. Selama fermentasi sering 
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ditambahkan nitrogen dan mikro nutrien guna mencegah produksi 

gas H2S. Jika gas ini muncul akan menyebabkan bau yang tidak 

enak. 

4. Asam Asetat 

Asam asetat merupakan asam organik yang dibentuk pada siklus krebs 

dan mempunyai sifat tidak berwarna dengan karakter bau dan rasa yang 

tajam. Asam asetat dapat dibuat dari alkohol atau zat yang mengandung 

alkohol. Saat ini asam asetat merupakan produk kimia yang penting, baik 

untuk bahan pangan maupun industri lain, seperti tekstil dan obat-obatan, 

juga digunakan untuk mengkoagulasi latek dalam industri karet, industri 

kosmetik, dan digunakan dalam berbagai produk pangan seperti 

mayonnaise, saus, acar sayuran, dan asinan buah (Wibowo, 1989). 

Asam asetat terdapat dalam bentuk asam asetat glasial yang dihasilkan 

dari oksidasi etanol secara kimiawi dalam industri kimia organik atau 

dalam bentuk vinegar yang dihasilkan secara fermentatif. Asam asetat 

dapat diproduksi melalui proses fermentasi dan ditinjau dari prosesnya 

dikenal proses aerob dan anaerob. Masing-masing proses memiliki 

keunggulan. Proses aerob memiliki keunggulan yaitu produk utamanya 

asam asetat dan asam lainnya relatif tidak terbentuk, proses aerob relatif 

lebih cepat, dan kadar asam asetat yang diperoleh lebih tinggi. Contoh 

mikroorganisme penghasil asam asetat secara aerob adalah Acetobacter 

aceti. Keunggulan proses anaerob antara lain: tidak memerlukan aerasi, 

dapat menggunakan berbagai jenis substrat selulosa, hemiselulosa atau 

karbohidrat yang lain, dan konsumsi energi lebih rendah (Wibowo, 1989). 
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Gambar.5.4. Cuka apel 

a. Mikrobia pembentuk asam asetat 

Mikroba yang berperan besar dalam fermentasi asam asetat berasal 

dari golongan Acetobacter. Acetobacter merupakan bakteri yang sangat 

umum digunakan dalam fermentasi lokal yang dapat mentransformasi 

material dasar menjadi produk yang berasa. Genus ini bersifat aerobik 

dan dapat mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Asam asetat 

dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Sumber karbon yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan adalah etanol, gliserol, dan laktat. Asam yang 

terbentuk berasal dari n-propanol, n-butanol, dan b-glukosa (Wibowo, 

1989).  

Bakteri Acetobacter aceti termasuk dalam keluarga 

pseudomonadaceae, berbentuk batang, berukuran 0,6-0,8 µm dengan 

panjang 1,0-4,0 µm. Motil atau tidak motil, tidak pernah dijumpai 

adanya endospora bersifat gram negatif tetapi terkadang bersifat gram 

variabel, aerob sejati (obligat aerob), warna kolonil pucat dan biasanya 

katalase positif. Acetobacter dalam media cair akan membentuk partikel 

atau film, tumbuh dipermukaan, dan tidak dapat menghidrolisa laktosa 

atau pati. Asam asetat merupakan metabolit primer dari Acetobacter 

aceti yang diproduksi pada saat fase logaritmik. Acetobacter aceti akan 

menghasilkan asam asetat bila menggunakan etanol sebagai substrat 
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pada suasana asam, sehingga bermanfaat untuk pembentukan cuka 

(Sudarmadji et al, 1989). 

Asam asetat harus ada dalam medium untuk pertumbuhan optimal 

acetobacter aceti. Acetobacter aceti tidak dapat tumbuh pada medium 

yang terdiri dari etanol, mineral garam, nitrogen dan amonium bila 

dalam medium tersebut tidak ada asam asetat atau gula. Glukosa, 

fruktosa, manitol, gliserol atau yeast perlu ditambahkan dalam medium 

yang mengandung etanol, hal ini berguna untuk memacu pertumbuhan 

awal Acetobacter aceti, sedangkan etanol merupakan sumber karbon 

dan energi bagi Acetobacter aceti (Sudarmadji et al, 1989). 

 

b. Prinsip pembentukan asam asetat 

Pembentukan asam asetat disebabkan oleh oksidasi alkohol oleh 

mikrobia asam asetat yang muncul dengan adanya oksigen dari udara. 

Mikrobia ini tidak seperti khamir yang menghasilkan alkohol, tetapi 

membutuhkan oksigen untuk aktivitas dan pertumbuhannya. Perubahan 

alkohol menjadi asam asetat reaksinya dapat ditulis sebagai berikut:  

 

C2H5OH + O2 + Acetobacter aceti                CH3COOH + H2O 

 

Acetobacter aceti akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat, 

selanjutnya asetat akan dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Bakteri ini 

memiliki toleransi yang tinggi terhadap kondisi asam (asidofil) dan 

sebagian besar strainnya tumbuh pada kisaran pH lebih rendah dari 5, 

dengan pH optimum pertumbuhannya sekitar 5,4-6,3. Suhu optimum 

untuk pertumbuhannya adalah 25-30
o
C (Sudarmadji et al, 1989). 

Pengubahan alkohol menjadi asam asetat tergantung pada aktivitas 

mikrobia, jumlah alkohol, suhu, dan jumlah oksigen.  

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan asam asetat 

1) Seleksi mikroorganisme  
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Jumlah bakteri asetat yang terdapat dalam sari buah yang 

difermentasikan biasanya kecil dan seringkali dari jenis bakteri yang 

tidak dikehendaki atau yang tidak aktif, oleh karena itu, strater yang 

cocok harus ditambahkan untuk menyediakan jenis bakteri yang 

diperlukan dan pengaturan kondisi lingkungan yang memadai untuk 

pertumbuhan dan aktivitasnya. Cara yang terbaik untuk mencegah 

pertumbuhan organisme yang tidak dikehendaki ialah dengan 

menambahkan cuka yang kuat yang belum dipasteurisasikan 

kedalam sari buah yang diperoleh sesudah fermentasi alkohol 

selesai. Penambahan cuka tersebut dimaksudkan sebagai inokulasi 

yang penuh dengan bakteri asam cuka pada sari buah beralkohol 

tersebut. Bakteri cuka tumbuh di dalam cairan dan di atas 

permukaan yang kontak dengan udara. Bakteri ini akan membentuk 

lapisan halus, abu-abu, mengkilap, dan berlendir. Lapisan ini tidak 

selalu terbentuk untuk beberapa jenis hanya tumbuh didalam cairan 

dan tidak tumbuh dipermukaan. Bila lapisan halus tidak terganggu, 

cairan tetap tinggal agak jernih sampai fermentasi selesai (Desrosier 

and Desrosier, 1987).  

2) Bahan dasar  

Salah satu bahan dasar yang di pilih adalah air kelapa. Air kelapa di 

dalam buah mencapai jumlah maksimum pada waktu buah berumur 

6-9 bulan. Air kelapa mengandung gula, asam amino bebas, 

vitamin, dan mineral. Air kelapa dipilih sebagai substrat untuk 

produksi asam asetat karena air kelapa mudah diperoleh murah dan 

dapat memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi 

tetapi mempunyai kandungan senyawa tertentu yang cocok sebagai 

substrat untuk pertumbuhan acetobacter aceti 

3) Suhu  

Dalam pembuatan asam asetat biasanya digunakan pemanasan, 

dimana pemanasan ini berfungsi untuk memecah gula menjadi gula-

gula yang sederhana sehingga dengan demikian bakteri Acetobacter 
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aceti dapat menggunakan gula sebagai nutrisi dengan mudah. Selain 

itu pemanasan berfungsi untuk membunuh mikrobia yang tidak 

dikehendaki yang ada dalam sampel tersebut. Suhu optimum untuk 

pertumbuhan Acetobacter aceti adalah 25-30
o
C (Sudarmadji et al, 

1989). 

4) pH 

pH optimum pertumbuhan bakteri Acetobacter aceti sekitar 5,4- 6,3. 

5) Kecepatan aerasi (kadar oksigen) 

Ketersediaan oksigen sangat penting karena bakteri yang berperan 

di dalam pembentukkan asam asetat ini bersifat aerob sehingga 

keberadaan O2 sangat dibutuhkan bagi pertumbuhannya. Kecepatan 

aerasi diperlukan untuk mengatur konsentrasi oksigen terlarut pada 

medium fermentasi. Konsentrasi oksigen terlarut sangat penting 

untuk pertumbuhan sel mikroorganisme dan penghasil asam asetat 

(Prescott and Dunn, 1959).   

6) Konsentrasi alkohol  

Alkohol ini akan digunakan sebagai sumber C (karbon) oleh 

Acetobacter aceti sehingga Acetobacter aceti memiliki kemampuan 

untuk mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat dan lebih lanjut 

akan dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, sehingga akan diperoleh 

konsentrasi alkohol yang tepat untuk menghasilkan asam asetat 

dengan jumlah yang maksimum. 

 

5. Teh Kombucha 

Kombucha tea (teh kombucha) merupakan produk minuman 

tradisional hasil fermentasi larutan teh dan gula dengan menggunakan 

starter mikroba kombucha (Acetobacter xylinum dan beberapa jenis 

khamir) dan di fermentasi selama 8-12 hari. Kombucha berfungsi sebagai 

penyembuh terhadap berbagai macam penyakit dan telah digunakan 

berulang kali dirumah tangga diberbagai negara Asia.  
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Selama proses fermentasi dan oksidasi berlangsung, terjadi 

bermacam-macam reaksi pada larutan teh-manis secara asimilatif dan 

disimilatif. Jamur teh memakan gula, dan sebagai gantinya memproduksi 

zat-zat bermanfaat yang dalam minuman tersebut, seperti asam glukuronat, 

asam laktat, vitamin, asam amino, antibiotik, serta zat-zat lain. Maka dari 

itu, jamur kombucha ini bagaikan sebuah pabrik biokimia mini. 

 

Gambar.5.5. Teh combucha 

 

a. Cara kerja kombucha 

Kombucha memengaruhi tubuh secara menyeluruh, dengan 

menstabilkan metabolisme tubuh dan menawarkan racun dengan asam 

glukuronat. Hal ini menyebabkan peningkatan kapasitas pertahanan 

endogenis tubuh terhadap pengaruh beracun dan tekanan lingkungan, 

sehingga metabolisme sel yang rusak diperkuat, dan berlanjut dengan 

pemulihan kesehatan tubuh. 

Kandungan asam glukonat pada minuman kombucha mampu 

memperkuat daya kekebalan tubuh terhadap infeksi dari luar serta 

mempunyai kemampuan mengikat racun dan mengeluarkannya dari 

tubuh lewat urine. Kandungan anti mikroba pada minuman kombucha 

mampu menghambat pertumbuhan Shigella sonmei, E. coli, dan 



 

82 

 

Salmonella typhimurium. Selama fermentasi kultur kombucha akan 

menghasilkan sejumlah alkohol, karbondioksida, vitamin B, vitamin C, 

serta berbagai jenis asam organik yang sangat penting bagi metabolisme 

manusia seperti asam asetat, asam glukonat, asam glukuronat, asam 

oksalat, dan asam laktat. Komposisi larutan media (teh) mempengaruhi 

aroma dan rasa kombucha. 

b. Cara membuat kombucha 

 Teh jamur ini mempunyai daya hidup tinggi dan mudah 

berkembang biak. Langkah-langkah pembuatan kombucha adalah 

sebagai berikut:  

1). Ekstraksi teh, 10-20 gr teh hijau atau hitam dimasukkan ke dalam 1 

liter air panas atau mendidih dalam stainless steel biarkan selama 

10 menit. 

2). Penyaringan, dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan teh 

dengan air seduhan. 

3). Pencampuran, ekstrak teh ditambahkan gula pasir sekitar 10% dari 

volume air    seduhan. 

4). Pendinginan, setelah dilakukan penyaringan dan pencampuran, 

seduhan teh dituangkan ke dalam toples gelas dengan permukaan 

yang luas dan kemudian ditutup dengan kain yang rapat, agar 

semut, lalat dan nyamuk, debu atau polutan lainnya tidak bisa 

masuk, namun udara bisa mengalir dengan bebas. Ikat tutup toples 

dengan karet, lalu didinginkan sampai suhu 27°C. Bila teh sudah 

sama dengan temperatur ruangan, masukkan kedalam toples, atau 

tempat/wadah dari Stainless Steel. Untuk alasan keamanan, maka 

hendaknya digunakan bahan-bahan yang ditujukan khusus untuk 

bahan pangan. Dalam hal pembuatan kombucha, wadah dari 

gelas/kaca merupakan yang terbaik. Metal atau besi selain stainless 

steel tidak baik sebagai kontainer bahan pangan karena asam 

(acids) yang terbentuk akan bereaksi pada metal. Pemakaian bahan 

sintetis tingkat tinggi (kelompok polylefine, seperti polyethylene 
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(PE) atau polypropylene juga diperbolehkan, akan tetapi pemakaian 

tempat atau wadah yang terbuat dari polyvinylchloride (PVC) atau 

polystyrene harus dihindarkan. 

5). Inokulasi, adalah penambahan starter (berupa lapisan selulosa yang 

didalamnya mengandung mikroba kombucha), sebelum starter 

digunakan biarkan terlebih dahulu kurang lebih 30 menit berada di 

udara bebas. 

6). Fermentasi, setelah diinokulasi, toples ditutup kembali dengan 

kain/kertas dan disimpan pada suhu kamar selama 8-12 hari. 

Fermentasi berlangsung sekitar 8 - 12 hari, tergantung suhu. Lebih 

hangat temperatur ruangan, lebih cepat proses fermentasinya. 

Periode 8 - 12 hari diberikan hanya sebagai pedoman. Koloni 

kombucha memerlukan tempat yang tenang dan hangat dan tidak 

boleh digoyang dan dipindah-pindah. Temperatur teh tidak boleh 

berada dibawah 68°F (= 20°C) dan tidak boleh lebih dari 86°F 

(=30°C). Temperatur idealnya adalah 74- 80°F (=23 - 27°C). 

Koloni kombucha juga tidak membutuhkan sinar matahari dalam 

proses fermentasinya dan koloni tersebut akan rusak terkena sinar 

matahari. Pada saat proses fermentasi terjadi, gula akan dipecah 

oleh khamir dalam starter dan akan terbentuk CO2. Cairan teh 

tersebut menjadi berbuih dan rasanya akan lebih masam. Ketika 

tingkat keasaman pH sekitar 2,7-3,2, maka fermentasi sudah dapat 

dihentikan. 

7). Pemisahan dan penyaringan, lapisan selulosa yang terbentuk 

dipisahkan dari seduhan teh fermentasi dan disimpan dalam toples 

lainnya. Seduhan teh hasil fermentasi disaring supaya bersih dari 

residu fermentasi. Teh kombucha siap dikonsumsi. Sebaiknya 

sebelum dikonsumsi dan disimpan produk tersebut dipanaskan 

dahulu, supaya tidak terjadi fermentasi lanjutan (Cakrawala, 2007). 

Setiap kali selesai fermentasi pada saat pemisahan selalu disisakan 

sepersepuluh (10%) bagian untuk keperluan pembuatan kombucaha 
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tea berikutnya. Tutup botol dengan rapat dengan menggunakan 

kain. 

c. Faktor kehigienisan 

Jamur pada Kombucha bisa menjaga dirinya sendiri terhadap 

kotoran, dan memiliki beberapa senjata guna menjaga dirinya seperti: 

asam organik, kandungan alkohol yang rendah, asam karbonat, produk 

antibiotik yang akan merintangi pertumbuhan mikroorganisme asing 

yang bukan berasal dari jamur itu sendiri. Peneliti dari Rusia, I.N. 

Konovalow mengemukakan dalam laporannya pada tahun 1959, bahwa 

pertumbuhan jamur dan bakteri teh yang intensif ini mencegah 

pertumbuhan jamur dan bakteri lainnya. Demikian pula, Professor G.F. 

Barbancik dari Rusia (1958) melaporkan dalam bukunya mengenai teh-

jamur yang didasarkan atas penelitian laboratorium, yang menunjukkan 

bahwa mikroba lain diusir teh jamur ini secara kuat. 

d. Proses fermentasi kombucha 

Proses fermentasi dimulai ketika kultur mengubah glukosa 

menjadi alkohol dan CO2, kemudian bereaksi dengan air membentuk 

asam karbonat. Glukosa berasal dari inversi sukrosa oleh khamir 

menghasilkan glukosa dan fruktosa. Acetobacter sebagai bakteri utama 

dalam kultur kombucha mengoksidasi etanol menjadi asetaldehid lalu 

kemudian menjadi asam asetat. Aktivitas biokimia yang kedua dari 

bakteri Acetobacter adalah pembentukan asam glukonat yang berasal 

dari oksidasi glukosa. Sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa 

oleh khamir.  

Pada pembuatan etanol oleh khamir dan selulosa oleh A. xylinum, 

glukosa dikonversi menjadi asam glukonat melalui jalur fosfat pentosa 

oleh bakteri asam asetat, sebagian besar fruktosa dimetabolis menjadi 

asam asetat dan sejumlah kecil asam glukonat. Bakteri asam laktat juga 

menggunakan glukosa untuk mensintesis selulosa mikroba. Fruktosa 

masih tertinggal sebagian dalam media fermentasi dan diubah menjadi 

bentuk yang lebih sederhana oleh mikroorganisme sehingga dapat 
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digunakan sebagai substrat fermentasi. Kultur dalam waktu bersamaan 

juga menghasilkan asam-asam organik lainnya. Bakteri A. xylinum 

mengubah gula menjadi selulosa yang disebut nata/pelikel dan 

melayang di permukaan medium. Jika nutrisi dalam medium telah habis 

dikonsumsi, kultur akan berhenti tumbuh tetapi tidak mati. Kultur akan 

aktif lagi jika memperoleh nutrisi kembali. Bakteri asam asetat 

memanfaatkan etanol untuk tumbuh dan memproduksi asam asetat. 

Adanya asam asetat menstimulasi khamir untuk memproduksi etanol 

kembali. Interaksi simbiosis ini ditemukan pada Glukonobacter dan S. 

cerevisiae. Konsentrasi asam asetat dalam kombucha hanya meningkat 

sampai batas tertentu lalu mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena 

pemanfaatan asam asetat lebih lanjut oleh A. xylinum ketika jumlah gula 

dalam media teh mulai habis. Penurunan kadar asam ini juga 

dikarenakan fermentasi etanol oleh khamir juga mengalami penurunan 

dikarenakan pH yang sangat rendah serta mulai habisnya gula dalam 

larutan. 

Acetobacter mampu menghidrolisa sukrosa menggunakan 

levansukrase menjadi glukosa dan sebuah polisakarida fruktosa. Jenis 

gula (sukrosa, glukosa, fruktosa) memiliki pengaruh yang berbeda-beda 

terhadap pembentukan etanol dan asam laktat, namun konsentrasi gula 

secara individu hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap 

flavor kombucha. Selama proses fermentasi kombucha tea terjadi 

aktivitas mikroorganisme yang berlangsung secara simultan dan 

sekuensial. Proses fermentasi dimulai dengan aktivitas khamir yang 

memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dengan bantuan enzim 

ekstraseluler invertase dan selanjutnya glukosa direduksi menjadi etanol 

dan karbondioksida yang terbentuk bereaksi dengan air membentuk 

asam karbonat. Laju pemecahan sukrosa menjadi fruktosa lebih tinggi 

dibandingkan terhadap produksi glukosa. Kedua gula ini dapat 

digunakan oleh A. xylinum untuk memproduksi asam-asam organik dan 
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biosintesis selulosa. A. xylinum tidak aktif memetabolisir fruktosa 

seperti halnya glukosa, sehingga fruktosa terakumulasi di dalam larutan. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses fermentasi 

adalah: 

1). Ketersediaan nutrisi meliputi unsur C, N, P, dan K. 

2). pH medium sekitar 5,5. 

3). Suhu fermentasi 23°C-27°C dengan toleransi dalam kisaran 

18°C-35°C. 

4). Ketersediaan udara namun tidak dalam bentuk aerasi aktif. 

5). Tidak boleh ada goncangan atau getaran. 

6). Tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Lama 

fermentasi akan berlangsung selama 4-14 hari.  

e. Kultur kombucha 

Kultur kombucha mengandung berbagai macam bakteri dan 

khamir diantaranya Acetobacter xylinum, A. aceti, A. pasteurianus, 

Gluconobacter, Brettanamyces bruxellensis, B. intermedius, Candida 

fomata, Mycoderma, Mycotorula, Pichia, Saccharomyces cerevisiae, 

Schizo saccharomyces, Torula, Torulaspora delbrueckii, Torulopsis, 

Zygo saccharomyces bailii dan Z. rouxii. Kultur kombucha berbentuk 

seperti pancake yang berwarna putih (pucat) dan bertekstur kenyal 

seperti karet dan menyerupai gel (disebut pelikel) kultur kombucha 

dapat terletak mengapung di permukaan cairan atau kadang dijumpai 

tenggelam di dalam cairan teh kombucha. Kultur kombucha mencerna 

gula menjadi asam-asam organik, vitamin B dan C, serta asam amino 

dan enzim. Kultur ini juga berperan sebagai mikroorganisme probiotik 

yang baik bagi kesehatan. 

Komponen-komponen yang terbentuk selama proses fermentasi 

kombucha: 

1) Asam laktat, asam laktat penting bagi sistem pencernaan manusia, 

dan digunakan sebagai indikator penyakit kanker. 
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2) Asam asetat, asam asetat dapat menghambat bakteri berbahaya 

sehingga sering digunakan menjadi pengawet, dan merupakan 

komponen yang memberi aroma dan rasa khas pada kombucha. 

3) Asam malat, asam malat penting dalam proses detoksifikasi tubuh. 

4) Asam oksalat, asam oksalat dapat berfungsi sebagai pengawet alami 

dan juga mendukung sel dalam memproduksi energi bagi tubuh. 

5) Asam glukonat, asam glukonat efektif dalam infeksi yeast seperti 

Candida. 

6) Asam butirat, asam butirat diproduksi oleh khamir dan bekerja sama 

melawan infeksi khamir dengan asam glukonat. 

7) Asam nukleat,  asam nukleat meningkatkan regenerasi sel yang baik 

dan sehat. 

8) Asam amino, asam amino merupakan sekelompok asam yang 

berperan dalam pembentukan protein dan  penting dalam 

pembelahan sel dan memperbaiki jaringan yang rusak. Asam amino 

juga dapat membentuk antibodi yang dapat melawan bakteri dan 

virus. 

9) Enzim, enzim adalah bagian dari protein yang bertindak sebagai 

biokatalis,  

10) Kombucha juga mengandung beberapa vitamin B dan C, serta 

bakteri dan khamir yang penting. 

 

6. Kecap 

a. Pengertian 

Kecap adalah bumbu dapur atau penyedap makanan yang berupa 

cairan berwarna hitam yang rasanya manis atau asin. Bahan dasar 

pembuatan kecap umumnya adalah kedelai atau kedelai hitam. Namun 

adapula kecap yang dibuat dari bahan dasar air kelapa yang umumnya 

berasa asin. Kecap manis biasanya kental dan terbuat dari kedelai, 

sementara kecap asin lebih cair dan terbuat dari kedelai dengan komposisi 

garam yang lebih banyak, atau bahkan ikan laut. Selain berbahan dasar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bumbu_dapur
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyedap_makanan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kedelai
http://id.wikipedia.org/wiki/Kedelai
http://id.wikipedia.org/wiki/Garam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikan_laut&action=edit&redlink=1
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kedelai atau kedelai hitam bahkan air kelapa, kecap juga dapat dibuat dari 

ampas padat dari pembuatan tahu. 

Kecap berasal dari daratan Cina, ditemukan lebih dari 3000 tahun 

yang lalu. Selanjutnya masuk ke Jepang dan negara lain di Asia, termasuk 

Indonesia. Bahan baku utama kecap pada umumnya adalah kedelai. Hal ini 

memiliki keunggulan tersendiri karena kedelai memiliki kandungan gizi 

yang cukup tinggi, terutama protein dan karbohidrat. Asam amino yang 

terdapat pada kedelai adalah leusin dan lisin. Keduanya merupakan asam 

amino yang sangat diperlukan oleh enzim pemecah kedelai untuk 

menghasilkan kecap dengan cita rasa yang enak, lezat, dan khas. Kecap di 

Indonesia termasuk salah satu jenis kecap cina yang menggunakan gula 

palma. 

Kecap dapat diproduksi dengan cara, yaitu fermentasi kedelai, 

hidrolisis asam. Kecap hidrolisis kurang populer dibanding kecap hasil 

fermentasi karena flavornya kurang baik. Hal ini disebabkan selama proses 

hidrolisis, beberapa asam amino dan gula rusak, serta timbulnya senyawa off 

flavor seperti asam levulinat dan H2S dan beberapa komponen lainnya yang 

pada kecap fermentasi tidak terbentuk. Di Indonesia pembuatan kecap pada 

umumnya dilakukan secara fermentasi. 

 

Gambar. 5.6 Kecap 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tahu
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b. Mikrobia pembentukannya  

Mikrobia pembentuk atau pembuat kecap jamur Rhizopus Sp. 

Rhizopus Sp mempunyai koloni abu-abu kecoklatan dengan  tinggi 1 mm 

atau lebih. Rhizopus Sp menghasilkan enzim protease yang menghidrolisis 

komponen protein 65–90%  menjadi bentuk terlarut. 

Jamur Aspergilus oryzae dan Aspergillus wentii memiliki ciri-ciri : 

1) Aspergillus mempunyai hifa berseptat dan miselium bercabang 

2) Hifa yang muncul diatas permukaan merupakan hifa fertil 

3) Koloninya berkelompok 

4) Konidiofora berseptat atau nonseptat yang muncul dari sel kaki 

5) Pada ujung hifa muncul sebuah gelembung, keluar dari gelembung ini 

muncul   sterigma, pada sterigma muncul konidium–konidium yang 

tersusun berurutan mirip bentuk untaian mutiara. 

6) Konidium–konidium ini berwarna (hitam, coklat, kuning tua, hijau) 

yang memberi warna tertentu pada jamur (Schlegel, 1994). 

Aspergillus oryzae sangatlah berperan pada perombakan protein 

kedelai sehingga meningkatkan protein terlarut pada kecap yang dihasilkan. 

Perombakan karbohidrat yang dilakukan oleh enzim amilase dari 

Aspergillus juga penting bagi pertumbuhan bakteri dan khamir ketika 

kedelai mengalami fermentasi dalam larutan garam.  

Bakteri asam laktat merupakan bakteri positif yang tidak membentuk 

spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam 

laktat. Bakteri ini berperan dalam pembentukan aroma dan flavor spesifik 

pada kecap. 

Khamir osmofilik  (Saccaromyces rouxii) memiliki ciri-ciri : 

1) Saccharomyces merupakan mikroorganisme bersel satu tidak 

berklorofil, termasuk kelompok Eumycetes. 

2) Kelebihan Saccharomyces dalam proses fermentasi yaitu 

mikroorganisme ini cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar 

alkohol yang tinggi, tahan terhadap suhu yang tinggi, mempunyai sifat 

stabil dan cepat mengadakan adaptasi (Muhibuddin, 2011). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Gram-positif
http://id.wikipedia.org/wiki/Spora
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_laktat
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_laktat
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Klorofil
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eumycetes&action=edit&redlink=1
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3) Pertumbuhan Saccharomyces dipengaruhi oleh adanya penambahan 

nutrisi yaitu unsur C sebagai sumber carbon, unsur N yang diperoleh 

dari penambahan urea, ZA, amonium dan pepton, mineral dan vitamin. 

4) Saccharomyces mengubah glukosa dan maltose menjadi etanol dan 

gliserol yang merupakan komponen penyedap aroma dan flavor pada 

kecap. Perubahan ini terjadi setelah bulan ke-6 perendaman. 

c. Manfaat kecap 

Kecap kedelai merupakan bahan makanan yang sering digunakan 

sehari-hari. Kecap digunakan untuk berbagai macam masakan khas 

Indonesia, seperti sate dan semur. Kecap mengandung protein yang cukup 

baik karena memiliki asam amino yang cukup tinggi. Kecap juga 

mengandung zat gizi lain dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan 

protein, seperti lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. 

Kedelai memiliki kandungan gizi cukup tinggi, terutama protein dan 

serat. Kecap memiliki manfaat dapat menambah cita rasa pada suatu 

masakan karena kecap memiliki aroma yang sedap dan khas. Bahan-bahan 

yag terdapat di kecap juga mudah dicerna oleh sistem pencernaan kita. 

d. Proses pembentukannya  

Mula-mula kedelai difermentasi oleh kapang Aspergillus sp dan 

Rhizopus sp. menjadi semacam tempe kedelai. Kemudian "tempe" ini 

dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Garam merupakan 

senyawa yang selektif terhadap pertumbuhan mikroba. Hanya mikroba 

tahan garam saja yang tumbuh pada rendaman kedelai tersebut. Mikroba 

yang tumbuh pada rendaman kedelai pada umumnya dari jenis khamir dan 

bakteri tahan garam, seperti khamir Zygosaccharomyces dan bakteri susu 

Lactobacillus. Mikroba ini merombak protein menjadi asam-asam amino 

dan komponen rasa dan aroma, serta menghasilkan asam. Fermentasi terjadi 

jika kadar garam cukup tinggi, yaitu antara 15 sampai 20%. 

e. Penanganan limbah kecap 

Produk buangan dari produksi kecap berupa limbah padat yang berupa 

ampas kedelai dan bumbu serta campuran semi kecap, sedangkan limbah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Urea
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Amonium&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pepton&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapang
http://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
http://id.wikipedia.org/wiki/Khamir
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri


 

91 

 

cair berupa air buangan sisa pencucian alat/mesin produksi dan air sisa 

rebusan kedelai. Limbah cair yang dihasilkan apabila di buang  diharapkan 

memenuhi persyaratan untuk dibuang ke lingkungan. Beberapa tahap yang 

dilakukan dalam pengolahan limbah supaya tidak mencemari lingkungan 

adalah : 

1). Koagulasi 

Proses koagulasi adalah proses pemberian koagulan (contoh: Tawas, 

PAC) dengan maksud mengurangi gaya tolak-menolak antar partikel koloid 

sehingga partikel koloid bisa bergabung menjadi flok-flok kecil. 

2). Flokulasi 

Proses pemberian flokulan dengan maksud menggabungkan flok-flok 

kecil yang telah terbentuk pada proses sebelumnya sehingga menjadi besar 

dan mudah untuk diendapkan. Dalam proses flokulasi mengalami 

pengadukan lambat memberikan kesempatan flok-flok kecil menjadi 

semakin besar dan mencegah pecahnya kembali flok-flok yang telah 

terbentuk. 

3). Kolam biologis 

Kolam ini digunakan untuk mengencerkan hasil saringan air setelah 

mengalami proses koagulasi dan flokulasi. Setelah melalui kolam biologis, 

air dibuang ke saluran air/lingkungan. Industri telah memastikan bahwa air 

limbah buangan aman bagi lingkungan sekitar, dan sampai sekarang tidak 

ada keluhan warga sekitar mengenai aktivitas industri tersebut. 

 

7. Roti  

a. Pengertian  

Roti adalah sejenis makanan. Bahan dasar utama roti adalah tepung 

dan air yang difermentasikan oleh ragi, tetapi ada juga yang tidak 

menggunakan ragi. Namun kemajuan teknologi manusia membuat roti 

diolah dengan berbagai bahan seperti garam, minyak, mentega, ataupun 

telur untuk menambahkan kadar protein di dalamnya sehingga didapat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
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http://id.wikipedia.org/wiki/Mentega
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tekstur dan rasa tertentu. Roti termasuk makanan pokok di banyak negara 

barat. Roti adalah bahan dasar pizza dan lapisan luar roti lapis. 

Roti adalah proses tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi 

roti (Saccharomyces cerevisiae), air dan atau tanpa penambahan makanan 

lain yang dipanggang kedalam adonan, Kemudian ditambahkan gula, garam, 

susu atau susu bubuk, lemak, pengemulsi dan bahan-bahan pelezat seperti 

cokelat, keju, kismis, dan lain-lain (Haryono,1992). 

Manfaat roti diperkaya dengan berbagai macam zat gizi, beta 

karoten, thiamin (vit B1), riboflavin (vit B2), niasin, serta sejumlah mineral 

berupa zat besi, iodium, kalsium, dan sebagainya. Roti juga diperkaya 

dengan asam amino tertentu untuk meningkatkan mutu protein bagi tubuh. 

 

Gambar.5.7 Roti 

 

b. Bahan baku pembuatan roti 

1). Tepung Terigu, merupakan hasil olahan dari gandum, jenis bahan baku 

yang paling ideal untuk pembuatan roti, tepung terigu yang digunakan 

dalam pembuatan roti adalah tepung yang mempunyai kualitas baik, 

karena tepung terigu mampu menyerap air dalam jumlah besar, dapat 

mencapai konsistensi adonan yang tepat, memiliki elastisitas yang baik 

untuk menghasilkan roti dengan remah halus, tekstur lembut, volume 

besar serta mengandung protein paling tinggi yaitu berkisar antara 8%-

http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_pokok
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14%. Didalam tepung terigu terdapat senyawa yang dinamakan glutein. 

Hal ini yang membedakan tepung terigu dengan tepung-tepung lainnya. 

2). Margarin, pada umumnya dibuat dari minyak nabati. Margarin 

merupakan emulsi yang terdiri atas lemak nabati, air dan garam. 

Margarin memberi cita rasa gurih, mengurangi remah roti, 

mempermudah pemotongan, serta dapat memperlunak kulit roti, 

berfungsi untuk memperpanjang daya simpan, memperkeras tekstur 

agar tidak meleleh pada suhu kamar, dan mempertinggi titik didih untuk 

memenuhi tujuan pengovenan. 

3).  Air,  merupakan komponen penting dalam bahan baku pembuatan roti 

bakery, karena air dapat mempengaruhi penampilan, tekstur, serta cita 

rasa makanan, kandungan air dalam bahan makanan roti ikut 

menentukan acceptability, kesegaran, dan daya tahan bahan, kandungan 

air pada produk roti ditentukan pada saat pengolahan dimulai 

pengadonan, air sangat menentukan pada pengolahan makanan roti, 

tanpa air pengolahan makanan tidak dapat berlangsung. Air pada proses 

penggolahan juga dapat berfungsi sebagai penghantar panas dan pelarut 

dan sebagai media reaksi antara gluten dengan karbohidrat,  

4). Ragi, adalah bahan penggembang pada adonan yaitu sebagai bahan 

tambahan pangan yang digunakan dalam pembuatan roti dan kue, 

menambah volume pada adonan, dan pada saat adonan dipanggang 

dapat lebih mengembang, jika bahan pengembang dicampurkan ke 

dalam adonan maka akan terbentuk gas karbon dioksida, gas inilah 

yang kemudian terperangkap di dalam gluten (komponen protein yang 

ada dalam tepung terigu) sehingga adonan menjadi menggembang 

karena gas yang dihasilkan semakin lama akan semakin banyak. 

5). Telur, adalah suatu bahan makanan sumber protein hewani yang bernilai 

gizi tinggi. Untuk dunia kuliner, telur berfungsi sebagai pengembang 

adonan, membentuk warna, perbaikan rasa, menambah nilai gizi, 

sebagai pelembut atau pengempuk, sebagai penambah aroma dan zat 

gizi. 
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6).  Gula, adalah karbohidrat murni yang tidak tersusun atas nutrient lainnya 

seperti, lemak, protein, vitamin, dan mineral.  Fungsi gula sebagai 

makanan ragi, memberi rasa, mengatur fermentasi, memperpanjang 

umur roti (shelf life), menambah kandungan gizi, membuat tekstur roti 

menjadi lebih empuk, memberi daya pembasahan pada roti dan 

memberi warna cokelat yang menarik pada kulit karena proses maillard 

atau karamelisasi. 

7). Susu, tujuan pemakaian susu dalam pembuatan produk bakery yaitu 

untuk memperbaiki gizi karena susu mengandung protein (kasein), gula 

laktosa dan kalsium, memberikan pengaruh terhadap warna kulit 

(terjadi pencoklatan protein dan gula), digunakan untuk mengoles 

permukaan roti, memperkuat gluten karena kandungan kalsium, 

menghasilkan kulit yang enak dan crispy serta bau aromatik. 

c. Mikrobia pembentuknya  

Saccharomyces cerevisiae, Khamir Saccharomyces cerevisiae 

merupakan organisme penghasil amilase yang cukup berpotensi, selain 

bakteri dan kapang. Khamir amilolitik mempunyai potensi penting dalam 

produk-produk berbahan pati, karena aktivitas enzim amilase terutama 

isoamilase dapat menghidrolisa ikatan α (1,6)- pada amilopektin (Van der 

Maarel dkk., 2002). Selain itu khamir amilolitik berperan dalam 

memproduksi etanol dan biomassa khamir berasal dari bahan yang 

mengandung zat pati dan fermentasi beras untuk memproduksi minuman 

dan makanan berkarbohidrat rendah serta produksi amilase oleh khamir 

selama fermentasi tape ketan. Setiap sel hanya dapat memiliki satu bekas 

lahir, namun bisa membentuk banyak bekas tunas. Saccharomyces 

cerevisiae dapat membentuk 9 sampai 43 tunas dengan rata-rata 24 tunas 

per sel, dan paling banyak lahir pada kedua ujung sel yang memanjang. 

Saccharomyces cerevisiae berkembang biak dengan cara berikut:  

1). pertunasan multipolar, dimana tunas muncul dari sekitar ujung sel 

2). pembelahan tunas, yaitu gabungan antara pertunasan dan pembelahan. 

Pada proses ini mula-mula terbentuk tunas, tetapi tempat melekatnya 
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tunas pada sel induk relatif besar, kemudian terbentuk septa yang 

memisahkan tunas dari induk selnya. Pada Saccharomyces, areal tempat 

melekatnya tunas pada induk sedemikian kecilnya sehingga seolah tidak 

pernah terbentuk septa (tidak dapat dilihat oleh mikroskop biasa) 

3). pembentukan askospora. Pada khamir diploid seperti Saccharomyces 

cerevisiae, meiosis dapat terjadi langsung dari sel vegetatif. Spora 

berbentuk bulat atau oval dengan permukaan halus. 

Prosesnya  

C6H12O6 + ragi = 2CO2 + 2H5OH + energi 

Karbohidrat (karbon dioksida) etanol (alkohol) 

 

8. Yoghur 

a. Pengertian  

Yoghurt atau yogurt, adalah susu yang dibuat melalui fermentasi 

bakteri. Yoghurt dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk susu kacang 

kedelai. Tetapi produksi modern saat ini didominasi susu sapi. Fermentasi 

gula susu (laktosa) menghasilkan asam laktat, yang berperan dalam protein 

susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan bau yang unik pada 

yoghurt. Yoghurt sering dijual apa adanya, bagaimanapun juga rasa buah, 

vanilla atau coklat juga populer. 

Yoghurt atau dalam bahasa Turki disebut jogurt atau yogurut, yang 

berarti susu asam. Pengertian Yoghurt adalah susu pasteurisasi yang 

difermentasikan dengan bakteri tertentu (bakteri probiotik streptococcus dan 

bakteri probiotik lactobaccillus) sehingga menghasilkan rasa asam dan 

aroma yang khas. Seiring dengan banyaknya penelitian tentang manfaat 

yoghurt bagi kesehatan, maka berkembanglah resep-resep pembuatan 

yoghurt dan aplikasinya dalam makanan atau pun minuman. 

Bagi sebagian orang yang menyukai rasa asam, yoghurt dapat 

diminum langsung tanpa ditambah apa pun sudah terasa lezat. Namun, bagi 

orang yang tidak menyukai rasa asam, yoghurt dapat dibuat variasinya 

sehingga terasa lebih nikmat. Yoghurt atau yogurt, adalah susu yang dibuat 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Septa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Askospora&action=edit&redlink=1
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melalui fermentasi bakteri. Yoghurt dapat dibuat dari susu apa saja, 

termasuk susu kacang kedelai. Tetapi produksi modern saat ini didominasi 

susu sapi. 

Fermentasi gula susu (laktosa) menghasilkan asam laktat, yang 

berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan bau 

yang unik pada yoghurt. Yoghurt sering dijual apa adanya, bagaimanapun 

juga rasa buah, vanilla atau coklat juga populer. Yoghurt dibuat dengan 

memasukkan bakteri spesifik ke dalam susu di bawah temperatur yang 

dikontrol dan kondisi lingkungan, terutama dalam produksi industri. Bakteri 

merombak gula susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. 

Keasaman meningkat menyebabkan protein susu untuk membuatnya padat. 

Keasaman meningkat (pH=4-5) juga menghindari proliferasi bakteri 

patogen yang potensial.   

Di Amerika Serikat, untuk dinamai yoghurt, produk harus berisi 

bakteri Streptococcus salivarius subsp. thermophilus dan Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus. Pada kebanyakan negara, produk mungkin 

disebut yoghurt hanya jika bakteri hidup ada di produk akhir. Produk yang 

telah dipasteurisasi, yang tidak punya bakteri hidup, disebut susu fermentasi 

(minuman). Yoghurt yang telah dipasteurisasi memiliki rentang hidup yang 

panjang dan tidak membutuhkan kulkas.Yoghurt kaya akan protein, 

beberapa vitamin B, dan mineral yang penting. Yoghurt memiliki lemak 

sebanyak susu dari mana ia dibuat. Karena struktur laktosa yoghurt dirusak, 

maka yoghurt bisa dikonsumsi orang yang alergi terhadap susu. 
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Gambar.5.8 Yoghurt 

 

 

b. Mikrobia pembentuknya  

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus adalah salah satu bakteri 

yang terlibat dalam pembuatan yoghurt. Bakteri ini bahkan membedakan 

yoghurt dengan produk olahan susu jenis lain. Bakteri ini akan bekerja sama 

dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dalam memfermentasi susu segar 

untuk mengubahnya menjadi yoghurt. Bakteri Lactobacillus bulgaricus 

akan berperan dalam pembentukan aroma yoghurt, sedangkan Streptoccus 

lactis berperan dalam pembentukan rasa dari yoghurt. 

Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus Jenis bakteri 

streptococcus yang biasanya digunakan dalam makanan adalah 

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus. Bakteri ini berperan dalam 

pembuatan mentega, keju dan yoghurt. Pada pembuatan yoghurt, bakteri 

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus bekerjasama dengan bakteri 

lactobacillus. Bakteri lactobacillus berperan dalam pembentukan aroma 

yoghurt, sedangkan bakteri Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 

berperan dalam pembentukan rasa yoghurt. 
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Dalam proses fermentasi susu dalam pembuatan yoghurt digunakan 

bakteri fermentan penghasil asam laktat, terdiri dari Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri tersebut berperan 

sebagai pembentuk asam, sehingga terbentuk yoghurt dengan aroma yang 

khas. Asam yang terbentuk menyebabkan penggumpalan protein susu dan 

membantu mengawetkan yoghurt. Bakteri asam laktat juga dapat menekan 

pertumbuhan bakteri pembusuk susu, sehingga yoghurt lebih tahan lama 

selama masa penyimpanan dibandingkan susu. 

c. Proses pembentukannya  

Yoghurt dibuat dengan memasukkan bakteri spesifik ke dalam susu di 

bawah temperatur yang dikontrol dan kondisi lingkungan, terutama dalam 

produksi industri. Bakteri merombak gula susu alami dan melepaskan asam 

laktat sebagai produk sisa. Keasaman meningkat menyebabkan protein susu 

untuk membuatnya padat. Keasaman meningkat (pH=4-5) juga menghindari 

proliferasi bakteri patogen yang potensial. Di Amerika Serikat, untuk 

dinamai yoghurt, produk harus berisi bakteri Streptococcus salivarius subsp. 

thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. 

d. Kandungan gizi dalam yoghurt 

Yoghurt  mempunyai  nilai gizi yang  tinggi. Dalam  yoghurt  

terkandung  kalori, protein, karbohidrat, calcium  dan  potasium  lebih tinggi  

dibandingkan susu segar, tetapi kandungan lemaknya  lebih  rendah. Pada  

yoghurt riboflavin  (Vitamin B-2) dan 17 macam  asam amino terjadi  

peningkatan, hasil analisis kandungan gizi susu dan yoghurt  (Tamine dan 

Robinson, 1985) disajikan  pada Tabel 5.1 dan 5. 2.  

Tabel 5.1. Kandungan gizi susu dan yoghurt tiap100 g 

No  Kandungan (unit/100g)  Susu  Yoghurt  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Kalori  

Protein (g)  

Lemak (g)  

Karbohidrat (g)  

Calsium (mg)  

Sodium (mg)  

67,5  

3,5  

4,25  

4,75  

119  

50  

72  

3,9  

3,4  

4,9  

145  

47  
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http://id.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus


 

99 

 

7  Potasium (mg)  152  186 

 

Tabel 5.2. Kandungan Vitamin  Susu dan Yoghurt setiap 100 g. 

N

o 

Vitamin  Susu  Yoghurt  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vitamin A (IU)  

Thiamin B1 (g)  

Riboflavin B-2 (g)  

Pyridoxine B-6 (g)  

Cyanocobalaime B-12 (g)  

Vitamin C (mg)  

148  

37  

160  

46  

0,39  

  1,5  

148  

30  

190  

46  

0,33  

  0,7 

 

e. Jenis-jenis yoghurt 

Berdasarkan tempat penemuan yoghurt dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1). Dahi yoghurt: berasal dari India Bulgarian yoghurt: menggunakan kultur 

strain dari Bulgaria, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus. 

2). Greek yoghurt: dibuat dari susu yang telah dicampur dengan krim 

sehingga kandungan lemaknya menjadi 10%. Bentuk lainnya bisa dalam 

bentuk standar (5%), rendah lemak atau low fat (2 %), dan tanpa lemak 

atau non fat (0 %). 

Berdasarkan metode pemasakan yoghurt dapat dibagi menjadi empat yaitu: 

1). Yoghurt pasteurisasi, yaitu yoghurt yang setelah masa inkubasi selesai 

dipasteurisasi untuk mematikan bakteri dan memperpanjang umur 

simpannya. 

2). Yoghurt beku, yaitu yoghurt yang disimpan pada suhu beku. 

3). Dietetic yoghurt, yaitu yoghurt rendah kalori, rendah laktosa, atau yang 

ditambah vitamin dan protein. 

4). Yoghurt konsentrat, yaitu yoghurt dengan total padatan sekira 24%. 
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Berdasarkan kadar lemak yoghurt dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

1). Yoghurt berlemak penuh (kadar lemak lebih dari 3%), 

2). Yoghurt setengah berlemak (kadar lemak 0,5-3,0%), 

3). Yoghurt berlemak rendah (lemak kurang dari 0,5%). 

Perbedaan kadar lemak tersebut berdasarkan jenis susu dan campuran bahan 

yang digunakan dalam pembuatannya. 

f. Manfaat Yoghurt 

Ada beberapa pendapat mengenai manfaat dari mengkonsumsi 

yoghurt. Pada awal abad ke 20, Metchinkoff mengatakan bahwa 

mengkonsumsi yoghurt dapat memperpanjang usia. Yoghurt dapat 

dikategorikan salah satu makanan yang multifungsional, yaitu makanan 

yang berfungsi untuk mengatasi berbagai penyakit sehingga dapat 

mendongkrak kesehatan dan kebugaran tubuh. Beberapa peneliti telah 

menunjukkan, mengkonsumsi yoghurt dapat menurunkan kadar kolesterol 

darah. Yoghurt mengandung suatu faktor yang dapat menghambat sintesis 

kolesterol sehingga kolesterol menurun dan mencegah terjadinya 

penyumbatan pembuluh darah (asterosklerosis) penyebab penyakit jantung 

koroner. 

Selain itu, yoghurt juga bermanfaat untuk: 

1) Meningkatkan pertumbuhan 

Hasil penelitian pada tikus percobaan menunjukkan bakteri yang hidup 

pada yoghurt terutama Streptococcus thermophilus, memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan pertambahan berat badan tikus, yaitu 

dengan cara meningkatkan daya cerna dan absorpsi pada saluran 

pencernaannya. 

2) Mengatur saluran pencernaan 

Asam laktat dari yoghurt dapat merangsang gerakan peristaltic hampir 

pada semua bagian dalam saluran pencernaan. Rangsangan gerakan 

peristaltic tersebut dapat memelihara kesehatan tubuh melalui 

peningkatan proses pencernaan, penyerapan, pembuangan feses, dan 

pembuangan bakteri pathogen dari saluran pencernaan. 
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3) Antikanker, penelitian pada tikus menunjukkan, panggandaan sel-sel 

kanker pada tikus yang diberi makan yoghurt lebih terhambat daripada 

tikus percobaan tanpa yoghurt. Bakteri-bakteri yang berperan dalam 

fermentasi susu dapat mengubah zat-zat prekarsinogenik yang ada dalam 

saluran pencernaan sehingga dapat menghambat terjadinya kanker. 

4) Penghambat pertumbuhan bakteri pathogen 

Asam laktat dapat mengurangi atau membunuh bakteri pathogen (bakteri 

penyebab penyakit) dan menekan produksi senyawa-senyawa berbahaya, 

seperti amin, fenol, skatol, dan H2S yang diproduksi oleh bakteri 

pathogen. Bakteri penghasil asam laktat juga memproduksi antibiotik 

yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pathogen. Oleh karena itu, 

yoghurt mempunyai nilai pengobatan terhadap lambung dan usus yang 

terluka. 

5) Memperbaiki gerakan perut 

Suatu penelitian yang dilakukan pada sejumlah lansia menunjukkan, 

pemberian kultur Streptococcus thermophilus dapat meningkatkan 

gerakan perut dari 4,8 kali dalam 10 hari menjadi 5,7 kali. Gerakan perut 

ini diperlukan untuk memperlancar proses pengeluaran feses. Pada saat 

yoghurt melalui saluran pencernaan terjadi peningkatan jumlah bakteri 

Bifidobacterium yang ikut berperan dalam menormalkan gerakan perut. 

6) Anti diare 

Yoghurt dapat mencegah aktivitas dan pertumbuhan berbagai bakteri 

pathogen penyebab gastroenteritis pemicu penyakit diare. Lactobacillus 

bulgaricus salah satu bakteri yang berperan dalam pembentukan yoghurt 

dapat memproduksi bulgarican, yaitu anti mikroba yang efektif untuk 

menghambat organism pathogen. 

7) Yoghurt juga sering dimanfaatkan bagi orang yang ingin menurunkan 

berat badan dengan syarat dikonsumsi tanpa pemanis. 

8) Yoghurt bermanfaat terutama bagi penderita lactose intorelance 

Minum susu fermentasi seperti yoghurt sangat dianjurkan bagi orang 

mengalami defisiensi enzim. Bakteri asam laktat dapat memfermentasi 
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laktosa yang ada dalam susu menjadi glukosa dan galaktosa, serta 

merangsang sekresi enzim lactase di dalam saluran pencernaan. 

9) Mudah di cerna 

Yoghurt lebih mudah dicerna ketimbang susu. Adanya bakteri hidup dan 

aktif akan memproduksi enzim laktase, enzim yang jumlahnya kurang 

pada anak dengan intoleransi laktosa. Proses pengulturan juga akan 

memecah laktosa (gula susu) menjadi glukosa dan galaktosa, sehingga 

lebih mudah diserap oleh anak dengan intoleransi laktosa. 

10) Baik untuk kesehatan usus 

Yoghurt mengandung bakteri baik seperti Lactobacteria, terutama 

acidophilus. Bakteri itu meningkatkan bakteri baik pada kolon, sehingga 

akan menurunkan risiko kanker kolon. 

11) Membantu proses penyerapan nutrisi 

Yoghurt meningkatkan penyerapan kalsium dan vitamin B. Adanya asam 

laktat pada yoghurt akan membantu mencerna kalsium susu. Dengan 

begitu, kalsium akan lebih mudah diserap. 

12) Meningkatkan kekebalan tubuh 

Penelitian yang dilakukan terhadap 68 orang yang mengkonsumsi 

yoghurt dua cangkir per hari menunjukkan hasil yang cukup positif. 

Mereka ini mempunyai kadar interferon lebih tinggi. Dalam kamus saku 

kedokteran Dorland, interferon adalah famili glikoprotein yang salah satu 

pembentukannya dapat dirangsang oleh bakteri, berfungsi sebagai 

imunoregulator dan mengeluarkan aktivitas antivirus. Penelitian lain 

yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa yoghurt mengandung 

faktor yang memiliki efek antitumor. 

13) Membantu penyembuhan infeksi saluran cerna 

Keberadaan virus dan gangguan saluran cerna akan membentuk luka 

pada lapisan usus, terutama sel-sel yang memproduksi laktase. Walau 

hanya sementara, anak-anak bisa mengalami intoleransi laktosa selama 1-

2 bulan pasca infeksi saluran cerna. Karena mengandung sedikit laktosa 

dan banyak enzim laktase, para dokter sering memanfaatkan yoghurt 
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untuk memulihkan kesehatan alat cerna. Penelitian menunjukkan, 

yoghurt mempercepat penyembuhan diare pada anak. 

14) Menurunkan infeksi jamur 

Konsumsi satu gelas yoghurt setiap hari akan mengurangi pertumbuhan 

jamur pada vagina. Hal ini akan menurunkan risiko terjadinya infeksi 

jamur pada vagina. 

15) Kaya kalsium 

Dalam satu gelas yoghurt rata-rata terkandung sekitar 450 mg kalsium. 

Mineral ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kolon. Orang yang diet 

tinggi kalsium seperti di negara Skandinavia, mempunyai tingkat 

kejadian kanker kolorektal lebih rendah dibanding negara lain. 

16) Sumber protein. 

Satu gelas yoghurt tawar mengandung 10-14 gram protein atau sekitar 20 

persen dan kebutuhan protein harian. Proses fermentasi membuat protein 

yang ada pada yoghurt lebih mudah dicerna. 

17) Menurunkan kadar kolesterol. 

Para ahli memperkirakan, bakteri hidup yang ada pada yoghurt mampu 

berasimilasi dengan kolesterol. Bisa juga karena yoghurt mengikat asam 

empedu, sehingga menimbulkan efek menurunkan kolesterol. 

18) Makanan penolong. 

Keberadaan protein yang mudah dicerna serta asam laktat yang 

meningkatkan penyerapan mineral, membuat yoghurt baik dikonsumsi 

oleh anak dengan gangguan penyerapan di saluran cerna. 

 

9. Nata De Coco 

a. Pengertian  

Nata adalah biomassa yang sebagian besar terdiri dari sellulosa, 

berbentuk agar dan berwarna putih. Massa ini berasal dari pertumbuhan 

Acetobacter xylinum pada permukaan media cair yang asam dan 

mengandung gula. Nata dapat dibuat dari bahan baku air kelapa, dan limbah 
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cair pengolahan tahu (whey tahu). Nata yang dibuat dari air kelapa disebut 

dengan nata de coco. 

Nata de coco merupakan produk hasil proses fermentasi air kelapa 

dengan bantuan aktivitas Acetobacter xylinum. Nata berasal dari bahasa 

spanyol yang artinya terapung. Ini sesuai dengan sifatnya yaitu sejak 

diamati dari proses awal terbentuknya nata merupakan suatu lapisan tipis 

yang terapung pada permukaan yang semakin lama akan semakin tebal. 

Nata de coco merupakan jenis komponen minuman yang terdiri dari 

senyawa selulosa (dietry fiber), yang dihasilkan dari air kelapa melalui 

proses fermentasi, yang melibatkan jasad renik (mikrobia), yang selanjutnya 

dikenal sebagai bibit nata. Semula industri nata de coco dimulai dari adanya 

industri rumah tangga yang menggunakan sari buah nanas sebagai bahan 

bakunya. Produk ini dikenal dengan nama nata de pina. Dikarenakan nenas 

sifatnya musiman, pilihan itu jatuh kepada buah kelapa yang berbuah 

sepanjang tahun dan dalam jumlah yang cukup besar serta ditemukan secara 

merata hampir diseluruh pelosok tanah air. Di skala industri, nata de coco 

sudah dikenal sejak diperkenalkannya pada tahun 1975. tetapi, sampai saat 

ini, industri nata de coco masih tergolong sedikit (di Indonesia). Padahal 

jika melihat prospeknya dimasa mendatang cukup menggiurkan. Akhir-

akhir ini, negara berkembang sedang melirik industri nata de coco. 

 

Gambar.5.9 Nata de coco 
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b. Mikrobia pembentukannya  

Pada prinsipnya untuk menghasilkan nata de coco yang bermutu baik, 

maka perlu disediakan media yang dapat mendukung aktivitas Acetobacter 

xylinum untuk memproduksi selulosa ekstra seluler atau yang kemudian di 

sebut nata de coco. Bakteri Acetobacter xylinum akan dapat membentuk 

nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan 

Karbon (C) dan Nitrogen (N), melalui proses yang terkontrol. Dalam 

kondisi demikian, bakteri tersebut akan menghasilkan enzim akstraseluler 

yang dapat menyusun zat gula menjadi ribuan rantai serat atau selulosa. 

Dari jutaan renik yang tumbuh pada air kelapa tersebut, akan dihasilkan 

jutaan lembar benang-benang selulosa yang akhirnya nampak padat 

berwarna putih hingga transparan, yang disebut sebagai nata. Nata yang 

dihasilkan tentunya bisa beragam kualitasnya. Kualitas yang baik akan 

terpenuhi apabila air kelapa yang digunakan memenuhi standar kualitas 

bahan nata, dan prosesnya dikendalikan dengan cara yang benar 

berdasarkan pada factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

aktivitas Acetobacter xylinum yang digunakan. Air kelapa yang digunakan 

dalam pembuatan nata harus berasal dari kelapa yang masak optimal, tidak 

terlalu tua atau terlalu muda. Bahan tambahan yang diperlukan oleh bakteri 

antara lain karbohidrat sederhana, sumber nitrogen, dan asam asetat. Pada 

umumnya senyawa karbohidrat sederhana dapat digunakan sebagai 

suplemen pembuatan nata de coco, diantaranya adalah senyawa-senyawa 

maltosa, sukrosa, laktosa, fruktosa, dan manosa.  

Asam asetat atau asam cuka digunakan untuk menurunkan pH atau 

meningkatkan keasaman air kelapa. Asam asetat yang baik adalah asam 

asetat glacial (99,8%). Asam asetat dengan konsentrasi rendah dapat 

digunakan, namun untuk mencapai tingkat keasaman yang diinginkan yaitu 

pH 4,5 – 5,5 dibutuhkan dalam jumlah banyak. Selain asam asetat, asam-

asam organic dan anorganik lain bisa digunakan. Acetobacter xylinum 

merupakan bakteri berbentuk batang pendek, yang mempunyai panjang 2 

mikron dan lebar micron, dengan permukaan dinding yang berlendir. 
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Bakteri ini dapat membentuk rantai pendek dengan satuan 6-8 sel. Bersifat 

ninmotil dan dengan pewarnaan Gram menunjukkan Gram negative. 

Bakteri Acetobacter xylinum mengalami pertumbuhan sel. 

Pertumbuhan sel didefinisikan sebagai pertumbuhan secara teratur semua 

komponen di dalam sel hidup. Bakteri Acetobacter xylinum mengalami 

beberapa fase pertumbuhan sel yaitu fase adaptasi, fase pertumbuhan awal, 

fase pertumbuhan eksponensial, fase pertumbuhan lambat, fase 

pertumbuhan tetap, fase menuju kematian, dan fase kematian. 

c. Proses pembentuknya  

Bakteri Acetobacter xylinum akan dapat membentuk nata jika 

ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan Karbon © dan 

Nitrogen (N), melalui proses yang terkontrol. Dalam kondisi demikian, 

bakteri tersebut akan menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat 

menyusun zat gula menjadi ribuan rantai serat atau selulosa. Dari jutaan 

renik yang tumbuh pada air kelapa tersebut, akan dihasilkan jutaan lembar 

benang-benang selulosa yang akhirnya nampak padat berwarna putih hingga 

transparan, yang disebut sebagai nata. 

 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri dan 

pembuatan nata de coco. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Acetobacter xylinum mengalami 

pertumbuhan adalah nutrisi, sumber karbon, sumber nitrogen, serta tingkat 

keasaman media temperature, dan udara (oksigen). Senyawa karbon yang 

dibutuhkan dalam fermentasi nata berasal dari monosakarida dan disakarida. 

Sumber dari karbon ini yang paling banyak digunakan adalah gula. Sumber 

nitrogen berasal dari bahan organic seperti ZA dan urea. Meskipun bakteri 

Acetobacter xylinum dapat tumbuh pada pH 3,5–7,5, namun akan tumbuh 

optimal bila pH nya 4,3. Sedangkan suhu ideal bagi pertumbuhan bakteri 

Acetobacter xylinum pada suhu 28–31
0
C. Bakteri ini sangat memerlukan 

oksigen, sehingga dalam fermentasi tidak perlu ditutup rapat namun hanya 
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ditutup untuk mencegah kotoran masuk kedalam media yang dapat 

mengakibatkan kontaminasi. 

Untuk menghasilkan produksi nata yang maksimal perlu 

diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:                                                                                          

1) Temperatur ruang inkubasi                                                                                           

Temperatur ruang inkubasi harus diperhatikan karena berkaitan dengan 

pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Pada umumnya suhu fermentasi untuk 

pembuatan nata adalah pada suhu kamar (28
0
C). Suhu yang terlalu 

rendah atau terlalu tinggi akan mengganggu pertumbuhan bakteri 

pembentuk nata, yang akhirnya juga menghambat produksi nata. 

2) Jenis dan konsentrasi medium 

Medium fermentasi ini harus banyak mengandung karbohidrat (gula) di 

samping vitamin dan mineral, karena pada hakekatnya nata tersebut 

adalah slime (menyerupai lendir) dari sel bakteri yang kaya selulosa 

yang diproduksi dari glukosa oleh bakteri Acetobacter xylinum. Bakteri 

ini dalam kondisi yang optimum memiliki kemampuan yang luar biasa 

untuk memproduksi slime sehingga slime tersebut terlepas dari sel 

vegetatif bakteri dan terapung-apung di permukaan medium. 

Pembentukan nata terjadi karena proses pengambilan glukosa dari 

larutan gula yang kemudian digabungkan dengan asam lemak 

membentuk precursor (penciri nata) pada membran sel. Prekursor ini 

selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk ekskresi dan bersama enzim 

mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa yang merupakan bahan dasar 

pembentukan slime. Kadar karbohidrat optimum untuk berlangsungnya 

produksi nata adalah 10%.  

3) Jenis dan konsentrasi stater 

Pada umumnya Acetobacter xylinum merupakan stater yang lebih 

produktif dari jenis stater lainnya, sedang konsentrasi 5-10% merupakan 

konsentrasi yang ideal. 

4) Kebersihan alat 
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Alat-alat yang tidak steril dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Acetobacter xylinum. Sedangkan alat-alat yang steril dapat mendukung 

pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum. 

5) Waktu fermentasi 

Waktu fermentasi yang digunakan dalam pembuatan nata umumnya 2-4 

minggu. Minggu ke-4 dari waktu fermentasi merupakan waktu yang 

maksimal produksi nata, yang berarti lebih dari 4 minggu, maka kualitas 

nata yang diproduksi akan menurun. 

6) pH fermentasi 

Derajat keasaman yang dibutuhkan dalam pembuatan nata adalah 3-5 

atau dalam suasana asam. Pada kedua kondisi pH optimum, aktifitas 

enzim seringkali menurun tajam. Suatu perubahan  kecil pada pH dapat 

menimbulkan perbedaan besar pada kecepatan beberapa reaksi enzimatis 

yang amat penting bagi organisme. 

7) Tempat fermentasi 

Tempat fermentasi menggunakan nampan plastik  dan  tidak terbuat dari 

logam karena mudah korosif yang dapat mengganggu pertumbuhan 

mikroorganisme pembentuk nata. Di samping itu tempat fermentasi 

sebaiknya tidak terkena cahaya matahari langsung, jauh dari sumber 

panas, dan harus berada dalam kondisi steril. Selain itu, dalam 

pembuatan nata juga harus diperhatikan bahwa selama proses 

pembentukan nata langsung harus dihindari gerakan atau goncangan ini 

akan menenggelamkan lapisan nata yang telah terbentuk dan 

menyebabkan terbentuknya lapisan nata yang baru yang terpisah dari 

nata yang pertama. Hal ini menyebabkan ketebalan produksi nata tidak 

standar. 

e. Manfaat nata de coco 

Adapun manfaat kandungan seyawa dan nutrisi pada nata de coco 

ini untuk tubuh kita yaitu: 

1). Nata de coco sangat baik dikonsumsi untuk orang yang sedang 

menjalankan diet rendah kalori karena kalori pada makanan ini tidak 
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terlalu tinggi. Dengan kandungan kaya seratnya, nata de coco sangat 

bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan. 

2). Nata de coco sangat cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Hal ini 

dipengaruhi oleh rendahnya kadar kolesterol yang terkandung dalam nata 

de coco ini sehingga tidak akan mempengaruhi kadar gula darah dalam 

tubuh. Oleh karena itu akan terhindarkan pula dari masalah darah tinggi 

dan stroke karena kandungan kolesterolnya yang rendah tidak akan 

menyumbat peredaran darah di pembuluh darah. 

3). Konsentrasi vitamin B1, vitamin C, dan vitamin B2 di dalamnya dapat 

memperkuat mekanisme imunitas tubuh anak. 

 

10. Taucho  

a. Pengertian  

Tauco merupakan salah satu jenis produk fermentasi yang telah 

lama dikenal dan disukai oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama di 

Jawa Barat. Karena tauco memiliki rasa dan aroma yang khas maka tauco 

sering digunakan pula sebagai flavoring agent. Pada umumnya tauco 

dibuat secara spontan, sehingga jenis mikroba yang tumbuh akan 

bermacam-macam jenisnya dan keadaan yang demikian ini akan 

berpengaruh terhadap mutu dari tauco yang dihasilkan baik dari segi 

flavor maupun kandungan proteinnya. Jenis tauco ada dua macam yaitu 

bentuk kering dan bentuk basah, sedangkan dari rasanya dibedakan atas 

yang asin dan yang manis. Perbedaannya terletak dari jumlah air dan 

banyaknya gula yang ditambahkan. Bahan baku yang sering digunakan 

untuk membuat tauco adalah kedelai hitam atau kedelai kuning, tetapi 

yang sering dan umum digunakan adalah kedelai hitam. Bahan tambahan 

untuk pembuatan tauco adalah berbagai jenis tepung seperti tepung 

terigu, tapung beras atau tepung beras ketan. 
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Gambar. 5.10 Tauco 

 

b. Mikrobia pembentuknya  

Ada beberapa mikrobia pembentuk tauco adalah Aspergillus 

oryzae, R. oryzae, R. Oligosporus, Lactobacillus delbrueckii, dan 

Zygosaccharomyces. Jamur-jamur ini berperan dalam pembuatan kecap 

dan tauco. Kecap atau tauco dibuat dari kacang kedelai. Proses 

pembuatannya mengalami dua tahap fermentasi. Proses fermentasi 

pertama, yaitu adanya peran jamur Aspergillus wentii dan Aspergillus 

oryzae. Protein akan diubah menjadi bentuk protein terlarut, peptida, 

pepton dan asam-asam amino, sedangkan karbohidrat diubah oleh aktivitas 

enzim amilolitik menjadi gula reduksi. Proses fermentasi kedua 

menghasilkan kecap atau tauco yang merupakan aktivitas bakteri 

Lactobacillus sp. Gula yang dihasilkan pada proses fermentasi diubah 

menjadi komponen asam amino yang menghasilkan rasa dan aroma khas 

tauco. 
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c. Proses pembentukannya 

Pada prinsipnya proses pembuatan tauco melalui dua tahapan 

fermentasi, yaitu: fermentasi kapang dan fermentasi garam. Selama proses 

fermentasi kapang mikroba yang berperan adalah kapang dari jenis 

Aspergillus I yaitu A. oryzae atau dari jenis R. oryzae dan R. oligosporus. 

Diantara kapang-kapang tersebut yang lebih sering digunakan dalam 

pembuatn tauco adalah kapang A. oryzae. Penggunaan kapang yang 

berbeda akan berpengaruh pada mutu dari tauco yang dihasilkan. Mikroba 

yang aktif dalam fermentasi garam adalah Lactobacillus delbrueckii, 

Hansenula sp., dan Zygosaccharomyces yang dapat tumbuh secara 

spontan. 

 

11. Keju  

a. Pengertian keju 

Keju dipinjam dari bahasa Portugis, queijo adalah makanan padat 

yang dibuat dari air susu hewan. Hewan yang dijadikan sumber air susu 

biasanya adalah sapi. Air susu unta, kambing, domba, kuda, atau kerbau 

digunakan pada beberapa tipe keju lokal. Makanan ini dikenal di seluruh 

dunia, namun diduga pertama kali dikenal di daerah sekitar Laut Tengah. 

Keju bermanfaat karena biasanya tahan lama, serta memiliki kandungan 

lemak, protein, kalsium, dan fosfor yang tinggi. Keju merupakan bentuk 

pengawetan bagi air susu. 

 

Gambar.5.11 Keju 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Portugis
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http://id.wikipedia.org/wiki/Kambing
http://id.wikipedia.org/wiki/Domba
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuda
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http://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium
http://id.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengawetan_makanan&action=edit&redlink=1
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b. Mikrobia pembentuknya 

Mikrobia pembentuk keju adalah Streptococcus sp dan Lactobacillus.  

Streptococcus merupakan bakteri berbentuk bulat yang hidup secara 

berpasangan, atau membentuk rantai pendek dan panjang, yaitu tergantung 

dari spesies dan kondisi pertumbuhannya. Bakteri ini bersifat 

homofermentatif, dan beberapa spesies memproduksi asam laktat secara 

tepat pada kondisi anaerobik. Oleh karena itu, sering digunakan dalam 

pengawetan makanan, terutama untuk menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen dan pembentuk racun. Kebanyakan spesies bakteri ini bersifat 

proteolitik dan biasanya bersifat lipolitik.  

Nama genus Streptococcus  berasal dari bahasa yunani, dimana kata 

Streptos artinya tersusun seperti rantai, coccos artinya biji-bijian sehingga 

Streptococcus adalah nama yang digunakan sebagai implikasi dari sel-sel 

yang tersusun menyerupai rantai. Pada umumnya, streptokoki dibagi 

menjadi 4 kelompok yaitu piogenik, laktik, viridans, dan enterokoki. 

Grup enterokokus mempunyai beberapa sifat penting yang menjadikan 

bakteri ini penting dalam mikrobiologi pangan yaitu.  

1). Bersifat termodurik sehingga tahan suhu pasteurisasi atau suhu 

yang lebih tinggi. 

2). Tahan terhadap garam dengan konsentrasi 6.5% atau lebih. 

3). Dapat tumbuh pada p- alkali, yaitu pH 9,6 

4). Dapat tumbuh pada kisaran suhu yang luas, yaitu mulai dari 5-8
0
C 

sampai suhu 48-50
0
C. 

Streptococcus lactis memegang peranan penting dalam pembuatan 

berbagai jenis keju yang mana fungsi keju utamanya adalah untuk 

memfermentasi laktosa menjadi asam laktat.  

Laktobasili merupakan bakteri basili gram positif, yang tidak 

berspora. Jenis yang termasuk dalam kelompok ini misalnya Lactobacillus, 

tergolong dalam familia lactobacillaceae. Bakteri ini berbentuk batang 

yang panjang, anaerobik fakultatif dan katalase negatif. Bakteri ini 

menyerupai streptokoki dalam kebutuhannya akan nutrien. 
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Nama genus lactobacillus berasal dari bahasa latin, yang mana lac 

artinya susu, bacillum artinya batang dan lactobacillus diartikan sebagai 

mikroorganisme berbentuk batang yang berasal dari susu. Berdasarkan 

karakteristik fermentasinya, beberapa spesies laktobasili bersifat 

homofermentatif dan beberapa spesies laktobasili lainnya bersifat 

heterofermentatif. 

Spesies dari genus lactobacillus yang digunakan sebagai kultur untuk 

starter keju adalah spesies yang bersifat homofermentatif misalnya 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, dan 

Lactobacillus helveticum. Sumber utama dari laktobasili adalah permukaan 

tanaman (sayuran), manur, dan produk-produk susu.  

c. Proses pembentuknya  

Pada prinsipnya keju dibuat melalui tiga tahap: 

Koagulasi. Setelah susu segar di panaskan (pasteurisasi), kemudian 

subtansi yang bersifat asam atau kultur bakteri tertentu ditambahkan. 

Tujuan dari proses ini supaya laktosa dirubah menjadi asam laktat (acid 

coagulation) sehingga terbentuk endapan/gumpalan menyerupai tahu 

pembentukan dan penggaraman. Tahu susu (curd) yang terbentuk selama 

proses koagulasi kemudian dipadatkan di dalam cetakan sesuai keinginan. 

Tahap selanjutnya adalah penggaraman. Caranya dengan mencelupkan 

tahu susu ke dalam larutan yang mengandung garam 250-350gr perliter 

air. Tujuan dari penggaraman ini supaya mempercepat proses pengeringan, 

memberikan rasa, aroma juga berfungsi sebagai pengawet karena garam 

memperlambat proses proliferasi mikroorganisme. 

Tahap pemeraman atau Fermentasi, proses pematangan keju dilakukan 

sebaiknya di lakukan di dalam ruangan kering dengan kisaran temperatur 

antara 0
o
C–32

o
C. Lama proses pematangan tergantung dari jenis keju yang 

diinginkan. Untuk keju lunak (soft cheese) memerlukan waktu fermentasi 

sekitar 4 minggu, namun untuk keju keras (hard cheese) memerlukan 

waktu 2–3 tahun. Selama proses fermentasi inilah komponen citarasa dan 

tekstur dari keju terbentuk. 
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1. Buatlah tabel pengelompokan jenis mikroorganisme serta produk yang 

dihasilkan! 

2. Diskusikanlah keunggulan mengkonsumsi produk makanan dan minuman 

fermentasi? 

3. Buatlah langkah-langkah kerja secara terperinci dalam membuat nata de 

coco dan anggur yang berkualitas dengan bahan yang ada di lingkungan 

sekitar!  

4. Bagaimanakah dampak negatif mengkonsumsi produk makanan dan 

minuman hasil fermentasi! 

5. Dalam pembuatan fermentasi tempe ada beberapa tahap yang dilakukan 

seperti, perendaman kacang kedelai, perebusan kacang kedelai, 

pengupasan kulit kedelai, jelasakan fungsi/tujuan dari tahap-tahap 

tersebut! 

6. Mengapa dalam pembuatan tempe dengan kemasan plastik, plastiknya 

harus dilubangi, sedangkan ketika menggunakan daun pisang atau daun 

jambu daun tersebut tidak dilubangi, jelaskan menurut pendapat anda 

mengapa dalam proses kemasan harus dilakukan demikian! 

7. Salah satu produk fermentasi adalah kecap, jelaskanlah fungsi kecap 

sertakan kelebihan kecap dari produk fermentasi tersebut! 

8. Jelaskanlah proses fermentasi teh kombucha sertakan juga komponen-

komponen yang terlibat dalam pembuatan teh kombucha! 

9. Beberapa peneliti telah menunjukkan, mengkonsumsi yoghurt dapat 

menurunkan kadar kolesterol darah. Jelaskanlah menurut pendapat anda 

mengapa demikian! 

10. Diskusikanlah dalam kelompok tentang harapan dan janji bioteknologi, 

hubungannya dengan kebutuhan pangan Negara berkembang seperti 

Indonesia! 

11. Penggunaan teknologi nuklir (radioisotope) dalam bidang teknologi 

pangan lazim disebut proses iradiasi. Iradiasi bahan pangan mempunyai 

beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan proses pengawetan 

konvensional, jelaskanlah beberapa kelebihan tersebut! 

5.6  Latihan Soal/Proyek 
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Pada bab ini akan dipelajari 

tentang:  

 Pendahuluan  

 Hidroponik 

 Kultur jaringan  

 Tanaman transgenik 

 Aplikasi bioteknologi 

tanaman 

 Tanaman Transgenik 

 Aplikasi Bioteknologi 

Pertanian 

 Tugas dan Proyek 

Bioteknologi 

 

Tanaman transgenik adalah tanaman yang 

telah disisipi (dengan sengaja) atau memiliki 

gen asing dari spesies tanaman yang berbeda 

atau makhluk hidup lainnya, atau adalah 

tanaman yang telah direkayasa genetiknya, 

dalam arti sifat asli dari tanaman tersebut 

sudah tidak natural lagi. Sedangkan kultur 

jaringan merupakan pengembangan dari 

teori sel, yaitu dengan menumbuhkan sel 

atau sekumpulan sel (jaringan) pada medium 

yang mengandung zat hara yang sesuai 

dengan kebutuhan sel atau jaringan 

tanaman. Jaringan yang ditumbuhkan pada 

medium padat akan membentuk kalus, yaitu 

massa atau kumpulan sel yang tidak 

beraturan. Kalus yang terbentuk dicacah 

menjadi bagian kecil-kecil kemudian 

dipindahkan ke medium baru, dengan 

susunan hara yang tepat supaya kalus dapat 

tumbuh menjadi tunas dan tanaman baru 

yang sempurna. 

BAB 6 

BIOTEKNOLOGI TANAMAN 
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6.1 Pendahuluan 

Bioteknologi Tanaman adalah salah satu bidang bioteknologi yang 

memfokuskan pada bidang pertanian (Bioteknologi Hijau). Bioteknologi 

tanaman telah berperan dalam menghasilkan tanaman tahan hama, bahan 

pangan dengan kandungan gizi lebih tinggi dan tanaman yang menghasilkan 

obat atau senyawa yang bermanfaat. Dewasa ini, teknik-teknik bioteknologi 

tanaman telah dimanfaatkan terutama untuk memberikan karakter baru pada 

berbagai jenis tanaman. Penekanan pemberian karakter tersebut dapat dibagi 

kedalam beberapa tujuan utama yaitu peningkatan hasil, kandungan nutrisi, 

kelestarian lingkungan, dan nilai tambah tanaman-tanaman tertentu. Sebagai 

contoh, beberapa tanaman transgenik yang dikembangkan adalah:  

a. Peningkatan kandungan nutrisi: pisang, cabe, raspberries, stroberi, ubi 

jalar 

b. Peningkatan rasa: tomat dengan pelunakan yang lebih lama, cabe, buncis, 

kedelai 

c. Peningkatan kualitas: pisang, cabe, stroberi dengan tingkat kesegaran dan 

tekstur yang meningkat 

d. Mengurangi alergen: polong-polongan dengan kandungan protein 

allergenik yang lebih rendah 

e. Kandungan bahan berkhasiat obat: tomat dengan kandungan lycopene 

yang tinggi (antioksidan untuk mengurangi kanker), bawang dengan 

kandungan allicin untuk menurunkan kolesterol, padi dengan kandungan 

vitamin A dan besi untuk mengatasi anemia dan kebutaan, 

f. Tanaman untuk produksi vaksin dan obat-obatan untuk mengobati 

penyakit manusia 

g. Tanaman dengan kandungan nutrisi yang lebih baik untuk pakan ternak, 

dan lain-lain 

Pada buku ini akan membahas bioteknologi tanaman tentang 

hidroponik, kultur jaringan, tanaman transgenik (perkawinan silang dan 

hibridisasi, kloning dari sel tunggal, rekayasa kloroplas, teknologi antisense, 

teknologi agrobacterium method), aplikasi bioteknologi tanaman (vaksin 



 

117 

 

tanaman, tanaman resistensi terhadap pestisida, safe storage atau mengurangi 

kerusakan tanaman, herbisida resisten, stronger fibers (kekuatan struktur 

cotton), menaikan kandungan nutrisi (golden rice), penaggulangan kerusakan 

hutan dengan syntethic seed. 

 

 

6.2 Hidroponik  

1. Pengertian Hidroponik 

Hidroponik berasal dari bahasa latin (hydro = air; ponos = kerja) 

yaitu suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, 

melainkan dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau bahan 

lainnya yang mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, serat mineral, 

pasir, pecahan batu bata, serbuk kayu, dan lain-lain sebagai pengganti media 

tanah. Bertanam secara hidroponik dapat dilakukan di rumah sebagai hobi 

maupun untuk dikomersialkan.  

Sejarah hidroponik dimulai pada 3 abad yang lalu,  pada tahun 1669 

di Inggris sudah dilakukan pengujian tanaman hidroponik dalam 

laboratorium. Kemajuan yang sangat berpengaruh terjadi pada tahun 1936, 

Dr. W.F. Gericke di California (AS) berhasil menumbuhkan tomat setinggi 

3m dan  berbuah lebat dalam bak berisi air mineral. Pada tahun 1950 Jepang 

secara besar- besaran menyebarkan cara bercocok tanam hidroponik untuk 

mensuplai sayuran  bagi tentara pendudukan Amerika Serikat.  

Di Indonesia hidroponik mulai dikembangkan pada sekitar tahun 

1980. Hidroponik adalah  metode penanaman  tanaman  tanpa menggunakan 

media tumbuh dari tanah. Secara harafiah hidroponik berarti penanaman 

dalam air yang mengandung campuran hara. Dalam  praktiknya sekarang 

ini, hidroponik tidak terlepas dari penggunaan media tumbuh lain yang 

bukan tanah sebagai penopang  pertumbuhan tanaman.  

Salah satu cara untuk mendapatkan sayuran segar tanpa pestisida 

adalah dengan menanam sendiri sayuran. Tetapi yang menjadi  

permasalahan adalah ketidaktersediaan lahan untuk menanam sayuran. Oleh 

karena itu, ada solusi yang diberikan untuk menanam sayuran dengan 
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memanfaatkan air sebagai media pengganti tanahnya atau yang disebut juga 

dengan hidroponik. Bagi yang mempunyai hobi berkebun, cara hidroponik 

ini dapat menghilangkan stress. Tetapi bagaimana cara membuat tanaman 

hidroponik? Buku ini akan dibahas cara menanam hidroponik sehingga 

hasilnya bisa dikonsumsi oleh keluarga. 

Sesuai namanya, hidroponik adalah cara bertanam menggunakan 

media air sehingga tidak memerlukan tanah atau area yang luas. Secara 

sederhana, hidroponik adalah metode budidaya tanaman dengan 

menggunakan air yang diperkaya dengan nutrisi, bukan tanah. Hal ini 

membuat parameter seperti nutrisi, pengendalian hama, dan pencahayaan 

lebih mudah dikelola. Hidroponik tidak memerlukan pemakaian herbisida 

dan pestisida beracun sehingga lebih ramah lingkungan dan sayuran yang 

dihasilkan pun akan lebih sehat. Bertanam dengan hidroponik akan 

menghasilkan tanaman berkualitas baik dan bebas kimia.  

Laju pertumbuhan tanaman hidroponik bisa mencapai 50% lebih 

cepat dibanding tanaman yang ditanam di tanah pada kondisi yang sama. 

Alasan untuk ini adalah karena tanaman hidroponik langsung mendapatkan 

makanan dari air yang kaya nutrisi. Kondisi ini juga membuat tanaman tidak 

perlu akar besar untuk mencari nutrisi dan karena energi yang diperlukan 

untuk pertumbuhan akar lebih sedikit, sehingga sisa energi bisa disalurkan 

ke bagian lain dari tanaman. 

Tanaman hidroponik tumbuh sehat, kuat, dan bersih. Hidroponik 

juga ramah lingkungan karena tidak membutuhkan air sebanyak berkebun 

secara konvensional. Ini karena hidroponik tidak memerlukan penyiraman 

sama sekali. Menurut Raffar (1993), sistem hidroponik merupakan cara 

produksi tanaman yang sangat efektif. Sistem ini dikembangkan 

berdasarkan alasan bahwa  jika tanaman diberi kondisi pertumbuhan yang 

optimal, maka potensi maksimum untuk berproduksi dapat tercapai. Hal ini 

berhubungan dengan pertumbuhan sistem perakaran tanaman, di mana 

pertumbuhan perakaran tanaman yang optimum akan menghasilkan 

pertumbuhan tunas atau bagian atas yang sangat tinggi.  
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Beberapa kelebihan bertanam dengan sistem hidroponik ini antara 

lain: ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida atau obat hama 

yang dapat merusak tanah. Tanaman tidak merusak tanah karena tidak 

menggunakan media tanah dan juga tidak membutuhkan tempat yang luas. 

Dapat memeriksa akar tanaman secara periodik untuk memastikan 

pertumbuhannya. Pemakaian air lebih efisien karena penyiraman air tidak 

perlu dilakukan setiap hari. Hasil tanaman bisa dimakan secara keseluruhan 

termasuk akar karena terbebas dari kotoran dan hama. Lebih hemat karena 

tidak perlu menyiramkan air setiap hari, tidak membutuhkan lahan yang 

banyak, media tanaman bisa dibuat secara bertingkat. Pertumbuhan tanaman 

lebih cepat dan kualitas hasil tanaman dapat terjaga. Tidak ada masalah 

hama dan penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri, kulat dan cacing 

nematoda yang banyak terdapat pada tanah. Dapat ditanam kapan saja 

karena tidak mengenal musim. 

 

2. Jenis Tanaman yang Baik Ditanam  Secara Hidroponik  

a. Tanaman hortikultura: sawi, kangkung, stroberi, dan lain-lain. 

b. Sayuran: sawi, tomat, wortel, brokoli, cabai, seledri, bawang putih, 

bawang merah, bawang daun, selada, dan terong. 

c. Buah: melon, mentimun, semangka, stroberi, tomat, dan paprika 

d. Tanaman hias: krisan, gerberra, anggrek, kaladium dan kaktus. 

 

3. Cara Menanam dengan Hidroponik  

Ada dua teknik utama dalam cara bercocok tanam hidroponik. 

Pertama menggunakan larutan dan satunya menggunakan media. Metode 

yang menggunakan larutan tidak membutuhkan media keras untuk 

pertumbuhan akar, hanya cukup dengan larutan mineral bernutrisi. Contoh 

cara dalam teknik larutan yang umum dipakai adalah teknik larutan statis 

dan teknik larutan alir. Sedangkan untuk teknik media adalah tergantung 

dari jenis media yang dipergunakan, dapat berupa sabut kelapa, serat 

mineral, pasir, pecahan batu bata, serbuk kayu, dan lain-lain sebagai 
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pengganti media tanah. Terlepas dari teknik yang diterapkan, kebanyakan 

tempat talangan hidroponik terbuat dari plastik, tapi bahan lain juga bisa 

kaca, baja, kayu, dan bahan solid lainnya. Tempat penampungan harus 

dijauhkan dari cahaya guna mencegah pertumbuhan lumut di dalam air 

bernutrisi yang telah diisi.  

Beberapa teknik dalam cara hidroponik, yaitu:  

a. Teknik larutan statis 

Teknik ini telah lama dikenal, yaitu sejak pertengahan abad ke-15 

oleh bangsa Aztec. Dalam teknik ini, tanaman disemai pada media tertentu 

bisa berupa ember plastik, baskom, bak semen, atau tangki. Larutan 

biasanya dialirkan secara pelan-pelan atau tidak perlu dialirkan. Jika tidak 

dialirkan, maka ketinggian larutan dijaga serendah mungkin sehingga akar 

tanaman berada di atas larutan, dan dengan demikian tanaman akan cukup 

memperoleh oksigen. Terdapat lubang untuk setiap tanaman.  

Tempat bak bisa disesuaikan dengan pertumbuhan tanaman. Bak 

yang tembus pandang dapat ditutup dengan aluminium foil, kertas 

pembungkus makanan, plastik hitam atau bahan lainnya untuk menghindari 

cahaya sehingga dapat menghindari tumbuhnya lumur di dalam bak. Untuk 

menghasilkan gelembung oksigen dalam larutan, bisa menggunakan pompa 

akuarium. Larutan dapat diganti secara teratur, misalnya setiap minggu, atau 

apabila larutan turun dibawah ketinggian tertentu bisa diisi kembali dengan 

air atau larutan bernutrisi yang baru. 

b. Teknik larutan alir 

Teknik ini adalah suatu cara bertanam hidroponik yang dilakukan 

dengan mengalirkan terus menerus larutan nutrisi dari tangki besar melewati 

akar tanaman. Teknik ini lebih mudah untuk pengaturan karena suhu dan 

larutan bernutrisi dapat diatur dari tangki besar yang bisa dipakai untuk 

ribuan tanaman. Salah satu teknik yang banyak dipakai dalam cara Teknik 

Larutan Alir ini adalah teknik lapisan nutrisi (nutrient film technique) atau 

dikenal sebagai NFT, teknik ini menggunakan parit buatan yang terbuat dari 

lempengan logam tipis anti karat, dan tanaman disemai di parit tersebut.  
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Di sekitar saluran parit tersebut dialirkan air mineral bernutrisi 

sehingga sekitar tanaman akan terbentuk lapisan tipis yang dipakai sebagai 

makanan tanaman. Parit dibuat dengan aliran air yang sangat tipis 

lapisannya sehingga cukup melewati akar dan menimbulkan lapisan nutrisi 

disekitar akar dan terdapat oksigen yang cukup untuk tanaman. 

c. Teknik agregat media 

Teknik ini menggunakan media tanam berupa kerikil, pasir, arang 

sekam, batu bata, dan media lainnya yang diseterilkan terlebih dahulu 

sebelum dipergunakan untuk mencegah adanya bakteri di media. Pemberian 

nutrisi dilakukan dengan teknik mengairi media tersebut dengan pipa dari 

air larutan bernutrisi yang ditampung dalam tangki atau tong besar.  

 

4. Mikrobia yang bekerja pada hidroponik  

Pupuk organik padat berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan 

manusia yang berbentuk padat, seperti pupuk kandang, pupuk hijau, 

kompos, dan humus. Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil 

pembusukan bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, 

manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan 

dari pupuk organik ini adalah dapat secara cepat mengatasi defisiensi hara, 

tidak bermasalah dalam pencucian hara, dan mampu menyediakan hara 

secara cepat. Saat ini penggunaan pupuk organik cair dalam teknik 

hidroponik juga semakin luas. hal ini karena pupuk organik cair dapat di 

pakai sebagai pengganti larutan hara dengan harga yang lebih murah. Untuk 

membuat larutan nutrisi organik sama sekali tidak menggunakan bahan 

kimia. Formula dasar nutrisi ini berupa bahan oranik, yaitu bahan dari 

pengurai sisa tumbuhan atau hewan. Semua bahan dideferiansi menjadi 

bokhasi (kompos super), selanjutnya bokasi di ekstrak hasil bokhasi ekstrasi 

inilah yang diencerkan dengan air menjadi larutan nutrisi organik siap pakai.  

Kompos merupakan hasil dari pelapukan bahan-bahan berupa 

dedaunan, alang-alang, rumput, kotoran hewan, maupun sampah. Membuat 

kompos bararti merangsang perkembangan bakteri (jasad-jasad renik) untuk 
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menghancurkan atau menguraikan bahan-bahan yang di komposkan 

sehingga terurai menjadi senyawa lain. Proses penguraian tersebut 

mengubah unsur hara terikat dalam senyawa organik sukar larut menjadi 

senyawa organik larut sehingga berguna menjadi tanaman. Pengomposan 

pada dasarnya proses dekomposisi limbah organik. Proses dekomposisi 

dilakukan oleh berbagai mikro organisme terutama bakteri actinomycetes. 

Selama proses pengomposan, mikroorganisme menguraikan bahan organik 

dan menghasilkan berbagai produk seperti karbondioksida, air, pelesasa 

panas dan produksi senyawa organik (humus). Komunitas mikroorganisme 

berbeda pada setiap fase pengomposan. Dekomposisi awal di lakukan oleh 

mikroorganisme mesofilik. Pelepasan panas menyebabkan peningkatan suhu 

yang cepat. Ketika suhu naik di atas 40
0
C, mikroorganisme mesofilik 

menjadi kurang kompetitif dan digantikan oleh organisme termofilik. Pada 

suhu di atas 55
0
C, banyak mikroorganisme yang mengurai. Selama fase 

termofilik, suhu tinggi mempercepat proses pemecahan protein, lemak dan 

karbohidrat kompleks seperti solulosa dan hemiselulosa. Mikroba 

menguraikan bahan organik dan menghasilkan produk seperti karbon, 

nitrogen dan energi serta nutrisi lainnya.  

 

5. Kelebihan dan Kelemahan Hidroponik 

Kelebihan hidroponik adalah tanaman tumbuh lebih cepat, 

pemakaian pupuk lebih hemat, pemakaian air lebih efisien, tenaga kerja yng 

diperlukan lebih sedikit, lingkungan kerja lebih bersih, hara dan pH lebih 

teliti, masalah hama dan penyakit tanaman dapat dikurangi. Kelemahannya 

adalah ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit, 

memerlukan keterampilan khusus untuk menimbang dan meramu bahan 

kimia serta investasi awal yang mahal. 

 

6.3 Kultur Jaringan  

1. Definisi Kultur Jaringan  

Kultur jaringan (tissue culture) adalah suatu teknik mengisolasi 
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bagian-bagian tanaman (sel, sekelompok sel, jaringan, organ, protoplasma, 

tepung sari, ovari dan sebagainya), ditumbuhkan secara tersendiri, dipacu 

untuk memperbanyak diri, akhirnya diregenerasikan kembali menjadi 

tanaman lengkap yang mempunyai sifat sama seperti induknya dalam 

suatu lingkungan yang aseptik (bebas hama dan penyakit). Selanjutnya 

teknik ini juga disebut kultur in vitro (in vitro culture) yang artinya kultur 

di dalam wadah gelas (Wattimena dkk, 1992). Dasar pengembangan kultur 

jaringan adalah totipotensi. Totipotensi merupakan potensi suatu sel untuk 

dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Setiap sel 

akan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap dan utuh apabila 

ditempatkan pada kondisi yang sesuai (Kumar dkk, 2011). Prinsip utama: 

perbanyakan tanaman menggunakan bagian jaringan tanaman (jaringan 

akar, tunas, pollen dan sebagainya.) menjadi tanaman utuh (sempurna) 

dikondisi in vitro (di dalam gelas), menggunakan media buatan yang 

dilakukan di tempat steril. 

 

2. Manfaat Kultur Jaringan  

Menurut Darmono (2003); Hendaryono dan Wijayani (1994) manfaat 

yang bisa didapatkan dari kultur jaringan adalah sebagai berikut: Bibit 

dapat diperbanyak dalam jumlah besar dan relatif cepat, bibit unggul, cepat 

berbuah serta tahan hama dan penyakit, seragam atau sama dengan 

induknya, tetapi dapat juga menimbulkan keberagaman, efisiensi tempat 

dan waktu, tidak tergantung musim, dapat diperbanyak secara kontinu, 

untuk skala besar biaya lebih murah, cocok untuk tanaman yang sulit 

beregenerasi, menghasilkan tanaman bebas virus, menghasilkan bahan 

bioaktif atau metabolit sekunder tanpa menanam di luar atau di lapang, 

kultur jaringan sesuai dengan program pemuliaan konvensional seperti 

penyelamatan embrio, produksi bahan-bahan sekunder dapat melalui 

kultur sel, jaringan, dan organ, misalnya produksi papain dari papaya, 

proses tukar-menukar plasma nutfah menjadi lebih mudah, plasma nutfah 

bisa disimpan dalam bentuk sel-sel yang kompeten dalam regenerasi. 
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Keunggulan bibit hasil kultur jaringan, antara lain identik dengan 

induknya, massal dan hemat tempat, waktu yang relatif singkat, lebih 

seragam, mutu bibit lebih terjamin kecepatan tumbuh bibit lebih cepat.  

 

3. Tahapan Kultur Jaringan  

Tahapan kultur jaringan meliputi inisiasi, multiaplikasi, 

perpanjangan dan induksi akar (pengakaran), dan aklimatisasi. Kegiatan 

inisiasi meliputi persiapan eksplan, sterilisasi eksplan hingga mendapatkan 

eksplan yang bebas dari mikroorganisme kontaminan. Multiplikasi 

merupakan tahap perbanyakan eksplan dengan subkultur (pemindahan 

eksplan dalam media baru yang berisi Zat Pengatur Tumbuh (ZPT)) secara 

berulang-ulang untuk mempertahankan stok bahan tanaman (eksplan). 

Pengakaran merupakan kegiatan terakhir sebelum planlet dipindahkan ke 

kondisi luar. Aklimatisasi ialah proses pemindahan atau pengadaptasian 

planlet dari kondisi in vitro ke kondisi luar atau lapangan (Kumar dkk, 

2011).  

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kultur Jaringan  

Sel-sel tanaman yang diinduksi dapat diarahkan ekspresi 

totipotensinya tergantung dari tujuannya. Keberhasilan ekspresi tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seleksi bahan tanaman, teknik 

sterilisasi eksplan, komposisi media, penambahan zat pengatuh tumbuh, 

dan faktor lingkungan di mana kultur ditempatkan. Bahan tanaman yang 

digunakan biasanya merupakan bagian tanaman yang masih aktif 

membelah. Bahan tanaman yang berasal dari benih biasanya mengalami 

dormansi. Pematahan dormansi dapat dilakukan dengan merendam benih 

ke dalam bahan sterilisasi. Perendaman benih Pinus merkusii dalam 

larutan hidrogen peroxida (H2O2) pada konsentrasi 7% selama 10 menit 

dapat mematahkan dormansi benih sekaligus efektif dalam mengatasi 

sumber kontaminan yang terdapat pada benih (Nurtjahjaningsih, 2009). 
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5. Jenis-jenis Teknik Kultur Jaringan 

a. Meristem culture, yakni kultur jaringan menggunakan bagian 

tanaman dari jaringan muda atau meristem  

b. Pollen atau anther culture, yakni teknik kultur jaringan dengan 

menggunakan bagian tanaman berupa serbuk sari atau benang sari.  

c. Chloroplast culture, yakni teknik kultur jaringan menggunakan 

kloroplas untuk keperluan memperbaiki sifat tanaman melalui 

pembuatan varietas baru.  

d. Somatic cross atau persilangan protoplasma, yakni persilangan dua 

macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan sehingga 

dihasilkan tanaman yang mempunyai sifat baru.  

 

6. Media Kultur Jaringan  

Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan 

kultur jaringan. Komposisi media yang digunakan tergantung dengan jenis 

tanaman yang akan diperbanyak. Media yang digunakan biasanya terdiri 

dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, diperlukan juga 

bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Zat pengatur tumbuh 

(hormon) yang ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya maupun 

jumlahnya, tergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. 

Media yang sudah jadi ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol 

kaca. Media yang digunakan juga harus disterilkan dengan cara 

memanaskannya dengan autoklaf. Ada dua penggolongan media tumbuh: 

media padat dan media cair. Media padat pada umumnya berupa padatan 

gel, seperti agar. Nutrisi dicampurkan pada agar. Media cair adalah nutrisi 

yang dilarutkan di air. Media cair dapat bersifat tenang atau dalam kondisi 

selalu bergerak, tergantung kebutuhan.  
 

7. Kultur Kalus 

Kalus adalah suatu kumpulan sel yang terjadi dari sel-sel jaringan 

awal yang membelah secara terus menerus. Dalam keadaan in vivo, kalus 
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dapat terbentuk pada bekas-bekas luka akibat infeksi Agrobacterium 

tumefaciens, akibat gigitan atau tusukan serangga. Kalus juga dapat 

diinduksi secara in vitro. Secara in vitro kalus dapat diperoleh dari 

potongan organ yang steril dan ditumbuhkan didalam media yang 

mengandung auxin atau kadang-kadang mengandung sedikit sitokinin.  

Kalus dapat di inisiasi dari hamper semua bagian tanaman.Tetapi 

organ yang berbeda menunjukkan kecepatan pembelahan sel yang berbeda 

pula. Pada pengamatan pembentukan kalus, sering diamati bahwa 

pembelahan sel tidak terjadi pada semua sel dalam jaringan asal, tetapi 

hanya pada sel yang berada pada jaringan periphery yang membelah terus-

menerus, sedang sel-sel di tengah tetap. Pembelahan yang hanya terjadi 

pada lapisan luar dapat disebabkan karena, ketersediaan hara yang lebih 

banyak, keluarnya gas CO2, penghambat yang bersifat fenolik, dan cahaya. 

Dalam kultur kalus dapat terbentuk sel-sel yang heterogen. Sel-sel yang 

heretogen ini selain berasal dari materi asalnya, juga dapat muncul akibat 

periode kultur yang panjang melalui proses subkultur yang berkali-kali. 

Perubahan yang terjadi dapat merupakan aberasi kromosom, mutasi gen, 

duplikasi atau poliploidi. Kecepatan perubahan dalam kromosom 

dipengaruhi juga oleh macam media yang digunakan serta jenis tanaman. 

Kromosom yang tidak stabil ini menyulitkan perbanyakan jika tujuannya 

untuk memperoleh hasil yang sama dengan tanaman asal. Tetapi dapat 

digunakan dalam pemuliaan tanaman untuk memperoleh sifat-sifat baru.  

 

6.4 Tanaman Transgenik  

Tanaman transgenik adalah tanaman hasil transformasi genetik dari 

tanaman yang mengandung gen asing sehingga fenotip berbeda dari tanaman 

induknya. Tanaman transgenik memungkinkan menghasilkan tanaman 

dengan sifat baru yang tidak bisa didapat dari metode hibridisasi 

konvensional, mudah, cepat dengan keberhasilan yang tinggi. Produksi 

tanaman transgenik (macam, jumlah, kualitas), dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Kelebihan tanaman untuk rekayasa genetika: 
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a. Tanaman dapat diekploitasi pada level molekuler  

b. Tanaman dapat menghasilkan progeni yang banyak, jarang bermutasi, 

rekombinasi lebih mudah dilakukan  

c. Mempunyai kemampuan regenerasi lebih besar dari hewan  

d. Keterbatasan spesies dan kompatibilitas sexual dapat diminimalkan  

Metode yang digunakan pada tanaman transgenik: perkawinan silang & 

hibridisasi, kloning dari sel tunggal, fusi protoplas, teknik penggunaan 

potongan daun, gene guns, rekayasa kloroplas, dan teknologi antisens.  

 

1. Perkawinan Silang & Hibridisasi 

a. Pengertian hibridisasi 

Hibridisasi adalah perkawinan antara berbagai sepesies, suku, ras 

atau varietas tumbuhan yang bertujuan memperoleh organisme yang 

diinginkan (Tanto, 2002). Hibridisasi adalah perkawinan antara berbagai 

varietas atau spesies dengan tujuan untuk memperoleh genotype yang di 

inginkan atau bibit unggul (Suryo, 1984). 

Hybridization is a technique used by breeders are people who 

attempt to reproduce the plant within the scope of plant breeding to 

improve the productivity of plants that glorified. (hibridisasi adalah teknik 

yang digunakan oleh para pemulia yaitu orang yang berusaha untuk 

memperbanyak tanaman dalam lingkup pemuliaan tanaman untuk 

meningkatkan produktifitas dari tanaman yang dimuliakan) (Prasetyo, 

2009). 

Hybridization was to marry the two types of plants that have 

different properties and was about to unite in a single plant. (Hibridisasi 

adalah untuk mengawinkan dua jenis tanaman yang mempunyai sifat-sifat 

berbeda dan hendak menyatukan dalam satu tanaman) (Prasetyo, 2009). 

 

b. Tahapan Hibridisasi 

1). Persiapan 

a). Penentuan induk jantan dan betina 
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Pemilihan induk: tergantung pada sifat unggul yang diinginkan, 

kualitatif atau kuantitatif. Sifat kualitatif:  lebih mudah diseleksi, 

gen sederhana (monogenik). Perbedaan phenotipa = perbedaan 

gen pengendali, pengaruh lingkungan kecil, contoh: warna bunga. 

Sifat kuantitatif: seleksi tidak mudah dilakukan, gen kompleks 

(poligenik), pengaruh lingkungan besar. Contoh: hasil tanaman. 

Diperlukan lebih banyak tetua sebagai sumber gen. 

b). Siapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk persilangan 

c). Identifikasi bunga betina 

d). Penentuan waktu penyerbukan 

2). Emanskulasi: pengambilan kepala sari dari tetua betina; untuk 

mencegah masuknya polen sendiri atau polen asing.  Sehingga perlu 

mengetahui biologi bunga (morfologi dan saat anthesis). 

3).Isolasi: Isolasi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyerbukan 

dari bunga lain yang bukan kita harapkan, sehingga bunga betina dan 

bunga jantan tidak akan melakukan polinasi sampai kita yang 

melakukannya, karena kondisinya yang terkurang. 

 Pengumpulan dan penyimpanan serbuk sari pada induk jantan 

 Polinasi: pemindahan polen ke atas putik 

 Penutupan bunga 

 Pelabelan (Modul praktikum, 2011) 

c. Faktor yang mempengaruhi hibridisasi 

1). Pemilihan tanaman (induk) 

Tanaman atau induk yang sehat untuk dilakukan hibridisasi 

merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan 

suatu hibridisasi. Jika tanaman yang terserang penyakit maka akan 

berdampak pada hasil yang kurang baik. Tanaman yang sangat 

cocok digunakan adalah tanaman yang bebas dari penyakit serta 

kontaminasi hama serta sesuai dengan tingkat keunggulan lainnya 

dari breeder. 

a). Pengetahuan tentang morfologi dan metode reproduksi tanaman 
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b). Waktu tanaman berbunga (waktu bunga mekar) 

c). Keadaan cuaca saat penyerbukan 

Lingkungan yang kurang sesuai dan tidak terkontrol berdampak pada 

hasil yang kurang baik, jika tanaman yang digunakan dalam hibridisasi 

adalah tanaman dataran tinggi maka lingkungan yang cocok adalah 

dingin sehingga apabila diletakkan di daerah panas maka tanaman 

tersebut akan mati atau tidak cocok dan sebaliknya. Selain itu, pada saat 

persiapan jantan maupun tetua betina harus melihat serta melakukan 

penyerbukan keadaan waktu yang cocok antara pagi atau sore hari. 

2). Pelaksana 

Sebaiknya sebelum kita melakukan hibridisasi kita harus memiliki 

kemampuan dalam proses hibridisasi setidaknya kita memiliki 

pengetahuan tenatang hal tersebut. Selain itu seorang breeder harus 

memiliki seni dan kesabaran yang tinggi, sehingga apabila seorang 

breeder tidak memiliki seni maka tidak akan memiliki kekreatifan 

untuk menciptakan bentuk baru suatu tanaman/hasil hibridisasi. Dan 

yang terakhir harus memiliki sifat sabar, karena karena apabila tidak 

memiliki kesabaran maka tidak akan memberikan hasil hibridisasi yang 

diinginkan. Hibridisasi adalah proses penyilangan untuk menghasilkan 

varietas baru. Persilangan dilakukan dengan cara menyilangkan tetua 

terpilih sebagai tetua jantan atau betina, secara acak maupun resiprok, 

dan persilangan dilakukan interspesifik maupun intergenerik 

(Lukianisa, 2011). 

d. Tanda keberhasilan hibridisasi 

Perkembangan biji dapat dilihat 2-7 hari setelah penyerbukan. 

Jika petal mengering, namun bakal buah tetap segar kemudian bakal 

buah membesar atau memanjang kemungkinan telah terjadi pembuahan. 

Bunga yang gagal mengadakan fertilisasi biasanya gugur atau kepala 

putiknya terlihat layu dan bakal buah rontok. 
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e. Kloning dari sel tunggal 

Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip rekayasa genetic 

terhadap mikroorganisme, sistem, atau proses biologis untuk 

menghasilkan atau meningkatkan potensi mikroorganisme maupun 

menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia.  

Sejalan dengan kemajuan teknologi DNA, ilmuwan telah 

mengembangkan dan menyempurnakan metode untuk melakukan 

kloning pada organisme multiseluler melalui kultur sel tunggal. Kloning 

dapat menghasilkan satu atau lebih organisme yang identik secara 

genetis dengan induk sel tunggalnya. Kata “Clon” berasal dari bahasa 

Yunani yang artinya “ranting”. Saat ini, kloning organisme melalui sel 

tunggal sangat penting karena dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan 

banyak jaringan yang berbeda dari satu sel intuk.  

Kloning tumbuhan telah dilakukan sejak 50 tahun yang lalu 

dalam berbagai percobaan untuk menjawab pertanyaan tentang biologi 

dasar. Sebagai contoh, teori-teori terkait sel yang menyatakan bahwa 

seluruh organisme berasal dari sel.  

Banyak para ilmuwan dahulu bertanya-tanya apakah semua sel 

dalam tubuh organisme multiseluler memiliki gen yang sama atau apa 

yang terjadi jika sebuah sel kehilangan gen selama proses diferensiasi 

perkembangannya. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini 

adalah dengan melihat apakah sel yang berasal dari jaringan berbeda 

dapat membentuk organisme utuh, dengan kata lain, apakah kloning 

organisme itu mungkin untuk dilakukan.  

Kultur tanaman melalui sel tunggal telah dilakukan oleh F. C. 

Steward dan murid-muridnya pada tahun 1950 di Cornell Univesity 

menggunakan tanaman wortel. Mereka menemukan bahwa sel pada 

jaringan berbeda pada wortel jika dibiakkan dalam media yang tepat 

dapat tumbuh menjadi individu dewasa yang secara genetis identik 

dengan tanaman induknya. Pada tumbuhan, setiap sel dapat 
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berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel pada tumbuhan tersebut untuk 

membentuk suatu organisme.  

Potensi setiap sel seperti itu disebut dengan totipotensi. Kultur 

tanaman saat ini telah digunakan secara luas pada bidang pertanian. 

Pada beberapa tanaman, seperti anggrek, kultur merupakan satu-satunya 

cara yang praktis memproduksi tanaman untuk keperluan komersial. 

Kultur tanaman juga telah digunakan untuk memproduksi tanaman 

dengan sifat yang unggul seperti produksi cepat dan tahan terhadap 

patogen.  

 

Gambar 6.1 Kloning dari sel tunggal 

 

2. Fusi Protoplas  

Protopas diistilahkan sebagai sel tanaman tanpa dinding sel, karena 

dinding selnya telah dihilangkan baik secara mekanik maupun secara 

enzimatik. Istilah protoplas pertama kali diperkenalkan oleh Hanstein 

(1880) yang menunjukkan zat hidup tanpa dinding sel (Fahn, 1991). 

Sel-sel tanaman saling di hubungkan satu sama lain melalui 

plasmodesmata membentuk jaringan. Ketika di isolasi protoplas, di 

hasilkan suspense sel tunggal dari jaringan, suspensi protoplas terdapat sel 
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tunggal, oleh karena itu dapat digunakan untuk mempelajari proses 

fisiologi genetik dan biokimia, Selain itu juga digunakan untuk studi 

mikrobiologi, membran sel, isolasi vacuola dari protoplas, organel sel, 

cloning sel, dan fusi sel (Dodds dan Roberts, 1985).  

Protoplas dapat digunakan sebagai bahan manipulasi genetik dan 

perbaikan tanaman. Tanaman yang didapat dari regenersi protoplas 

menunjukkan keragaman genetik yang tinggi untuk mendapatkan hibrida 

somatik (Narayaswamy, 1994). Trasformasi genetic tanaman dapat dilalui 

melalui transfer DNA ke protoplas (Dodds, 1985). 

Protoplas dapat berfusi secara spontan selama isolasi atau pada 

kondisi khusus. Selama isolasi, fusi spontan dapat terjadi diantara 2 atau 

lebih protoplas yang berdekatan. Proses ini terjadi ketika plasmodesmata 

antara 2 protoplas berdekatan yang berdekatan memanjang dan 

menghasilkan penggabungan material sitoplasmik dan nucleus menjadi 

satu unit (Evans, 1983).  

Fusi protoplas dari sumber yang berbeda jarang terjadi secara 

spontan dan harus diinduksi dengan beberapa perlakuan untuk 

menghasilkan kontak diantara protoplas yang berdekatan. Jika protoplas 

yang difusikan dari tanaman yang berbeda, hasil fusi akan mengandung 

materi seluler yang berasal dari dua sumber berbeda yang disebut hibrida.  

Pada kondisi yang cocok, regenerasi tanaman dapat terjadi untuk 

menghasilkan hibrida somatic (Dodds dan Robert, 1985). Variabilitas yang 

dihasilkan dari peristiwa fusi lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

persilangan seksual. Menurut Evans (1983), variabilitas terjadi disebabkan 

oleh, antara lain: 1). Ketidakstabilan kombinasi inti sel yang menyebabkan 

hilangnya beberapa informasi genetik, 2). Terjadinya segresi inti dan 

sitoplasma yang menghasilkan suatu kombinasi yang unik antara 

kombinasi inpomasi genetic pada inti dan sithoplasma. Sel hybrid dari 

spesies yang berkerabat jauh umumnya tidak dapat diregenerasikan. Hasil 

fusi protoplas menghasilkan campuran antara sel-sel tetua, fusan yang 

homokarion dan heterokarion (hybrid). Fusi yang homokarion diharapkan 
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dari peristiwa fusi protoplas. Sebanyak 30-40% fusan heterokarion 

mengandung satu inti dari salah satu tetua, namun dapat juga multi inti. 

Dalam beberapa kasus, fusi ganda menjadi metode penting untuk 

menghasilkan jumlah kromosom yang besar. 

Fusi dapat diinduksi dengan beberapa cara antara lain dengan 

NaNO3, asam lemak, ion kalsium dan PH tinggi dekstran sulfat, polipenil 

alcohol, NVA), polietilen glikol (PEG) dan induksi fusi dengan arus 

listrik. Salah satu metode fusi yang mempunyai keberhasilan tinggi adalah 

penambahan polietilen glikol (PEG) pada campuran protoplas. Proses fusi 

diawali dengan aglutinasi protoplas tanaman oleh PEG. Aglutimasi akan 

terjadi jika PEG yang mempunyai berat molekul molekul tinggi (600-

8000) pada konsentrasi 25-30 % ditambahkan pada suspense protoplas. 

Polietilen gikol (HOCH2(CH2-O-CH2)nCH2OH) adalah bahan kimia yang 

larut dalam air. PEG dalam air mempunyai sedikit muatan negative dan 

mampu membentuk ikatan hydrogen dengan membrane plasma pada 

protoplasma. PEG berfungsi sebagai jembatan antara dua protoplas yang 

menyebabkan agregasi. Agregasi meningkat dengan pemberian CA
2+

, 

karena adanya CA
2+

 akan membentuk jembatan antara membrane dan 

PEG. Protoplas akan berfusi setelah dilakukan pencucian protoplas dengan 

larutan pencuci (Powke dan Constabel, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.2 Fusi protoplas 
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3. Teknik Penggunaan Potongan Daun 

a. Pengertian bakteri Agrobacterium 

Agrobacterium adalah genus bakteri Gram-negatif yang didirikan 

oleh HJ Conn yang menggunakan transfer gen horizontal untuk 

menyebabkan tumor pada tanaman. Agrobacterium tumefaciens adalah 

spesies yang paling banyak dipelajari dalam genus ini. Agrobacterium 

terkenal dengan kemampuannya untuk mentransfer DNA antara dirinya 

dan tanaman, dan untuk alasan ini telah menjadi alat penting untuk 

rekayasa genetika.  

 

                  Gambar 6.3 Bakteri Agrobacterium 

Ciri-ciri bakteri Agrobacterium: 

1) Bakteri tanah bersifat gram negatif  

2) Dapat menginfeksi lebih dari 330 genus tanaman dikotil  

3) Infeksi terjadi pada bagian yang luka pada tanaman dengan 

membentuk tumor (crown gall disease)  

4) Pembentukan tumor akibat adanya sebagian plasmid Ti yang 

ditransfer ke kromosom sel tanaman melalui konjugasi, yaitu daerah 

T-DNA 

5) Daerah T-DNA mengandung: 

- gen yang mengkode sintesis auksin dan sitokinin dapat memicu 

pertumbuhan tumor 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Genus&usg=ALkJrhjZpQwaswTvu3S2mUA3rtXppk0AMg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gram-negative&usg=ALkJrhjzfuafJ94Oz4eGnwLq7cl5OwiHfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Horizontal_gene_transfer&usg=ALkJrhitDu9WjnVkfyhHmkOa1V9p1b0yeQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tumors&usg=ALkJrhhGcNklFPc-1Xu_9Q69iPaPEUbSTQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Agrobacterium_tumefaciens&usg=ALkJrhiEbZHgw_ukp4vFtw7F70HdwEqfUA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Species&usg=ALkJrhjagw7_RGTqrah-z0RrB37QUVjQ5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/DNA&usg=ALkJrhhYFonkcRNsvq7drsngjvW4RhIBFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Genetic_engineering&usg=ALkJrhgNPTFntDErAZryHo1qwLO4LbvoVQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Agrobacterium-tumefaciens.png&usg=ALkJrhh5uYbWvPtSaLwFHgO9Rv-nrhFdcg
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- gen untuk mengkode opin sintetase (produksi senyawa opin, misal 

nopalin, oktopin hal ini sebagai sumber unsur C dan N untuk 

bakteri serta memacu transfer T-DNA secara konjugasi). 

 

Ciri-ciri Plasmid Ti dan T-DNA: 

1) Plasmid Ti berukuran 150-200 kb 

2) Mengandung daerah T-DNA, gen untuk tumor dan gen untuk 

virulensi (gen vir), daerah untuk replikasi (ori, rep) dan gen untuk 

transfer secara konjugasi (gen tra ) 

3) T-DNA panjang 23 kb yang dibatasi dengan 25 bp pada batas kiri 

maupun kanan, mengandung gen onc yang bertangung jawab 

terhadap pembentukan tumor (tms1 dan tms2 yang terlibat dalam 

sintesis auksin yang secara normal menghambat pembentukan tunas 

batang, serta tmr yang bertanggung jawab dalam sintesis sitokinin 

yang secara normal menghambat pembentukan akar.  

 

Gambar (a) 
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Gambar (b) 

 

Gambar 6.4 Ket.Gambar (a) dan (b) Sistem kerja plasmid TI 

 

b. Penggunaan dalam bioteknologi  

Kemampuan Agrobacterium untuk mentransfer gen ke tanaman 

dan jamur digunakan dalam bioteknologi, khususnya, rekayasa genetika 

untuk perbaikan tanaman. Plasmid Ti atau Ri yang dimodifikasi dapat 

digunakan. Plasmid 'dilucuti' oleh penghapusan gen penginduksi tumor; 

satu-satunya bagian penting dari T-DNA adalah dua pengulangan 

perbatasan kecil (25 pasangan basa), setidaknya satu di antaranya 

diperlukan untuk transformasi tanaman. Gen yang akan dimasukkan ke 

dalam tanaman dikloning ke dalam vektor transformasi tanaman yang 

berisi wilayah T-DNA dari plasmid yang dilucuti, bersama dengan 

penanda yang dapat dipilih (seperti resistensi antibiotik) untuk 

memungkinkan seleksi untuk tanaman yang telah berhasil diubah. 

Tumbuhan ditanam pada media yang mengandung antibiotik setelah 

transformasi, dan mereka yang tidak memiliki T-DNA yang 

diintegrasikan ke dalam genomnya akan mati. Metode alternatif adalah 

agroinfiltrasi.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gene&usg=ALkJrhjTD31teDSmVdq9p6-lOSX85BfsPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Plant&usg=ALkJrhgsBj6mP1ZGbs8n64K3n3ps-NKq8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Biotechnology&usg=ALkJrhidefxDkd7hJBblxZ1H2maGnWDI4g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Genetic_engineering&usg=ALkJrhgNPTFntDErAZryHo1qwLO4LbvoVQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Plant_improvement&usg=ALkJrhjX9qYvEZZ94OixSFgZODzDizubnQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Plant_transformation_vector&usg=ALkJrhhZju1K-badCYeP0kbs3D76-3dTiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Plasmid&usg=ALkJrhhkhDFn0lPWAVx5cwQLdAMt-ty2CQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Antimicrobial_resistance&usg=ALkJrhgE3e_D4XQZ4inEkEtysq7G9dVMYQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Agroinfiltration&usg=ALkJrhicjHbUZn0eWYdBeJqaaRERJb6QEQ


 

137 

 

 
Gambar.6.5 Tanaman (S. chacoense) ditransformasi menggunakan 

Agrobacterium. Sel-sel yang ditransformasi mulai membentuk kapalan 

di sisi potongan daun 

 

Transformasi dengan Agrobacterium dapat dicapai dengan 

berbagai cara. Protoplas atau cakram daun dapat diinkubasi dengan 

Agrobacterium dan seluruh tanaman diregenerasi menggunakan kultur 

jaringan tanaman. Dalam agroinfiltrasi, Agrobacterium dapat 

disuntikkan langsung ke jaringan daun tanaman. Metode ini hanya 

mengubah sel yang kontak langsung dengan bakteri, dan menghasilkan 

ekspresi sementara dari DNA plasmid. Agroinfiltrasi biasanya 

digunakan untuk mengubah tembakau (Nicotiana). Protokol 

transformasi umum untuk Arabidopsis adalah metode dip floral: 

perbungaan dicelupkan dalam suspensi Agrobacterium, dan bakteri 

mengubah sel germline yang membuat gamet betina. Benih kemudian 

dapat disaring untuk resistensi antibiotik (atau penanda lain yang 

menarik), dan tanaman yang belum mengintegrasikan DNA plasmid 

akan mati ketika terkena kondisi antibiotik yang benar.  

• Agrobacterium method: transformasi dengan menggunakan 

Agrobacterium  

• Agrobacterium tumefaciens: Penyebab tumor leher batang pada 

daerah luka hal ini karena ada keberadaan plasmid Ti (tumor 

inducing) 

• Umum untuk tanaman dikotil, misal tomat, kedelai maupun 

monokotil, misal rumput-rumputan  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Solanum&usg=ALkJrhiKesFmcvYdCijDf3c8w0E3zYSJOQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transformation_(genetics)&usg=ALkJrhg7eW4REmMSFvjeAq1_gHsENkZsVA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Protoplast&usg=ALkJrhgjPkCRpbgbQva9B-DyhtoekPxdPQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Plant_tissue_culture&usg=ALkJrhh37jYODSMMBT0MiHfBnglQPT1XbA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Plant_tissue_culture&usg=ALkJrhh37jYODSMMBT0MiHfBnglQPT1XbA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Agroinfiltration&usg=ALkJrhicjHbUZn0eWYdBeJqaaRERJb6QEQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nicotiana&usg=ALkJrhgE8pB6_Add3vD6vDWlO1Pm9nIlxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arabidopsis_thaliana&usg=ALkJrhgJkteYUIryKgXqOaKxQHe5PFXBTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Inflorescence&usg=ALkJrhh6O_sujGpXHIUpfKdS6FiE90_L8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Germline&usg=ALkJrhhgqpdULQmX5HIFbokSdNz2tp95BA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gametes&usg=ALkJrhiIT4S_rcl5H5-L8FQiB6EQZNJffg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Seed&usg=ALkJrhjgkqTjrsN4jh5zc3Ju76UWnUpmiQ
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Gambar 6.6 Sel Agrobacterium tumefaciens 

 

Gambar 6.7 Infeksi bakteri pada tanaman 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.8. Tumor pada tanaman  

 

Ciri-ciri crown gall tumour: 

1) Dapat tumbuh secara in-vitro tanpa penambahan hormon  

2) Dapat memproduksi opin  

3) Keberadaan T-DNA pada genom sel tanaman  

4) Dapat secara kontinue tumbuh sebagai kalus tetapi tidak dapat 

diinduksi untuk regenerasi menjadi tanaman utuh dengan perlakuan 

fitohormon  
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Gambar 6.9 Tahap transformasi tumbuhan dengan Agrobacterium 

 

4. Gene guns 

Gen gun diciptakan sebagai cara baru untuk transformasi gen. Hal 

ini dirancang oleh John Sanford di Cornell University pada tahun 1987 

dan disisipkan materi genetik baru ke dalam sel tanaman sehingga jauh 

lebih mudah daripada metode sebelumnya, seperti penggunaan virus atau 

Agrobacterium. Pistol gen memiliki berbagai kegunaan dan dapat 

digunakan pada banyak organisme seperti bakteri, ragi, dan garis sel 

mamalia, terutama yang sebelumnya telah sulit atau tidak mungkin untuk 

transfect seperti sel primer. Transformasi tidak hanya berlaku untuk 

organisme uniseluler, tetapi juga seluruh objek seperti daun atau binatang 

seluruh: (Wetterauer, Brigit et al) Drosophila dan tikus. Telah sangat 

berguna untuk kloroplas juga karena tidak ada bakteri atau virus yang 

diketahui menginfeksi kloroplas dan metode ini telah memungkinkan cara 

untuk memperkenalkan DNA asing ke dalam kloroplas. 

Prinsip  dari  metode  ini  adalah  penembakan  partikel  DNA-

coated  secara langsung ke sel atau jaringan tanaman. Sesuai pernyataan 

Klein “pada metode ini partikel DNA ditembakkan secara langsung ke 
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dalam sel atau jaringan tanaman (Klein et al.1988)”. Partikel DNA 

tersebut akan menembus dinding sel dan membran, kemudian partikel 

DNA berdifusi dan menyebar ke dalam sel secara independen. Untuk 

melakukannya digunakan senjata yang dapat menembakkan mikro-

proyektil berkecepatan tinggi ke dalam sel tanaman. Mikro-proyektil 

tersebut akan mengantarkan DNA untuk masuk ke dalam sel tanaman. 

Penggunaan senjata gen memberikan hasil yang bersih dan aman, 

meskipun ada kemungkinan terjadi kerusakan sel selama penembakan 

berlangsung. 

Bagaimana Gene Gun bekerja?? Senapan gen merupakan bagian dari 

metode yang disebut metode biolistic (juga dikenal sebagai bioballistic, 

dan dalam kondisi tertentu, DNA (atau RNA) menjadi "lengket," 

mengikuti lembam biologis partikel seperti atom logam (biasanya tungsten 

atau emas). Dengan mempercepat kompleks DNA-partikel dalam vakum 

parsial dan menempatkan jaringan target dalam jalur percepatan, DNA 

efektif diperkenalkan (Gan, 1989).  Partikel logam tidak dilapisi juga 

bisa menembak melalui DNA larutan yang mengandung sekitar sel 

sehingga mengambil bahan genetik dan melanjutkan ke dalam sel hidup. 

Sebuah piring berhenti cartridge shell namun memungkinkan potongan 

logam untuk melewati dan masuk ke sel-sel hidup di sisi lain. Sel-sel yang 

mengambil DNA yang diinginkan, yang diidentifikasi melalui penggunaan 

gen penanda (pada tanaman penggunaan GUS paling umum), kemudian 

dibudidayakan untuk meniru gen dan mungkin kloning. Metode biolistic 

yang paling berguna untuk memasukkan gen ke dalam sel tanaman seperti 

pestisida atau herbisida perlawanan. Berbagai metode telah digunakan 

untuk mempercepat partikel: ini termasuk perangkat pneumatik, instrumen 

menggunakan dorongan mekanis atau macroprojectile; kekuatan 

sentripetal, magnetis atau elektrostatik; spray atau vaksinasi senjata, dan 

aparat berdasarkan percepatan oleh gelombang kejut, seperti mengalirkan 

listrik (Christou dan McCabe, 1992). 
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Ada beberapa variabel dalam percobaan yang harus dikontrol dalam 

rangka mencapai efisiensi transformasi maksimal. respon optimal telah 

terbukti tergantung pada pengiriman dalam jumlah yang memadai partikel 

DNA-dilapisi, serta bagaimana mantel DNA banyak partikel logam 

(Eisenbraun, 1993). Suhu, jumlah sel, dan kemampuan mereka untuk 

regenerasi juga memiliki efek pada efisiensi keseluruhan, serta jenis 

senjata yang digunakan: helium powered vs senapan-bubuk, dipegang 

tangan vs yang berdiri sendiri, dll. Hal ini juga penting untuk 

menyesuaikan panjang jalur penerbangan dari partikel: jaringan rapuh 

tidak dapat diatur dengan kecepatan tinggi yang sama seperti mereka yang 

memiliki ketahanan lebih untuk partikel asing yang memasuki. Bagaimana 

untuk menyesuaikan variabel-variabel ini terutama tergantung pada 

dimana logam partikel yang Anda gunakan untuk mentransfer materi 

genetik, dan apa jenis sel yang sedang berusaha untuk transfect. 

Penggunaan lain yang penting dari pistol DNA melibatkan 

transformasi organel seperti yang disebutkan di atas: kloroplas, serta ragi 

mitokondria. Kemampuan untuk mengubah organel ini penting karena 

memungkinkan peneliti untuk insinyur herbisida organel-encode atau 

resistensi pestisida dalam tanaman dan mempelajari proses fotosintesis. 

Pengiriman DNA dengan pistol gen juga menawarkan keuntungan baru 

untuk penelitian di bidang-bidang seperti vaksinasi DNA atau imunisasi 

genetik, terapi gen, biologi tumor atau penyembuhan luka, virologi 

tanaman, dan banyak lainnya. 

Keterbatasan utama adalah penetrasi dangkal partikel, terkait 

kerusakan sel, ketidakmampuan untuk memberikan DNA sistemik, 

jaringan untuk menggabungkan DNA harus mampu regenerasi, dan 

peralatan itu sendiri sangat mahal. Keberatan dengan metode ini adalah 

bahwa DNA dapat dimasukkan ke dalam gen yang bekerja di pabrik dan 

banyak kekhawatiran publik bahwa DNA baru kemudian bisa ditransfer ke 

tanaman liar juga dan perlawanan bisa diberikan untuk gulma atau 
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serangga. Beberapa hal yang menjadi point penting dari metode gene gun 

adalah: 

 "Gene Gun" method (microprojectile bombardment or biolistics), 

umum digunakan untuk tanaman monokotil, misal jagung dan padi.  

 Metode yang menggunakan mikropartikel berupa manik-manik metal 

yang diselubungi dengan DNA rekombinan yang mengandung marker 

gene atau reporter gene 

 Ditembakkan pada nukleus atau kloroplas sel tanaman yang bersifat 

embrionik  

 

Gambar 6.10 Gene guns (Thieman, et al, 2004) 

 

5. Rekayasa Kloroplas 

Kloroplas adalah organel sel primer penting yang dikenal juga 

sebagai plastid, sebagian besar ditemukan pada tumbuhan dan alga 

eukariotik. Kloroplas membantu untuk melakukan proses sintetik utama 

fotosintesis. Kegiatan penting lainnya yang terjadi di plastida termasuk 

evolusi oksigen, penyebaran karbon, produksi pati, sintesis asam amino, 

asam lemak, pigmen dan juga merupakan aspek kunci dari sulfur dan 

metabolisme nitrogen. 
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Konsep rekayasa genetika kloroplas dikembangkan pada tahun 1980 

oleh karya Daniell DAN Me Fadden (1987) yang menunjukkan untuk 

pertama kalinya penyerapan gen oleh kloroplas tanaman. Genom plastid 

tanaman yang lebih tinggi adalah target yang menarik untuk rekayasa 

karena memberikan jumlah protein yang mudah diperoleh. Transformasi 

kloroplas umunya hasil dari rekombinasi homolog, dengan fragmen 

mengubah DNA kloroplas yang sesuai (Kumari, et al., 2015:115-116). 

Kloroplas merupakan organel pusat dari sel tumbuhan dan banyak 

jalur metabolisme melibatkan ekspresi gen hadir di kloroplas. Sebuah 

kloroplas organel direkayasa bisa melempar cahaya pada gen  cara dan 

produk mereka mengungkapkan pada tanaman. Terutama kloroplas 

menjadi rumah pusat untuk fotosintesis dan salah satu proses penting 

dalam pengembangan pertumbuhan tanaman yang dapat dipelajari sebagai 

jalur studi rekayasa  metabolisme (Kumari, et al., 2015:115-117). 

Perubahan atau modifikasi genom organisme menggunakan 

teknologi DNA modern disebut rekayasa genetika atau modifikasi genetik. 

Karena melibatkan pengenalan DNA asing atau gen sintesis ke dalam 

organisme yang diminati, hasilnya sering disebut transgenik dan atau 

rekayasa genetika (GM). Kemampuan untuk mengenalkan gen asing dari 

spesies berbeda ke dalam tumbuhan telah menyediakan sumber gen baru 

bagi para petani dalam usaha untuk memperbaiki tanaman, produktivitas 

dan produk. Tanaman transgenik dapat dihasilkan dengan menggunakan 

teknik DNA rekombinan yang mengubah susunan genetik tanaman dengan 

memanipulasi genom baik dengan pengenalan, penghapusan, penggantian 

atau pembungkaman gen atau kelompok gen yang tidak sesuai. 

Fungsionalitas transgen telah berkembang seiring berjalannya waktu. 

Dalam permulaan, hanya ciri-ciri yang menunjukkan dominasi yang 

lengkap, bebas dari interaksi genom tanaman asli atau lingkungan menjadi 

sasaran. Untuk ciri-ciri seperti itu hanya satu salinan dari ciri yang 

dimasukkan ke dalam salah satu bahasa inbrida yang dibutuhkan (Singh, et 

al., 2014:1). 
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Transformasi kloroplas pada umumnya dicapai dengan proses 

biolostik (pemboman) atau metode dimesiasi Polyetilene glycol (PEG). 

Namun, metode pemboman telah menjadi sarana yang menguntungkan 

bagi kloroplas atau transformasi plastid  karena efisiensi traformasi yang 

lebih tinggi dan operasi sederhana. Transformasi dicapai dengan integrasi 

transgen ke dalam beberapa salinan genom, diikuti oleh 25 sampai 30 

pembelahan sel di bawah tekanan seleksi untuk menghilangkan plastida 

yang tidak ditransformasikan sehingga mencapai populasi yang homogeny 

dari genom plastid (Kumari, et al., 2015:115-116). 

Transkripsi plastid dilakukan dengan gabungan dua polymerase 

RNA yang mengenali promotor yang berbeda. Traskripsi pada plastida 

yang tidak berdiferensiasi dan jaringan nongreen dilakukan terutama oleh 

NEP, menghasilkan produksi rRNA dan mRNA yang mengkode protein 

ribosom yang termasuk dalam PEP untuk rekayasa fotosintesis, sistem 

promoter yang aktif di jaringan tertentu atau sebagai respon terhadap 

cahaya harus berharga untuk pengaturan gen modifikasi atau induksi yang 

tepat. Misalnya, ekspresi protein fotosintesis yang boros pada jaringan 

non-hijau dapat dihindari atau ekspresi protein tertentu terbatas pada sel 

tertentu di dalam daun, seperti halnya pada tanaman C4. Sebuah sistem 

promotor sintesis dibuat dengan mengubah promotor asli (Hanson, et al., 

2013:732). 

Penelitian oleh Adem et, al. (2017:1) menyatakan bahwa produk gen 

kloroplas pada cyanobacteria tidak hanya homolagus, tetapi susunan dan 

ekspresi gen juga mencerminkan keturunan prokariotik kloroplas. Mereka 

memiliki salinan ganda dari genom melingkar kecil dengan 100-250 gen 

dan ukuran genom yang bervariasi antara spesies mulai dari 107 kb 

(Cathaya argyrophylla) sampai 218 kb (Palargonium) dan yang diwarisi 

secara maternal di tanaman angiospermaranging. 

Transformasi kloroplas homolog dikembangkan dengan cara 

mengapit gen asing dan memasukkannya melalui rekombinasi homolog 

pada lokasi yang telah ditentukan yaitu tepat di plastome. Ketika DNA 
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asing yang dikirim ke plasmid awalnya hanya beberapa salinan plastome 

yang ditranformasikan yang menghasilkan keadaan heteroplasma. 

Kemudian, melalui sub-pembiakan eksplan yang dibombardir secara in 

vitro di bawah seleksi semua salinan plastome mengandung transgen yang 

mengarah ke keadaan homopilik, di mana semua plastom kloroplas yang 

ada di dalam sel diubah (Adem et al., 2017:2). 

Rekayasa kloroplas merupakan salah satu metode yang digunakan 

oleh tanaman transgenesis. Tanaman transgenesis (pemindahan gen ke 

tanaman secara langsung) memungkinkan inovasi yang sangat tidak 

mungkin untuk dicapai dengan metode hibridisasi konvensional. Beberapa 

perkembangan yang memiliki potensi komersial yang signifikan adalah 

tanaman yang menghasilkan pestisida sendiri, tanaman yang memiliki 

kemampuan melawan benda beracun (anti racun) dan bahkan bioproduk 

seperti vaksin tumbuhan. Karena memproduksi protein nabati transgenik 

relatif mudah dan kualitas protein yang cukup baik, penelitian dan 

pengembangan yang akan datang di area ini terlihat sangat menjanjikan. 

Kloroplas dapat menjadi target rekayasa genetika. Tidak seperti 

DNA dalam inti sel, DNA dalam kloroplas dapat menerima beberapa gen 

baru sekaligus dalam satu waktu. Selain itu, kemungkinan besar gen yang 

menyisip ke dalam kloroplas akan tetap aktif saat tumbuh menjadi 

tumbuhan dewasa. Keuntungan lain adalah bahwa DNA dalam kloroplas 

benar-benar terpisah dari DNA bebas dalam serbuk sari tumbuhan. Ketika 

kloroplas yang mengalami modifikasi gen, gen tersebut tidak mengalami 

transformasi yang tidak jauh berbeda dari hasil yang di peroleh.  

Rekayasa genetika pada tanaman ini memberikan banyak manfaat 

bagi para petani karena tanaman hasil dari rekayasa genetika ini atau 

tanaman transgenik ini tahan terhadap hama dan penyakit. Keuntungannya 

bagi lingkungan adalah berkurangnya penggunaan pestisida karena 

tumbuhan tahan terhadap hama. Keunggulan lainnya adalah hasil panen 

yang melimpah. 
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Gambar 6.11. Rekayasa kloroplas 

• Kelebihan menggunakan kloroplas: 

 1). DNA-nya dapat menerima beberapa gen baru  

 2). Gen yang disisipkan mempunyai persentase aktif yang tinggi saat 

tanaman dewasa  

3). DNA kloroplas terpisah dari DNA polen tanaman sehingga tidak 

akan tertranformasi ke tanaman lain melalui angin 

 

Gambar 6.12. Tahapan rekayasa kloroplas (Thieman, et al, 2004) 
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6. Teknologi Antisense 

a. Tomat antisense 

Tomat (Lycopersicon esculentum) merupakan salah satu produk 

hortikultura utama. Seperti produk hortikultura pada umumnya, tomat 

memiliki shelf-life atau daya tahan yang pendek. Hal tersebut menjadi 

kendala dalam transportasi buah Tomat. Proses pemasakan buah dimulai 

dari perubahan dinding buah yang menjadi lunak diiringi dengan produksi 

komponen warna, perubahan kandungan gula, flavor dan aroma. Pada 

kebanyakan buah seperti tomat dan pepaya, proses pemasakan dimulai 

apabila buah memproduksi volatille compound yang disebut ethylene. 

Apabila buah tomat atau pepaya sedang masak akan melepaskan 

gas ethylene ke udara. Kondisi tersebut akan mempercepat proses 

pemasakan buah-buahan seperti tomat atau pepaya lain yang disimpan 

dalam kantong atau kotak yang sama. Ethylene adalah pemicu utama 

terjadinya pemasakan buah. Para peneliti melakukan percobaan untuk 

merakit tanaman PRG (produk rekayasa genetik) yang pemasakan 

buahnya dapat ditunda. Strategi yang mereka pakai adalah mengurangi 

atau menghalangi produksi ethylene. 

b. Penundaan pelunakan buah 

Pelunakan buah banyak dipelajari karena sangat berperan dalam 

kehilangan pasca panen selama penanganan dan transpor buah-buahan. 

Kekerasan buah merupakan fungsi dari dinding sel yang merupakan 

komponen struktural yang mengelilingi setiap sel tanaman. Selama 

pematangan buah, berbagai enzim yang terlibat dalam degradasi dinding 

sel disintesis dalam buah, diantaranya selulase untuk memecah selulosa, 

poligalakturonase (PG) dan pektin metilesterase (PME) yang 

mendegradasi pectin (Efendi, 2005).  

Salah satu gen yang mengontrol pelunakan yang paling banyak 

dipelajari adalah gen yang mengkode enzim poligalakturonase (PG), yang 

mengkatalis hidrolisis rantai asam poligalakturonat pada dinding sel 

(Grierson et al, 1986). Tomat yang sudah matang akan menghasilkan 
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enzim poligalakturonase (PG), substansi kimia yang mencerna pektin pada 

dinding sel tumbuhan, pencernaan ini menyebabkan kerusakan yang 

merupakan bagian dari siklus alami tumbuhan. Peneliti dari Calgene 

mengidentifikasi gen yang mengikat PG, memindah gen dari sel tumbuhan 

dan menghasilkan salinan gen yang kompleks. Dengan menggunakan 

Agrobacter sebagai organisme vector, mereka memindahkan gen baru 

tersebut ke dalam sel tomat. Di  dalam sel, gen mengkode  molekul mRNA 

(molekul antisense) yang bersatu dan menonaktifkan molekul mRNA 

normal sehingga tidak ada PG yang dihasilkan, tidak ada pectin yang 

dicerna, dan pembusukan alami akan melambat. 

 

Gambar 6.13 Penundaan pelunakan buah 

 

Penurunan ekspresi gen PG ini diharapkan akan memperlambat 

proses pelunakan buah telah berhasil menurunkan level gen pengkode PG 

dan aktifitas enzim PG dengan teknik sense dan antisense, dan merupakan 

contoh sukses pertama penggunaan teknologi antisense (Sheehy et al, 

1988). Perusahaan Calgene dari USA menggunakan teknologi antisen ini 

untuk menghasilkan tomat transgenik yang dinamai ‟Flavr Savr‟.  

Tomat transgenik rendah PG ini menandai era baru dalam 

bioteknologi sebagai produk rekayasa genetika pertama yang dipasarkan. 
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Tomat Flavr Savr dipasarkan oleh Calgene di USA tahun 1994 dengan 

nama dagang ”MacGregor‟s” (Webber, 1994). Pada buah tomat transgenik 

ini terjadi penurunan tingkat mRNA poligalakturonase 90-94%, sedangkan 

aktivitas enzim poligalakturonase menurun 69–93% (Sheehy et al, 1988; 

Smith et al, 1988). 

Tomat transgenik yang membawa gen antisense PG ini tidak 

menunjukkan perubahan kecepatan pelunakan (Smith et al, 1988), 

walaupun demikian tomat ini lebih tahan pecah, dan lebih sedikit terjadi 

kerusakan selama proses pascapanen dibanding tomat bukan-transgenik 

(Schuch et al, 1991). Karena merupakan produk transgenik komersial 

pertama, maka tomat Flavr Savr ini juga merupakan produk yang paling 

banyak dipelajari. Ternyata tomat ini gagal di pasar karena berbagai hal 

dan ditarik dari peredaran kurang dari setahun sejak dari pelepasannya. 

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun PG memainkan 

peranan yang penting dalam perubahan tekstur buah selama pemasakan, 

tetapi bukanlah faktor primer dalam mengontrol pelunakan buah (Botella, 

2000). 

Menurut Good, dkk (1994), ada tiga strategi yang telah digunakan 

dalam proses perakitan tomat PRG sehingga pemasakan buahnya dapat 

ditunda. Strategi tersebut terkait dengan pengurangan produksi ethylene : 

1). Pengurangan ACC synthase, ACC synthase adalah enzim di dalam 

buah tomat yang bertanggung jawab dalam tahapan 

sintesis ethylene dalam buah. Pengurangan tingkat ACC synthase secara 

dramatis megurangi produksi ethylene. Para peneliti menemukan bahwa 

dengan mentransformasikan gen antisense ACC synthase ke genom 

tanaman tomat, produksi ethylene dalam tanaman menjadi terhambat dan 

pemasakan buahnya dapat ditunda. Tomat PRG tersebut dikembangkan 

oleh perusahaan DNA Plant Technologies dan dipasarkan dengan 

nama Endless Summer. 

2). Penambahan ACC deaminase, Transformasi gen yang berasal dari 

bakteri tanah Pseudomonas chlororaphis. Gen tersebut mengkode enzim 
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ACC deaminase, yang dapat memecahkan salah satu precusorsintesis 

ethylene (ACC). Pengurangan tingkat precusor dapat menyebabkan 

pengurangan produksi ethylene dan menunda proses kemasakan. Salah 

satu perusahaan bioteknologi swasta, yaitu Monsanto mengembangkan 

tomat PRG dengan sifat penundaan kemasakan, tetapi tidak 

dikomersialkan. 

3). Penambahan SAM hydrolase, Gen lain yang digunakan dalam 

perakitan tanaman tomat PRG yang pemasakan buahnya dapat ditunda 

adalah SAM hydrolase. Gen tersebut berasal dari bacteriophage bakteri E. 

coli T3. Gen tersebut juga dapat memecahkan salah satu precursor 

synthesis ethylene (SAM). Teknologi ini telah dikembangkan oleh suatu 

perusahaan bioteknologi Agritope, Inc dan diaplikasikan pada tomat 

varietas cherry. 

c. Mekanisme tomat antisense 

Pada tahun 1980, para ilmuwan di Calgene melakukan penelitian 

terhadap tomat Flavr Savr, dimana tomat tidak menjadi lunak saat masak, 

karena itu dibiarkan menggantung hingga masak alami. Tomat Flavr Savr 

merupakan tomat hasil rekayasa genetika yang memiliki shelf-life lama 

dapat diciptakan dengan menyisipkan gen antibeku dari ikan air dingin ke 

dalam gen tomat. Gen antibeku ini diperoleh dari ikan Flounder, yaitu 

jenis ikan di Antartika yang dapat bertahan hidup dalam kondisi yang 

sangat dingin. Ikan Flounder mempunyai gen antibeku yang disebut 

dengan gen antisenescens yang dapat menghambat enzim 

polygalacturonase (enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel 

tomat). Gen ini dipindahkan dari kromosom di dalam sel ikan Flounder. 

DNA antibeku ini kemudian disisipkan pada DNA bakteri Escherichia coli 

yang disebut plasmid. DNA hibrid ini, yang merupakan kombinasi dari 

dua DNA berbeda disebut sebagai DNA rekombinan. DNA rekombinan 

yang mengandung gen antibeku ini kemudian ditanam kembali pada 

bakteri Escherichia coli. Bakteri tersebut memproduksi kopian dari DNA 
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rekombinan dalam jumlah yang sangat banyak. Tahap selanjutnya diawali 

dengan isolasi DNA sel tomat terlebih dahulu yang dilakukan dengan cara 

menghaluskan batang tomat dalam nitrogen cair untuk melepaskan isi sel. 

Isi sel tersebut kemudian ditempatkan dalam tabung reaksi, lalu 

disentrifugasi. Selama sentrifugasi, isi sel terpisah ke dalam dua lapisan 

dimana salah satunya adalah lapisan DNA. Lapisan ini kemudian 

dipisahkan dari tabung, kemudian ditambahkan enzim restriksi, yaitu ECO 

R1 yang berfungsi memotong di lokasi DNA yang spesifik. Sel tanaman 

tomat diinfeksi dengan bakteri tersebut. Setelah itu ditambahkan enzim 

ligase ke dalam DNA tomat dan plasmid untuk menyambungkan DNA, 

sehingga dapat lengket. Hasilnya, gen antibeku pada plasmid yang terdapat 

pada bakteri bergabung dengan DNA sel tanaman tomat. Sel tanaman 

tomat kemudian ditempatkan pada media tumbuh yang berupa cawan petri 

yang mengandung media nutrien selektif. Bibit tomat mulai ditanam, 

tanaman tomat hasil rekayasa genetika mengandung satu kopian gen 

antibeku dari ikan Flounder pada setiap selnya. 

Tomat transgenik rendah PG ini menandai era baru dalam 

bioteknologi sebagai produk rekayasa genetika pertama yang di pasarkan. 

Tomat Flavr Savr dipasarkan oleh Calgene di USA tahun 1994 dengan 

nama dagang ”MacGregor‟s” (Webber, 1994). Tomat transgenik yang 

membawa gen antisense PG ini tidak menunjukkan perubahan kecepatan 

pelunakan (Smith et al, 1988). Walaupun demikian tomat ini lebih tahan 

pecah dan lebih sedikit terjadi kerusakan selama proses pascapanen 

dibanding tomat bukan transgenik (Schuch et al, 1991). Setelah dilakukan 

penelitian oleh Calgene dan pembicaraan dengan FDA (Badan Pengawas 

Obat dan Makanan AS), FDA menemukan tomat ini aman dan menyetujui 

tomat Flavr Savr dipasarkan pada 17 Mei 1994. 

Berikut ini merupakan keuntungan dari Tomat Flavr Savr (tomat 

trasgenik) : 
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1). Memperpanjang masa simpan tomat selama proses distribusi tanpa 

mengubah rasa alami tomat, sehingga memungkinkan tomat dapat 

dikemas dan dikirim dalam jangka waktu lebih lama. 

2). Meminimalisir biaya pengemasan saat dipasarkan ke daerah yang lebih 

jauh. 

3). Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian petani kecil. 

4). Merupakan salah satu inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Menghasilkan tanaman tomat yang tahan terhadap cuaca dingin, 

sehingga memiliki musim tumbuh yang lebih lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.14 Teknologi antisense (Thieman, et al, 2004) 

 

6.5 Aplikasi Bioteknologi Tanaman  

1. Aplikasi praktis: vaksin tanaman 

a. Pengertian vaksin 

Vaksin adalah bahan antigenetik yang digunakan untuk menghasilkan 

kekebalan terhadap suatu penyakit. Vaksin dapat berupa galur virus 

atau bakteri yang telah dilemahkan, sehingga tidak menimbulkan 

penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati atau hasil-hasil 
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pemurniannya (protein, peptida, partikel serupa virus). 

Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau 

mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit - penyakit tertentu. 

b. Pengembangan dan pembuatan vaksin dari tanaman 

Tanaman memberikan alternatif kemungkinan dalam pembuatan 

dan pengembangan vaksin. Banyak antigen penyakit yang bisa 

dipergunakan untuk pembuatan vaksin telah bisa dikembangkan dalam 

sejumlah besar tanaman. 

Diketahui bahwa tanaman telah dipergunakan untuk 

menghasilkan lebih dari 200 jenis protein yang mempunyai potensi 

untuk dipergunakan dalam pengobatan, sehingga tanaman menjadi 

saingan bagi sel hewan mamalia dalam memproduksi bahan bio-

farmaceutika, karena tanaman dapat digunakan untuk menghasilkan 

bahan protein yang rumit dengan susunan molekul yang tepat, namun 

dengan biaya yang terjangkau, segi keamanan yang memadai dan bisa 

diproduksi dalam skala besar untuk keperluan industri. Kemudian juga 

ada kemungkinan vaksin yang dihasilkan dari bahan tanaman bisa 

diberikan secara oral/diminumkan, sehingga hal ini akan sangat 

mengurangi biaya distribusi dan biaya vaksinasi bagi masyarakat luas. 

c. Vaksin CARNA 5 untuk memproteksi tanaman krisan 

Sebagian besar tanaman hias yang dibudidayakan sekarang ini 

termasuk krisan, bibitnya diperbanyak secara vegetatif. Jika tanaman 

hias tersebut terinfeksi sejenis patogen sistemik yang laten (virus, 

fitoplasma, dan bakteri) maka patogen tadi akan ditularkan ke bibit 

berikutnya sejalan dengan proses perbanyakannya. Infeksi tersebut 

selain meningkatkan persentasenya, juga mengakibatkan terjadi 

akumulasi beberapa jenis patogen yang akhirnya menyebabkan vigor 

dan hasil bibit makin menurun yang disebut degenerasi bibit. Gejala 

infeksi virus yang umum ditemukan di lapangan ialah kerdil, 

pembentukan organ vegetatif dan generatif yang tidak normal, breaking 

warna petal bunga, dan klorosis daun.  
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Salah satu virus yang mempunyai potensi sebagai penyebab 

degenerasi bibit tanaman hias, yaitu cucumber mosaic virus (CMV). 

Virus ini dilaporkan mempunyai inang tidak kurang dari 775 spesies 

tanaman dan ditularkan oleh lebih dari 60 spesies kutu daun secara 

nonpersisten. 

Pengendalian virus dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti 

penggunaan tanaman resisten, pengendalian vektornya, isolasi, dan 

proteksi silang atau imunisasi. Tanaman tahunan yang sudah terinfeksi, 

dapat dibebaskan virusnya melalui beberapa cara, misalnya kultur 

meristem, perlakuan kimia (antiviral), dan pemanasan. 

d. Vaksin virus cabai 

Salah satu jenis virus yang banyak menyerang tanaman cabai 

adalah Cucumber Mosaic Virus (CMV). Tanaman yang terinfeksi 

menunjukkan gejala kerdil, daun mengecil, mosik, atau klorosis. 

Akibatnya, pertumbuhan tanaman cabai terhambat, buah mengecil, 

produksinya menurun, bahkan ada yang tidak mau berbuah. Tanaman 

yang telah terinfeksi virus tersebut harus divaksin sejak bibit. 

Pengendalian CMV ini prinsipnya menginokulasikan virus lemah 

pada tanaman sehingga tanaman terhindar dari infeksi oleh strain lain 

dari virus yang sama. Daun bibit cabai atau keping bijinya terlebih dulu 

ditaburi tepung karborandum (600 mesh). Tepung karborandum ini 

berfungsi seperti ampelas, melukai permukaan tanaman sehingga 

larutan yang dioleskan meresap ke dalam tanaman. 

Selanjutnya, larutan vaksin dioleskan ke permukaan keping biji 

atau daun yang telah ditaburi karborandum. Konon, di Cina pemberian 

vaksin ini dilakukan dengan cara disemprotkan ke bibit tanaman. 

Permukaan daun yang telah diinokulasi kemudian dicuci dengan air 

bersih. Untuk menghindari matahari terik bibit cabai yang telah 

divaksin, tutup dengan koran beberapa saat. Vaksinasi atau imunisasi 

ini sebaiknya dilakukan sedini mungkin, pada saat tanaman masih bibit. 
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umur bibit 2-3 minggu setelah semai, atau sekurang-kurangnya 1-2 

minggu sebelum bibit cabai dipindahkan ke lapangan. 

e. Pemberian vaksin melalui tanaman transgenik 

Peranan vaksin dalam penanggulangan dan pencegahan 

penyakit infeksi telah sejak lama kita ketahui. Teknologi tanaman 

transgenik memiliki beberapa keuntungan yang antara lain adalah 

tanaman inang dapat dipilih dari jenis tanaman lokal, murah, dan 

dapat ditanam dengan teknologi sederhana sesuai dengan daerah 

tumbuhnya, dan dapat diproduksi sebanyak mungkin sesuai dengan 

kebutuhan. Beberapa jenis tanaman yang dipakai sebagai tanaman 

inang adalah pisang, tomat, kentang, padi, kedelai, wortel, jagung, 

kacang-kacangan, dan tembakau. 

f. Mengapa tanaman memerlukan vaksin:  

1). Tanaman peka terhadap infeksi virus sehingga dapat menurunkan 

kecepatan pertumbuhan, hasil rendah baik kualitas maupun kuantitas  

2). Perlu vaksinasi dan tidak mudah untuk dilakukan untuk jumlah 

tanaman yang banyak  

3). Dengan menyisipkan gen dari virus ke tanaman maka gen tersebut 

ditranskripsi & ditranslasi oleh tanaman membentuk protein yang 

berfungsi sebagai antigen untuk menstimulus sistem imun tanaman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.15 Vaksin tanaman (Thieman, et al, 2004) 
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2. Aplikasi praktis: Tanaman yang Resisten terhadap Pestisida 

Ada beberapa penjelasan tentang aplikasi biologi pertanian  

a. Penggunaan mikrobia sebagai pestisida  

Alternatif lain terhadap penanganan hama tumbuhan adalah 

dengan pendekatan biologis artinya menggunakan jasad hidup lain 

untuk mengatasi gangguan hama tersebut. Dalam hal ini, jasad hidup 

yang digunakan tersebut dapat berupa induvidu jasad hidup lain atau 

produk metabolit yang dihasilkan oleh jasad hidup tersebut. Jasad hidup 

yang digunakan untuk mengatasi gangguan hama dapat berupa jasad 

hidup tinggi maupun mikrobia dan virus yang dapat berperan sebagai 

musuh alami bagi hama tumbuhan. Sampai saat ini telah banyak 

diketahui kelompok mikrobia, termasuk virus yang diketahui dapat 

membunuh serangga hama. Mikrobia yang dapat digunakan untuk 

membunuh serangga hama disebut sebagai pestisida/insektisida 

mikrobia. Pestisida mikrobia bersifat selektif dan tidak mempunyai sifat 

fitotoksik sehingga tidak berbahaya bagi tanaman. Mikrobia yang dapat 

digunakan sebagai pestisida mikrobia antara lain adalah kelompok 

bakteri, virus, dan fungi (jamur).  

b. Insektisida bakteri  

Banyak bakteri yang diketahui dapat menginfeksi serangga, 

namun selama ini hanya dua genus yang telah digunakan secara 

komersial untuk mengendalikan serangga hama, yaitu Bacillus dan 

Serratia. Insektisida mikrobia yang pertama kali terdaftar di amerika 

serikat pada tahu 1948 adalah kelompok bacillus. Salah satu species 

yaitu Bacillus thuringiensis (sering disingkat sebagai Bt), adalah bakteri 

yang telah berhasil digunakan secara luas sebagai insektisida mikrobia. 

Sebagai contoh, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki telah digunakan 

secara luas untuk mengendalikan serangga lepidoptera. Sampai 

sekarang sudah terdaftar lebih dari seratus produk Bacillus 

thuringiensis subsp kurstaki (sering disingkat sebagai Bt.k). Selain 

subspesies kurstaki, beberapa subspesies lain juga telah dikembangkan 
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sebagai insektisida mikrobia, misalnya Bacillus thuringiensis subsp. 

Aizawai yang digunakan untuk mengendalikan serangga lepidoptera 

lain yang tidak rentan terhadap Bt.k.B. Thuringiensis subsp israelensis 

diguanakan untuk mengendalikan  

• Umum petani menggunakan spora Bacillus thuringiensis (Bt) untuk 

membunuh insekta dan larva dengan cara disemprotkan yang dimana 

adanya protein kristal yang merusak sistem digestive 

• Kemajuan bioteknologi: menyisipkan gen Bt pada tanaman dan 

terlihat sukses pada tanaman tembakau, tomat, jagung, dan kapas  

• Kontroversi: adanya dugaan polen yang diproduksi jagung hasil 

rekayasa menyebabkan kematian kupu-kupu (sebelum pengumuman 

dari Agricultural Research Service, USA, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.16 Bacillus thuringiensis dengan kristal dari  protein 

insektisidal (Thieman, et al, 2004) 

 

3. Aplikasi Praktis: Herbisida Resisten 

Herbisida merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem budidaya 

OTK seperti meningkatkan Indek Pertanaman, membantu persiapan lahan 

dalam skala luas, menghemat biaya produksi dan akhirnya dapat 

meningkatkan pendapatan petani (Irianto dan Johannis, 2011). Penerapan 
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bioteknologi pada bidang pertanian terbukti bermanfaat, tetapi masih 

mengundang isu kontroversial di Indonesia. Penelitian bioteknologi 

dengan teknik tinggi yang menghasilkan tanaman transgenik masih 

diperdebatkan, karena belum ada bukti tanaman transgenik 

menguntungkan atau merugikan. Beberapa negara di dunia menerapkan 

permissive policy, tetapi ada pula yang menganut precautionary policy 

berkenaan dengan pengembangan tanaman transgenik dan penggunaan 

produknya. Indonesia tergolong negara yang menerapkan precautionary 

policy, tetapi tetap melakukan penelitian tanaman transgenik. Lembaga-

lembaga penelitian bioteknologi, termasuk Balai Besar Penelitian 

Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen) telah 

menghasilkan teknologi dari penelitian bioteknologi terapan. Melalui 

serangkaian kerja sama internasional, pelatihan, pengadaan peralatan dan 

penelitian, BB Biogen mampu melakukan penelitian bioteknologi 

pertanian dengan teknik tinggi. Kemampuan BB Biogen untuk membuat 

tanaman transgenik perlu diteruskan, karena kebergantungan untuk 

memperoleh gen-gen unggul dari lembaga penelitian bioteknologi 

internasional akan menjadi perangkap yang merugikan dalam jangka 

panjang. Tanaman padi perlu mendapat prioritas pertama, diikuti oleh 

jagung, khususnya dalam penelitian pemuliaan. Pada tanaman padi, 

bioteknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pemuliaan. 

Balai penelitian komoditas sebagai pengguna hasil penelitian bioteknologi 

dalam pemuliaan tanaman, seharusnya dilibatkan dalam memformulasi 

prioritas penelitian bioteknologi. 

Pengendalian gulma dengan herbisida dapat menimbulkan 

terbentuknya populasi gulma resisten atau toleran herbisida. Gulma 

resisten-herbisida muncul sudah ada sejak lama. Resistensi muncul telah 

ada setelah penemuan herbisida fenoksi 2,4-D. Populasi gulma resisten-

herbisida adalah populasi yang mampu bertahan hidup normal pada dosis 

herbisida yang biasanya mematikan populasi tersebut. Populasi resisten 

terbentuk akibat adanya tekanan seleksi oleh penggunaan herbisida sejenis 



 

159 

 

secara berulang-ulang dalam periode yang lama (Purba, 2009). Resistensi 

terhadap herbisida merupakan kemampuan suatu tumbuhan untuk bertahan 

hidup dan berkembang meskipun pada dosis herbisida yang umumnya 

mematikan spesies tersebut. Pada beberapa negara, biotip gulma yang 

resisten herbisida terus mengganggu aktifitas para petani. Biotip adalah 

populasi dengan spesies yang memiliki “karakteristik yang luar biasa” dari 

spesies pada umumnya, karakteristik yang luar biasa itu dapat berupa 

ketahanan/resistensi spesies terhadap suatu herbisida. Munculnya 

resistensi herbisida pada suatu populasi merupakan suatu contoh terjadinya 

evolusi gulma yang sangat cepat (Hager dan Refsell, 2008). 

Bioteknologi tanaman merupakan salah satu revolusi teknologi 

tercepat dalam sejarah pertanian di AS. Dalam kurun waktu lebih 10 

tahun, petani AS pada umumnya telah menanam kedelai, kapas dan jagung 

dalam luasan besar menggunakan benih hasil rekayasa genetik yang 

resisten terhadap hama atau resistensi herbisida. Sampai saat ini, tanaman 

hasil rekayasa genetik, secara rata-rata, menurunkan biaya produksi petani 

dan jumlah pestisida berkurang atau toksisitas rendah yang digunakan 

pada varietas tanaman non rekayasa genetik. Beberapa dari produk 

bioteknologi selain makanan dan serat yang memiliki potensi untuk 

beredar sebagai produk publik yang tidak perlu dibatasi, seperti konservasi 

air di hilir dan sumber-sumber energi terbarukan yang rendah polusi. 

Namun demikian, ada juga beberapa produk bioteknologi yang dapat 

memunculkan risiko baru sehingga memerlukan penelitian dan pengujian 

secara cermat. Harus dipahami bahwa produk hasil bioteknologi pertanian 

baik swasta maupun publik membutuhkan perencanaan penelitian yang 

bijaksana di perguruan tinggi, pemerintah, dan industri. Hasil-hasil riset 

bioteknologi pertanian dapat diakses oleh publik dengan mudah dan 

umumnya bebas biaya atau sangat murah, melalui artikel jurnal. 

Biosekuriti merupakan isu penting yang berkaitan dengan gerakan dan 

perdagangan tanaman atau produk GM. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi risiko penularan bagi organisme GM dengan mengadopsi 
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serangkaian langkah-langkah preventif, seperti biosekuriti laboratorium, 

keamanan transportasi dan pengendalian material. Biosekuriti 

membutuhkan kerjasama peneliti, pembuat kebijakan, aparat penegak 

hukum dan institusi lain yang terkait. Ini tidak hanya akan dikelola di 

tingkat nasional, tetapi juga perlu kerjasama internasional untuk 

menyelaraskan pendekatan untuk mencapai biosekuriti yang diinginkan. 

Konsultasi ini harus dengan ahlinya dan secara professional.  

Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam tanaman resisten 

terhadap herbisida: 

• Glyphosate: herbisida yang memblokir salah satu enzim yang terlibat 

dalam fotosintesis  

• Tanaman transgenik yang resisten terhadap herbisida mengandung gen 

alternatif yang terlibat dalam fotosintesis yang tidak dipengaruhi oleh 

glyphosate 

• Sukses pada soybean yang digunakan untuk makanan ternak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.17 Teknik tanaman resisten terhadap herbisida  

(Thieman, et al, 2004) 
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4. Aplikasi praktis: Menaikkan Kandungan Nutrisi, Rekayasa Genetika 

dalam Golden Rice 

        Teknologi golden rice berbasis prinsip sederhana. Sekalipun 

faktanya tanaman beras  mengsynthesise ß-carotene dalam jaringan tisu 

bukan pada butir,  dua tahap jalur biosynthetic membuat beta karoten bisa 

terkandung dalam butir. Dengan  penambahan  dua gen, yaitu  phytoene 

synthase (psy) dan phytoene desaturase (crt I), jalur  ini membuat  ß-

carotene bisa terakumulasi didalam endosperm atau butir. 

Karotenoid dan  derivatnya yang  meliputi sejumlah molekul dan 

sejumlah besar enzim serta cofaktor. Senyawa yang berasal dari jalur 

penting ini meliputi hormon tanaman, seperti asam abcisic dan 

gibberellins, vitamin E, bagian dari molekul klorofil, dan banyak pigmen 

alami. Sejumlah kecil carotenoids  berperan sebagai provitamin A. 

Semua jaringan tanaman yang mengakumulasi karotenoid pada 

level yang tinggi memiliki mekanisme untuk mengkarantina karotenoid 

sekaligus mengkristalisasi, endapan minyak, membran proliferasi atau 

protein-lipid. Non-carotenogenic endosperma tepung beras sangat rendah 

lemak dan tampaknya tidak memiliki sarana apapun untuk deposisi 

karotenoid. Juga, banyak orang percaya bahwa seluruh jalur biosintetik 

karotenoid terdiri dari beberapa tahap yang tidak ada dalam endosperma. 

Rekayasa padi golden rice memang baru terdengar saat 

keberhasilan tersebut termuat dalam jurnal Science pada tahun 2000. 

Namun sebenarnya sekitar sepuluh tahun sebelumnya, ilmuwan Jepang 

telah mengawali mengisolasi gen yang menyandi jalur biosintesa 

karotenoid dari bakteri fitopatogenik Erwinia uredovor. Dari penelitian 

tersebut ditemukan bahwa gen CrtI mengkode enzim phytoene desaturase 

yang bertanggung jawab untuk mengubah phytoene menjadi lycopene. 

Beberapa tahun berselang, ilmuwan Eropa melaporkan bahwa di 

dalam biji padi terdapat bahan dasar (prekusor) untuk biosintesa 

karotenoid, termasuk beta-karoten, yaitu geranyl geranyl diphosphate 

(GGDP). Namun secara alami biji padi tidak menghasilkan phytoene 
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karena terjadi penghambatan fungsi dari enzim phytoene synthase (PHY) 

dalam mengubah GGDP menjadi phytoene. 

Meskipun demikian, penghambatan fungsi enzim tersebut bisa 

dihilangkan dengan cara mengintroduksi gen phy dari tanaman daffodil 

(bunga narsis atau bakung) dengan menggunakan promoter spesifik untuk 

endosperma. Selain phy dan CrtI, masih ada satu enzim lagi yang 

diperlukan untuk mengubah lycopene menjadi beta-karoten yaitu lycopene 

cyclase (LYC) yang juga berasal dari tanaman daffodil. Secara ringkas, 

rekayasa jalur biosintesa beta-karoten pada golden rice bisa dilihat pada 

skema berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.18. Rekayasa jalur biosintesa beta-karoten pada golden rice 

 

Molekul prekursor untuk biosintesis karotenoid adalah 

geranylgeranyl difosfat (GGDP). Horizontal bar membatasi langkah-

langkah dari jalur biosintesis karotenoid yang mengatasi 

menggunakan dua transgen phytoene sintase (PSY) dan bakteri 

multifungsi karoten desaturase (CRTI), daripada dua pabrik 

desaturases PDS dan ZDS. 
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     Transgene Pertama mengencode phytoene synthase (PSY),  yang 

para endogen (endogenously) disintesa geranylgeranyl-diphosphate untuk 

membentuk phytoene, sejenis carotene tidak berwarna dengan satu  triene  

Kromofor. Encode kedua bakteri karoten desaturase (CRTI) yang 

memperkenalkan konjugasi dengan cara menambahkan empat ikatan 

ganda (kovalen). Aktivitas kombinasi CRTI dan PSY dan mengarah pada 

pembentukan lycopene, yang merupakan senyawa pembawa warna merah 

undecaene chromophore. Lycopene tidak pernah diamati dalam setiap 

beras transformant dan latar belakang genetik yang berbeda. Sebaliknya, 

alpha-dan beta-karoten ditemukan bersama-sama dengan jumlah variabel 

oksigen carotenoid seperti lutein dan zeaxanthin. Pola karotenoid diamati 

dalam endosperma mengungkapkan bahwa jalur berjalan di luar titik akhir 

yang diharapkan dari aksi enzimatik dari dua transgen. 

 

Gambar 6.19. Aksi dari enzimatik 

 

Membangun gen yang digunakan untuk menghasilkan Golden 

Rice. RB, T-DNA (kanan) ; Glu, endosperma beras promotor glutelin 

khusus; tpSSU, kacang ribulosa bis-fosfat karboksilase subunit kecil 

peptida transit untuk kloroplas lokalisasi; nos, nopaline sintase terminator; 

Psy, phytoene sintase gen dari Narcissus pseudonarcissus (GR1) atau Zea 

mays (GR2); Ubi1, jagung polyubiquitin promotor; PMI, phosphomannose 

isomerase gen dari E.coli untuk seleksi positif (GR2); LB, T-DNA (kiri). 

        Dibawah ini adalah gambar yang menunjukkan kemajuan yang 

dicapai pada tahap konsep golden rice. Generasi baru, yang juga dikenal 

sebagai GR2 mengandung kadar β-karoten yang akan memungkinkan 



 

164 

 

untuk memberikan jumlah yang memadai pro-vitamin A dalam diet anak-

anak normal di Asia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.20. Jenis beras yang mengandung kadar β-karoten 

(Sumber:http://www.goldenrice.org) 

 

5. Aplikasi praktis: Jagung Tahan terhadap Hama Serangga 

Salah satu hambatan yang paling besar dalam upaya peningkatan 

produksi jagung adalah serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), 

seperti hama dan penyakit tanaman. Serangan OPT pada tanaman jagung 

selain menurunkan produksi juga mengurangi pendapatan petani dan 

adanya residu pestisida dalam jumlah besar yang menyebabkan polusi 

lingkungan. 

Jagung Bt merupakan tanaman transgenik yang mempunyai 

ketahanan terhadap hama, di mana sifat ketahanan tersebut diperoleh dari 

bakteri Bacillus thuringiensis. Tersedianya bioaktif dari kristal protein 

yang dikode oleh gen Bt, memungkinkan modifikasi genetik tanaman 

jagung yang disisipi dengan gen Bt untuk menghasilkan jagung transgenik 

Bt. Bt protein yang dihasilkan oleh gen Bt dapat meracuni hama yang 

menyerang tanaman jagung. Setelah dimakan oleh corn borer, Bt protein 

dipecah oleh suatu enzim pemecah dalam pencernaan yang bersifat alkalin 

dari larva serangga dan menghasilkan protein pendek yang mengikat 

dinding pencernaan. Pengikatan dapat menyebabkan kerusakan membran 

sel sehingga larva berhenti beraktivitas. 
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Gen Bt diisolasi dari bakteri tanah Bacillus thuringiensis yang telah 

digunakan petani di negara maju sebagai pestisida hayati sejak puluhan 

tahun yang lalu. B. thuringiensis menghasilkan protein Kristal Bt, atau 

Crystal protein (Cry) yang merupakan protein endotoksin yang bersifat 

racun bagi serangga. Namun protein endotoksin yang dihasilkan oleh B. 

thuringiensis tidak melakukan pengikatan pada permukaan pencernaan sel 

mamalia, karena itu hewan ternak dan manusia tidak tahan terhadap 

protein tersebut. 

Terdapat delapan kelompok gen Bt berdasarkan sifat virulensinya, 

tetapi yang sudah banyak ditransformasikan ke dalam tanaman jagung 

adalah yang menghasilkan jenis Bt endotoksin dari gen Cry1Ab. Protein 

Cry dari gen ini hanya menghasilkan satu jenis yang mengikat pada lokasi 

spesifik dari serangga target. Penanaman jagung Bt mempunyai dampak 

positif terhadap lingkungan karena dapat menekan penggunaan pestisida. 

Pengurangan pestisida berarti menurunkan biaya produksi. 

Dampak positif lain dari pertanaman jagung Bt adalah ketahanan 

tanaman terhadap jamur toksin dari Fusarium penyebab busuk tongkol, 

dibandingkan dengan jagung non-Bt yang mengalami kerusakan berat. 

Berdasarkan hasil analisis mikotoksin, jagung Bt mempunyai kandungan 

fumonisin 1,5 ppm, sedangkan jagung non-Bt mempunyai kadar yang 

lebih tinggi, mencapai 14,5 ppm. Penelitian menunjukkan bahwa 

penanaman jagung Bt tidak berpengaruh terhadap serangga berguna seperti 

laba-laba, coccinellid, chtysopid, nabid, dan aman terhadap burung puyuh. 

Peneliti meneliti bagaimana bakteri ini membunuh serangga tertentu 

dan menemukan bahwa Bt memiliki dua kelas racun; cytolysins (Cyt) dan 

kristal delta-endotoksin (Cry). Sementara protein Cyt beracun terhadap 

serangga ordo Coleoptera (kumbang) dan Diptera (lalat), protein Cry 

sasaran selektif Lepidopterans (ngengat dan kupu-kupu). Sebagai 

mekanisme beracun, Cry mengikat protein reseptor spesifik pada 

pertengahan membran usus (epitel) sel-sel yang mengakibatkan pecahnya 
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sel-sel. Jika protein Cry tidak dapat menemukan reseptor spesifik pada sel 

epitel yang dapat mengikat, maka protein Cry tidak beracun.  

Ternyata, alam memiliki biotechnologist sendiri disebut 

Agrobacterium tumefaciens yang menginduksi pertumbuhan tumor pada 

tanaman berkayu. Tumor ini direkayasa oleh A. tumefaciens untuk 

menghasilkan makanan khusus untuk bakteri (opines) bahwa tanaman 

biasanya tidak bisa. Tumor ini berasal dari bakteri yang unik yang 

melibatkan mekanisme transformasi Ti-plasmid yang mengkoordinasi 

penyisipan acak subset dari DNA-nya (t-DNA) yang mengandung gen 

sintase opine menjadi kromosom tanaman (lihat Gambar). Dengan 

mengganti bagian dari t-gen sekuens DNA dengan kepentingan (seperti 

Cry), para peneliti telah mampu memanfaatkan mekanisme transformasi 

ini dan memberikan sifat-sifat baru banyak tanaman berbunga seperti 

rumput termasuk jagung dan padi. 

Langkah-langkah mekanisme pembuatan jagung Bt: 

a. Isolasi gen target. Gen target yang kita inginkan adalah gen Bt (gen 

tahan terhadap penggerek yang diisolasi dari bakteri Bacillus 

thurigenensis) diekstrak kemudian dipotong dengan enzim restriksi. 

Gen yang sudah terpotong-potong kemudian diseleksi bagian gen mana 

yang menyandikan gen Bt dan diisolasi. Potongan gen Bt kemudian 

disisipkan ke dalam DNA sirkular (plasmid) sebagai vektor 

menghasilkan molekul DNA rekombinan gen Bt. Vektor yang sudah 

mengandung molekul DNA rekombinan gen Bt dimasukkan kembali ke 

dalam sel inang yaitu bakteri untuk diperbanyak. Sel inang akan 

membelah membentuk progeni baru yang sudah merupakan sel DNA 

rekombinan gen Bt. 

b. Proses transfer gen ke tanaman target. Agar sel DNA rekombinan get Bt 

dapat terintegrasi pada inti sel tanaman maka diperlukan vektor yang 

lain lagi untuk memindahkan gen Bt ke dalam inti sel tanaman. Vektor 

tersebut adalah bakteri Agrobacterium tumefaciens. Bakteri ini 

menyebabkan penyakit tumor pada tanaman. Penyakit ini akan terjadi 
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bila terdapat luka pada batang tanaman sehingga memungkinkan bakteri 

menyerang tanaman tersebut. Luka pada tanaman mengakibatkan 

tanaman mengeluarkan senyawa opine yang merangsang bakteri untuk 

menyerang tanaman dimana senyawa ini merupakan sumber carbon dan 

nitrogen dari bakteri. Akibat masuknya bakteri menyebabkan terjadinya 

proliferasi sel yang berlebihan sehingga menimbulkan penyakit tumor 

pada tanaman. 

( a )        

 

 

 

 

 

 

 

 

( b ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.6.21 

a. Proses pembentukan crown gall oleh Agrobacterium tumefaciens 

b. Mekanisme pembentukan jagung Bt  
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Kemampuan untuk menyebabkan penyakit ini pada tanaman ternyata 

ada hubungannya dengan DNA sirkular (plasmid) Ti (Tumor inducing 

plasmid) dalam sel bakteri A. tumefaciens. Sifat yang menyolok pada 

plasmid Ti ialah bahwa setelah infeksi oleh A. tumefaciens, sebagian dari 

molekul DNAnya berintegrasi dalam DNA kromosom tanaman. Segmen 

ini dikenal dengan nama T-DNA (transfer DNA). Metode kerjasama antara 

tanaman dan A. tumefaciens ini digunakan oleh ahli rekayasa genetika 

tanaman untuk memindahkan gen Bt agar dapat terintegrasi dalam sel 

tanaman. Oleh karena itu langkah selanjutnya adalah menyisipkan DNA 

rekombinan yang sudah membawa gen Bt ke dalam plasmid Ti dari A. 

tumefaciens. Setelah itu A. tumefaciens yang membawa gen Bt 

diinokulasikan pada tanaman. Proses inokulasi tersebut dilakukan pada 

tanaman target yang sedang diregenerasikan dalam kultur jaringan. Hal ini 

memudahkan bagi proses transfer gen Bt ke dalam inti jaringan tanaman 

dimana tanaman masih dalam proses pembelahan sel yang sangat aktif . 

Expresi gen pada tanaman transgenik. Gen yang sudah dimasukkan 

ke dalam tanaman target dalam hal ini adalah gen Bt yang 

mengekspresikan tanaman transgenik tahan terhadap hama penggerek 

harus dapat diexpresikan. Untuk mengetahui apakah gen tersebut 

terekspresi atau tidak digunakan penanda yaitu selectable and scoreable 

marker, dimana apabila tanaman target dapat tumbuh pada media yang 

mengandung antibiotika atau tanaman target menampakan warna khusus 

maka tanaman target itu adalah tanaman transgenik.  

 

6. Aplikasi Praktis: Penanggulangan Kerusakan  Hutan dengan 

Syntethic Seed 

Untuk mencegah laju penyusutan luas hutan atau deforestrasi yang 

semakin besar diperlukan adanya usaha global untuk memasukan 

tumbuhan-tumbuhan hutan penghasil kayu ke dalam era modern 

pemuliaan tanaman (plant breeding). Optimasi produktivitas hutan dengan 

memperhatikan jenis tumbuhan yang menjadi sumber utama penghasil 
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kayu di masa yang akan datang melalui program-program peningkatan 

kualitas yang terakselerasi dengan memadukan teknik-teknik konvensional 

dan modern merupakan kunci keberhasilan reforestrasi (penghutanan 

kembali) dan managemen hutan komersial di masa yang akan datang. 

Dewasa ini, program-program peningkatan kualitas produksi hutan 

lebih didasarkan pada managemen sumber genetik yang meliputi seleksi, 

propagasi dan pemuliaan klasik (clasical breeding) dari jenis-jenis terpilih. 

Sentuhan bidang bioteknologi pada jenis-jenis tumbuhan hutan dirasakan 

masih sangat kurang. Walaupun pada bidang agrikultur teknik-teknik 

pemuliaan molekular (molecular breeding) telah banyak dikembangkan, 

terutama pada jenis-jenis tanaman budidaya seperti sayuran dan tanaman 

hias, penggunaannya untuk tumbuhan hutan masih sangat jauh tertinggal. 

Penggunaan bioteknologi dalam bidang kehutanan perlu 

ditingkatkan sampai pada aspek molekular. Hal ini sangat penting 

diperhatikan mengingat tumbuhan-tumbuhan hutan akan menjadi target 

utama dalam rekayasa genetik dan pemuliaan molekuler (molecular 

breeding) di abad 21. Potensi bioteknologi untuk menunjang program-

program pemuliaan tumbuhan hutan dapat dilaksanakan dalam berbagai 

tingkatan, mulai dari 1) propagasi klon dari genotip terpilih melalui teknik 

kultur jaringan (in vitro technique), 2) teknik sel somatik (somatic-cell 

technique) seperti hibridisasi somatik dengan menggunakan protoplas, 3) 

teknik mutasi terinduksi, sampai pada 4) teknik rekayasa genetik, terutama 

melalui transformasi genetik untuk memperoleh varietas tanaman yang 

lebih unggul. 

Beberapa teknik propagasi tumbuhan hutan melalui system in vitro 

dewasa ini telah banyak dan bahkan sudah lazim digunakan. Namun 

sebagian besar masih di dasarkan pada teknik perbanyakan tunas atau 

organogenesis. Propagasi melalui teknik embriogenesis somatik masih 

belum banyak dilakukan. Propagasi melalui teknik embriogenesis somatik 

memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan teknik perbanyakan tunas 

atau organogenesis. Selain mempunyai sifat genetik yang sama, tumbuhan-
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tumbuhan yang dihasilkan melalui teknik ini mempunyai sistem perakaran 

yang sama dengan tumbuhan-tumbuhan yang dihasilkan melalui 

reproduksi generatif karena secara struktur embrio somatik memiliki 

kesamaan dengan embrio zigotik yang dihasilkan melalui reproduksi 

generatif. Selain itu, embrio somatik yang dihasilkan dapat disimpan 

dalam jangka waktu lama sebagaimana layaknya biji yang dijadikan benih 

serta memungkinkan untuk diproduksinya biji buatan (synthetic seed; 

synseed). Teknik embriogenesis somatik yang digunakan untuk menunjang 

hutan produksi telah dengan mapan digunakan antara lain di New Zealand 

dengan Pinus radiata sebagai tumbuhan utama penghasil kayu. 

Teknologi biji buatan memang tidak bisa menggantikan strategi 

pemuliaan konvensional yang selama ini digunakan dalam mencapai 

peningkatan kualitas maupun kuantitas yang progresiv. Akan tetapi, 

teknologi biji buatan dapat digunakan dalam menunjang produksi biji yang 

selama ini dilakukan secara konvensional, terutama untuk mengatasi 

terjadinya penyilangan alami antara dua induk pembawa sifat yang tidak 

dikehendaki. Aplikasi teknologi biji buatan ini dapat digunakan dalam 

usaha antara lain mengklon pohon-pohon yang dapat menghasilkan kayu 

dalam jumlah besar, mengklon tumbuhan yang resisten terhadap stress 

lingkungan dan atau hama, memperbanyak tumbuhan yang secara alami 

(secara generatif) hanya memproduksi biji dalam jumlah yang relatif 

sedikit, mengkonservasi jenis-jenis tumbuhan langka dan mempropagasi 

varietas tumbuhan dengan ornamen yang langka. Jadi, antara teknologi biji 

buatan dan strategi pemuliaan konvensional satu sama lain akan saling 

melengkapi. 

Hussain Ara, (2000) berpendapat bahwa: “ Synthetic seeds are 

defined as artificially encapsulated somatic embryos, shoot buds, cell 

aggregates, or any other tissue that can be used for sowing as a seed and 

that possess the ability to convert into a plant under in vitro or ex vitro 

conditions, and that retain this potential also after storage”. Biji Sintetis  

didefinisikan sebagai artifisial encapsulation somatik embrio, tunas tunas, 
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agregat sel, atau jaringan lain yang dapat digunakan untuk menabur seperti 

benih dan yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi sebuah 

tanaman secara in vitro atau kondisi ex vitro, dan mempertahankan potensi 

ini setelah proses penyimpanan. 

Pelaksanaan teknologi benih sintetik memerlukan manipulasi dari 

sistem kultur in vitro untuk produksi skala besar dengan material yang 

layak, yang dapat mengkonversi ke dalam tanaman untuk enkapsulasi 

Somatik embriogenesis, organogenesis dan sistem peningkatan proliferasi 

kuncup ketiak merupakan teknik yang efisien untuk mempercepat 

perbanyakan dan in vitro dalam skala besar dalam  perbanyakan spesies 

tanaman yang diinginkan. Melalui sistem ini sejumlah besar embrio 

somatik atau tunas pucuk, diproduksi dengan menggunakan  bahan tanam 

yang efisien sebagai struktur yang potent untuk regenerasi tanaman, baik 

denga perawatan ringan atau tanpa perawatan dengan pengaturan 

pertumbuhan (regulator). 

 Karena micropropagules telanjang  sensitive  terhadap 

pengeringan dan/atau patogen saat berhubungan lingkungan alam, untuk 

skala yang besar  maka perlu dipertimbangkan dengan seksama tentang 

mekanisme  penanamannya dan untuk meningkatkan keberhasilan 

tanaman (in vitro) dilakukan  pengiriman ke lapangan atau rumah kaca, 

penggunaan embrio somatik atau  micropropagules dalam produksi benih 

sintetis akan membutuhkan beberapa lapisan pelindung. Enkapsulasi 

diharapkan menjadi metode terbaik untuk memberikan perlindungan dan 

untuk mengubah in vitro yang diperoleh propagules ke 'sintetik biji' atau 

'synseeds' atau 'buatan seeds'.  Teknologi enkapsulasi  telah diterapkan 

untuk memproduksi benih sintetik pada sejumlah jenis tumbuhan 

angiosperma dan gymnospermae. 

Produksi benih sintetik untuk pertama kalinya dikemukakan oleh  

Terlibat Kitto dan Janick embrio somatik wortel diikuti oleh pengeringan. 

Dari berbagai senyawa diuji untuk rangkuman seledri embrio, Kitto dan 

Janick 8-10 dipilih polyoxyethylene yang mudah larut dalam air dan 
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mengering untuk membentuk lapisan tipis, tidak mendukung pertumbuhan 

mikroorganisme dan  non-toksik pada embrio. Janick et al. telah 

melaporkan benih buatan yang kering diproduksi oleh lapisan campuran 

wortel somatik embrio dan kalus dalam  polyoxyethylene glycol. Campuran 

lapisan diizinkan kering selama beberapa jam di permukaan teflon dalam 

steril kap. Campuran kering kemudian ditempatkan pada medium kultur, 

diperbolehkan untuk rehydrate, dan kemudian mencetak untuk 

kelangsungan hidup embrio. Pada tahun 1984 et Redenbaugh 

mengembangkan teknik al.11 untuk individu hydrogel enkapsulasi embrio 

somatic dari alfalfa. Sejak itu enkapsulasi dalam hydrogel tetap menjadi 

metode yang paling banyak dipelajari untuk produksi benih buatan 4,7. 

Sejumlah zat seperti kalium alginate, sodium alginate, carrageenan, agar, 

gelrite, natrium pectate, dan lain-lain telah diuji sebagai hidrogel tapi 

sodium alginate gel adalah yang paling popular. Terhidrasi buatan bibit 

terdiri dari embrio somatik secara individu terbelenggu dalam hydrogel. 

Menghasilkan sintetis terhidrasi benih, embrio somatik dicampur dengan 

sodium alginate gel (0,5-5,0% b / v) dan menjatuhkan ke dalam larutan 

garam kalsium [CaCl2 (30-100 mM), Ca (NO3) 2 (30-100 mM)] di mana 

reaksi pertukaran ion terjadi dan natrium ion digantikan oleh ion kalsium 

membentuk kalsium alginate manik-manik atau kapsul yang mengelilingi 

embrio somatik. Ukuran kapsul dikendalikan dengan memvariasikan 

diameter dalam  pipet nossel. Pengerasan kalsium alginate dimodulasi 

dengan konsentrasi sodium alginate dan kalsium klorida serta durasi 

complexing. Biasanya 2% natrium alginate gel dengan larutan yang 

mengandung complexing 100 mM Ca
2+

 yang digunakan dan ditemukan 

untuk menjadi satisfactory 5,7,12. Namun, Molle et al. menemukan bahwa 

untuk produksi benih sintetik wortel, 1% larutan sodium alginate, 50 mM 

Ca
2+

 dan jangka waktu 20-30 menit yang memuaskan pengerasan yang 

tepat kalsium kapsul alginate.  

Peneliti telah mengusulkan penggunaan pipet nossel ganda di mana 

embrio mengalir melalui pipet dan batin solusi yang alginate melalui pipet 
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luar. Akibatnya, embrio yang diposisikan di tengah manik-manik untuk 

perlindungan yang lebih baik. Selama beberapa tahun struktur unipolar 

lain  seperti apikal tembak menembak tips dan tunas ketiak juga sebagai 

apolar protocorms atau protocorm-seperti tubuh dan bahkan tercirikan 

embryogenic calli juga sedang bekerja produksi benih sintetis. Teknologi 

dari enkapsulasi hydrogel  juga disukai untuk produksi benih sintetik dari 

micropropagules ini. Untuk produksi benih sintetik dari tunas apikal tips 

dan ketiak menembak tunas, organ-organ ini biasanya pertama 

diperlakukan dengan induksi auxins untuk root dan kemudian mereka 

microcuttings (sekitar 4 atau 5 mm panjangnya) adalah dikemas dalam 

sodium alginate gel mengikuti metode yang dijelaskan oleh Redenbaugh et 

al.11 untuk somatik alfalfa embrio. Namun, mulberry14 dan banana15 

plantlets diperoleh dari alginate-encapsulation kuncup menembak tanpa 

perlakuan induksi akar khusus untuk menghindari kontaminasi bakteri 

Ganapathi et al.15 menambahkan antibiotik campuran (0,25 mg / l) berisi 

rifampisin (60 mg), cefatoxime (250 mg) dan tetracycline - HCl (25 mg) 

dilarutkan dalam 5 ml dimetil sulphoxide ke matriks gel. Arang aktif 

(0,1%) juga ditambahkan ke matriks untuk menyerap polifenol enkapsulasi 

exudates dari tunas banana15. 
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6.6  Latihan Soal/Proyek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diskusikanlah  berbagai teknik-teknik bioteknologi yang digunakan 

dalam perbaikan tanaman! 

2. Diskusikanlah beberapa sifat yang telah dikembangkan untuk 

membuat tanaman transgenik! 

3. Sebut dan jelaskan berbagai produk pemanfaatan bioteknologi 

pada bidang pertanian tanaman pangan? 

4. Uraikan kelebihan dan kekurangan berbagai teknik perbaikan 

tanaman dengan bioteknologi tanaman! 

5. Bagaimanakah hubungan antara kultur jaringan dan penanggulan 

masalah pertanian dan agro-industri hilir di Indonesia! 

6. Jelaskanlah tahap-tahap dalam perbanyakan secara kultur jaringan 

untuk memperoleh bibit siap tanam! 

7. Mengapa dalam pemilihan bagian tanaman untuk melakukan 

kultur jaringan perlu memperhatikan daya totipotensi pada 

tumbuhan tersebut! 

8. Jelaskanlah dua aspek teknik pemanfaatan plasma nutfah kentang 

dalam menunjang usaha! 

9. Jika anda ingin mengembangkan tanaman dengan teknik kultur 

jaringan, maka sarat lokasi yang anda pilih untuk kultur jaringan 

apa saja? Jika anda melakukan kultur jaringan pada tanaman 

jagung bagian mana yang anda akan kultur, jelaskan alasan 

memilih bagian tanaman tersebut! 

10. Jika anda amati tanaman disekitar-kitar seperti tanaman mangga, 

ada yang berbuah lebat, sedikit lebat, dan ada juga yang tidak 

berbuah sama sekali. Pada hal tanaman mangga tersebut memiliki 

ukuran tanaman yang sama dari ketinggian dan kesuburannya, 

jelaskan menurut pendapat anda mengapa terjadi demikian! 

11. Menurut pendapat anda apa keuntungan golden rice dibandingkan 

dengan beras biasa. Apakah memiliki dampak samping juga ketika 

mengkonsumsi golden rice! 
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Pada bab ini akan dipelajari 

tentang:  

• Pengertian bioteknologi 

hewan  

• Mekanisme bioteknologi 

hewan  

• Manfaat Bioteknologi 

Hewan  

• Jenis-jenis Bioteknologi 

Hewan (Transfer Embrio, 

Bayi Tabung, Kultur Sel 

Hewan, Hormon BST 

(Bovine Somatotrophin), 

Hewan transgenic, 

Kriopreservasi Embrio, 

Inseminasi Buatan)  

• Tugas dan proyek 

bioteknologi hewan 

 

 

Pada mulanya (sekitar tahun 1910), kultur 

jaringan/sel hewan (animal tissue/cell 

culture) merupakan metode untuk 

mempelajari tingkah laku atau sifat-sifat sel 

hewan dalam keadaan fisiologis maupun 

dalam kondisi artifisial karena suatu 

perlakuan (treatment). Bioteknologi hewan 

adalah bioteknologi yang menggunakan agen 

hayatinya berupa hewan dalam proses 

produksi untuk menghasilkan barang dan 

jasa. Bioteknologi reproduksi terus 

berkembang untuk meningkatkan konsistensi 

dan keamanan produk dari ternak yang 

berharga secara genetik dan menyelamatkan 

spesies langka. Bioteknologi reproduksi juga 

memudahkan antisipasi kemungkinan 

industri yang mengarah pada produk dengan 

sifat-sifat genetik bernilai ekonomis seperti 

pertumbuhan jaringan otot, produk rendah 

lemak, dan ketahanan terhadap penyakit.  

BAB 7 

BIOTEKNOLOGI HEWAN 
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7.1 Pengertian Bioteknologi Hewan  

Bioteknologi hewan adalah bioteknologi yang menggunakan agen 

hayatinya berupa hewan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang 

dan jasa. Bioteknologi reproduksi terus berkembang untuk meningkatkan 

konsistensi dan keamanan produk dari ternak yang berharga secara genetik 

dan menyelamatkan spesies langka. Bioteknologi reproduksi juga 

memudahkan antisipasi kemungkinan industri yang mengarah pada produk 

dengan sifat-sifat genetik bernilai ekonomis seperti pertumbuhan jaringan 

otot, produk rendah lemak, dan ketahanan terhadap penyakit.     

Jenis-jenis Bioteknologi Hewan  

1. Transfer Embrio 

2. Bayi Tabung 

3. Kultur Sel Hewan  

4. Hormon BST (Bovine Somatotrophin) 

5. Hewan transgenic 

6. Kriopreservasi Embrio 

7. Inseminasi Buatan  

7.2 Jenis, Mekanisme, dan Manfaat Bioteknologi Hewan 

1. Transfer Embrio TE (transfer embrio)  

Merupakan teknologi yang memungkinkan induk betina unggul 

memproduksi anak dalam jumlah banyak tanpa harus bunting dan 

melahirkan. TE dapat mengoptimalkan bukan hanya potensi dari jantan saja 

tetapi potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara 

optimal. Pada proses reproduksi alamiah, kemampuan betina untuk bunting 

hanya sekali dalam 1 tahun (9 bulan bunting ditambah persiapan untuk 

bunting berikutnya) dan hanya mampu menghasilkan 1 atau 2 anak bila 

terjadi kembar. Menggunakan teknologi TE, betina unggul tidak perlu 

bunting tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya 

dapat ditransfer (dititipkan) pada induk titipan (resipien) dengan kualitas 

genetik rata-rata tetapi mempunyai kemampuan untuk bunting.  
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a. Proses dan tata cara transfer embrio  

Prinsip dasar dari transfer embrio meliputi beberapa treatmen/perlakuan 

dengan menggunakan teknik-teknik lainnya, yaitu superovulasi, oestrus 

synchronization (sinkronisasi birahi), artificial insemination 

(inseminasi buatan), embrio/eggs recovery (pengumpulan atau 

pemanenan embrio) dan embrio/eggs transfer (pemindahan embrio) 

(Sudarto, 1985). Sebelum dilakukan transfer, dilakukan produksi 

embrio. Menurut Udrayana (2011) produksi embrio terdiri dari 2 cara 

yaitu produksi embrio in vivo dan produksi embrio in vitro. Produksi 

embrio in vivo dilakukan dengan cara mengambil atau memanen embrio 

yang terdapat di dalam uterus (rahim) sapi betina donor (penghasil 

embrio), kemudian dipindahkan pada sapi betina yang lain (betina 

resipien) atau untuk disimpan dalam keadaan beku (freeze embryo). 

Untuk memperbanyak embrio yang dipanen, maka pada sapi-sapi betina 

donor biasanya dilakukan teknik superovulasi, yaitu suatu perlakuan 

menggunakan hormon untuk memperoleh lebih banyak sel telur (ovum) 

pada setiap periode tertentu. Sehingga dengan demikian, seekor betina 

donor yang telah di-superovulasi dan kemudian dilakukan inseminasi 

(memasukkan sel benih jantan pada uterus menggunakan alat tertentu), 

akan menghasilkan banyak embrio untuk dipanen. Embrio-embrio 

tersebut kemudian dipanen (flushing) 2 hari setelah superovulasi dan 

inseminasi. Hasil panen kemudian dilakukan evaluasi kualitas embrio 

(grading), setelah itu hasilnya dapat disimpan beku atau ditransfer pada 

betina lain. Oestrus synchronization (sinkronisasi estrus) adalah usaha 

yang bertujuan untuk mensinkronkan kondisi reproduksi ternak sapi 

donor dan resipien. Sinkronisasi estrus umumnya menggunakan 

hormon prostaglandin F2a (PGF2a) atau kombinasi hormon progesteron 

dengan PGF2a. Sedangkan menurut Asrul superovulasi menggunakan 

hormon gonadotropin, seperti FSH (Follicle Stimulating Hormon) atau 

PMSG (Pregnant Mare’s Serum Gonadotropin). Penyuntikan hormon 

itu akan meningkatkan jumlah corpus  luteum. 
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Kelebihan Transfer Embrio yaitu : 

1). Pada proses reproduksi alami, dalam satu tahun betina hanya 

bisa bunting sekali dan hanya mampu menghasilkan 1 anak (atau 

2 anak bila terjadi kembar). Menggunakan teknologi transfer 

embrio, betina unggul tidak perlu bunting dan menunggu satu tahun 

untuk menghasilkan anak. Betina unggul hanya berfungsi 

menghasilkan embrio yang selanjutnya ditransfer (dititipkan) pada 

induk resipien yang memiliki kualitas genetik rata-rata tetapi 

mempunyai kemampuan untuk bunting. 

2).  Embrio yang digunakan untuk transfer embrio dapat berupa embrio 

segar atau embrio beku (freezing embrio). Embrio beku efisien 

untuk dipakai karena dapat disimpan lama sebagai stok dan dapat 

dibawa ke daerah-daerah yang membutuhkan. Sedangkan embrio 

segar hanya dapat ditransfer pada saat produksi di lokasi yang 

berdekatan dengan donor. 

 

 

Gambar 7.1 Proses transfer embrio 



 

179 

 

2. Bayi Tabung 

Kematian bukan lagi merupakan berakhirnya proses untuk 

melahirkan keturunan. Melalui teknik bayi tabung, sel telur yang berada di 

dalam ovarium betina berkualitas unggul sesaat setelah mati dapat diproses 

in vitro di luar tubuh sampai tahap embrional. Selanjutnya embrio tersebut 

ditransfer pada resipien sampai dihasilkan anak. Secara alamiah sapi betina 

berkualitas unggul dapat menghasilkan sekitar tujuh ekor anak selama 

hidupnya. Jumlah tersebut dapat berkurang atau menjadi nol bila ada 

gangguan fungsi reproduksi atau kematian karena penyakit. Untuk 

menyelamatkan keturunan dari betina berkualitas unggul tersebut, embrio 

dapat diproduksi dengan cara aspirasi sel telur pada hewan tersebut selama 

masih hidup atau sesaat setelah mati. Dari ovarium yang diperoleh di rumah 

potong hewan bisa diperoleh sekitar 20 sampai 30 sel telur untuk setiap 

ternak betina yang dipotong. Sel telur hasil aspirasi tersebut selanjutnya 

dimatangkan secara in vitro. Sel telur yang sudah matang diproses lebih 

lanjut untuk dilakukan proses fertilisasi secara in vitro dengan melakukan 

inkubasi selama lima jam mempergunakan semen beku dari pejantan 

berkualitas unggul. Sel telur yang dibuahi dikultur kembali untuk 

perkembangan lebih lanjut. Pada akhirnya embrio yang diperoleh akan 

dipanen dan dipindahkan rahim induk betina dan dibiarkan tumbuh sampai 

lahir.  

 

Gambar 7.2 Proses bayi tabung  
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3. Kultur Jaringan Sel Hewan 

Kultur sel hewan adalah sistem menumbuhkan sel manusia maupun 

hewan untuk tujuan memproduksi metabolit tertentu. Pada saat sekarang 

aplikasi dari system ini banyak digunakan untuk menghasilkan produk-

produk farmasi dan kit diagnostik dengan kebanyakan jenis produk berupa 

molekul protein kompleks. Hal yang paling mendorong kearah aplikasi ini 

adalah karena biaya operasionalnya yang tinggi, terutama medium. Selain 

itu system metabolisme sel hewan tidak “seramai” pada system metabolisme 

sel tanaman. Sekalipun demikian ada aplikasi yang berhubungan tidak 

langsung dengan masalah pangan, misalnya: penetapan jenis kelamin dari 

embrio yang akan ditanam, penentuan masa ovulasi dari sapi dan fertilisasi 

in vitro untuk hewan. Adapun contoh-contoh produk yang biasa dihasilkan 

oleh sel hewan misalnya: interferon, tissue plasminogen activator, 

erythroprotein, hepatitis B surface antigen.  

Manfaat Kultur Sel Hewan :  

a. Keuntungan hemat tempat, waktu, biaya, dan keturunan yang dihasilkan 

identik 

b. Mengatasi keterbatasan jumlah sel dalam pembuatan vaksin. 

c. Sel hibridoma 

d. Mempelajari kondisi fisiologi sel  
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Gambar 7.3 Proses kultur jaringan sel hewan 

 

4. Hormon BST (Bovine Somatotrophin)  

Hormon ini adalah hormon yang mampu mengoptimalkan 

pertumbuhan dan produktivitas susu pada hewan mamalia. Melalui 

penggunaan hormon ini, sapi dapat menghasilkan 20% susu lebih banyak 

dari keadaan normal. Dengan rekayasa genetika dihasilkan hormon 

pertumbuhan Hewan yaitu BST. Caranya adalah:  

a. Plasmid bakteri E.coli dipotong dengan enzim endonuklease  

b. Gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi 

c. Gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri 

d.  Bakteri yang menghasilkan bovin somatotropin ditumbuhan dalam 

tangki fermentasi 

e. Bovine somatotropin diambil dari bakteri dan dimurnikan. Hormon ini 

dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. BST ini 

mengontrol laktasi (pengeluaran susu) pada sapi dengan meningkatkan 

jumlah sel-sel kelenjar susu. Jika hormon yang dibuat dengan rekayasa 

genetika ini disuntikkan pada hewan, maka produksi susu akan 
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meningkat 20%. Pemakaian BST telah disetujui oleh FDA (Food and 

Drug Administration), lembaga pengawasan obat dan makanan di 

Amerika. Amerika berpendapat susu yang dihasilkan karena hormon 

BST aman di konsumsi tapi di Eropa hal ini dilarang karena penyakit 

mastitis pada hewan yang diberikan hormon ini meningkat 70%.  

Selain memproduksi susu, hormon ini dapat memperbesar ukuran 

ternak menjadi 2 kali lipat ukuran normal. Caranya dengan menyuntik sel 

telur yang akan dibuahi dengan hormon BST. Daging dari hewan yang 

diberi hormon ini kurang mengandung lemak. Sehingga dikhawatirkan 

hormon ini dapat mengganggu kesehatan manusia. 

 

Gambar 7.4 Proses produksi hormon BST 

 

5. Hewan Transgenik 

Hewan transgenik merupakan satu alat riset biologi yang potensial 

dan sangat menarik karena menjadi model yang unik untuk mengungkap 

fenomena biologi yang spesifik (Pinkert, 1994).  Sedangkan hewan 

transgenik menurut Federation of European Laboratory Animal 

Associations adalah hewan dimana dengan sengaja telah dimodifikasi 

genomenya, gen disusun dari suatu organisme yang dapat mewarisi 

karakteristik tertentu. 
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Dua alasan umum mengapa hewan transgenik tetap diproduksi:  

a. Beberapa hewan transgenic diproduksi untuk mempunyai sifat ekonomis 

spesifik. Contoh, ternak transgenik diciptakan untuk memproduksi susu 

yang mengandung protein khusus manusia, dimana mungkin dapat 

membantu dalam perawatan penyakit emphysema pada manusia 

(penyakit pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah).  

b. Hewan transgenik lainnya diproduksi sebagai model penyakit (secara 

genetik hewan dimanipulasi untuk menunjukkan gejala penyakit 

sehingga perawatan efektif dapat dipelajari). Contoh, ilmuwan Harvard 

membuat terobosan besar secara ilmiah ketika mereka diterima sebuah 

paten. Untuk keahlian tikus secara genetik, dimana tikus membawa gen 

yang mengembangkan variasi kanker manusia. Kemampuan untuk 

mengintroduksi gen-gen fungsional ke dalam hewan menjadi alat 

berharga untuk memecah proses dan sistem biologi yang kompleks. 

Transgenik mengatasi kekurangan praktek pembiakan satwa secara klasik 

yang membutuhkan waktu lama untuk modifikasi genetik. Aplikasi 

hewan transgenik melingkupi berbagai disiplin ilmu dan area riset 

diantaranya:  

1). Basis genetik penyakit hewan dan manusia, disain dan pengetesan 

terapinya 

2). Resistensi penyakit pada hewan dan manusia 

3). Terapi gen Hewan transgenik merupakan model untuk pertumbuhan, 

immunologis, neurologis, reproduksi, dan kelainan darah 

4). Obat-obatan dan pengetesan produk 

5). Pengembangan produk baru melalui “molecular farming” introduksi 

gen ke dalam hewan atau mikroorganisme dapat merubah sifat dari 

hewan atau organisme tersebut agar dapat menghasilkan produk 

tertentu yang diperlukan oleh manusia seperti factor IX dan 

hemoglobin manusia. 
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Gen untuk protein target disiapkan dan transgenesis ke sel target 

dan dilanjutkan teknik kloning sehingga dapat menghasilkan hewan 

dewasa, contoh; kambing yang memproduksi susu yang mengandung 

protein spider silk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.6. Hewan transgenik sebagai bioreactor (Thieman, et al, 2004) 

Gambar 7.5 Proses hewan transgenik 
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Hewan ternak yang mengandung gen antimikrobia (eliminasi 

kematian ternak dan kasus resistensi) 

 

Gambar 7.7 Hewan ternak yang mengandung gen antimikrobia (Thieman, et 

al, 2004) 

6. Kriopreservasi Embrio  

Kriopreservasi embrio merupakan komponen bioteknologi yang 

memiliki peranan yang sangat besar dan menentukan kemajuan teknologi 

transfer embrio. Hal ini dikaitkan dengan kemampuannya dalam 

mempertahankan viabilitas embrio beku dalam waktu yang tidak terbatas 

sehingga sewaktu-waktu dapat ditransfer ketika betina resipien telah 

tersedia, serta dapat didistribusi ke berbagai tempat secara luas. Dengan kata 

lain, kriopreservasi merupakan suatu proses penghentian sementara kegiatan 

metabolism sel tanpa mematikan sel dimana proses hidup dapat berlanjut 

setelah kriopreservasi dihentikan. Metode kriopreservasi dapat dilakukan 

dengan dua cara yakni kriopreservasi secara bertahap dan kriopreservasi 

secara cepat (vitrifikasi).  Secara umum, mekanisme kriopreservasi 

merupakan perubahan bentuk fisik timbal balik dari fase cair ke padat dan 
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kembali lagi ke fase cair. Mekanisme fisika kriopreservasi meliputi 

penurunan temperatur pada tekanan normal disertai dengan dehidrasi 

sampai tingkat tertentu dan mencapai temperatur jauh di bawah 0
o
C (-196 

o
C). Proses ini harus reversibel ke kondisi fisiologis awal. Tujuan 

kriopreservasi adalah mempertahankan sesempurna mungkin sifat-sifat 

material biologis terutama viabilitasnya.  

 

Gambar 7.8  Kriopreservasi embrio 

7. Inseminasi Buatan (IB) 

Program peningkatan produksi dan kualitas pada ternak berjalan 

lambat bila proses reproduksi berjalan secara alamiah. Melalui rekayasa 

bioteknologi reproduksi, proses reproduksi dapat dimaksimalkan antara lain 

dengan teknologi IB (inseminasi buatan). Tujuan utama dari teknik IB ialah 

memaksimalkan potensi pejantan berkualitas unggul. Sperma dari satu 

pejantan berkualitas unggul dapat digunakan untuk beberapa ratus bahkan 

ribuan betina, meskipun sperma tersebut harus dikirim ke suatu tempat yang 

jauh. Jenis kelamin anak pada ternak yang diprogram IB dapat ditentukan 

dengan memanfaatkan teknologi seksing sperma X dan sperma Y. Dewasa 

ini ada dua teknik yang umum dipakai untuk seksing sperma yaitu separasi 

albumin yang menghasilkan 75 sampai 80 persen sperma Y dan filtrasi 

sephadex yang menghasilkan 70 hingga 75 persen sperma X. Perubahan 
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proporsi sperma X atau Y akan menyebabkan peluang untuk memperoleh 

anak dengan jenis kelamin yang diharapkan lebih besar.  

Manfaat Inseminasi Buatan yaitu Seleksi gender pada hewan 

digunakan untuk  beberapa tujuan diantaranya:  

a. memproduksi lebih banyak anak betina dari induk superior untuk 

meningkatkan produksi susu, daging, dan kulit. 

b. menghasilkan lebih banyak anak jantan untuk produksi daging dari 

betina-betina yang telah diculling. 

c. mencegah intersex pada kelahiran kembar (khususnya ternak sapi).  

 

Gambar 7.9 Proses inseminasi buatan 
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8. Kloning Dolly 

Tahapan: 

a. Koleksi sel dari hewan donor lalu tumbuhkan dalam kultur cair yang 

rendah nutrisi (sel tetap hidup tetapi tidak membelah) setelah itu 

diambil nukleusnya  

b. Penyedotan DNA dari sel telur dengan pipet  

c. Injeksi nukleus dari sel donor ke sel telur yang telah kehilangan DNA 

d. Penanaman sel ke medium untuk pembelahan sampai terjadi embrio 

tahap blastosis  

e. Transfer ke rahim sehingga dengan demikian menjadi anakan yang 

identik dengan pendonor material genetik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.10 (a) Tahapan kloning (Thieman, et al, 2004) 
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Gambar 7.10 (b) Tahapan kloning (Thieman, et al, 2004) 

Keterbatasan cloning: 

a. Sel donor harus berasal dari organisme yang hidup  

b. Walaupun klon merupakan duplikat genetik tetapi secara keseluruhan 

tidak identik dengan asalnya, hal ini karena ada  pengaruh lingkungan 

dan pengalaman  

c. Tingkat kesuksessan relatif rendah  

d. Tingkat mortalitas induk yang mengandung relatif tinggi  

e. Klon mempunyai sifat lebih tua dari umurnya (telomer lebih pendek 

sesuai dengan jam biologis) 

 

7.3 Dampak Positif dan Negatif Bioteknologi Hewan  

1. Dampak Positif 

Manfaat bioteknologi dalam bidang peternakan dengan menerapkan 

pengetahuan cabang-cabang biologi seperti zoologi, anatomi hewan, 

fisiologi hewan, genetika, biologi reproduksi, embriologi, dan biologi 

molekuler atau rekayasa genetika, para peternak dan masyarakat yang lebih 

luas telah dapat menikmati hasilnya. Melalui penerapan ilmu-ilmu tersebut 

telah banyak dihasilkan ternak varietas unggul, diantaranya adalah ayam 
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penghasil banyak telur, ayam pedaging, sapi pedaging, sapi penghasil 

banyak susu, dan domba pedaging. 

Dalam usaha perbanyakan ternak unggul tersebut kini pun telah 

banyak menggunakan teknik kawin silang (hibridisasi) dan teknik kawin 

suntik (inseminasi buatan). Dengan teknik inseminasi buatan, dapat 

dihasilkan keturunan sapi atau domba yang diharapkan tanpa mengenal 

musim kawin, serta tidak melibatkan sapi atau domba jantan. 

2. Dampak Negatif 

Ada dua konsep yang berbeda tentang keselamatan hewan yang ada 

saat ini. Konsep yang terbatas berfokus pada kesehatan biologis dari 

organisme yang diklon dan pada kualitas kejiwaan dari hewan yang 

ditunjukkan akibat intervensi manusia dalam hidupnya. Konsep yang luas 

juga mempertimbangkan mengenai kesempatan hewan untuk menunjukkan 

spesifikasi jenis spesies yang alami. Kedua perspektif ini menjadi dasar dari 

perdebatan tentang keselamatan hewan, resiko yang dapat ditimbulkan dan 

juga segi etikanya.  

a. Konsep terbatas 

Konsep terbatas Konsep terbatas terbagi menjadi dua yaitu 

tentang sisi etika dan kejiwaan dari hewan dan tentang kesehatan 

fisiologis dan biologis dari hewan. Sisi etika dan kejiwaan hingga saat ini 

masih menjadi perdebatan karena tidak terdapat metode untuk mengukur 

kejiwaan dari hewan. Sehingga umumnya banya dibahas mengenai efek 

kesehatan fisik dan biologis hewan. Hal ini seringkali menyebabkan 

berbagai masalah yang berkaitan dengan keselamatan hewan. Masalah 

yang umunya terjadi adalah kehamilan yang terlambat atau terlalu dini, 

kematian saat kelahiran, jarak kematian setelah kelahiran yang singkat, 

masa hidup yang singkat, obesitas dan berbagai macam cacat tubuh. 

b. Konsep luas 

Konsep luas juga mencakup permasalahan pada kesehatan hewan 

tetapi juga mempertimbangkan kealamian dari hewan dan sisi etika 

terhadap hewan. Bioteknologi pada hewan dapat menimbulkan efek 
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negatif terutama pada kehidupan alamiah hewan. Proses kloning dan 

rekayasa ataupun in vitro menyebabkan hewan tidak dapat hidup secara 

alami pada habitatnya. Fokus masalah umumnya terdapat pada proses 

perkawinan hewan yang tidak lagi terjadi secara alami. Hal ini 

melanggar kode etik terhadap hewan. Selain itu, proses perkawinan yang 

direkayasa oleh manusia dapat menghilangkan spesies-spesies alami. 

Efek tersebut dapat menyebabkan kepunahan terhadap spesies-spesies 

hewan tertentu.  

Bioteknologi pada hewan juga dapat mengganggu keseimbangan 

ekosistem lingkungan dan juga sistem rantai makanan. Selain itu, hewan 

hasil rekayasa atau kloning kehilangan integritasnya sebagai hewan. 

Integritas yang dimaksud yaitu hak untuk hidup secara alami yang tidak 

diperoleh hewan hasil klon atau rekayasa. Hal ini dikarenakan hewan 

hasil bioteknologi tidak memiliki kesempatan untuk hidup seperti hewan 

lainnya, contohnya: hidup di laboratorium, makanan diatur ilmuan, 

proses perkawinan yang direkayasa, dan sebagainya.  

c. Resiko pada kesehatan manusia  

Produk pangan hewani hasil bioteknologi menjadi perdebatan 

dalam kalangan masyarakat. Konsumsi produk hewani hasil 

bioteknologi dapat menyebabkan alergi pada manusia. Selain itu juga 

diperkirakan dapat mengubah susunan genetik manusia apabila gen 

yang direkayasa tersebut menyisip pada gen manusia. Penyisipan gen 

ini dapat menyebabkan berbagai macam efek mutasi pada fisik 

manusia, salah satu contohnya adalah pertumbuhan sel yang abnormal 

yang dikenal dengan kanker. Dampak lain dari mutasi adalah cacat lahir 

pada keturunan berikutnya yang disebabkan karena gen yang menyisip 

juga diturunkan ke bayi dan diekspresikan.  

d. Resiko pada lingkungan dan sosio ekonomi  

Resiko bioteknologi hewan terhadap lingkungan yaitu 

menggangu keseimbangan alam. Resiko utama adalah kepunahan dari 

jenis hewan alami, hal ini dikarenakan manusia terus 
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mengembangbiakkan hewan hasil rekayasa sehingga hewan alaminya 

mulai tersisihkan kemudian punah. Keseimbangan alam lain yang 

terganggu adalah rantai makanan dan seleksi alam, di mana yang dapat 

bertahan hidup hanya hewan hasil rekayasa. Hewan hasil rekayasa 

bioteknologi yang dilepaskan ke alam bebas juga diperkirakan dapat 

menyebabkan mutasi alam, terutama apabila gen yang disisipkan dapat 

berpindah kepada organisme lainnya. Mutasi alam berdampak dengan: 

menurunkan gen pada keturunan berikutnya, menyebabkan ukuran 

hewan abnormal, dan menyebabkan jumlah hewan kuat yang 

berlebihan sehingga timbul dominasi di alam. Rekayasa yang terus 

berkembang juga dapat menyebabkan keseragaman genetik pada 

ekosistem yang menyebabkan alam kehilangan keberagamannya.  
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7.4  Latihan Soal/Proyek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Salah satu bentuk bioteknologi hewan adalah transfer embrio, 

jelaskanlah bagaimana mekanisme transfer embrio tersebut! 

2. Apa saja keterbatasan dalam melakukan kloning hewan, hal-hal 

apa yang menjadi kelemahan hewan hasil kloning? 

3. Apa saja keunggulan Hormon BST (Bovine Somatotrophin)?  

4. Berdasarkan data di lapangan yang anda temukan atau dari teori 

yang anda baca, apa saja yang menjadi keterbatasan produk 

bioteknologi dari hewan transgenik? 

5. Diskusikan dalam kelompok anda, bagaimana mekanisme dalam 

membuat bayi tabung! 

6. Diskusikan dalam kelompok anda, bagaimanakah langkah-langkah 

teknik memperbanyak sel hewan secara invitro! 

7. Saudara dapat menjelaskan bagaimana prinsip bioteknologi yang 

harus diperhatikan dan dipenuhi dalam rangka mendapatkan 

kultur jaringan atau sel yang tidak terkontaminasi! 

8. Diskusikan dengan anggota kelompok anda, mengapa hewan 

transgenik masih tetap harus diproduksi, pada hal diketahui ada 

dampak negatif dari hewan transgenik, jelaskanlah! 

9. Buatlah skema atau bagan mekanisme transfer embrio secara 

detail! 
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Pada bab ini akan dipelajari 

tentang:  

• Pendahuluan,  

• Definisi  

• Rekayasa genetika,  

• Mekanisme rekayasa 

genetika, 

• Fungsi rekayasa 

genetika,  

• Keuntungan rekayasa 

genetika, 

• Kesimpulan 

• Tugas proyek 

bioteknologi 

Rekayasa genetika digambarkan sebagai ilmu 

di mana karakteristik suatu organisme sengaja 

dimodifikasi dengan manipulasi genetik. 

Penerapan rekayasa genetik sangat 

membantu dalam memenuhi kebutuhan 

hidup manusia, diantaranya menyediakan 

kebutuhan pangan masa depan dengan 

kualitas yang lebih baik. Dijadikan alternatif 

sumber energi yang dapat diperbarui, 

misalnya biomass dan biofuel yang dapat 

menggantikan sumber energi konvensional. 

 

BAB 8 

REKAYASA GENETIKA 
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8.1 Pendahuluan  

Ilmu pengetahuan dalam bidang rekayasa genetika mengalami 

perkembangan yang luar biasa. Perkembangannya diharapkan mampu 

memberikan solusi atas berbagai permasalahan baik dari segi sandang, 

pangan, dan papan yang secara konvensional tidak mampu memberikan 

konstribusi yang maksimal. Adanya produk hasil rekayasa tanaman memiliki 

tujuan untuk mengatasi kelaparan, defisiensi nutrisi, peningkatan 

produktivitas tanaman, ketahanan terhadap cekaman lingkungan yang 

ekstrem, dan lain-lain (Amin et al., 2011a). Perkembangan dari rekayasa 

genetika tersebut diikuti dengan berbagai macam isu permasalahan seperti 

sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, politik, agama, etika, dan legalitas 

suatu produk rekayasa genetika. 

Permasalahan-permasalahan tersebut terangkum dalam sebuah kajian 

yang dinamakan bioetika (Pottage, 2007; Evans & Michael, 2008). 

Permasalahan bioetika rekayasa genetika selalu dikaitkan oleh berbagai 

macam kekhawatiran tentang produk hasil rekayasa genetika. Kekhawatiran 

tersebut mendorong munculnya berbagai macam kontroversial di kalangan 

masyarakat. Dari hal inilah muncul berbagai macam pro dan kontra mengenai 

produk rekayasa genetika. Adanya berbagai polemik tersebut mendasari 

terbentuknya berbagai macam peraturan atau protokol yang mengatur 

berbagai macam aktivitas di bidang rekayasa genetika (Dano, 2007).            

Rekayasa genetika memegang peranan penting dalam merubah susunan 

genetika makhluk hidup sesuai dengan keperluan manusia di masa ini. 

Rekayasa Genetika (transgenik) atau juga yang lebih dikenal dengan 

Genetically Modified Organism (GMO) dapat diartikan sebagai manipulasi 

gen untuk mendapatkan galur baru dengan cara menyisipkan bagian gen ke 

tubuh organisme tertentu. Rekayasa genetika juga merupakan pencangkokan 

gen atau ADN rekombinan. Rekayasa genetik, dinyatakan sebagai kemajuan 

yang paling mengagumkan semenjak manusia berhasil memisahkan atom 

(Imawan, dkk: 2012). 

 



 

196 

 

8.2. Definisi Rekayasa Genetika  

Rekayasa genetika merupakan transplantasi atau  pencangkokan satu 

gen ke gen lainnya dimana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen 

sehingga mampu menghasilkan produk. Rekayasa genetika juga diartikan 

sebagai usaha manusia dalam ilmu biologi dengan cara memanipulasi 

(rekayasa) sel, atau gen yang terdapat pada suatu organisme tertentu dengan 

tujuan menghasilkan organisme jenis baru yang identik secara genetika 

(Zamroni, 2012). 

Teknologi rekayasa genetika merupakan inti dari bioteknologi 

didefinisikan sebagai teknik in-vitro asam nukleat, termasuk DNA 

rekombinan dan injeksi langsung DNA ke dalam sel atau organel; atau fusi 

sel di luar keluarga taksonomi  yang dapat menembus rintangan reproduksi 

dan rekombinasi alami, dan bukan teknik yang digunakan dalam pemuliaan 

dan seleksi tradisional. 

Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi atau 

melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA (gen) atau 

menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Gen yang 

diselipkan dan organisme penerima dapat berasal dari organisme apa saja. 

Misalnya, gen dari sel pankreas manusia yang kemudian diklon dan 

dimasukkan ke dalam sel E. coli yang bertujuan untuk mendapatkan insulin. 

 

8.3. Mekanisme Rekayasa Genetika  

Genom organisme dapat dimanipulasi dengan menyisipkan gen dari 

spesies yang terkait erat menjadi spesies lain atau memasukkan materi 

genetik dalam spesies yang sama atau mematikan gen untuk menghentikan 

fungsinya. Organisme yang menerima materi genetik dari spesies lain disebut 

transgenik dan organisme yang menerima materi genetik dari spesies yang 

sama disebut cisgenik. 

Dalam metode penyisipan, gen yang dipilih harus diisolasi dan 

dikloning dan kemudian materi genetik kloning dapat dimasukkan ke dalam 
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organisme menggunakan metode langsung seperti mikro-injeksi, injeksi 

makro atau metode tidak langsung seperti transformasi sistem vektor. 

Secara sederhana proses rekayasa genetika dapat meliputi tahapan-tahapan 

berikut ini: 

a. Mengindetifikasikan gen dan mengisolasi gen yang diinginkan, 

b. Membuat DNA/AND salinan dari RNAd, 

c. Pemasangan cDNA pada cincin plasmid, 

d. Penyisipan DNA rekombinan kedalam tubuh/sel bakteri, 

e. Membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan, 

f. Pemanenan produk. 

                     

 

Gambar 8.1 Proses Rekayasa Genetika 

Proses rekayasa genetika diatas, praktiknya mengadopsi prinsip dari teknik 

rekayasa berikut ini. 

a. Kloning Gen 

Kloning gen merupakan tahapan awal dari rakayasa genetika. Adapun 

tahapan-tahapan dalam kloning gen, diataranya pemotongan DNA menjadi 

fragmen-fragmen dengan ukuran beberapa ratus hingga ribuan kb (kilobase), 

kemudian fragmen tersebut dimasukkan ke dalam vektor bakteri untuk 

https://2.bp.blogspot.com/-gc14KBoYe3Q/WOzWcVV5SyI/AAAAAAAABn4/Zs2Qk5kNQRcNWcc2HBJ0NzYIC0R0pUNfwCLcB/s1600/Proses+Rekayasa+Genetika.jpg
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kloning. Berbagai macam vektor disesain untuk membawa DNA dengan 

panjang yang berbeda. Setiap vektor hanya mengandung satu DNA yang 

kemudian teramplifikasi membentuk suatu klon di dalam dinding bakteri. 

Dari setiap klon sejumlah fragmen DNA akan diisolasi yang kemudian akan 

diekspresikan. DNA rantai tunggal akan diubah menjadi rantai ganda dengan 

bantuan DNA polimerase. Fragmen DNA yang dihasilkan selanjutnya 

dikloning ke dalam plasmid untuk menghasilkan bank DNA. 

b. Sequensing DNA 

Sekuensing merupakan teknik penentuan urutan basa suatu fragmen 

DNA yang membutuhkan proses dan waktu yang lama. Saat ini proses ini 

sudah bersifat automatis, dalam artian sekuensing yang dilakukan 

memungkinkan dalam skala industri hingga ribu kilobasa per hari. 

c. Amplifikasi gen secara in-vitro 

Proses amplifikasi DNA untuk mensitesis komplementer suatu 

fragmen DNA  yang dimulai dari suatu rantai primer dikenal dengan teknik 

PCR (Polimerase Chain Reaction). 

d. Konstruksi Gen 

Setiap gen terdiri dari promotor (daerah yang bertanggungan jawab 

utuk transkripsi gen yang berakhir pada wilayar terminator), gen penanda 

dipilih (gen yang berperan sebagai resistensi antibiotik yang membantu dalam 

memebedakan perubahan sel), dan terimanator.  Konstruksi gen mengandung 

sedikitnya daerah promotor, daerah transkrip, dan daerah terminator. Oleh 

sebab itu, konstruksi gen kemudian disebut vektor ekspresi. 

Konstruksi gen mengimplikasikan penggunaan elemen-elemen seperti 

enzim restriksi yang memotong DNA pada daerah spesifik, sistesis nukleotida 

secara kimiawi, amplifikasi fragmen DNA secara in vitro menggunakan 

teknik PCR, serta menyambungn fragmen DNA yang berbeda dengan ikatan 

kovalen menggunakan enzim ligase. Kemudian fragmen tersebut 

ditambahkan dalam plasmid yang selanjutnya ditransfer ke dalam bakteri 

membentuk klon bakteri. Klon bakteri ini akan diseleksi dan diamplifikasi. 
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Penambahan elemen dalam konstruksi gen bergantung pada tujuan 

eksperimen, terutama dimana jenis sel konstruksi tersebut akan diekspresikan. 

e. Transfer gen ke dalam sel 

Suatu gen hasil isolasi dapat ditranskripsikan secara in vitro dan 

mRNA nya juga dapat ditranskripsikan pada suatu sistem bebas sel. Untuk 

dikodekan secara efektif dan ditranslasikan menjadi protein, suatu gen harus 

ditransfer ke dalam sel yang secara alami dapat mengandung semua faktor 

yang diperlukan dalam proses transkripsi dan translasi. Transfer gen sendiri 

dalam praktiknya terdiri atas variasi teknik, diantaranya fusi sel, penggunaan 

senyawa kimia, elektroporasi, mikroinjeksi, dan injeksi menggunakan vektor 

virus. 

 

8.4 Fungsi Rekayasa Genetika  

Beberapa peristiwa penting yang sudah berhasil dan masih giat diusahakan 

ialah: 

1. Bidang Kedokteran 

Dalam dunia kedokteran, misalnya, produksi horman insulin tidak lagi 

disintesis dari hewan mamalia, tetapi dapat diproduksi oleh sel-sel bakteri 

dengan cara kloning. ADN mamalia yang mengkode sintesis hormon insulin. 

Klon ADN kemudian dimasukkan ke dalam  sel bakteri sehingga sel-sel 

bakteri tersebut akan menghasilkan hormon insulin. 

a. Pembuatan Insulin Manusia oleh Bakteri 

Dalam bulan Desember 1980, seorang wanita Amerika (37 tahun) 

berasal dari Kansas, Amerika Serikat, merupakan manusia pertama yang 

dapat menikmati manfaat rekayasa genetika.  Dia merupakan pasien diabetes  

pertama yang disuntik dengan insulin manusia yang dibuat oleh bakteri.  

Insulin adalah suatu macam protein yang tugasnya mengawasi metabolisme 

gula di dalam tubuh manusia. Gen insulin adalah suatu daerah dalam ADN 

kita yang memiliki informasi untuk menghasilkan insulin. Penderita diabetes 

tidak mampu membentuk insulin dalam jumlah yang dibutuhkan. Dahulu 

insulin didapatkan dari kelenjar pancreas sapi dan babi. Untuk membuat 
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hanya 1 pound (0,45 kg) insulin hewani itu, yang dibutuhkan oleh 750 pasien 

diabetes selama satu tahun, diperlukan 8.000 pound (3.600 kg) kelenjar yang 

berasal dari 23.000 ekor hewan. 

b. Pembuatan Vaksin Terhadap Virus AIDS 

Pada tahun 1979 di Amerika Serikat dikenal suatu penyakit baru yang 

menyebabkan seseorang kehilangan kekebalan tubuh. Penyakit ini dinamakan 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Sindrom defisiensi 

imunitas dapatan. Penderita mengidap kerapuhan daya kekebalan untuk 

melawan infeksi. Dalam tahun 1983 diketahui bahwa AIDS ditularkan oleh 

prosedur transfusi darah, selain oleh pemakaian jarum obat bius dan 

hubungan seks bebas. Penderita AIDS mengalami kerusakan pada sel-T, sel 

darah putih kelompok limfosit yang vital bagi tubuh guna memerangi infeksi. 

c. Usaha menyembuhkan penyakit Lesch-Nyhan 

Penyakit Lesch-Nyhan adalah salah satu penyakit keturunan yang 

ditemukan  paling akhir, yaitu di pertengahan 1960, oleh Dr. William Nyhan 

dari medical Scholl, University of California, San Franscisco, California, 

USA, bersama seorang mahasiswanya bernama Michael Lesch. Penyakit ini 

adalah salah satu dari sekitar 3000 jenis penyakit keturunan yang pernah 

ditemukan. 

Penderita penyakit mental ini tidak mampu membentuk enzim 

hipoxantin-guanin phosphoribosil transferase (HGPRT) yang diikuti olah 

bertambah aktifnya gen serupa, ialah adenine phosphoribosil transferase 

(APRT). Karena metabolisme purin menjadi abnormal, maka penderita 

memilliki purin yang berlebihan, terutama basa guanine. 

d. Terapi Gen 

Para peneliti juga menggunakan rekayasa genetika untuk mengobati 

kelainan genetik. Proses ini, yang disebut terapi gen, meliputi penyisipan 

duplikat beberapa gen secara langsung ke dalam sel seseorang yang 

mengalami kelainan genetis. Sebagai contoh, orang-orang yang mengalami 

sistik fibrosis tidak memproduksi protein yang dibutuhkan untuk fungsi paru-

paru yang tepat. Kedua gen yang mengkode protein untuk cacat bagi orang-
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orang ini mengalami kerusakan. Para ilmuwan dapat menyisipkan duplikat 

gen ke dalam virus yang tidak membahayakan. Virus “yang direkayasa” ini 

dapat disemprotkan ke paru-paru pasien yang menderita sistik fibrosis. Para 

peneliti berharap bahwa duplikat gen dalam virus tersebut akan berfungsi 

bagi pasien untuk memproduksi protein. Terapi gen masih merupakan metode 

eksperimen untuk mengobati kelainan genetik. Para peneliti bekerja keras 

untuk mengembangkan teknik yang menjanjikan ini. 

 

2. Rekayasa Genetik di Bidang Farmasi 

Dalam dunia farmasi, gen yang mengontrol sintesis obat-obatan jika 

diproduksi secara alami akan membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. 

Jika diklon dan dimasukkan ke dalam sel-sel bakteri, bakteri akan 

memproduksi obat-obatan tersebut. Rekayasa genetik begitu cepat mendapat 

perhatian di bidang farmasi dalam usaha pembuatan protein yang sangat 

diperlukan untuk kesehatan. 

Pencangkokan gen biasanya hanya menyangkut sebuah gen tunggal. 

Secara teknik, ini tentunya lebih mudah dijalankan dari pada menghadapi 

sejumlah gen-gen. Mungkin kloning gen ini relatif  lebih murah, aman, dan 

dapat dipercaya dalam memperoleh sumber protein yang mempunyai arti 

penting dalam bidang farmasi. Banyak hasil-hasil farmasi yang didapatkan 

melalui pencangkokan gen itu berupa senyawa-senyawa yang dengan dosis 

kecil saja sudah dapat memperlihatkan pengaruh yang banyak, seperti 

misalnya didapatkannya berbagai macam hormone, faktor tumbuh dan 

protein pengatur, yang mempengaruhi proses fisiologis, seperti tekanan 

darah, penyembuhan luka, dan ketenangan hati. 

 

3. Rekayasa Genetik di bidang Pertanian 

Rekayasa genetik juga telah digunakan untuk menyisipkan gen ke dalam 

sel dari organisme-organisme lain. Para ilmuwan telah menyisipkan gen-gen 

dari bakteri ke dalam sel tomat, gandum, padi, dan tanaman pangan lainnya 

(Bernabetha, dkk. 2006.). Beberapa memungkinkan tanaman bertahan hidup 
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dalam temperatur dingin atau kondisi tanah yang gersang, dan kebal terhadap 

hama serangga. Pertanian diharapkan akan menikmati keuntungan paling 

banyak dari teknik rekayasa genetik, seperti: 

a. menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang banyak dipergunakan 

tetapi mahal harganya, oleh fiksasi nitrogen secara alamiah. 

b. teknik rekayasa genetik mengusahakan tanam-tanaman (khususnya 

yang mempunyai arti ekonomi) yang tidak begitu peka terhadap 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan cacing. 

c. mengusahakan tanam-tanaman yang mampu menghasilkan pestisida 

sendiri. 

d. mengusahakan tanaman padi-padian yang mampu membuat pupuk 

nitrogen sendiri. 

e. tanam-tanaman yang mampu menangkap cahaya dengan lebih efektif 

untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis. 

f. tanam-tanaman yang lebih tahan terhadap pengaruh kadar garam, hawa 

kering, dan embun beku. 

g. mengusahakan menadapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan 

lewat pencangkokan gen. Tanaman kentang, tomat, dan tembakau 

tergolong dalam keluarga yang sama, yaitu Solanaceae. Akan tetapi 

serbuk sari dari satu spesies dalam keluarga ini tidak dapat membuahi 

sel telur dari spesies lain dalam keluarga itu juga. 

Contoh tanaman yang telah menggunakan teknologi rekayasa yaitu: 

a. Kedelai Transgenik 

Kedelai merupakan produk Genetikally Modified Organism 

terbesar yaitu sekitar 33,3 juta ha atau sekitar 63% dari total produk 

GMO yang ada. Dengan rekayasa genetik, dihasilkan tanaman 

transgenik yang tahan terhadap hama, tahan terhadap herbisida dan 

memiliki kualitas hasil yang tinggi. Saat ini secara global telah 

dikomersialkan dua jenis kedelai transgenik yaitu kedelai toleran 

herbisida dan kedelai dengan kandungan asam lemak tinggi. 
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b. Jagung Transgenik 

Di Amerika Serikat, komoditi jagung telah mengalami rekayasa 

genetik melalui teknologi rDNA, yaitu dengan memanfaatkan gen dari 

bakteri Bacillus thuringiensis (Bt) untuk menghindarkan diri dari 

serangan hama serangga yang disebut corn borer sehingga dapat 

meningkatkan hasil panen. Gen Bacillus thuringiensis yang 

dipindahkan mampu memproduksi senyawa pestisida yang membunuh 

larva corn borer tersebut. 

c. Kapas Transgenik 

Kapas hasil rekayasa genetik diperkenalkan tahun 1996 di Amerika 

Serikat. Kapas yang telah mengalami rekayasa genetika dapat 

menurunkan jumlah penggunaan insektisida. Diantara gen yang paling 

banyak digunakan adalah gen cry (gen toksin) dari Bacillus 

thuringiensis, gen-gen dari bakteri untuk sifat toleransi terhadap 

herbisida, gen yang menunda pemasakan buah. Bagi para petani, 

keuntungan dengan menggunakan kapas transgenik adalah menekan 

penggunaan pestisida atau membersihkan gulma tanaman dengan 

herbisida secara efektif tanpa mematikan tanaman kapas. Serangga 

merupakan kendala utama pada produksi tanaman kapas. Di samping 

dapat menurunkan produksi, serangan serangga hama dapat 

menurunkan kualitas kapas. Saat ini lebih dari 50 persen areal 

pertanaman kapas di Amerika merupakan kapas transgenik dan 

beberapa tahun ke depan seluruhnya sudah merupakan tanaman kapas 

transgenik. Demikian juga dengan Cina dan India yang merupakan 

produsen kapas terbesar di dunia setelah Amerika Serikat juga secara 

intensif telah mengembangkan kapas transgenik.  

d. Tomat Transgenik 

Tomat transgenik memiliki suatu gen khusus yang disebut 

antisenescens yang memperlambat proses pematangan (ripening) 

dengan cara memperlambat sintesa enzim poligalakturonase sehingga 

menunda pelunakan tomat. Dengan mengurangi produksi enzim 
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poligalakturonase akan dapat diperbaiki sifat-sifat pemrosesan tomat. 

Varietas baru tersebut dibiarkan matang di bagian batang tanamannya 

untuk waktu yang lebih lama sebelum dipanen. Bila dibandingkan 

dengan generasi tomat sebelumnya, tomat jenis baru telah mengalami 

perubahan genetika, tahan terhadap penanganan dan ditransportasi lebih 

baik, dan kemungkinan pecah atau rusak selama pemrosesan lebih 

sedikit. 

e. Kentang Transgenik 

Mulai pada tanggal 15 Mei 1995, pemerintah Amerika menyetujui 

untuk mengomersialkan kentang hasil rekayasa genetika yang disebut 

Monsanto sebagai perusahaan penunjang dengan sebutan kentang “New 

Leaf”. Jenis kentang hybrid tersebut mengandung materi genetik yang 

memungkinkan kentang mampu melindungi dirinya terhadap serangan 

Colorado potato beetle. Dengan demikian tanaman tersebut dapat 

menghindarkan diri dari penggunaan pestisida kimia yang digunakan 

pada kentang tersebut. Selain resisten terhadap serangan hama, kentang 

transgenik ini juga memiliki komposisi zat gizi yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan kentang pada umumnya.  

4. Rekayasa Genetika di Bidang Peternakan 

Teknik rekayasa genetika dapat juga digunakan untuk menyisipkan gen 

ke dalam hewan, yang kemudian memproduksi obat-obatan penting untuk 

manusia. Sebagai contoh, para ilmuwan dapat menyisipkan gen manusia 

ke dalam sel sapi. Kemudian sapi tersebut memproduksi protein manusia 

yang sesuai dengan kode gen yang disisipkan. Para ilmuwan telah 

menggunakan teknik ini untuk memproduksi protein pembeku darah yang 

dibutuhkan oleh penderita hemophilia. Protein tersebut diproduksi dalam 

susu sapi, dan dapat dengan mudah diekstraksi dan digunakan untuk 

mengobati manusia yang menderita kelainan itu. Di bidang Peternakan, 

rekayasa genetika juga diduga akan memberi harapan besar, seperti: 

a. Telah diperoleh vaksin-vaksin untuk melawan penyakit menceret ganas 

yang dapat mematikan anak-anak babi. 
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b. Sudah dipasarkan vaksin yang efektif terhadap penyakit kuku dan 

mulut, yaitu penyakit ganas dan sangat menular pada sapi, domba, 

kambing, rusa, dan babi. Sebelumnya, para peternak sering membantai 

seluruh ternaknya, walaupun sebenarnya hanya seekor saja yang 

terkena penyakit tersebut, dengan maksud untuk mencegah 

penularannya yang lebih luas. 

c. Sekarang sedang diuji hormon pertumbuhan tertentu untuk sapi yang 

mungkin dapat meningkatkan produksi susu. 

5. Rekayasa Genetika di Bidang Industri 

Penelitian rekayasa genetika di bidang industri sedang meningkat cepat. 

Berbagai usaha yang sedang giat dilakukan misalnya: 

a. Menciptakan bakteri yang dapat melarutkan logam-logam langsung dari 

dalam bumi. 

b. Menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan kimia, yang 

sebelumnya berasal dari minyak atau dibuat secara sintetis, misalnya 

saja dapat menghasilkan bahan pemanis yang digunakan pada 

pembuatan berbagai macam minuman. 

c. Menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan mentah kimia 

seperti etilen yang diperlukan untuk pembuatan plastik. 

d. Chakrabarty, seorang peneliti yang bekerja untuk perusahaan “General 

Electrik” mencoba untuk menciptakan suatu mikroorganisme yang 

mampu menggunakan minyak tanah sebagi sumber makanan dengan 

maksud agar supaya mikroorganisme demikian itu akan sangat berharga 

dalam dunia perdagangan, karena dapat membersihkan tumpahan 

minyak tanah. 

 

8.5 Keuntungan Rekayasa Genetika 

Organisme yang genomnya dimanipulasi dalam rekayasa genetika 

disebut “GMO” (Genetically Modified Organisms). Aplikasi dari organisme 

transgenik digunakan dalam industri bioteknologi, pertanian, penelitian, dan 

kedokteran. 
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Bakteri adalah organisme pertama yang secara genetik dimodifikasi 

pada tahun 1972. Saat ini dengan evolusi teknik dan peralatan, organisme 

seperti virus, tanaman, mamalia, serangga, ikan dan lebih banyak spesies 

organisme telah digunakan dalam rekayasa genetik. 

Keuntungan dari rekayasa genetik antara lain: 

a. Tanaman hasil rekayasa genetik biasanya lebih tahan terhadap hama serta 

dapat meningkatkan hasil panen. 

b. Mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian 

kesehatan. 

c. Virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk 

memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan 

penyakit manusia. 

d. Ikan Zebra adalah organisme yang sering digunakan sebagai organisme 

GMO dalam penelitian ilmiah dari pertumbuhan dan perkembangan. 

e. Insulin sintetis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien 

diabetes merupakan hasil dari rekayasa genetika. 

 

8.6 Kesimpulan  

Rekayasa genetika atau rekombinan DNA adalah kumpulan teknik-

teknik eksperimental memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, 

mengidentifikasi, dan melipatgandakan suatu fragmen dari materi genetika 

(DNA) dalam bentuk murninya. Pemanfaatan teknik genetika di dalam bidang 

pertanian diharapkan dapat memberihkan sumbangan, baik dalam membantu 

memahami mekanisme-mekanisme dasar proses metabolisme tanaman maupun 

dari segi aplikasi praktis seperti pengembangan tanaman-tanaman pertanian 

dengan sifat unggul. Dapat  berupa pengklonan dan pemindahan gen-gen 

penyandi sifat-sifat ekonomis penting pada tanaman, maupun pemanfaatan 

klon-klon DNA sebagai masker (penanda) di dalam membantu meningkatkan 

efisiensi seleksi dalam program pemulihan tanaman. 

Keunggulan rekayasa genetika adalah mampu memindahkan materi 

genetika dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan 
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terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika 

ini, telah berhasil dikembangkan berbagai organisme maupun produk yang 

menguntungkan bagi kehidupan manusia. 

Teknologi khusus yang digunakan dalam rekayasa genetika meliputi 

teknologi DNA Rekombinan yaitu pembentukan kombinasi materi genetik 

yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor 

sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di 

dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. 
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8.7  Latihan Soal/Proyek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diskusikanlah jenis-jenis rekayasa genetika apa saja yang 

digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan manusia! 

2. Jelaskanlah dengan beberapa contoh rekayasa genetika yang 

telah memberi harapan dalam perbaikan tanaman? 

3. Jelaskanlah fungsi dan proses teknologi plasmid dalam rekayasa 

genetika! 

4. Sebutkan dan jelaskanlah fungsinya enzim yang dapat digunakan 

dalam rekyasa genetika! 

5. Dalam rekayasa genetika membutuhkan materi genetika, 

jelaskanlah apa itu materi genetika dan di bagian tubuh mana saja 

yang terdapat materi  genetika sertakan dengan contoh 

penjelasan pada makluk hidup tertentu! 

6. Diskusikanlah tentang produk GMO (genetically modified 

organism) dan bagaimana GMO itu dibuat? Serta bagaimana 

dampak dari produk GMO? 

7. Apakah ada perbedaan organisme transgenik dengan organisme 

yang dihasilkan dari proses pemuliaan konvensional? 

8. Diskusikanlah apakah makanan transgenik aman dikonsumsi dan 

aman untuk lingkungan hidup? 

9. Apakah anda mengenal transfer gen horizontal itu? Jelaskanlah 

sistem transfer gen horizontal dan jelaskanlah mengapa teknik 

tersebut berbahaya? 

10.  Uraikan sertakan dengan contoh-contohnya peranan rekayasa 

genetika dalam kehidupan manusia! 

11. Diskusikan dalam kelompok anda strategi apa saja yang dilakukan 

untuk meningkatkan produktivitas pada rekayasa genetika! 
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Pada BAB ini akan dipelajari 

tentang:  

• Pengertian bioteknologi 

kesehatan  

• Antibiotik  

• Vaksin  

• Insulin  

• Antibodi monoklonal  

• Terapi Gena 

• Tugas dan proyek 

bioteknologi kesehatan 

 

Bioteknologi di bidang kedokteran 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan 

diantaranya adalah pembuatan antibodi 

monoklonal, terapin gen manusia, 

pembuatan obat, dan vaksin. Bioteknologi 

telah mengembangkan dan melakukan 

modifikasi terhadap vaksin sehingga 

diperoleh vaksin yang lebih efektif melalui 

DNA rekombinan dan rekayasa genetika. 

Penyakit yang disebabkan oleh virus tidak 

dapat diobati sehingga perlu dilakukan 

pencegahan  dengan menggunakan 

vaksin. 

BAB 9 

BIOTEKNOLOGI KESEHATAN 
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Bioteknologi kesehatan merupakan bidang yang menonjol 

perkembangannya karena mempunyai nilai komersial tinggi. Sebagai contoh, 

asetosal, berat molekul 180, dibuat dengan sintesis, dosis satu hari 3 g, bernilai 

satu sen dolar. Sedangkan leukine, protein berukuran 17 kDa, yang dibuat dengan 

teknologi DNA rekombinan dan diekspresikan dalam Escherichia coli, dosis 

pemakaian 250µg seharga 1.000 dolar. Lingkup bioteknologi kesehatan meliputi 

penggunaan sel hidup, yakni mikroorganisme, kultur jaringan, atau enzim untuk 

menghasilkan suatu obat, pengobatan, atau alat diagnostik. 

  

9.1 Antibiotik 

Sejak ditemukan penisilin pada akhir 1920, lebih dari 6000 antibiotik 

dengan berbagai mekanisme kerja yang berbeda-beda telah diisolasi dari 

berbagai mikroorganisme. Penggunaan antibiotik untuk pengobatan penyakit 

infeksi bakteri telah menghasilkan peningkatan kesehatan manusia dan telah 

menyelamatkan kehidupan jutaan manusia. Pada umumnya antibiotik diisolasi 

dari bakteri tanah gram positif streptomyces, walaupun jamur dan bakteri gram 

negatif dan gram positif juga merupakan sumber antibiotik.  

 

1. Kloning  Gena dengan Cara Komplementasi 

Biosintesis satu antibiotik dapat melibatkan 10-30 langkah yang 

dikatalisis oleh berbagai enzim, sehingga kloning terhadap semua gena yang 

terlibat dalam sintesis antibiotik merupakan pekerjaan yang sulit. Salah satu 

strategi untuk isolasi sepasang gena biosintesis antibiotik dapat dilakukan 

dengan cara transformasi pustaka DNA yang dibuat dari kromosom galur alam 

kepada mutan-mutan yang tidak memproduksi antibiotik. Kemudian plasmid 

rekombinan yang komplemen terhadap mutan digunakan untuk sebagai pelacak 

untuk menapis pustaka klon yang membawa DNA kromososm galur alam. 

Dengan cara ini, fragmen DNA yang merupakan sambungannya dan biasanya 

lebih besar dapat diidentifikasi dengan pelacak itu. Jika gena biosintesis itu 

terdapat berkelompok pada suatu bagian kromosom, maka bagian disebelah 

gena yang komplemen biasanya merupakan gena yang juga ikut dalam 
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biosintesis antibiotik. Akan tetapi jika gena-gena biosintesis antibiotik itu 

tersebar pada berbagai lokasi dalam kromosom, maka diperlukan satu mutan 

untuk isolasi satu gena.  

Pendekatan di atas telah digunakan untuk isolasi beberapa gena 

biosintesis indesilprodigiosin dari Streptomyces coelicolor. Dalam hal ini, uji 

komplementasi cukup mudah dengan melihat warna koloni. Koloni 

Streptomyces coelicolor berwarna merah karena adanya antibiotik itu dan 

koloni mutan berwarna krem. Komplementasi menghasilkan warna merah. 

  

2. Kloning Gena dengan Cara Lain  

Satu atau beberapa enzim utama dalam alur biosintesis dapat 

diidentifikasi secara biokimia atau genetik dan kemudian dimurnikan. Ujung N 

enzim itu disekuensing urutan asam aminonya dan dengan informasi ini dibuat 

pelacak DNA untuk gena itu. Pendekatan ini digunakan untuk isolasi gena 

sintetase penisilin N dari penicillium chrisogenaum. Enzim ini mengkatalisis 

kondensasi oksidasi senyawa δ- (L-α-aminodipil)-L-sinteinil-D-valin menjadi 

isopenisilin N, yang merupakan senyawa antara dalam alur biosintesis 

penisislin, sefalosporin dan sefamisin.  

Galur streptomyces bukan merupakan sel tunggal tetapi merupakan 

agregat filamenmisel, sehingga dinding selnya harus dihilangkan untuk 

menghasilkan protoplas sebelum transformasi DNA. Tanpa, langkah ini tidak 

dapat dipisahkan antara sel tertransformasi dan bukan sebab penampakan 

kolonil pada medium padat serupa yaitu dimulai dari sel tunggal. Pemasukan 

DNA ke dalam protoplas streptomyces dinaikan dengan penambahan 

polietilenglikol. Setelah transformasi protoplas ditanam pada medium padat 

supaya terjadi regenerasi dinding sel dan kemudian ditanam pada medium 

selektif yang biasanya mengandung neomisin atau tiostrepton.  

Saat ini, rekayasa genetika banyak dilakukan dengan galur yang tahan 

antibiotik yang membawa plasmid. Akan tetapi pada fermentasi skala besar 

dibawah kondisi tertentu untuk produksi antibiotik, sebagian populasi 
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kehilangan plasmid rekombinannya. Kehilangan ini menurunkan produksinya. 

Untuk mengatasi masalah ini DNA klon dapat diintegrasikan dalam kromosom. 

 

3. Sintesis antibiotik  

Antibiotik baru dengan sifat yang khas dapat dibuat dengan rekayasa 

genetika terhadap gena-gena yang bertanggung jawab dalam biosintesis 

antibiotik itu. Penelitian yang banyak dilakukan sekarang adalah melihat 

pengaruhnya apabila dua alur produksi antibiotik ditempatkan dalam satu sel 

organisme. 

Plasmid Streptomyces (pIJ2303) yang membawa 32,5 kb fragmen 

kromosom S. Coelicolor menyandi semua enzim (dimualai dari asetat) untuk 

biosintesis aktinorodin. Antibiotik ini merupakan keluarga isokromankuinon. 

Plasmid ini dan berbagai subklonnya yang membawa sebagian dari fragmen 

32,5 kb dimasukkan ke dalam Streptomyces sp AM-7161, yang menghasilkan 

medermisin, atau pada S. Violaceoruber B1140 atau Tu22, yang menghasilkan 

granatisin dan dehidrogranatisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.1 Sintesis Antibiotik (Thieman, et al, 2004) 
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9.2 Vaksin  

1. Pengertian Vaksin 

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan 

kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau 

mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin dapat 

berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak 

menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati atau hasil-

hasil pemurniannya (protein, peptida, partikel serupa virus, dsb.). Vaksin 

akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan 

terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. 

Vaksin juga dapat membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel 

degeneratif (kanker). Pemberian vaksin diberikan untuk merangsang sistem 

imunologi tubuh untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat 

melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. 

Penggunaan vaksin dapat menurunkan insiden penyakit yang 

disebabkan oleh mikrobia.Vaksin adalah bagian dari mikrobia patogen atau 

seluruhnya yang diberikan secara oral atau injeksi ke manusia atau hewan 

untuk menstimulasi sistem imun melawan infeksi patogen yang bersangkutan. 

Pemberian vaksin dapat menstimulasi produksi antibodi dengan berbagi 

mekanisme aksi antibodi. 

2.  Ada 3 strategi utama untuk memacu sistem imun: 

a. Subunit vaccines, injeksi bagian virus atau bakteri (biasanya 

protein/lipid) untuk memacu sistem imun, contoh: vaksin hepatitis B 

b. Attenuated vaccines, penggunaan virus atau bakteri hidup yang telah 

dilemahkan melalui rekayasa genetik untuk mencegah replikasinya 

setelah dimasukkan ke resipien, contoh vaksin MMR 

c. Inactivated vaccines, penggunaan mikrobia inaktif atau telah dimatikan 

sebagai vaksin, contoh vaksin polio, vaksin rabies, vaksin flu, mulai 

dikembangkan rekombinan subunit vaksin untuk hepatitis B  dengan 

mengklon gen untuk protein permukaan luar virus ke dalam plasmid 

lalu trasformasi ke yeast dan dilanjutkan dengan ekpresi protein viral 
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berupa protein fusi. Vaksin-vaksin baru mulai dikembangkan, hal ini 

perlu pengetahuan mengenai mekanisme replikasi maupun mekanisme 

infeksi mikrobia penyebab penyakit dan juga potensial sebagai target 

untuk vaksin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.2 Penggunaan antibiotik dan vaksin (Thieman, et al, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.3 Antigen menstimulus produksi antibodi melalui sistem imun 

(Thieman, et al, 2004) 
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Gambar 9.4 Mekanisme dari aksi antibodi (Thieman, et al, 2004) 

Vaksin DNA dibuat dengan cara menyuntikkan DNA tertentu ke 

dalam tubuh sehingga didapatkan kekebalan terhadap virus atau 

bakteri tertentu. DNA rekombinan berhasil memberikan respon imun 

melalui proteinnya sebagai penyerbu asing (antigen) yang berfungsi 

untuk memulai suatu respon kekebalan. Proses pembuatan vaksin 

DNA meliputi: 

1) Pengklonan gen yang diinginkan dari virus/mikroba tertentu ke 

dalam plasmid bakteri  

2) DNA rekombinan yang dihasilkan disuntikan ke seseorang (DNA 

rekombinan akan menetap dalam nukleus sebagai episom). 

3) DNA rekombinan mensintesis antigen yang dikodenya  

4) Terjadi produksi antigen tertentu dalam jumlah besar  

5) Antigen memicu terbentuknya antibodi (vaksin)  
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              (a)                                                (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.5 Membuat vaksin DNA 

3. Macam-macam Vaksin 

a. Live attenuated vaccine (vaksin hidup yang dilemahkan) 

Vaksin hidup yang dibuat dari bakteri atau virus yang sudah 

dilemahkan daya virulensinya dengan cara kultur dan perlakuan yang 

berulang-ulang, namun masih mampu menimbulkan reaksi imunologi 

yang mirip dengan infeksi alamiah. Sifat vaksin live attenuated vaccine, 

yaitu : 

1) Vaksin dapat tumbuh dan berkembang biak sampai menimbulkan 

respon imun  sehingga diberikan dalam bentuk dosis kecil antigen 

2) Respon imun yang diberikan mirip dengan infeksi alamiah, tidak 

perlu dosis berganda 

3) Dipengaruhi oleh circulating antibody sehingga ada efek netralisasi 

jika waktu pemberiannya tidak tepat. 

4) Vaksin virus hidup dapat bermutasi menjadi bentuk patogenik 

5) Dapat menimbulkan penyakit yang serupa dengan infeksi alamiah 

6) Mempunyai kemampuan proteksi jangka panjang dengan 

keefektifan mencapai 95% 
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7) Virus yang telah dilemahkan dapat bereplikasi di dalam tubuh, 

meningkatkan dosis asli dan berperan sebagai imunisasi ulangan 

Contoh : vaksin polio (Sabin), vaksin MMR, vaksin TBC, vaksin 

demam tifoid, vaksin campak, gondongan, dan cacar air (varisela). 

Vaksin dilemahkan berisi versi dari mikroba hidup yang telah 

melemah di laboratorium sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit. 

Karena vaksin, hidup dilemahkan adalah hal yang paling dekat dengan 

infeksi alami, vaksin ini baik "guru" dari sistem kekebalan tubuh: 

Mereka mendapatkan tanggapan seluler dan antibodi yang kuat dan 

sering memberikan kekebalan seumur hidup dengan hanya satu atau 

dua dosis. 

Meskipun keuntungan dari hidup, vaksin dilemahkan, ada 

beberapa kelemahan. Ini adalah sifat dari makhluk hidup untuk 

mengubah, atau bermutasi, dan organisme yang digunakan dalam 

hidup, vaksin dilemahkan tidak berbeda. Kemungkinan jarak jauh ada 

bahwa mikroba dilemahkan dalam vaksin bisa kembali ke bentuk 

virulen dan menyebabkan penyakit. Juga, tidak semua orang dapat 

menerima hidup aman, vaksin dilemahkan. Untuk perlindungan mereka 

sendiri, orang-orang yang telah rusak atau melemah sistem kekebalan 

tubuh-karena mereka telah menjalani kemoterapi atau memiliki HIV, 

misalnya-tidak dapat diberikan vaksin hidup. 

Keterbatasan lain adalah bahwa hidup, vaksin dilemahkan 

biasanya perlu didinginkan untuk tetap kuat. Jika vaksin harus dikirim 

ke luar negeri dan disimpan oleh pekerja perawatan kesehatan di negara 

berkembang yang kekurangan pendingin luas, vaksin hidup mungkin 

bukan pilihan terbaik. Hidup, vaksin dilemahkan relatif mudah untuk 

membuat untuk virus tertentu. Vaksin campak, gondok, dan cacar air, 

misalnya, dibuat dengan metode ini. Virus mikroba sederhana yang 

berisi sejumlah kecil gen, dan ilmuwan karena itu dapat lebih mudah 

mengontrol karakteristik mereka. Virus sering dilemahkan melalui 

metode generasi yang tumbuh dari dalam sel yang dimana mereka tidak 
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mereproduksi sangat baik. Lingkungan yang tidak bersahabat ini 

mengambil bertarung habis virus: Ketika mereka berevolusi untuk 

beradaptasi dengan lingkungan baru, mereka menjadi lemah 

sehubungan dengan tuan alami mereka, manusia. 

Hidup, vaksin dilemahkan lebih sulit untuk membuat untuk 

bakteri. Bakteri memiliki ribuan gen dan dengan demikian jauh lebih 

sulit untuk mengendalikan. Para ilmuwan bekerja pada sebuah vaksin 

hidup untuk bakteri, bagaimanapun, mungkin bisa menggunakan 

teknologi DNA rekombinan untuk menghapus gen beberapa kunci. 

Pendekatan ini telah digunakan untuk membuat vaksin melawan bakteri 

yang menyebabkan kolera, Vibrio cholerae, meskipun vaksin kolera 

hidup belum berlisensi di Amerika Serikat. 

b. Inactivated vaccine killed vaccine (vaksin yang dilemahkan) 

Vaksin dibuat dari bakteri atau virus yang dimatikan dengan zat kimia 

(formaldehid) atau dengan pemanasan, dapat berupa seluruh bagian dari 

bakteri atau virus, atau bagian dari bakteri atau virus atau toksoidnya 

saja. Sifat vaksin inactivated vaccine, yaitu : 

1) Vaksin tidak dapat hidup sehingga seluruh dosis antigen dapat 

dimasukkan dalam bentuk antigen 

2) Respon imun yang timbul sebagian besar adalah humoral dan hanya 

sedikit atau tidak menimbulkan imunitas seluler 

3) Titer antibodi dapat menurun setelah beberapa waktu sehingga 

diperlukan dosis ulangan, dosis pertama tidak menghasilkan 

imunitas protektif tetapi hanya memacu dan menyiapkan system 

imun, respon imunprotektif baru barumuncul setelah dosis kedua 

dan ketiga 

4) Tidak dipengaruhi oleh circulating antibody 

5) Vaksin tidak dapat bermutasi menjadi bentuk patogenik 

6) Tidak dapat menimbulkan penyakit yang serupa dengan infeksi 

alamiah 
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Contoh: vaksin rabies, vaksin influenza, vaksin polio (Salk), vaksin 

pneumonia pneumokokal, vaksin kolera, vaksin pertusis, dan vaksin 

demam tifoid. 

Para ilmuwan memproduksi vaksin dilemahkan dengan 

membunuh mikroba penyebab penyakit dengan bahan kimia, panas 

radiasi. Vaksin tersebut lebih stabil dan lebih aman dari vaksin hidup, 

mikroba mati tidak dapat bermutasi kembali ke penyebab penyakit 

mikroba. Vaksin dilemahkan biasanya tidak memerlukan pendinginan, 

dan dapat dengan mudah disimpan dan diangkut dalam bentuk beku-

kering, sehingga dapat diakses oleh orang di negara berkembang. 

Kebanyakan vaksin tidak aktif, bagaimanapun merangsang respon 

sistem kekebalan yang lebih lemah dibandingkan vaksin hidup. Jadi 

kemungkinan akan mengambil dosis beberapa tambahan, atau suntikan 

booster, untuk mempertahankan kekebalan seseorang. Hal ini bisa 

menjadi kelemahan di daerah di mana orang tidak memiliki akses ke 

perawatan kesehatan rutin dan tidak bisa mendapatkan tembakan 

pendorong tepat waktu. 

c. Vaksin toksoid 

Vaksin yang dibuat dari beberapa jenis bakteri yang menimbulkan 

penyakit dengan memasukkan racun dilemahkan ke dalam aliran darah. 

Bahan bersifat imunogenik yang dibuat dari toksin kuman. Hasil 

pembuatan bahan toksoid yang jadi disebut sebagai natural fluid plain 

toxoid yang mampu merangsang terbentuknya antibodi antitoksin. 

Imunisasi bakteri toksoid efektif selama satu tahun. Bahan ajuvan 

digunakan untuk memperlama rangsangan antigenik dan meningkatkan 

imunogenesitasnya. Contoh : Vaksin Difteri dan Tetanus. Untuk bakteri 

yang mengeluarkan racun, atau bahan kimia berbahaya, vaksin toksoid 

mungkin jawabannya. Vaksin ini digunakan ketika sebuah toksin 

bakteri adalah penyebab utama penyakit. Para ilmuwan telah 

menemukan bahwa mereka dapat menonaktifkan racun dengan 

memperlakukan mereka dengan formalin solusi, formaldehida dan air 
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steril. Seperti "didetoksifikasi" racun, yang disebut toxoid, aman untuk 

digunakan dalam vaksin. 

Ketika sistem kekebalan tubuh menerima vaksin yang 

mengandung toksoid tidak berbahaya, ia belajar bagaimana untuk 

melawan toksin alami. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi 

yang mengunci ke blok toksin. Vaksin difteri dan tetanus adalah contoh 

dari vaksin toksoid. 

d. Vaksin subunit 

Alih-alih seluruh mikroba, vaksin subunit hanya mencakup 

antigen yang paling merangsang sistem kekebalan tubuh. Dalam 

beberapa kasus, vaksin ini menggunakan epitop-bagian yang sangat 

spesifik antigen yang antibodi atau sel T mengenali dan mengikat. 

Karena vaksin subunit hanya berisi antigen penting dan tidak semua 

molekul lain yang membentuk mikroba, kemungkinan reaksi negatif 

terhadap vaksin lebih rendah. 

Vaksin subunit dapat berisi dari 1 sampai 20 atau lebih antigen. 

Tentu saja, mengidentifikasi antigen yang terbaik merangsang sistem 

kekebalan tubuh, prosesnya rumit memakan waktu. Setelah para itu, 

ilmuwan dapat membuat vaksin subunit dengan dua cara tersebut: 

1) dapat  menumbuhkan mikroba di laboratorium dan kemudian 

menggunakan bahan kimia untuk istirahat itu terpisah dan 

mengumpulkan antigen penting. 

2) dapat memproduksi molekul antigen dari mikroba menggunakan 

teknologi DNA rekombinan. Vaksin diproduksi dengan cara ini 

disebut "vaksin subunit rekombinan." 

Sebuah vaksin subunit rekombinan telah dibuat untuk virus 

hepatitis B. Para ilmuwan dimasukkan hepatitis B gen yang kode untuk 

antigen penting ke ragi roti yang umum itu. Ragi kemudian 

menghasilkan antigen, yang para ilmuwan kumpulkan dan dimurnikan 

untuk digunakan dalam vaksin. Penelitian melanjutkan vaksin subunit 

rekombinan terhadap virus hepatitis C. 
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e. Vaksin idiotipe 

Vaksin yang dibuat berdasarkan sifat bahwa Fab (fragment 

antigen binding) dari antibodi yang dihasilkan oleh tiap klon sel B 

mengandung asam amino yang disebut sebagai idiotipe atau determinan 

idiotipe yang dapat bertindak sebagai antigen. Vaksin ini dapat 

menghambat pertumbuhan virus melalui netralisasai dan pemblokiran 

terhadap reseptor pre sel B. 

f. Vaksin rekombinan 

Vaksin rekombinan memungkinkan produksi protein virus dalam 

jumlah besar. Gen virus yang diinginkan diekspresikan dalam sel 

prokariot atau eukariot. Sistem ekspresi eukariot meliputi sel bakteri 

E.coli, yeast, dan baculovirus. Dengan teknologi DNA rekombinan 

selain dihasilkan vaksin protein juga dihasilkan vaksin DNA. 

Penggunaan virus sebagai vektor untuk membawa gen sebagai antigen 

pelindung dari virus lainnya, misalnya gen untuk antigen dari berbagai 

virus disatukan ke dalam genom dari virus vaksinia dan imunisasi 

hewan dengan vaksin bervektor ini menghasilkan respon antibodi yang 

baik. Susunan vaksin ini (misalnya hepatitis B) memerlukan epitop 

organisme yang patogen. Sintesis dari antigen vaksin tersebut melalui 

isolasi dan penentuan kode gen epitop bagi sel penerima vaksin. Vaksin 

rekombinan vektor vaksin eksperimental mirip dengan vaksin DNA, 

tetapi mereka menggunakan sebuah virus dilemahkan atau bakteri untuk 

memperkenalkan DNA mikroba untuk sel-sel tubuh. "Vector" mengacu 

pada virus atau bakteri digunakan sebagai carrier. 

Di alam, virus menempel pada sel-sel dan menyuntikkan materi 

genetik mereka ke dalamnya. Di laboratorium, para ilmuwan telah 

mengambil keuntungan dari proses ini. Mereka telah menemukan cara 

untuk mengambil genom virus lapang tidak berbahaya atau dilemahkan 

tertentu dan memasukkan bagian-bagian dari materi genetik dari 

mikroba lain ke dalamnya. Virus pembawa kemudian feri bahwa DNA 

mikroba untuk sel. Vaksin rekombinan vektor sangat menyerupai 
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infeksi alam dan karena melakukan pekerjaan dengan baik merangsang 

sistem kekebalan tubuh. 

Bakteri dilemahkan juga dapat digunakan sebagai vektor. Dalam 

hal ini, materi genetik disisipkan menyebabkan bakteri untuk 

menampilkan antigen dari mikroba lain pada permukaannya. 

Akibatnya, bakteri tidak berbahaya meniru mikroba berbahaya, memicu 

respon kekebalan tubuh. Para peneliti sedang bekerja di kedua vaksin 

bakteri dan virus berbasis vektor rekombinan untuk HIV, rabies, dan 

campak. 

g. Vaksin DNA (Plasmid DNA Vaccines) 

Vaksin dengan pendekatan baru dalam teknologi vaksin yang 

memiliki potensi dalam menginduksi imunitas seluler. Dalam vaksin 

DNA gen tertentu dari mikroba diklon ke dalam suatu plasmid bakteri 

yang direkayasa untuk meningkatkan ekspresi gen yang diinsersikan ke 

dalam sel mamalia. Setelah disuntikkan DNA plasmid akan menetap 

dalam nukleus sebagai episom, tidak berintegrasi kedalam DNA sel 

(kromosom), selanjutnya mensintesis antigen yang dikodenya. Selain 

itu vektor plasmid mengandung sekuens nukleotida yang bersifat 

imunostimulan yang akan menginduksi imunitas seluler. Vaksin ini 

berdasarkan isolasi DNA mikroba yang mengandung kode antigen yang 

patogen dan saat ini sedang dalam perkembangan penelitian. Hasil akhir 

penelitian pada binatang percobaan menunjukkan bahwa vaksin DNA 

(virus dan bakteri) merangsang respon humoral dan selular yang cukup 

kuat, sedangkan penelitian klinis pada manusia saat ini sedang 

dilakukan. Setelah gen dari mikroba telah dianalisis, para ilmuwan 

dapat mencoba untuk membuat vaksin DNA. 

Masih dalam tahap percobaan, vaksin ini menunjukkan janji 

besar, dan beberapa jenis sedang diuji pada manusia. Vaksin DNA 

mengambil imunisasi ke tingkat teknologi baru. Vaksin ini 

mengeluarkan dengan baik organisme keseluruhan dan bagian-

bagiannya dan mendapatkan hak penting: materi genetik mikroba. 
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Secara khusus, vaksin DNA menggunakan gen yang kode untuk mereka 

semua-penting antigen. 

Para peneliti telah menemukan bahwa ketika gen untuk antigen 

mikroba adalah diperkenalkan ke dalam tubuh, beberapa sel akan 

mengambil DNA yang kemudian memerintahkan sel-sel untuk 

membuat molekul antigen. Sel-sel mensekresikan antigen dan 

menampilkannya di permukaan sel. Dengan kata lain, sel-sel tubuh 

sendiri menjadi vaksin-membuat pabrik, menciptakan antigen yang 

diperlukan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. 

Sebuah vaksin DNA terhadap mikroba akan membangkitkan 

respon antibodi yang kuat terhadap antigen yang mengambang bebas 

disekresikan oleh sel, dan vaksin juga akan merangsang respon seluler 

yang kuat terhadap antigen mikroba yang ditampilkan pada permukaan 

sel. Vaksin DNA tidak dapat menyebabkan penyakit karena tidak akan 

mengandung mikroba, hanya salinan dari beberapa gen. Selain itu, 

vaksin DNA relatif mudah dan murah untuk merancang dan 

menghasilkan. 

Jadi yang disebut vaksin DNA telanjang terdiri dari DNA yang 

diberikan langsung ke dalam tubuh. Vaksin ini dapat diberikan dengan 

jarum suntik atau dengan perangkat jarum-kurang yang menggunakan 

gas bertekanan tinggi untuk menembak partikel emas dilapisi dengan 

DNA mikroskopis langsung ke dalam sel. Kadang-kadang, DNA 

dicampur dengan molekul yang memfasilitasi penyerapan oleh sel-sel 

tubuh. Vaksin DNA telanjang yang sedang diuji pada manusia termasuk 

yang melawan virus yang menyebabkan influenza dan herpes 

h. Vaksin konjugat 

Jika bakteri memiliki lapisan luar dari molekul gula yang disebut 

polisakarida, seperti bakteri banyak berbahaya, para peneliti dapat 

mencoba membuat vaksin konjugasi untuk itu. Coating antigen 

polisakarida bakteri menyamar sehingga sistem kekebalan yang belum 

matang bayi dan anak-anak muda tidak dapat mengenali atau 
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menanggapi mereka. Konjugat vaksin, tipe khusus vaksin subunit, 

mendapatkan sekitar masalah ini. Ketika membuat vaksin konjugasi, 

para ilmuwan menghubungkan toxoid antigen atau dari mikroba bahwa 

sistem kekebalan bayi bisa mengenali dengan polisakarida. Hubungan 

yang membantu sistem kekebalan tubuh yang belum matang bereaksi 

terhadap lapisan polisakarida dan membela terhadap bakteri penyebab 

penyakit.Vaksin yang melindungi terhadap Haemophilus influenzae tipe 

B (Hib) adalah vaksin konjugasi. 

 

4. Cara Kerja Vaksin 

Bakteri, virus dan kuman penyakit mengancam tubuh setiap harinya. 

Tetapi bila penyakit yang disebabkan mikroorganisme yang masuk ke 

dalam tubuh, maka tubuh kita akan membentuk suatu sistem kekebalan, 

membuat protein yang disebut antibodi untuk melawan mikroorganisme 

tersebut. Tujuan dari sistem kekebalan tubuh adalah mencegah penyakit 

dengan menghancurkan serbuan dari luar atau membuatnya menjadi tidak 

berbahaya. 

Vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh. Untuk memahami 

bagaimana vaksin bekerja, maka perlu diketahui juga bagaimana tubuh 

kita mendapatkan kekebalan. 

Tubuh kita bisa kebal terhadap bakteri, virus dan kuman dengan dua 

cara: 

a) dengan mendapat penyakit (kekebalan alami). 

b) dengan vaksin (kekebalan yang disebabkan oleh vaksin). 

Baik itu kekebalan alami atau dari vaksinasi, sekali anda mendapat 

kekebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, anda 

akan lebih terlindungi dari penyakit tersebut. 

Kekebalan alami berkembang setelah terekspos oleh organisme 

tertentu. Sistem kekebalan anda akan bekerja sebagai pertahanan terhadap 

penyakit yang sama dari virus atau bakteri tertentu. Paparan terhadap 

penyerbu ini akan merangsang pembentukan sel darah putih tertentu dalam 



 

225 

 

tubuh yang disebut sel B. Sel B memproduksi plasma sel, yang kemudian 

memproduksi antibodi yang didesain spesifik untuk melawan kuman. 

Antibodi ini disirkulasi ke cairan tubuh. Bila ada kuman yang sama masuk 

dalam tubuh di lain waktu, antibodi itu akan mengenali dan akan 

menghancurkannya. Sekali tubuh kita memproduksi antibodi tertentu, 

maka antibodi tersebut akan diproduksi bila diperlukan. 

Disamping kerja B sel, sel darah putih lain singgah macrophages 

menghadapi dan memusnahkan penyerbu asing. Jika tubuh bertemu 

dengan kuman yang belum pernah terekspos sebelumnya, informasi 

mengenai kuman disampaikan ke sel darah putih yang disebut sel T 

pembantu. Sel ini membantu produksi sel yang berjuang melawan infeksi 

lain. 

Satu kali terekspos oleh virus atau bakteri tertentu, waktu berikutnya 

terekspos, antibodi dan sel T akan bekerja. Mereka dengan segera bereaksi 

terhadap organisme, menyerangnya sebelum penyakit berkembang. Sistem 

kekebalan bisa mengenali dan secara efektif bertempur melawan 

organisme yang berbeda. 

Selama vaksinasi, vaksin yang mengandung virus, bakteri atau 

organisme lain yang telah mati atau dilemahkan disuntikkan ke dalam 

tubuh (kiri). Vaksin kemudian merangsang sistem kekebalan tubuh untuk 

memproduksi antibodi untuk melawan organisme tersebut (tengah). Lain 

waktu saat organisme tersebut kembali menyerang tubuh, antibodi dari 

sistem kekebalan akan menyerang dan akan menghentikan infeksi (kanan). 

Hasil kekebalan yang disebabkan oleh vaksin didapat setelah 

menerima vaksin. Vaksin memicu kemampuan sistem kekebalan berjuang 

melawan infeksi dengan tanpa kontak langsung dengan kuman yang 

menghasilkan penyakit. Vaksin berisi kuman yang telah dimatikan atau 

dilemahkan atau derivatifnya. Kalau diberikan kepada orang sehat, vaksin 

memicu respon kekebalan tubuh. Vaksin memaksa tubuh berpikir bahwa 

sedang diserang oleh organisme spesifik, dan sistem kekebalan bekerja 

untuk memusnahkan penyerbu dan mencegahnya menginfeksi lagi. 
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Jika terekspos terhadap penyakit saat telah divaksin, kuman yang 

menyerbu akan menghadapi antibodi. Kekebalan anda berkembang 

mengikuti vaksinasi mirip kekebalan yang diperoleh dari infeksi alami. 

 

5. Proses Pembuatan Vaksin 

Pengembangan vaksin untuk melindungi manusia dari penyakit virus 

adalah salah satu keunggulan dari pengobatan modern. Vaksin pertama 

diproduksi oleh Edward Jenner pada tahun 1796 untuk memberikan 

perlindungan terhadap penyakit cacar. Jenner menyadari bahwa pemerah 

susu yang telah tertular cacar sapi, sebuah infeksi yang relatif tidak 

berbahaya, menjadi tahan terhadap penyakit cacar, sebuah penyakit 

manusia yang sering menjadi epidemi dengan angka kematian yang sangat 

tinggi. Jenner berteori bahwa yang cacar sapi, penyakit hewan, tidak 

berbeda dengan penyakit cacar. Dia menyimpulkan bahwa reaksi manusia 

terhadap suntikan virus cacar sapi entah bagaimana mekanismenya akan 

mengajarkan tubuh manusia bagaimana untuk menghadapi kedua virus ini 

sehingga tidak menyebabkan penyakit berat atau kematian. Saat ini, 

penyakit cacar sudah benar-benar diberantas. Hanya dua sampel beku dari 

virus ganas ini yang masih disimpan (satu di Amerika Serikat, yang lain di 

Rusia). Pada pertengahan tahun 1995 ada perdebatan ilmiah yang serius 

tentang apakah sampel akan dihancurkan, atau tetap disimpan untuk studi 

laboratorium lebih lanjut. 

Virus terdiri dari sejumlah kecil RNA (asam ribonukleat) atau DNA 

(asam deoksiribonukleat), bahan dalam semua sel hidup yang 

menginstruksikan sel bagaimana untuk tumbuh dan berkembang biak. 

Virus tidak dapat mereproduksi dengan sendirinya, tapi hanya dengan 

mengambil alih inti sel host dan memerintahkan sel untuk membuat virus. 

Ketika virus berhasil menyerang organisme, virus itu mengambil alih 

proses pertumbuhan sel dalam host. Dalam keadaan biasa, tubuh manusia 

bereaksi terhadap invasi virus dengan beberapa cara berbeda. Kekebalan 

secara umum terhadap virus dapat dikembangkan oleh sel-sel dalam tubuh 

https://myhealing.wordpress.com/2010/08/06/sejarah-penemuan-dan-pembuatan%C2%A0vaksin-2/
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yang menjadi sasaran invasi virus. Dalam situasi ini, virus akan dicegah 

agar tidak mendapatkan akses ke sel inang. Sebuah perlindungan yang 

lebih umum adalah kemampuan tubuh untuk membuat sel-sel darah dan 

getah bening yang merusak atau membatasi efektivitas dari serangan virus. 

Seringkali, tubuh manusia yang terinfeksi akan “mempelajari” 

bagaimana merespon terhadap virus tertentu di masa depan, sehingga 

infeksi tunggal, terutama dari virus yang relatif jinak, biasanya 

mengajarkan tubuh bagaimana cara untuk merespon invasi tambahan dari 

virus yang sama. Common cold, misalnya, disebabkan oleh satu dari 

ratusan virus. Setelah sembuh dari pilek, kebanyakan orang resisten 

terhadap virus tertentu yang menyebabkan flu tersebut, meskipun virus flu 

serupa masih akan menyebabkan gejala yang sama atau identik. Untuk 

beberapa virus berbahaya, seseorang mungkin bahkan sudah 

mengembangkan kekebalan terhadap virus tanpa menampakkan gejala 

sakit sama sekali. 

a. Keluarga virus 

Biasanya ada beberapa variasi atau strain dari virus tertentu. 

Tergantung pada jumlah variasi, ahli biologi mengelompokkan virus 

sesuai jenis atau strainnya. Vaksin sering dibuat lebih dari satu 

kelompok virus yang berkaitan. Reaksi pencegahan yang timbul dengan 

vaksinasi multivalen mungkin akan menyebabkan kekebalan untuk 

hampir semua varian kelompok virus, atau setidaknya untuk varian 

virus yang seseorang lebih mungkin terkena. Pilihan spesifik dari 

kelompok virus untuk digunakan dalam pembuatan vaksin ditentukan 

dengan hati-hati dan secara bersama-sama. 

b. Proses pembuatan vaksin 

Produksi vaksin antivirus saat ini merupakan sebuah proses rumit 

bahkan setelah tugas yang berat untuk membuat vaksin potensial di 

laboratorium. Perubahan dari produksi vaksin potensial dengan jumlah 

kecil menjadi produksi bergalon-galon vaksin yang aman dalam sebuah 
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situasi produksi sangat dramatis, dan prosedur laboratorium yang 

sederhana tidak dapat digunakan untuk meningkatkan skala produksi. 

c. Benih virus 

Produksi vaksin dimulai dengan sejumlah kecil virus tertentu (atau 

disebut benih). Virus harus bebas dari „kotoran‟, baik berupa virus yang 

serupa atau variasi dari jenis virus yang sama. Selain itu, benih harus 

disimpan dalam kondisi “ideal”, biasanya beku, yang mencegah virus 

menjadi lebih kuat atau lebih lemah dari yang diinginkan. Benih 

disimpan dalam gelas kecil atau wadah plastik. Jumlah yang kecil 

hanya 5 atau 10 sentimeter kubik, mengandung ribuan hingga jutaan 

virus, nantinya dapat dibuat menjadi ratusan liter 

vaksin. Freezer dipertahankan pada suhu tertentu. Grafik di 

luar freezer akan mencatat secara terus menerus suhu freezer. Sensor 

terhubung dengan alarm yang dapat didengar atau alarm komputer yang 

akan menyala jika suhu freezer berada di luar suhu yang seharusnya. 

d. Pertumbuhan virus 

Setelah mencairkan dan memanaskan benih virus dalam kondisi 

tertentu secara hati-hati (misalnya, pada suhu kamar atau dalam bak 

air), sejumlah kecil sel virus ditempatkan ke dalam “pabrik sel,” sebuah 

mesin kecil yang telah dilengkapi sebuah media pertumbuhan yang 

tepat sehingga sel memungkinkan virus untuk berkembang biak. Setiap 

jenis virus tumbuh terbaik di media tertentu, namun semua media 

umumnya mengandung protein yang berasal dari mamalia, misalnya 

protein murni dari darah sapi. Media juga mengandung protein lain dan 

senyawa organik yang mendorong reproduksi sel virus. Penyediaan 

media yang benar, pada suhu yang tepat, dan dengan jumlah waktu 

yang telah ditetapkan, virus akan bertambah banyak. 

Selain suhu, faktor-faktor lain harus dipantau adalah pH. pH adalah 

ukuran keasaman atau kebasaan, diukur pada skala dari 0 sampai 14. 

dan virus harus disimpan pada pH yang tepat dalam pabrik sel. Air 

tawar yang tidak asam atau basa (netral) memiliki pH 7. Meskipun 
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wadah di mana sel-sel tumbuh tidak terlalu besar (mungkin ukuran pot 

4-8 liter), terdapat sejumlah katup, tabung, dan sensor yang terhubung 

dengannya. Sensor memantau pH dan suhu, dan ada berbagai koneksi 

untuk menambahkan media atau bahan kimia seperti oksigen untuk 

mempertahankan pH, tempat untuk mengambil sampel untuk analisis 

mikroskopik, dan pengaturan steril untuk menambahkan komponen ke 

pabrik sel dan mengambil produk setengah jadi ketika siap. 

Virus dari pabrik sel ini kemudian dipisahkan dari media, dan 

ditempatkan dalam media kedua untuk penumbuhan tambahan. Metode 

awal yang dipakai 40 atau 50 tahun yang lalu yaitu menggunakan botol 

untuk menyimpan campuran, dan pertumbuhan yang dihasilkan berupa 

satu lapis virus di permukaan media. Peneliti kemudian menemukan 

bahwa jika botol itu berubah posisi saat virus tumbuh, virus bisa tetap 

dihasilkan karena lapisan virus tumbuh pada semua permukaan dalam 

botol. 

 

 

 

 

 

Gambar 9.6 Pembuatan vaksin 

Sebuah penemuan penting dalam tahun 1940-an adalah bahwa 

pertumbuhan sel sangat dirangsang oleh penambahan enzim pada 

medium, yang paling umum digunakan yaitu tripsin. Enzim adalah 

protein yang juga berfungsi sebagai katalis dalam memberi makan dan 

pertumbuhan sel. Dalam praktek saat ini, botol tidak digunakan sama 
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sekali. Virus yang sedang tumbuh disimpan dalam wadah yang lebih 

besar namun mirip dengan pabrik sel, dan dicampur dengan “manik-

manik,” partikel mikroskopis dimana virus dapat menempelkan diri. 

Penggunaan “manik-manik” memberi virus daerah yang lebih besar 

untuk menempelkan diri, dan akibatnya, pertumbuhan virus menjadi 

yang jauh lebih besar. Seperti dalam pabrik sel, suhu dan pH dikontrol 

secara ketat. Waktu yang dihabiskan virus untuk tumbuh bervariasi 

sesuai dengan jenis virus yang diproduksi, dan hal itu sebuah rahasia 

yang dijaga ketat oleh pabrik. 

e. Pemisahan virus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 9.7 Pemisahan virus 

Ketika sudah tercapai jumlah virus yang cukup banyak, virus 

dipisahkan dari manik-manik dalam satu atau beberapa cara. Kaldu ini 

kemudian dialirkan melalui sebuah filter dengan bukaan yang cukup 

besar yang memungkinkan virus untuk melewatinya, namun cukup 

kecil untuk mencegah manik-manik dapat lewat. Campuran ini 

sentrifugasi beberapa kali untuk memisahkan virus dari manik-manik 

dalam wadah sehingga virus kemudian dapat dipisahkan. Alternatif lain 

yaitu dengan mengaliri campuran manik-manik dengan media lain 

sehingga mencuci manik-manik dari virus. 
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f. Memilih strain virus  

 

Gambar 9.10 Memilih strain virus 

 

Vaksin bisa dibuat baik dari virus yang dilemahkan atau virus yang 

dimatikan. Pemilihan satu dari yang lain tergantung pada sejumlah 

faktor termasuk kemanjuran vaksin yang dihasilkan dan efek sekunder. 

Virus yang dibuat hampir setiap tahun sebagai respon terhadap varian 

baru virus penyebab, biasanya berupa virus yang dilemahkan. Virulensi 

virus bisa menentukan pilihan; vaksin rabies, misalnya, selalu vaksin 

dari virus yang dimatikan. Jika vaksin dari virus dilemahkan, virus 

biasanya dilemahkan sebelum dimulai proses produksi. Strain yang 

dipilih secara hati-hati dibudidayakan (ditumbuhkan) berulang kali di 

berbagai media. Ada jenis virus yang benar-benar menjadi kuat saat 

mereka tumbuh. Strain ini jelas tidak dapat digunakan untuk vaksin 

„attenuated‟. Strain lainnya menjadi terlalu lemah karena 

dibudidayakan berulang-ulang, dan ini juga tidak dapat diterima untuk 

penggunaan vaksin. Seperti bubur, kursi, dan tempat tidur yang disukai 

Goldilocks, hanya beberapa virus yang “tepat” mencapai tingkat 

atenuasi yang membuat mereka dapat diterima untuk penggunaan 

vaksin, dan tidak mengalami perubahan dalam kekuatannya. Teknologi 
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molekuler terbaru telah memungkinkan atenuasi virus hidup dengan 

memanipulasi molekul, tetapi metode ini masih langka. Virus ini 

kemudian dipisahkan dari media tempat dimana virus itu tumbuh. 

Vaksin yang berasal dari beberapa jenis virus (seperti kebanyakan 

vaksin) dikombinasikan sebelum pengemasan. Jumlah aktual dari 

vaksin yang diberikan kepada pasien akan relatif kecil dibandingkan 

dengan jumlah medium yang dengan apa vaksin tersebut diberikan. 

Keputusan mengenai apakah akan menggunakan air, alkohol, atau 

solusi lain untuk injeksi vaksin, misalnya, dibuat setelah tes berulang-

ulang demi keselamatan, steritilitas, dan stabilitas. 

g. Pengontrolan kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.11 Pengontrolan kualitas 

Gaun Tyvek untuk melindungi pekerja yang membuat dan 

mengemas vaksin. Untuk melindungi kemurnian vaksin dan 

keselamatan pekerja yang membuat dan mengemas vaksin, kondisi 

kebersihan laboratorium diamati pada seluruh prosedur. Semua transfer 

virus dan media dilakukan dalam kondisi steril, dan semua instrumen 

yang digunakan disterilisasi dalam autoklaf (mesin yang membunuh 
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organisme dengan suhu tinggi, dan yang berukuran sekecil kotak 

perhiasan atau sebesar lift) sebelum dan sesudah digunakan. Pekerja 

yang melakukan prosedur memakai pakaian pelindung yang meliputi 

gaun Tyvek sekali pakai, sarung tangan, sepatu bot, jaring rambut, dan 

masker wajah. Ruangan pabrik sendiri memakai AC yang khusus 

sehingga jumlah partikel di udara minimal. 

 

6. Cara Aplikasi Vaksin ada Bermacam-macam Tergantung pada 

Sediaan Vaksin,  Kondisi serta Jumlah Ikan yang akan Divaksin. 

a. Melalui suntikan (injection),  hanya dapat dilakukan pada ikan yang 

ukurannya besar dan jumlahnya tidak terlalu banyak.  Cara ini sangat 

efektif, tetapi banyak memerlukan tenaga serta waktu dalam 

pelaksanaannya. 

 b. Melalui makanan (oral), cara ini sangat efisien namun efikasi yang 

diperlihatkan sangat lambat, selain itu memerlukan jumlah antigen yang 

banyak. 

 c. Melalui perendaman (immersion), ada 2 cara perendaman yaitu 

perendaman langsung dan perendaman tidak langsung. Perendaman 

langsung dilakukan dengan merendam ikan secara langsung di dalam 

sediaan vaksin pada konsentrasi tertentu. Sedangkan perendaman tidak 

langsung yaitu sebelum ikan direndam dalam sediaan vaksin terlebih 

dahulu harus direndam dalam suatu larutan yang tekanan osmosenya 

lebih pekat dari sediaan vaksin, misalnya larutan garam (NaCl), baru 

kemudian ikan dimasukkan kedalam sediaan vaksin. Namun cara 

perendaman tidak langsung ini dapat menimbulkan stress pada ikan. 

 d. Melalui semprotan dengan tekanan tinggi, ikan dikumpulkan dalam 

suatu tempat kemudian disemprot dengan vaksin. Metoda ini 

menggunakan alat penyemprot dengan tenaga cukup tinggi supaya 

vaksin dapat masuk kedalam tubuh ikan. Namun cara ini dapat 

menyebabkan ikan mengalami stres akibat terlepasnya lendir. 
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9.3 Insulin   

Pada awalnya sediaan insulin merupakan ekstrak gubal pankreas sapi 

dan babi. Nilai terapi sediaan seperti ini sangat rendah, disebabkan oleh 

adanya pengotor. Hal ini menjadi semakin buruk jika diperlukan penggunaan 

berulangkali. Pengendapan dengan alkohol menghasilkan sediaan insulin 

yang agak murni.  

Tabel. 9.1  Variasi asam amino insulin dari beberapa spesies  

Spesies  A8 A9 A10 B30 

Manusia  Thr  Ser  Ile  Thr 

Babi  Thr Ser Ile Ala 

Sapi Ala  Ser Val  Ala 

Kambing  Ala Gly  Val Ala 

Kuda  Thr Gly Ile Ala 

Ayam His  Asn Thr Ala 

Bebek  Glu  Asn  Pro  Thr 

 

Insulin manusia hasil teknologi DNA rekombinan pertama kali 

disetujui pada 1982, merupakan hasil penelitian dari Genentech dan 

merupakan produk hasil teknologi DNA rekombinan pertama yang disetujui 

penggunaan pada manusia. Produksi insulin dengan cara ini menunjukkan 

beberapa keunggulan :  

a). Pengadaannya lebih mudah  

b). Menghilangkan risiko penyebaran penyakit yang disebabkan oleh patogen 

yang terdapat pada jaringan hewan 

c). Lebih menguntungkan jika dilihat pada aras ekonomi 

Sebagai gambaran ditunjukkan bahwa insulin yang diperoleh dari 

seekor babi hanya cukup untuk pengobatan dalam tiga hari. Sedangkan 

teknologi rekombinan DNA memberikan cara untuk memenuhi kebutuhan 

insulin dunia. Pendekatan awal dilakukan oleh peneliti Genentech dengan 
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menyisipkan sekuen nukleotida yang menyandi rantai A dab B insulin 

masing-masing pada vektor dan diekspresikan pada dua sel E.coli. 

Gen insulin diekspresikan dengan pengendalian promotor kuat lac dan 

merupakan protein fusi yang terdiri atas beberapa asam amino β-

galaktosidase. Setiap gena dibuat sedemikian rupa sehingga bagian β-

galaktosidase dan insulin dipisahkan oleh metionin sehingga bagian insulin 

dapat dipotong dari bagian β-galaktosidase dengan perlakuan sianogen 

bromida. Kedua sel ini dibiakan terpisah pada fermentor skala besar, 

kemudian dilakukan pemurnian rantai insulin dengan kromatografi. Rantai A 

dan B kemudian dicampur dan diinkubasi pada kondisi oksidasi tertentu 

sehingga terbentuk ikatan disulfida dan terbentuk insulin aktif.  

Metode lain dikembangkan oleh laboratorium Eli Lilly dengan 

menyisipkan sikuen  nukleotida penyandi proinsulin manusia pada vektor dan 

diekspresikan dalam E.coli. Kemudian dilanjutkan pemurnian dan 

pemotongan proteolitik peptida  C in vitro. Pendekatan ini lebih disenangi 

karena hanya memerlukan satu fermentasi dan dilanjutkan serangkaian 

langkah pemurnian. Produk rekombinan ini sama dengan insulin aslinya. Hal 

yang perlu diperhatikan adalah adanya pengotor yang berupa protein E.coli 

karena molekul ini sangat imunogenik.  

Pemurnian yang ketat harus dilakukan dengan beberapa tahap 

kromatografi (biasanya dengan gel filtrasi dan penukar ion dan dilanjutkan 

dengan interaksi hidrofobik). Proses pemurnian dilakukan dengan HPLC fasa 

terbalik dengan mengguanakan kolom C8 atau C18 yang mempunyai volume 

internal lebih dari 80 liter dan sampai 1200 g insulin dimasukkan untuk sekali 

pemisahan. Pemisahan dilakukan dengan mengguanakan fasa gerak asam, 

dengan pH di bawah Pi insulin 5,3 supaya insulin tetap larut, kemudian 

dilanjutkan dengan elusi bergradien dengan asetonitril. Insulin terelusi pada 

asetonitril 15%-30%. Karena sampel yang dimasukkan sudah cukup murni 

(95%) hasil pemisahan ini dapat menghasilkan kemurnian sampai 99%. 

Terdapat ulang proses ini lebih dari 95% dan setiap pemisahan dengan 

kromatografi memerlukan waktu sekitar 1 jam. Proses ini tidak hanya 
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menghilangkan pengotor dari E.coli tetapi juga efektif untuk memisahkan 

turunan insulin termodifikasi dari insulin alami. Hasil akhir preparat ini masih 

mengandung pengotor dalam aras yang sangat rendah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.12. 

Penggunaan bakteri untuk produksi insulin manusia (Thieman, et al, 2004) 

9.4. Antibodi Monoklonal 

Antibodi monoklonal adalah zat yang diproduksi oleh sel gabungan tipe 

tunggal yang memiliki kekhususan tambahan.  Ini adalah komponen penting 

dari sistem kekebalan tubuh.  Mereka dapat mengenali dan mengikat ke 

antigen yang spesifik.  Pada teknologi antibodi monoklonal, sel tumor (sel 

meiloma) yang dapat mereplikasi tanpa henti digabungkan dengan sel 

mamalia yang memproduksi antibodi.  Hasil penggabungan sel ini adalah 

hybridoma, yang akan terus memproduksi antibodi.  Antibodi monoklonal 

mengenali setiap determinan antigen (bagian dari makromolekul yang 

dikenali oleh sistem kekebalan tubuh atau epitope).  Mereka menyerang 

molekul targetnya dan mereka dapat memilah antara epitope yang 

sama.  Selain sangat spesifik, mereka memberikan landasan untuk 

perlindungan melawan patogen.  

 

  



 

237 

 

1. Pembuatan Antibodi Monoklonal 

Tahap pembuatan antibodi monoklonal pada prinsipnya meliputi: 

a. Imunisasi mencit 

Mencit berumur 4-6 minggu.  Mencit diimunisasi dengan antigen 

tertentu yang diinginkan pada bagian vena ekor mencit. 

b. Persiapan sel limfosit dari sel limpa mencit 

Mencit yang telah diimunisasi selama 6 minngu dimatikan, dan 

direndam di dalam alkohol 70%. Limpa diambil secara aseptik. Limpa 

yang masih utuh dan segar dipotong kecil-kecil untuk mengeluarkan sel 

limpa (limfosit). Potongan-potongan limpa di tekan-tekan menggunakan 

pinset untuk mengeluarkan limfositnya kedalam medium.   

c. Fusi sel limpa dan sel mieloma 

Fusi dilakukan dengan mencampurkan limfosit mencit dengan sel 

mieloma, pada perbandingan 10: 1.  Campuran sel di sentrifusi dengan 

kecepatan 1000 rpm pada suhu kamar selama 7 menit.  Selanjutnya 

supernatan dibuang. Ke dalam tabung berisi pelet sel fusan 

ditambahkan 1 ml larutan 50% polietilen glikol (PEG 4000) dalam 

DMEM-NBS, setetes demi setetes menggunakan pipet ukur 1 ml sambil 

digoyang. Penetesan PEG dilakukan sambil menggoyang tabung fusan.  

Kemudian suspensi didistribusikan ke dalam lubang cawan mikro 

(microplate) steril dan bertutup, 100 ml setiap lubang, dan cawan mikro 

diinkubasikan di dalam inkubator CO2 bersuhu 37
o
C.  Kemudian pada 

hari ke-11 hingga ke-30 pertumbuhan sel hibridoma di setiap lubang 

cawan diamati dengan melihat koloni yang tumbuh di dasar lubang, dan 

lubang yang ditumbuhi sel hibridoma diberi tanda. Apabila koloni sel 

hibridoma sudah tumbuh kurang lebih 1/5 luasan dasar lubang, maka 

skring (seleksi) hibridoma penghasil McAb dilakukan. seleksi 

hibridoma penghasil McAb.  

d. Perawatan sel hibridoma hasil fusi 

Medium sel hibridoma diganti untuk pertama kalinya pada hari ke-5 

setelah fusi dengan cara mengambil media sebanyak 100 ul/sumur dan 
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digantikan dengan medium HAT baru sebanyak 100 ul/sumur. 

Penggantian medium selanjutnya dilakukan setiap 3 hari dengan 

medium HT (HAT tanpa Aminopterin).  Sel hibridoma yang sudah 

terlalu banyak dalam pelat mikro 96 sumur harus segera dipindahkan ke 

dalam pelat mikro 24 sumur yang sudah berisi medium sebanyak 1 

ml/sumur. Begitu pula jika sel dalam pelat mikro 24 sumur sudah penuh 

juga harus segera dipindahkan kedalam pelat mikro 6 sumur yang sudah 

berisi medium kultur sebanyak 2 ml/sumur.   

e. Skrining sel hibridoma 

Hibridoma yang tumbuh diharapkan mensekresikan antibodi ke dalam 

medium, sehingga cairan medium tempat hibridoma tumbuh 

mengandung antibodi. Keberhasilan memperoleh hibridoma penghasil 

antibodi diperiksa dengan menguji antigen yang bersangkutan 

menggunakan teknik Antigen Adsorption Indirect (AAI)-ELISA dan 

Indirect Double Antibody Sandwich (IDAS)-ELISA (Jumanto 1998; 

tidak dipublikasi).  Hasil reaksi ELISA diukur menggunakan 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 415 nm. Reaksi positif 

(>0) berarti hibridoma menghasilkan McAb. Akhirnya, lubang cawan 

biakan hibridoma yang menghasilkan McAb diberi tanda.  Skrining 

hibridoma penghasil McAb dilakukan dua kali. Skrining I dilakukan 

untuk memperoleh hibridoma yang dapat menghasilkan McAb. 

Skrining II dilakukan dengan cara yang sama dengan skrining I, tetapi 

untuk memilih kembali sel hibridoma penghasil McAb yang potensial 

menghasilkan McAb tinggi dan stabil, dari koloni hibridoma penghasil 

McAb yang diperoleh pada seleksi I. 
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Berikut ringkasan kegiatan pembuatan antibodi monoklonal yang 

disajikan dalam bentuk gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faktor Penentu Keberhasilan Produksi Antibodi Monoklonal 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan pembuatan 

antibodi monoklonal antara lain: 

a. Produksi galur sel hibridoma 

b. Keberhasilan imunisasi hewan donor yang digunakan 

c. Pengetahuan dan pengalaman dasar tentang kultur sel (termasuk 

pembuatan medium, pemeliharaan, dan penyimpanan galur sel) 

d. Pengembangan teknik serologi yang relatif sederhana, cepat, dan akurat 

untuk mengkarakterisasi dan mengidentifikasi antibodi.   

 

Gambar 9.13 Skema tahapan kegiatan produksi antibodi monoklonal dari imunisasi 

sampai mendapatkan klon hibridoma. 

Hibrisoma Beku Pemberian dan 

pengumpulan asites 

Klon yang tumbuh 

Uji antibodi 
Klon hibrida 

Positif 

Seleksi dalam 

media HAT 

Sel Limfa 

10 X 

Sel mieloma 

1 X 

Fusi 

Suspensi berisi sel miolema 
Imunisasi 
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e. Antigen dan esei serologis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan 

karakterisasi antibodihibridoma. 

 

3. Fungsi Antibodi Monoklonal 

Antibodi monoklonal sekarang telah digunakan untuk banyak masalah 

diagnostik seperti: mengidentifikasi agen infeksi, mengidentifikasi tumor, 

antigen dan antibodi auto, mengukur protein dan level drug pada serum, 

mengenali darah dan jaringan, mengidentifikasi sel spesifik yang terlibat dalam 

respon kekebalan dan mengidentifikasi serta mengkuantifikasi hormon.  

Antibodi monoklonal telah diproduksi untuk berbagai patogen tanaman 

termasuk virus, fitoplasma, dan bakteri. Antibodi monoklonal digunakan 

sebagai obat inovasi baru dalam usaha manusia melawan kanker yang dikenal 

dengan antibody monoclonal drug, dengan cara: 1) membuat sel kanker lebih 

dikenali oleh sistem immun, 2) menghambat faktor-faktor pertumbuhan sel 

kanker, dan 3) menghantarkan radiasi ke sel kanker 

Studi transfer pasif pada hewan primata dengan menggunakan kombinasi 

dari MAbs ini telah memberikan bukti yang kuat bahwa MAbs mampu 

mengendalikan perkembangbiakan virus dan mencegah infeksi virus HIV-1 

tanpa melalui usus dan melalui jaringan lendir. Data baru-baru ini 

menunjukkan bahwa dalam beberapa individu yang terinfeksi HIV, MAbs ini 

dapat mengurangi tingkat pengikatan kembali virus dengan mengikuti sebuah 

interupsi pengujian yang terstruktur. Lebih jauh lagi, penelitian tantangan oral 

pada bayi monyet macaque yang baru lahir mendukung penggunaan MAbs 

yang dinetralisir untuk pencegahan penularan virus pada bayi manusia.  

Imunisasi pasif dengan menggunakan MAbs yang dinetralisir menunjukkan 

sebuah strategi untuk pencegahan infeksi yang ditularkan lewat menyusui 

(MTCT, Mother-to-child transmition).  Hal ini lah yang mendasari untuk 

dilakukan penelitian untuk mencegah penularan subtipe C HIV-1 dari ibu ke 

bayi dengan menggunakan MAbs. 

 

 

http://www.juraganmedis.com/search/kanker
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Gambar 9.14. Produksi antibodi monoklonal  (Thieman, et al, 2004) 

9.5. Terapi Gena  

Terapi gena dikelompokan dalam terapi gena germ-line dan terapi gena 

somatik. Terapi gena germ-line bermaksud memasukan gena ke dalam sel 

germ atau sel embrio omnipoten (pada tahap 4-8 sel). Terapi gena germ-cell 

pada manusia tidak diperkenankan karena alasan moral. Terapi gena somatik 

dilakukan dengan memasukan suatu ke dalam sel somatik. Pertimbangan 

moral pada terapi gena somatik telah dibicarakan secara panjang-lebar dan 

menghasilkan suatu persetujuan untuk memanipulasi genetik sel somatik 

pasien dengan tujuan membetulkan kerusakan gena yang ada. Cara terapi 

gena saat ini dengan cara menambahkan suatu gena sehat pada pasien.    

1. Terapi gena-terapi gena ex vivo-in vivo 

a. Terapi gena ex vivo 

 Sel dari sejumlah organ dan jaringan (seperti kulit, sistem hemopoietik, 

hati) atau dari jaringan tumor dapat diambil dari pasien dan kemudian 

dibiakan dalam laboratorium. Selama pembiakan, sel itu dimasuki suatu 

gena tertentu untuk terapi penyakit itu. Kemudian diikuti dengan reinfusi 

atau reimplementasi dari sel tertransduksi itu ke pasien. Penggunaan sel 

penderita untuk diperlakukan (sel otologus) untuk meyakinkan tidak ada 

respon imun yang merugikan setelah infusi atau transplantasi. Terapi gena 
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ex vivo saat ini banyak digunakan pada uji klinis, kebanyakan 

menggunakan vektor retrovirus untuk memasukkan suatu gena ke dalam 

sel penerima.  

Tabel 9.2 Beberapa terapi gena yang telah dilakukan 

Terapi gena  Kondisi  Sel target  

Deaminase adenosin  Defisiensi deaminase 

Adenosin  

Limfosit  

Sel sum-sum tulang  

Faktor nekrosis tumor  Melanoma  Limfosit, sel tumor  

Interleukin-2 Melanoma  

Glioblastoma, kanker 

Sel renal  

Sel tumor  

Faktor IX Hemofilia B Fibroblas kulit  

Reseptor LDL  Hiperkolesterolemia  Sel liver  

Kinase timidin-HSV Glioblastona, AIDS 

Kanker ovarium  

Sel tumor, sel T 

Cytic fibrosis 

transmembrane  

regulator 

Cytic fibrosis Hidung dan epitel  

Saluran udara  

Multidrug resistance 1 

p53  

Kanker payudara  

Karsinoma squamus  

Kepala dan leher  

Sel CD34 darah  

sel tumor 

 

b. Terapi gena in vivo  

 Organ seperti paru-paru, otak, jantung tidak cocok untuk terapi gena ex 

vivo, sebab pembiakan sel target dan retransplantasi tidak mungkin 

dilakukan. Oleh karena itu, terapi gena somatik, dilakukan dengan 

pemindahan gena in vivo, dengan kata lain dengan memberikan gena 

tertentu baik secara lokal maupun sistemik. Penggunaan vektor retrovirus 

memerlukan kondisi sel target yang sedang membelah supaya dapat 

terinfeksi. Akan tetapi, banyak jaringan yang merupakan target terapi 

gena, sebagian besar selnya dalam keadaan tidak membelah. Akibatnya, 

sejumlah strategi diperlukan baik pengguanaan sistem vektor virus 

maupun non virus untuk menghantarkan gena terapi ke sel target yang 

sangat bervariasi seperti kulit, otot, usus, liver, dan sel darah. Sistem 

penghantar gena in vivo yang ideal adalah efisiensi tinggi masuknya gen 

terapetik dalam sel target, gena itu dapat masuk ke inti sel dengan sedikit 
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mungkin terdegradasi, dan gena itu tetap terekspresi walaupun ada 

perubahan kondisi. 

 

2. Penyakit Target untuk Terapi Gena  

a. Kelainan keturunan  

Untuk terapi gena somatik pada kusus kerusakan suatu gena, maka 

gena sehat dimasukkan ke dalam sel tertentu yang mengekspresikan gena 

itu. Kelainan dapat juga terjadi karena kekuatan ekspresinya tidak cukup 

sehingga menunjukkan gejala suatu penyakit. Oleh karena itu, pada 

kelainan gena itu tidak semua organ terlibat dalam ekspresi gena itu maka 

terapi gen somatik dilakukan pada sel atau organ dimana penyakit itu 

termanifest, seperti sistem hemopoietik pada defisiensi deaminase 

adenosin  (ADA), epitel saluran pernapasan pada cystic fibrosis, otot pada 

ducheme muscular dystrophy dan hati pada familial hypocholesterolemia 

dan hemofilia. Pada kerusakan suatu gena, diperlukan suatu gena terapi 

yang dimasukkan dan diekspresikan. Hal ini dapat dicapai dengan cara 

penyisipan gena itu pada genom atau dengan menggunakan vektor 

ekspresi episom. 

b. Kanker  

Contoh pendekatan yang biasa digunakan pada terapi gena adalah 

sebagai berikut:  

1) Gena sitokin : misalnya GM-CSF, IFN-y dan interleukin (IL-2) 

untuk sel kanker.   

2) Gena bunuh diri : misalnya gena kinase timidin virus herpes simplex 

(HSV-tk) 

3) Gena supresor : misalnya p53 yang termutasi seperti terjadi pada 

kebnyakan kanker dan menyebabkan ekspresinya berlebihan 

4) Proteksi sel hematopoietik dari pengaruh toksik kemoterapi dengan 

memasukkan gena resisten terhadap obat misalnya gena resisten 

terhadap berbagai obat  (MDRI). 
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3. Metode Transfer Gena  

a. Transfer gena non virus  

Sistem penghantar gena non virus dilakukan dengan memasukkan 

DNA langsung ke dalam sel jaringan terget. Ketika DNA plasmid 

diinjeksikkan pada otot, maka beberapa sel kemasukan DNA terapeutik. 

Pada percobaan ini, gena reporter terekspresi lebih dari 50 hari. 

Walaupun terlihat sederhana, pendekatan ini terbatas untuk jaringan 

tertentu dan diperlukan DNA dalam jumlah besar. DNA murni 

membawa gena terapeutik yang dilapisi partikel emas dimasukkan 

dengan senapan gena, masuk kedalam sel kulit, dan jika jaringan tumor 

telah diiris dapat kedalam sel. Dengan cara ini, gena terapeutik 

terekspresi dalam jaringan target, dan protein yang dihasilkan masuk ke 

dalam sistem sirkulasi. Secara teori, pelepasan protein terapeutik dalam 

sistem sirkulasi akan mencapai jaringan target yang sulit dicapai secara 

langsung. Akan tetapi, kebanyakan protein yang bukan bagian dari 

sistem sirkulasi akan terdegradasi dalam darah.  

b. Transfer gena dengan vektor virus  

  Virus mempunyai kemampuan menginfeksi sel dan menghantarkan 

secara efisien DNA-nya ke dalam inti sel target. Pada umumnya, virus 

menunjukkan kemampuannya transfer gena lebih efisien daripada 

sistem non-virus. Jika digunakan virus sebagai pembawa gena terapi, 

diperlukan virus dengan kriteria :  

1). Tidak seperti virus varian alami, virus ini tidak dapat melakukan 

replikasi. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus tidak 

terkendali. 

2). Virus ini harus tidak mempunyai sifat yang tidak diinginkan 

3). Genom virus harus dapat disisipi gena terapi dengan ukuran cukup 

besar. Virus yang biasa digunakan untuk transfer gena adalah jenis 

retrovirus dan adenovirus.  
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9.6  Latihan Soal/Proyek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diskusikan dalam kelompok anda mengapa virus korona atau flu 

burung begitu cepat menular melalui udara? 

2. Bagaimanakah mekanisme bioteknologi dalam memproduksi 

antibodi? jelaskanlah salah satu contoh! 

3. Diskusikan bagaimana terapi gen dapat mengatasi atau 

mengurangi penderita cencer! 

4. Sebutkan dan jelaskanlah contoh-contoh vaksin produk 

bioteknologi sertakan dengan fungsinya!  

5. Jelaskanlah bagaimana mekanisme dalam pembuatan vaksin dan 

bagaimanakah sistem kerja vaksin di dalam tubuh manusia! 

6. Ada rekayasa genetika pada bakteri untuk menghasilkan hormon 

insulin yang penting  dalam pengendalian gula darah pada 

penderita diabetes. Jelaskanlah tahap-tahap tersebut! 

7. Diskusikanlah untuk menghasilkan antibodi dan hormon dalam 

jumlah besar dalam waktu relatif singkat digunakan teknik apa? 

Dan bagaimana prosesnya? 

8. Apa perbedaan terapi gen in vivo dan ex vivo sertakan dengan 

mekanisme dan contoh penerapannya! 

9. Diskusikanlah faktor-faktor apa saja dalam penentuan 

keberhasilan produksi antibodi monoklonal! 
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Pada bab ini akan 

dipelajari tentang:  

• Pengertian 

bioteknologi mikrobia 

• Jenis-jenis 

Bioteknologi Mikrobia  

• Mekanisme 

Bioteknologi Mikrobia 

(pupuk)  

• Manfaat Bioteknologi 

Mikrobia (pupuk), 

• Tugas dan proyek 

bioteknologi 

  

Akhir-akhir ini, pengembangan teknologi 

konservasi energi telah banyak ditingkatkan 

untuk mencapai produk teknologi yang ramah 

lingkungan. Pengembangan energi dominan 

terjadi pada non-bioteknologi, walaupun 

secara kenyataan, terdapat banyak usaha-

usaha pengembangan bioteknologi sebagai 

dasar teknologi konservasi energi, namun 

jumlahnya masih sangat sedikit. Hal inilah 

yang mengindikasikan melambatnya 

pengembangan teknologi konservasi energi 

berbasis renewable energy technology. 

Penggunaan teknologi berbasis microbial 

menjadi solusi terbaik saat ini, dikarenakan 

pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak 

lingkungan yang buruk, melainkan 

memberikan kontribusi adaptasi dan mitigasi 

 

BAB 10 

BIOTEKNOLOGI MIKROBA 
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10.1. Pengertian 

Pupuk hayati adalah mikrobia yang diberikan ke dalam tanah untuk 

meningkatkan pengambilan hara oleh tanaman dari dalam tanah atau udara. 

Umumnya digunakan mikrobia yang mampu hidup bersama (simbiosis) 

dengan tanaman inangnya. Keuntungan diperoleh oleh kedua pihak, 

tanaman inang mendapatkan tambahan unsur hara yang diperlukan, 

sedangkan mikrobia mendapatkan bahan organik untuk aktivitas dan 

pertumbuhannya. 

Istilah pupuk hayati digunakan sebagai nama kolektif untuk semua 

kelompok fungsional mikroba tanah yang dapat berfungsi sebagai penyedia 

hara dalam tanah, sehingga dapat tersedia bagi tanaman. Pemakaian istilah 

ini relatif baru dibandingkan dengan saat penggunaan salah satu jenis pupuk 

hayati komersial pertama didunia yaitu inokulan Rhizobium yang sudah 

lebih dari 100 tahun yang lalu. Pupuk hayati dalam buku ini dapat 

didefinisikan sebagai inokulan berbahan aktif organisme  hidup yang 

berfungsi untuk menambat hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara 

dalam tanah bagi tanaman. 

Mikrobia yang digunakan sebagai pupuk hayati (biofertilizer) dapat 

diberikan langsung kedalam tanah, disertakan dalam pupuk organik atau 

disalutkan pada benih yang akan ditanam. Penggunaan yang menonjol 

dewasa ini adalah mikrobia penambat N, dan mikrobia untuk meningkatkan 

ketersedian P dalam tanah. Pupuk hayati dapat diterapkan dalam bentuk cair 

maupun padat. Pupuk hayati berbentuk cair umumnya harus segera 

digunakan karena memiliki masa simpan yang singkat, serta mudah 

terkontaminasi. Pupuk hayati dalam bentuk padat lebih mudah digunakan 

dan disimpan (Hardiatmi, 2009). Kualitas pupuk hayati dapat dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan misalnya suhu, pH, dan kontaminan. Faktor 

lingkungan tersebut berpengaruh terhadap masa simpan, viabilitas, dan 

efektivitas induksinya terhadap tanaman. Pupuk hayati yang baik dapat 

disimpan dalam waktu lama tanpa menyebabkan penurunan viabilitas yang 

signifikan. Pupuk hayati adalah mikrobia untuk dikonsumsi. Produk yang 
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dihasilkan dari lahan yang diaplikasikan dengan pupuk hayati lebih sehat, 

enak dan segar karena bebas residu kimia dan tidak berbahaya buat 

dikonsumsi. Produk sayuran yang diproduksi menggunakan pupuk hayati 

EvaGROW biasanya lebih tahan lama jika disimpan pada suhu ruang 

maupun didalam suhu dingin. Aplikasi pupuk hayati secara kontinu tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan dan aman buat petani yang 

mengaplikasikannya. Menghemat Biaya Penggunaan pupuk dan pestisida 

kimia pada lahan pertanian bukan saja menyebabkan kerusakan pada tanah, 

tapi dapat menambah beban produksi, karena mahalnya pupuk dan pestisida 

kimia. 

Penggunaan pupuk hayati dan memadukannya dengan pupuk dasar 

kompos/pupuk organik membuat biaya yang dikeluarkan petani lebih kecil. 

Penggunaan pupuk hayati dapat mengurangi bahkan menghilangkan  

penggunaan pupuk kimia (Urea, NPK, TSP dan lain-lain). Pada aplikasi 

pertanian organik, pupuk kimia tidak digunakan sama sekali, sehingga dapat 

menghemat biaya. Disamping itu penggunaan pestisida kimia harus 

ditiadakan, sehingga beban petani untuk pengadaan pupuk dan pestisida 

kimia dapat dikurangi hingga100%. 

 

10.2. Jenis-jenis Bioteknologi Mikrobia 

Sekarang ini dikenal dua jenis pupuk hayati berdasarkan kandungan 

mikroorganismenya, yakni pupuk hayati tunggal dan pupuk hayati 

majemuk. Pupuk hayati tunggal hanya mengandung satu jenis mikroba yang 

memiliki satu fungsi, semisal mikroba dari jenis Rhizobium sebagai  

penambat nitrogen. Sedangkan pupuk majemuk biasanya memiliki lebih 

dari tiga jenis mikroba (Simanung kalit RDM et al. 2006). 

Jenis pupuk hayati majemuk dikembangkan belakangan ini. Di 

Indonesia pupuk hayati yang beredar dipasaran kecenderungannya dari jenis 

majemuk. Sedangkan di negara-negara maju lebih banyak jenis tunggal. 

Bentuk pupuk hayati yang beredar di pasaran biasanya berbentuk cair dan 

padat (tepung). Merek-merek yang terkenal diantaranya EM , Sumber 
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Subur dan M-Bio. Sedangkan yang berbentuk padat antara lain E vagrow 

dan Solagri. Berikut ini ada macam-macam pupuk hayati yang banyak 

digunakan yaitu (Simanung kalit R D Metal. 2006): 

1. Agronik Farming, yaitu pupuk hayati yang mengandung unsur hara 

makro berupa N,P,K dan unsur hara mikro berupa MgO,SO4,CaO.5 

Mikroorganisme didalamnya besifat majemuk yaitu mikroba pelarut 

fosfat 6.650.000cfu/g dan Azospirilium 1.000.000cfu/g. Cara 

pemakaiannya yaitu dengan mencampurkan 1cc pupuk tersebut kedalam 

1liter air. Hal ini karena pupuk hayati ini cair dengan konsentrasi yang 

tinggi. Pupuk hayati ini memiliki keunggulan yaitu dengan meningkatkan 

hasil panen 20-50%, dapat, mengurangi biaya produksi hingga mencapai 

30% dan tidak diperlukan lagi pupuk kimia (N,P,K). 

2. Pupuk Hayati EMAS (Enhanching Microbial Activities In The Soil), 

yaitu pupuk hayati yang bersifat majemuk dengan memiliki 4 jenis 

mikroba didalamnya berupa Azospirilium lipoverum, Azotobacter 

beijerinckii, Aeromonas punctata, Aspergillus niger. Cara 

penggunaannya yaitu dengan melakukan kombinasi dengan 25-50 % 

dosis pupuk kimia. Penggunaan pupuk ini setara dengan menggunakan 

100% pupuk hayati, sehingga penggunaan pupuk ini akan mengurangi 

biaya total pemupukan. Keunggulan dan manfaat dari pupuk ini yaitu 

mengandung 2 jenis bakteri pengikat N2 dari udara yang tumbuh 

didaerah rhizosfer yang dapat menambahkan N yang diserap akar 

tanaman, satu jenis bakteri pelarut P dapat meningkatkan jumlah hara 

yang dapat diserap akar tanaman baik yang berasal dari partikel pupuk 

maupun dari partikel tanah, satu jenis mikroba lagi yakni jamur dapat 

meningkatkan daya pegang tanah terhadap air dan hara tanah, serta 

dimana keempat jenis mikroba dapat meningkatkan ketersediaan hara 

dalam tanah dan dapat menghasilkan zat tumbuh yang berguna bagi akar 

tanaman. 

3. M-BIO merupakan kultur campuran mikroba yang menguntung dengan 

paten CMF-21 diantaranya bakteri pelarut Fosfat, Lactobacillus sp, 
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Yeast, dan Azospirilium sp. Kandungan pupuk ini yaitu N, P, K, S, Mo, 

Fe, Mn, dan B. Cara pemakaian pupuk ini yaitu dengan melakukan 

penyemprotan (penyiraman) dengan konsentrasi 1ml M-BIO perliter air 

setiap minggu. Keunggulannya yaitu mempercepat dekomposisi bahan-

bahan organik secara fermentasi, melatutkan P yang tidak tersedia 

menjadi bentuk P yang tersedia bagi tanaman, mengikat Nitrogen udara, 

menghasilkan berbagai enzim dan hormon sebagai senyawa bioaktif 

untuk pertumbuhan tanaman, dan menurunkan kadar BOD dan COD 

perairan dan menekan bau busuk. 

4. Pupuk Hayati Mikroriza Zeoriza. Zeorisa merupakan Pupuk Hayati 

Mikorisa sekaligus Pembenah Tanah. Di samping itu ada jenis mikroba 

dari golongan jamur yang disebut mikoriza ditemukan sebagai sumber 

biofertilizer potensial yang dapat meningkatkan produktivitas budidaya 

tanaman. Biofertilizer atau pupuk hayati semacam ini bersifat ramah 

lingkungan dan dapat mempertahankan kualitas tanah secara 

berkelanjutan. Mikoriza mempunyai peran dalam mempercepat suksesi 

pada habitat yang terganggu secara ekstrem. Mikoriza yang menginfeksi 

akar tanaman berperan dalam perbaikan nutrisi tanaman dan 

meningkatkan pertumbuhan, karena hifa yang menginfeksi akar 

mempunyai kemampuan yang tinggi dalam meningkatkan kapasitas 

penyerapan unsur hara fosfat, nitrogen, sulfur, seng, dan unsur esensial 

lainnya. Dengan adanya mikoriza, laju penyerapan unsur hara oleh akar 

bertambah hampir empat kali lipat dibandingkan dengan perakaran 

normal, demikian juga luas penyerapan akar makin bertambah hingga 80 

kali. 

5. Ecocity Pengembangan EMRO, sebagaimana diketahui pupuk organik 

cair ecocity merupakan pengembangan dari teknologi Effektive 

Mikroorganisme (EM) hasil riset Dari Effektive Mikroorganisms 

Research Organisation (EMRO) Jepang yang diciptakan khusus untuk 

tanaman perkebunan atau tanaman tahunan. Teknologi Effektive 

Mikroorganisms (EM) dikembangkan di Jepang Oleh Prof.Teruo Higa 
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pada tahun 1980-an sebagai alternative dalam mewujudkan konsep 

pertanian alami dengan memanfaatkan system alami dan siklus biologi 

dengan mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia. Di 

Indonesia teknologi EM dikembangkan oleh PT. Songgo langit Persada 

pada tahun1990-an dengan merek dagang EM4. 

Ecocity mengandung unsure hara makro dan mikro untuk 

pertumbuhan tanaman, juga mineral lainnya seperti asam amino, vitamin, 

hormone, enzyme dan antioksidan yang berguna untuk meningkatkan 

daya tahan tanaman terhadap penyakit, cuaca dan lingkungan yang 

ekstrim serta diperkaya dengan konsentrat inoculant ECOCITYTM 

adalah konsentrat 7 pupuk organic cair pembenah tanah yang alami yang 

menguntungkan dalam bidang Agronomi dan Agribisnis karena 

ekonomis, praktis dan ramah lingkungan. ECOCITYTM terdiri dari 

konsentrat bahan aktif alami terlarut seperti: C-Organik 25%, Asam 

Amino, Vitamin, Hormon, Enzym, Antioksidant, dan mineral lainnya 

secara seimbang plus Mikroorganisme Pengurai Materi Organik, 

Penambat Nitrogen udara bebas dan Pelarut Fosfat dan Kalium terikat. 

Karena itu, ECOCITYTM merupakan konsep teknologi mutahir dan 

tepat guna yang berwawasan lingkungan dalam bidang mikrobiologi 

untuk memperbaiki fisik, kimia dan biologi tanah serta meningkatkan 

hasil tanaman serta menstabilkan produksi tanaman perkebunan seperti 

Kelapa Sawit, Tebu, Karet, Kopi, Teh, Coklat, Cengkeh, Singkong dan 

tanaman perkebunan lainnya pada masa stress lingkungan atau saat 

musim kemarau. 

 

10.3. Mekanisme Bioteknologi Mikrobia (pupuk) 

 1. Tahap Pengisolasian Mikroorganisme  

 a. Mengambil satu kg tanah yang berasal dari kedalaman 10-15 cm dari 

permukaan tanah. Pilih lokasi tanah subur yang bebas dari gangguan 

manusia, jauh dari pemukiman misalnya dari tanah perkebunan yang 

terawat dengan baik atau dari hutan yang lebat.  
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 b. Tanah tersebut dicampur dengan satu kg daun bambu kering, 5kg 

sekam padi dan 2kg dedak padi, diaduk rata sambil menuangkan air 

secukupnya, sekitar 5L. 

 c. Masukkan campuran tersebut kedalam wadah berdiameter 50 cm 

dengan ketinggian 30cm. Buat lobang berdiameter 10cm ditengah 

tengah campuran.  

 d. Tutup campuran tersebut dan letakkan ditempat yang teduh selama 

satubulan. Aduk campuran tersebut 4 hari sekali dan membuat lobang 

ventilasi baru.  

e. Proses selesai setelah terbentuknya lapisan serat putih dipermukaan 

campuran. 

2. Tahap Peningkatan Jumlah Mikroorganisme  

 a. Campuran kering mikroorganisme diaduk rata, kemudian diambil 8 

sebanyak 500gram dan dimasukkan kedalam jaring plastik. 

 b. Campur 15 liter molase (produk sampingan dari hasil pengolahan gula 

tebu) atau 15kg gula merah cair kedalam wadah berisi 75 liter air 

tanah atau sumur yang bersih.  

 c. Masukkan jaring plastik berisi campuran mikroorganisme tersebut ke 

dalam wadah. 

 d. Aduk merata secara searah. 

 e. Tutup wadah dan biarkan selama satu bulan ditempat yang teduh. 

 f. Indikator kesuksesan tahap ini adalah larutannya berbau harum, jika 

berbau busuk berarti prosesnya gagal. 

3. Proses Produksi Pupuk Hayati  

 a. Satu bagian larutan dimasukkan kedalam wadah yang telah berisi 10 

bagian air yang telah dicampur dengan satu bagian molase. Aduk 

merata secara searah.  

 b. Masukkan potongan/rajangan daun sayur-sayuran seperti daun 

singkong atau daun kangkung sebanyak sepertiga wadah, diaduk 

searah  

 c. Kemudian ditutup. 
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 d. Biarkan campuran tersebut selama 15 hari ditempat yang teduh. 

Cara Pengaplikasian:  

a. Sekitar 100 ml cairan pupuk dimasukkan kedalam 20 liter air untuk 40-

50 tanaman.  

b. Siram ketanaman dan kepermukaan tanah tempat tanaman tumbuh.  

c. Pengaplikasian dilakukan satu kali dalam satu minggu.  

d. Sebaiknya diawal penggarapan tanaman, diaplikasikan pupuk bokasi 

atau kompos sebagai pupuk dasar sekitar 500g/m
2
 

4. Faktor penentu penerapan pupuk hayati di lapangan 

Anjuran pemupukan yang tepat terus digalakkan melalui program 

pemupukan berimbang (dosis dan jenis pupuk yang digunakan sesuai 

dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lokasi/spesifik lokasi), namun 

sejak sekitar tahun 1996 telah terjadi penurunan produktivitas (leveling 

off) sedangkan penggunaan pupuk terus meningkat. Hal ini berarti 

terjadi  penurunan efisiensi pemupukan. Berbagai faktor tanah dan 

lingkungan tanaman harus dikaji lebih mendalam.  

Takaran pupuk yang digunakan untuk memupuk satu jenis tanaman 

akan berbeda untuk masing-masing jenis tanah, hal ini dapat dipahami 

karena setiap jenis tanah memiliki karakteristik dan susunan kimia 

tanah yang berbeda. Oleh karena itu, anjuran (rekomendasi) pemupukan 

harus dibuat lebih rasional dan berimbang berdasarkan kemampuan 

tanah menyediakan hara dan kebutuhan hara tanaman itu sendiri 

sehingga efisiensi penggunaan pupuk dan produksi meningkatkan 

kerusakan lingkungan akibat pemupukan yang berlebihan. Dari uraian 

diatas terlihat bahwa pemakaian pupuk secara berimbang sampai saat 

ini masih merupakan pilihan yang paling baik bagi Petani dalam 

kegiatan usahanya untuk meningkatkan pendapatan. Percepatan 

peningkatan produksi pangan harus dilaksanakan secara konsepsional 

melalui program sosialisasi yang terpadu. Pemupukan yang dilakukan 

pada satu pertanaman berarti menambahkan/menyediakan hara bagi 

tanaman. Dengan demikian program pemupukan berimbang dapat saja 
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menggunakan pupuk tunggal (Urea/ZA,TSP/SP-36 dan KCl) dan atau 

pupuk majemuk. 

 

10.4. Manfaat Bioteknologi Mikrobia (pupuk)  

1. Meyuburkan tanah, pupuk hayati mengandung mikroorganisme yang 

dapat mendegradasi bahan organik sehingga mampu menyediakan unsur 

hara yang dapat diserap tanaman dan menghasilkan enzim alami dan 

vitamin yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah.  

2. Meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, pupuk hayati 

mengandung mikroorganisme lokal (indegenous) unggul. Setiap aplikasi 

pupuk hayati akan meningkatkan populasi dan aktivitas 

mikroorganisme„baik‟dalam tanah. Mikroorganisme aktif yang 

terkandung dalam pupuk hayati mampu mensuplai Nitrogen untuk 

tanaman, melarutkan senyawa Phosfat (P) dan melepaskan senyawa 

Kalium (K) dari ikatan koloid tanah, mengurai residu kimia dan mengikat 

logam berat, menghasilkan zat pemacu tumbuh alami (Giberellin, 

Sitokinin, Asam Indol Asestat), 10 menghasilkan asam amino, enzim 

alami dan vitamin serta menghasilkan zat patogen sebagai pestisida 

hayati. Mikroorganime yang ditambahkan dalam tanah dapat membantu 

proses penggemburan tanah dan mengubah zat menjadi bentuk yang 

dapat diserap oleh tanaman.  

3. Meningkatkan daya serap tanah terhadap air, penggunaan pupuk hayati 

secara tepat akan menyebabkan tanah menjadi gembur. Tanah yang 

gembur akan memiliki pori-pori lebih banyak guna menyalur dan 

menyimpan air tanah untuk kebutuhan tanaman. Pada saat musim 

kemarau, tanah mampu menyediakan air. Sementara pada musim hujan, 

tanah mampu menahan air sehingga resiko erosi dan banjir dapat 

dikurangi.  

4. Menyediakan hara mineral bagi tanaman,  pupuk hayati mengandung 

unsur hara alami berimbang yang dibutuhkan oleh mikroba tanah dan 

tanaman. Pupuk hayati mengandung mikroorganisme unggul yang 
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memiliki kemampuan untuk mengubah unsur hara yang tidak dapat 

diserap tanaman menjadi unsur hara yang tersedia untuk tanaman.  

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, Penggunaan 

pupuk hayati dengan segala kemampuan dan kelebihan yang dimiliki 

oleh mikroorganisme yang dikandungnya dapat meningkatkan kualitas 

dan kuantitas produksi tanaman pertanian sekaligus menghemat biaya 

produksi.  

6. Meningkatkan daya tahan tanaman, kandungan hormon tumbuh alami 

dalam pupuk hayati dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap 

serangan penyakit dan hama. Kehadiran jamur Trichoderma dan 

Aspergillus mampu mengatasi beberapa jenis serangga  hama dan 

patogen penyebab busuk akar.  

7. Menghasilkan produk sehat dan ramah lingkungan, pupuk hayati 

diproduksi menggunakan bahan baku alami yang diproses secara modern 

sehingga tidak meninggalkan residu kimia pada tanaman dan aman untuk 

dikonsumsi. Produk yang dihasilkan dari lahan yang diaplikasikan 

dengan pupuk hayati lebih sehat, enak dan segar karena bebas residu 

kimia dan tidak berbahaya buat dikonsumsi. 

 

10.5 Aplikasi Bioteknologi Mikrobia (Kompos)  

1. Pengertian Kompos dan Proses Pengomposan  

Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari 

campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial 

oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang 

hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik.  

Sedangkan proses pengomposan adalah proses dimana bahan 

organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh 

mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber 

energi.  

Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami 

tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi 
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membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, 

pengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan. 

2. Manfaat Kompos 

Kompos ibarat multivitamin untuk tanah pertanian. Kompos akan 

meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat. 

Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan 

bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk 

mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang 

bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. 

Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara 

dari tanah dan menghasilkan senyawa yang dapat merangsang 

pertumbuhan tanaman. Aktivitas mikroba tanah juga diketahui dapat 

membantu tanaman menghadapi serangan penyakit. 

Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih 

baik kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, 

misalnya hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan 

lebih enak. 

Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa 

aspek: 

a. Aspek Ekonomi: menghemat biaya untuk transportasi dan 

penimbunan limbah, mengurangi volume atau ukuran limbah, 

memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya 

b. Aspek Lingkungan: mengurangi polusi udara karena pembakaran 

limbah, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan 

c. Aspek bagi tanah/tanaman: meningkatkan kesuburan tanah, 

memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan 

kapasitas serap air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, 

meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah 

panen), menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan 

pertumbuhan atau serangan penyakit tanaman dan meningkatkan 

retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. 

https://www.blogger.com/null
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3. Dasar-dasar pengomposan 

a. Bahan-bahan yang dapat dikomposkan 

Pada dasarnya semua bahan-bahan organik padat dapat 

dikomposkan, misalnya: limbah organik rumah tangga, sampah-

sampah organik pasar/kota, kertas, kotoran/limbah peternakan, 

limbah-limbah pertanian, limbah-limbah agroindustri, limbah pabrik 

kertas, limbah pabrik gula, limbah pabrik kelapa sawit, dll. 

b. Proses Pengomposan 

Memahami dengan baik proses pengomposan sangat penting 

untuk dapat membuat kompos dengan kualitas baik. Proses 

pengomposan akan segera berlangsung setelah bahan-bahan mentah 

dicampur. Proses pengomposan secara sederhana dapat dibagi 

menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Selama 

tahap-tahap awal proses, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah 

terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik. Suhu 

tumpukan kompos akan meningkat dengan cepat. Demikian pula 

akan diikuti dengan peningkatan pH kompos. Suhu akan meningkat 

hingga di atas 50
o
-70

o
C. Suhu akan tetap tinggi selama waktu 

tertentu. 

Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba 

Termofilik, yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini 

terjadi dekomposisi/penguraian bahan organik yang sangat aktif. 

Mikroba-mikroba di dalam kompos dengan menggunakan oksigen 

akan menguraikan bahan organik menjadi CO2 uap air dan panas. 

Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu akan 

berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat ini terjadi 

pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu pembentukan komplek liat 

humus. Selama proses pengomposan akan terjadi penyusutan 

volume maupun biomassa bahan. Pengurangan ini dapat mencapai 

30-40% dari volume/bobot awal bahan.  
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Proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik 

(menggunakan oksigen) atau anaerobik (tidak ada oksigen). Proses 

yang dijelaskan sebelumnya adalah proses aerobik, dimana mikroba 

menggunakan oksigen dalam proses dekomposisi bahan organik. 

Proses dekomposisi dapat juga terjadi tanpa menggunakan oksigen 

yang disebut proses anaerobik. Namun, proses ini tidak diinginkan 

selama proses pengomposan karena akan dihasilkan bau yang tidak 

sedap. Proses aerobik akan menghasilkan senyawa-senyawa yang 

berbau tidak sedap, seperti: asam-asam organik (asam asetat, asam 

butirat, asam valerat, puttrecine), amonia, dan H2S. Proses 

pengomposan tergantung pada: karakteristik bahan yang 

dikomposkan, aktivator pengomposan yang dipergunakan dan 

metode pengomposan yang dilakukan. 

4. Faktor yang mempengaruhi proses pengomposan 

Setiap organisme pendegradasi bahan organik membutuhkan 

kondisi lingkungan dan bahan yang berbeda-beda. Apabila kondisinya 

sesuai, maka dekomposer tersebut akan bekerja giat untuk 

mendekomposisi limbah padat organik. Apabila kondisinya kurang 

sesuai atau tidak sesuai, maka organisme tersebut akan dorman, pindah 

ke tempat lain, atau bahkan mati. Menciptakan kondisi yang optimum 

untuk proses pengomposan sangat menentukan keberhasilan proses 

pengomposan itu sendiri. 

5. Konsep Pengolahan Sampah 3R 

Konsep Pengelolaan Sampah 3R adalah konsep pengelolaan 

sampah yang menggunakan konsep Reuse, Reduce, dan Recycle. 

 Reuse (guna ulang)  yaitu kegiatan penggunaan kembali samapah 

yang masih digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi 

lain.  

Contoh kegiatan 3R dirumah tangga Reuse: 
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 Gunakan kembali wadah/ kemasan untuk fungsi yang sama atau 

fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan 

kembali menjadi tempat minyak goreng. 

 Gunakan wadah/kantong yang dapat digunakan berulang-ulang 

 Gunakan baterai yang dapat di charge kembali 

 Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang 

memerlukan 

 Reduce (mengurangi) yaitu mengurangi  segala sesuatu yang 

menyebabkan timbulnya sampah. 

Contoh kegiatan 3R dirumah tangga Reduce: 

 Pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang.  

 Hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan 

sampah dalam jumlah besar.  

 Gunakan produk yang dapat diisi ulang (refill)  

 Kurangi penggunaan bahan sekali pakai 

 Recycle (mendaur ulang) yaitu mengolah sampah menjadi produk 

baru. 

Contoh kegiatan 3R dirumah tangga Recycle: 

 Pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah 

terurai  

 Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos 

 Lakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang yang 

bermanfaat. 

6. Teknologi Pengomposan 

Metode atau teknologi pengomposan dapat dikelompokkan menjadi 

tiga kelompok berdasarkan tingkat teknologi yang dibutuhkan, yaitu : 

a. Pengomposan dengan Teknologi Rendah 

Teknik pengomposan yang termasuk kelompok ini adalah 

Windrow Composting. Kompos ditumpuk dalam barisan tumpukan 

yang disusun sejajar. Tumpukan secara berkala dibolak-balik untuk 
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meningkatkan aerasi, menurunkan suhu apabila suhu terlalu tinggi, dan 

menurunkan kelembaban kompos. Teknik ini sesuai untuk 

pengomposan skala yang besar. Lama pengomposan berkisar antara 3 

hingga 6 bulan, yang tergantung pada karakteristik bahan yang 

dikomposkan. 

Pengomposan dengan teknologi sedang antara lain adalah : 

a). Aerated static pile: gundukan kompos diaerasi statis 

tumpukan/gundukan kompos (seperti windrow system) diberi aerasi 

dengan menggunakan blower mekanik. Tumpukan kompos ditutup 

dengan terpal plastik. Teknik ini dapat mempersingkat waktu 

pengomposan hingga 3-5 minggu. 

b). Aerated compost bins: bak/kotak kompos dengan aerasi 

pengomposan dilakukan di dalam bak-bak yang di bawahnya diberi 

aerasi. Aerasi juga dilakukan dengan menggunakan blower/pompa 

udara. Seringkali ditambahkan pula cacing (vermikompos). Lama 

pengomposan kurang lebih 2-3 minggu dan kompos akan matang 

dalam waktu 2 bulan. 

b. Pengomposan dengan teknologi tinggi 

Pengomposan dengan menggunakan peralatan yang dibuat khusus 

untuk mempercepat proses pengomposan. Terdapat panel-panel untuk 

mengatur kondisi pengomposan dan lebih banyak dilakukan secara 

mekanis. Contoh-contoh pengomposan dengan teknologi tinggi antara 

lain : 

a). Rotary Drum Composter 

Pengomposan dilakukan di dalam drum berputar yang dirancang khusus 

untuk proses pengomposan. Bahan-bahan mentah dihaluskan dan 

dicampur pada saat dimasukkan ke dalam drum. Drum akan berputar 

untuk mengaduk dan memberi aearasi pada kompos. 

b). Box/Tunnel Composting System 

Pengomposan dilakukan dalam kotak-kotak/bak skala besar. Bahan-

bahan mentah akan dihaluskan dan dicampur secara mekanik. Tahap-
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tahap pengomposan berjalan di dalam beberapa bak/kotak sebelum 

akhirnya menjadi produk kompos yang telah matang. 

Sebagian dikontrol dengan menggunakan komputer. Bak pengomposan 

dibagi menjadi dua zona, zona pertama untuk bahan yang masih mentah 

dan selanjutnya diaduk secara mekanik dan diberi aerasi. Kompos akan 

masuk ke bak zona ke dua dan proses pematangan kompos dilanjutkan. 

c. Mechanical Compost Bins 

Sebuah drum khusus dibuat untuk pengomposan limbah rumah tangga. 

7. Metode Pembuatan Kompos 

Material sampah organik, seperti zat tanaman, sisa makanan atau 

kertas, bisa diolah dengan menggunakan proses biologis untuk kompos, 

atau dikenal dengan istilah pengkomposan. Hasilnya adalah kompos 

yang bisa digunakan sebagai pupuk dan gas methana yang bisa 

digunakan untuk membangkitkan listrik. Contoh dari pengelolaan 

sampah menggunakan teknik pengkomposan adalah Green Bin 

Program (program tong hijau) di Toronto, Kanada, dimana sampah 

organik rumah tangga, seperti sampah dapur dan potongan tanaman 

dikumpulkan di kantong khusus untuk di komposkan. 

Di TPA Medan Marelan, pengolahan sampah dengan cara 

pengomposan sayangnya masih dilakukan secara kecil–kecilan. Dari 

sumber yang didapat mengatakan bahwa pengomposan di TPA Medan 

Marelan belum dilakukan secara besar–besaran disebabkan karena 

kurangnya dana dan juga tenaga ahli. 

Proses pengomposan di medan Marelan antara lain: 

Bahan-bahan yang digunakan: sampah atau dedaunan, air. Alat 

yang digunakan: cangkul, pisau, timba, tongkat pengaduk, plastik 

penutup. 

Cara pembuatan: 

a) Mengumpulkan alat dan bahan terlebih dahulu.  
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b) Membuat lubang sebagai tempat pembuatan kompos. Ukuran 

lubang disesuaikan dengan banyaknya kompos yang akan 

dibuat dengan kedalaman sekitar 60-100 cm. 

c) Memotong kecil-kecil dedaunan. Agar proses pengomposan 

berjalan dengan baik dan cepat maka dedaunan harus dipotong 

kecil-kecil terlebih dahulu. 

d) Mencampurkan dedaunan dengan kotoran sapi. Dedaunan yang 

sudah dipotong dicampurkan dengan kotoran sapi yang telah 

disiapkan. 

e) Memasukkan campuran tersebut ke dalam lubang yang telah di 

siapkan. 

f) Menyiram media tersebut setiap hari dengan air secukupnya. 

Agar proses pengomposan berjalan dengan baik, maka media 

kompos harus mengandung air sekitar 50%. 

g)  Menutup media tersebut dengan plastik yang telah disiapkan.  

h) Setelah 3 minggu kompos siap di panen. Setelah 3 minggu atau 

media kompos berwujud lumpur hitam yang mengandung air 

sekitar 50%, kompos siap dipanen. 

i) Mengeringkan media tersebut dengan cara di jemur sampai 

kering. 

j) Mengayak kompos tersebut. Setelah kompos kering kompos 

tersebut diayak agar memperoleh kompos yang halus. 
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10.6  Latihan Soal/Proyek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buatlah langkah-langkah kerja pembuatan pupuk kompos 

dengan memanfaatkan mikroorganisme!  

2. Sebutkan jenis-jenis mikrobia yang digunakan dalam 

pengolahan lingkungan serta manfaatnya! 

3. Diskusikanlah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kinerja mikrobia dalam penanganan lingkungan? 

4. Jelaskanlah manfaat mempelajari bioteknologi mikrobia dalam 

penanganan lingkungan! 

5. Bagaimana mekanisme kerja mikrobia dalam meningkatkan 

kesuburan tanah untuk pertumbuhan tanaman. Jelaskanlah 

menurut pendapat anda! 

6. Diskusikanlah dalam kelompok anda, bagaimana peranan 

bakteri dalam pemisahan logam (biometalurgi)?  

7. Dalam Bioteknologi, mikroorganisme Methanobacterium 

omelianski bermanfaat dalam proses apa saja? 

8. Tumbuhan sangat tergantung pada persenyawaan N dari 

dalam tanah, tetapi dalam pengambilan nitrogen selalu 

membutuhkan organisme penambat nitrogen jelaskanlah 

mengapa terjadi demikian! 

9. Kotoran kuda dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas 

yang digunakan sebagai sumber energi. Jelaskan proses 

terbentuknya biogas tersebut serta bakteri yang terlibat dalam 

proses biogas tersebut! 

10. Baculovirus sebagai insektisida alami memiliki racun yang tidak 

langsung membunuh hama, tetapi menurunkan aktivitas hama 

secara bertahap dan dapat ditularkan ke organis lain melalui 

perkawinan. Sifat ini dikatakan menguntungkan lingkungan, 

jelaskan mengapa demikian! 
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KESIMPULAN  

  Bioteknologi adalah salah satu pencapaian teknologi yang sangat penting 

dalam sejarah umat manusia. Dengan teknologi ini manusia telah mencapai suatu 

aras pemahaman dan aplikasi ilmu yang mempunyai implikasi sangat luas bagi 

kehidupan manusia maupun alam. Perkembangan dalam dunia bioteknologi 

sangat pesat. Beberapa kejadian muncul di media masa seperti masalah tanaman 

kapas transgenik, kloning domba dolly, wabah SARS, flu burung, dan sidik jari 

DNA.  

Bioteknologi adalah manipulasi organisme atau komponen organisme 

tersebut untuk melakukan tugas praktis, menghasilkan produk yang bermanfaat. 

Sejak berabad-abad bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme telah 

berlangsung secara tradisional, seperti pada proses pembuatan anggur, bir, keju, 

sake, dan lain-lain. Proses tradisional ini hanya menggunakan dan mengandalkan 

proses genetik alami dari mikroba. Di dalam setiap jasad seluler terdapat empat 

macam makromolekul utama yang mempunyai peranan sangat penting dalam 

metabolisme dasar jasad hidup, yaitu 1). Karbohidrat, protein, asam nukleat, dan 

lemak (lipid). Dengan adanya sel yang memiliki komponen-komponen tersebut 

yang aktif dalam proses metabolisme maka bioteknologi dapat bekerja dengan 

baik. Dimana dalam bioteknologi meliputi beberapa teknik yaitu:  Fermentasi, 

Analisis Genetik, Seleksi dan Pemuliaan,  Analisis DNA, Kultur Sel dan Jaringan,  

Rekayasa Genetik atau DNA Rekombinan dan lain-lain. 

Dalam bioteknologi konvensional, penerapan teknik-teknik biologi, 

biokimia atau rekayasa masih sangat terbatas sehingga belum mencapai aras 

rekayasa molekuler yang terarah. Dalam hal ini agensia jasad hidup digunakan 

sebagaimana “apa adanya”. Kalaupun ada “rekayasa” maka rekayasa tersebut 

masih dalam aras yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Aplikasi 

bioteknologi secara tradisional, yaitu bioteknologi yang belum mengenal adanya 

istilah genetika dan kloning, sudah cukup lama berlangsung. Bioteknologi ini 

berupa pemanfaatan mikroba dalam fermentasi, seleksi atau persilangan 

tradisional dibidang pertanian dan peternakan untuk mencari bibit unggul.  
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Bioteknologi modern, terjadi manipulasi genetik pada suatu jasad secara 

sangat terarah sehingga hasil manipulasi tersebut dapat diramalkan secara lebih 

pasti. Perkembangan bioteknologi moderen sangat ditentukan oleh perkembangan 

ilmu-ilmu dasar yaitu antara lain mikrobiologi, genetika, dan biokimia. 

Aplikasi bioteknologi sangat berkembang pesat dalam berbagai bidang 

yaitu : bidang pangan, bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang peternakan, 

bidang lingkungan (kaitan dengan pencemaran, hutan,  keanekaragaman hayati, 

mineral bumi).  

1. Bidang pangan, bioteknologi memainkan peran penting dengan 

menyediakan bahan makanan, vitamin, kultur biang dan enzim untuk 

mengolah makanan yang lebih banyak dan lebih berkualitas. 

2. Bidang pertanian, dalam bidang ini para ilmuwan mampu meningkatkan 

tampilan buah dan sayuran, memperpanjang waktu makanan dapat disimpan, 

meningkatkan kandungan nutrisi tanaman serta tanaman yang tahan penyakit 

dan hama. Di masa mendatang, para ahli bioteknologi berharap mampu 

menghasilkan tanaman yang tahan terhadap kondisi buruk iklim seperti 

kering, panas tinggi ataupun dingin, sehingga menjadikan petani dapat 

memanfaatkan tanah yang sebelumnya jarang diusahakan. 

3. Bidang kesehatan, bioteknologi kesehatan merupakan bidang yang menonjol 

perkembangannya karena mempunyai nilai komersial tinggi. Sebagai contoh, 

asetosal, berat molekul 180, dibuat dengan sintesis, dosis satu hari 3 g, 

bernilai satu sen dolar. Sedangkan leukine, protein berukuran 17 kDa, yang 

dibuat dengan teknologi DNA rekombinan dan diekspresikan dalam 

Escherichia coli, dosis pemakaian 250 µg berharga 1.000 dolar. Lingkup 

bioteknologi kesehatan meliputi penggunaan sel hidup, yakni 

mikroorganisme, kultur jaringan, atau enzim untuk menghasilkan suatu obat, 

pengobatan, atau alat diagnostik. 

4. Bidang peternakan, bioteknologi hewan dikembangkan untuk bidang 

kesehatan, meningkatkan kualitas bahan makanan, meningkatkan pengetahuan 

mengenai hewan termasuk manusia. Dalam aplikasinya manipulasi genetik 

merupakan satu-satunya cara dalam bidang bioteknologi reproduksi yang 
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digunakan untuk pembentukan variasi genetik baru dan sekaligus 

meningkatkan mutu genetik ternak. Penggunaan tranfer gen untuk 

meningkatkan produktivitas meningkatkan kecepatan pertumbuhan dan 

kualitas daging. Dan juga bisa menghasilkan kambing yang memproduksi 

susu yang mengandung protein spider silk. 

5. Bidang lingkungan, Bioteknologi membuka peluang baru dalam 

perlindungan lingkungan. Contohnya, bakteri yang dimodifikasi secara 

genetik bisa digunakan untuk mengubah sampah organik menjadi produk 

yang berguna atau untuk membersihkan tumpahan minyak. Bioteknologi juga 

dapat melindungi keanekaragaman hayati termasuk hutan. 

6. Kedokteran, Sejumlah besar obat-obatan berbasis bioteknologi kini tersedia 

untuk mengobati penyakit. Insulin, contohnya, sekarang tersedia untuk 

mengobati diabetes dan hormon pertumbuhan dipakai untuk mengobati 

gangguan pertumbuhan serta mempercepat penyembuhan luka. Bioteknologi 

memberikan metode baru untuk membuat vaksin bagi pencegahan penyakit 

seperti Hepatitis B dan untuk membantu mendeteksi dan mendiagnosis 

penyakit karena virus serta kelainan bawaan. 
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GLOSARIUM 

 

Aklimatisasi adalah: masa adaptasi tanaman hasil kultur jaringan yang semula 

kondisinya terkendali menjadi lingkungan yang tidak terkendali (mengubah 

pola hidupnya dari tanaman heterotrof ke tanaman  ototrof ) 

Antibakteri adalah: zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan 

mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang 

merugikan. Mikroorganisme dapat menyebabkan bahaya karena 

kemampuan menginfeksi dan menimbulkan penyakit serta merusak bahan 

pangan. Antibakteri termasuk kedalam antimikroba yang digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri. 

Arabidopsis thaliana adalah: tanaman dari famili Brassicaceae yang dipilih 

menjadi tanaman yang paling sesuai untuk menjadi model studi 

perkembangan tanaman. 

Bakteri lipolitik adalah: bakteri yang mampu memanfaatkan lemak dan asam 

lemak, misalnya phospholipid 

Cosmid adalah: gabungan antara plasmid dan virus, mengandung marker gen 

resisten antibiotic dari plasmid dan gen cos dari virus. Cosmid berukuran 

lebih kurang 5030 bp (5000 bp dari plasmid dan 30 bp dari gen cos), mampu 

membawa gen asing yang berukuran lebih kurang 45.000 bp. 

Denaturasi protein adalah: suatu proses dimana terjadi perubahan atau 

modifikasi terhadap konformasi protein, lebih tepatnya terjadi pada struktur 

tersier maupun kuartener dari protein. 

DNA probe adalah: suatu fragmen DNA atau RNA atau protein pelacak target 

gen. DNA probe yang telah dilabel akan berkomplementasi dengan target 

melalui hibridisasi sehingga dapat mendeteksi keberadaan gen tertentu. 

Eksonuklease adalah: enzim nuklease yang memisahkan ikatan kimia antara 

nukleotida pada ujung rantai asam nukleat 3 atau 5. Ini menghancurkan satu 

nukleotida tunggal di ujung rantai dan menghasilkan nukleosida dengan 

memindahkan gugus fosfat ke air. 
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Eksplan adalah: bagian dari tanaman yang dijadikan sumber perbanyakan dalam 

kultur jaringan. Eksplan dapat berupa potongan daun, bonggol, potongan 

akar, biji, bunga, dan bagian lain dari tanaman. 

EM adalah: sumber bakteri yang banyak digunakan di dalam proses pembuatan 

kompos, media ini akan membantu pembuatan kompos menjadi lebih 

singkat, mudah dan berkualitas lebih baik. EM yang sangat banyak, 

diantaranya yang sering digunakan untuk fermentasi bahan-bahan organik 

adalah bakteri streptomyces, ragi, lactobacillus, dan bakteri fotosintetik. 

Endonuklease adalah: sejenis nukleases yang memotong asam nukleat dari 

tengahnya. Endonuklease mengenali urutan nukleotida spesifik asam 

nukleat dan memutus ikatan kimia antara nukleotida. 

Enzim restriksi adalah: suatu enzim yang berasal dari mikroba yang dapat 

memotong sekuens atau urutan DNA untai ganda. Enzim restriksi ini 

mempunyai nama lain yaitu endonuklease restriksi. Enzim ini bekerja 

dengan memotong sekuens DNA secara spesifik dengan memotong 4 

sampai dengan 6 pasangan basa. Enzim restriksi ini memotong sekuens 

DNA pada rangka gula fosfatnya tanpa merusak susunan basa nitrogennya. 

Enzim lactase adalah: enzim yang mengkatalisis hidrolisis laktosa menjadi 

glukosa dan galaktosa. Laktase disebut juga The hidrolase laktase-phlorizin 

enzim. 

Facilitated diffusion adalah: difusi terfasilitasi yang melibatkan difusi dari 

molekul polar dan ion melewati membran dengan bantuan protein transpor. 

Protein transpor merupakan protein khusus yang menyediakan ikatan s sik 

bagi molekul yang sedang bergerak. Protein transpor juga merentangkan 

membran sel sehingga menyediakan suatu mekanisme untuk pergerakan 

molekul. Difusi terfasilitasi juga merupakan transpor pasif karena hanya 

mempercepat proses difusi dan tidak merubah arah gradien konsentrasi. 

Fage adalah: kesatuan biologis paling sederhana yang diketahui mampu 

mereplikasi dirinya (mampu menggandakan dirinya sendiri menjadi lebih 

banyak). Dengan demikian, jasad renik ini dijadikan penelitian dalam 
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genetika, yaitu dijadikan sistem model untuk mempelajari patogenesitas 

yang disebabkan virus. 

Fenotipe adalah: suatu karakteristik (baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan 

perilaku) yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotipe 

dan lingkungan serta interaksi keduanya. Pengertian fenotipe mencakup 

berbagai tingkat dalam ekspresi gen dari suatu organisme. Pada tingkat 

organisme, fenotipe adalah sesuatu yang dapat dilihat/diamati/diukur, 

sesuatu sifat atau karakter. 

Fosfolipid adalah: suatu komponen utama dari semua membran sel, mereka 

mempengaruhi sejumlah organ dan jaringan. Fosfolipid terdiri dari tulang 

punggung gliserol terikat dengan satu, dua, atau tiga asam lemak. Dimana 

mereka bertindak sebagai bahan bakar serta unit struktural dalam membran 

sel. 

Fosforilasi oksidatif (oxidative phosphorylation) adalah: reaksi pembentukan 

ATP dari ADP dan fosfat anorganik, yang terjadi pada situs-situs rantai 

respirasi, ketika elektron mengalir disepanjang rantai tersebut menuju 

oksigen. 

Genetic engineering adalah: teknologi mempersiapkan DNA rekombinan secara 

in vitro dengan memotong molekul DNA dan menyatukan fragmen lebih 

dari satu organisme. 

Hibrid adalah: generasi hasil persilangan antara dua atau lebih populasi yang 

berbeda, baik fenotipe maupun genotipenya. Pengertian ini dapat mencakup 

generasi langsung (dekat) hasil persilangan, ataupun generasi lanjut hasil 

segregasi dari persilangan tersebut. 

Hibridisasi adalah: suatu perkawinan silang antara berbagai jenis spesies pada 

setiap tanaman. Yang mempunyai tujuan untuk memperoleh organisme 

dengan sifat-sifat yang diinginkan dan dapat bervariasi jenisnya. 

Hifa (hypha, hyphae) adalah: struktur fungi berbentuk seperti tabung yang 

terbentuk dari pertumbuhan spora atau konidia. Kumpulan hifa dapat 

membentuk massa yang dikenal dengan miselum (mycelium, jamak 

mycelia). Hifa dapat dengan mudah dilihat dengan mata bila telah 
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membentuk miselium. Struktur berbentuk mirip payung yang biasa dikenal 

orang sebagai jamur tidak lain hanyalah alat reproduksi yang dikenal 

sebagai karpus atau tubuh buah, yang muncul hanya sewaktu-waktu. 

Homofermentatif adalah: fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam 

laktat. Contoh homofermentatif adalah proses fermentasi yang terjadi dalam 

pembutan yoghurt.  

Heterofermentatif adalah: fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat 

dan etanol sama banyak. Contoh heterofermentatif adalah proses fermentasi 

yang terjadi dalam pembuatan tape. 

Hidroponik adalah: suatu budidaya menanam dengan mamakai (memanfaatkan) 

air tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi 

untuk tanaman. 

Insiasi adalah: pengambilan eksplan atau inokulum dari bagian tanaman yang 

akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan 

kultur jaringan adalah tunas. 

Intoleransi laktosa (Lactose intolerance) adalah: kondisi di mana laktase, sebuah 

enzim yang diperlukan untuk mencerna laktosa, tidak diproduksi dalam 

masa dewasa. Untuk menguji batas toleransi laktosa dapat dilakukan tes 

pernapasan hidrogen (hydrogen breath test) atau tes keasaman kotoran 

(stool acidity test) agar didapatkan diagnosis klinis. 

Isolasi DNA adalah: proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada (ekstraksi 

atau lisis) biasanya dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer 

ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah DNA rusak. 

Inseminasi adalah: sebuah teknik medis dalam membantu proses reproduksi 

dengan memasukkan sperma ke dalam rahim dengan cara yang disebut 

dengan kateter. 

In vitro adalah:  teknik melakukan prosedur yang diberikan di lingkungan yang 

terkendali di luar organisme hidup. Banyak percobaan dalam biologi seluler 

dilakukan di luar organisme atau sel 
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In vivo adalah:  in vivo (di dalam gelas) mengacu pada tes medis, percobaan atau 

prosedur yang dilakukan pada (atau dalam) organisme hidup, seperti hewan 

laboratorium atau manusia. 

Kalus adalah: sekumpulan sel amorphous (tidak berbentuk atau belum 

terdiferensiasi) yang terbentuk dari sel-sel yang membelah terus menerus 

secara in vitro atau di dalam tabung. Kalus dapat diperoleh dari bagian 

tanaman seperti akar, batang dan daun. 

Kolagen adalah: protein penting yang terdapat di dalam jaringan ikat, tulang 

rawan, tendon, darah, tulang, dan kulit tubuh kita. 

Konidiospora adalah: konidium yang terbentuk di ujung atau di sisi hifa. 

Konjugasi adalah: proses seksual di mana dua organisme tingkat rendah dari 

spesies yang sama, seperti bakteri, protozoa, dan beberapa ganggang dan 

jamur, bertukar bahan inti sel selama penyatuan sementara (misalnya, 

protozoa bersilia), sepenuhnya mentransfer konten satu organisme ke 

organisme lain (bakteri dan beberapa ganggang), atau bergabung bersama 

untuk membentuk satu organisme (sebagian besar bakteri dan jamur dan 

beberapa ganggang). 

Kloning adalah: suatu upaya tindakan untuk memproduksi atau menggandakan 

sejumlah individu yang hasilnya secara genetic sama persis (identik) berasal 

dari induk yang sama, mempunyai susunan (jumlah dan gen) yang sama. 

Kultur meristem adalah: salah satu teknik dalam kultur jaringan tanaman dengan 

menggunakan jaringan meristematik atau jaringan muda sebagai 

eksplannya. 

Ligase adalah: golongan enzim yang berfungsi melepaskan molekul asam 

pirofosfat dari molekul induknya berupa isomer asam trifosfat, sehingga 

molekul induknya terbelah menjadi dua. 

Makrofag adalah: jenis fagosit, yang merupakan sel yang bertanggung jawab 

untuk menemukan, menelan dan menghancurkan patogen dan sel apoptosis. 

Mikroinjeksi adalah: teknik transfer gen yang umum digunakan pada 

transgenesis. Konstruksi DNA diintroduksikan ke dalam sel embrio dengan 

menggunakan jarum injeksi berukuran sangat kecil. 
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Mioglobin adalah: protein yang berukuran kecil (sekitar 17.200 dalton) yang 

terdapat di otot jantung dan otot rangka, berfungsi menyimpan dan 

memindahkan oksigen dari hemoglobin dalam sirkulasi ke enzim-enzim 

respirasi di dalam sel kontraktil. Ketika terjadi kerusakan pada otot, 

mioglobin dilepas ke dalam sirkulasi darah. 

Monogliserida adalah: lebih dikenal sebagai mono-asil gliserol atau mono-asil 

gliserida, terdiri dari molekul gliserol yang secara kovalen terkait dengan 

rantai asam lemak melalui ikatan ester. 

Neomycin adalah: suatu antibiotik golongan aminoglikosida yang ditemukan 

dalam banyak obat topikal seperti krim, salep, dan obat tetes mata. 

Propagasi (Perbanyakan) adalah: secara in vitro (kultur jaringan) merupakan 

suatu metode untuk menumbuhkan bagian-bagian dari tanaman seperti 

protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan dan organ dalam keadaan 

aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan 

beregenerasi menjadi tanaman utuh. 

Plasmid adalah: DNA yang berada di luar kromosom (extra-chromosomal), 

terpisah dari DNA kromosom. Plasmid umumnya terdapat pada bakteri 

(lihat gambar) dan berbentuk circular (melingkar). 

Polietilena glikol (PEG) adalah: polimer yang banyak digunakan dalam industri 

pangan, kosmetik, dan farmasi. Secara kimiawi, PEG merupakan 

sekelompok polimer sintetik yang larut air dan memiliki kesamaan struktur 

kimia berupa adanya gugus hidroksil primer pada ujung rantai polieter yang 

mengandung oksietilen. 

Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah: metode untuk amplifikasi 

(perbanyakan) primer oligonukleotida diarahkan secara enzimatik urutan 

DNA spesifik. Teknik ini mampu memperbanyak sebuah urutan 105-106-

kali lipat dari jumlah nanogram DNA template dalam latar belakang besar 

pada sequence yang tidak relevan (misalnya dari total DNA genomik). 

Protoplas adalah: sel tanaman yang telah direduksi dinding selnya dengan baik 

secara mekanis maupun biokimia sehingga yang tersisa adalah sel telanjang 

yang hanya dilapisi oleh membran plasma. 
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Rekombinasi DNA (rDNA) adalah: suatu upaya meletakkan DNA dari suatu 

organisme kedalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih 

sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui 

penyambungan gen. 

Rhizosfer adalah: suatu zona lingkungan mikro yang berada disekitar perakaran 

tanaman. Sering juga diartikan atau dibatasi sebagai material atau bahan-

bahan berukuran mikro dan mikroorganisma yang masih menempel pada 

akar tanaman setelah dilakukan pencelupan dan sedikit digerakkan-gerakkan 

di dalam air. 

Serbuk sari atau pollen adalah: alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari 

tumbuhan berbunga. Serbuk sari merupakan modifikasi dari sel sperma. 

Slime adalah: berasal dari bahasa inggris yang jika diterjemahkan berarti lendir. 

Slime memiliki tekstut yang kenyal, hampir mirip dengan agar-agar. Tapi, 

slime bukan untuk dimakan melainkan untuk dibentuk sesuai keinginan. 

Starter adalah: populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang siap 

diinokulasikan pada media fermentasi. Mikroba pada starter tumbuh dengan 

cepat dan fermentasi segera terjadi. Media starter biasanya identik dengan 

media fermentasi. 

Teknik hibridoma adalah: teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi 

(penggabungan) antara   sel B  limfosit  dengan sel kanker (jenis mieloma 

NS-1). Sifat dari sel hibridoma ini adalah immortal (sel abadi karena 

mampu bertahan hidup, membelah dan memperbanyak diri dalam jumlah 

tak terbatas dalam media kultur). 

Toksin adalah: zat racun yang dibentuk dan dikeluarkan oleh organisme yang 

menyebabkan kerusakan radikal dalam struktur atau faal, merusak total 

hidup atau keefektifan organisme pada satu bagian. 

Totipotensi adalah: kemampuan setiap sel tumbuhan untuk membentuk individu 

baru yang sempurna. Jadi, sifat totipotensi ini pada jaringan tumbuhan 

dimanfaatkan untuk memperoleh keturunan secara seragam dalam jumlah 

banyak serta terjadi dengan cepat. 
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Transkripsi adalah: penerjemahan informasi yang terdapat pada DNA menjadi 

RNA. Atau dalam kalimat yang sederhana adalah menghasilkan RNA 

dengan cetakan berupa DNA. DNA yang mengalami transkripsi dapat 

memiliki satu atau lebih gen, proses ini terjadi dalam nukleus, mitokondria, 

dan plastida. 

Translasi adalah: proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul 

mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu 

polipeptida atau protein. 

Variabilitas genetik atau keragaman genetik adalah: ukuran bagi 

kecenderungan berbagai individu dalam suatu populasi untuk memiliki 

genotipe yang berbeda-beda. Variabilitas dalam suatu sifat (karakter) 

tertentu menggambarkan bagaimana sifat itu mampu berubah-ubah untuk 

menanggapi pengaruh lingkungan dan genetik. 

Vektor adalah: plasmid yang telah diisolasi dari bakteri tertentu, dan digunakan 

sebagai alat untuk membawa gen tertentu untuk aplikasi lanjutan. 

Zimase adalah: enzim yang terdapat dalam ragi yang memiliki fungi jenis khamir 

yang sanggup mengubah berbagai jenis gula menjadi alkohol dan karbon 

dioksida. Enzim mengkatalisis reaksi fermentasi alkoholik. 
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