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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Konfirmasi Pembentukan Biofilm oleh Bakteri Target 

     Biofilm dibentuk oleh bakteri di alam bebas yang kemudian menetap pada 

suatu permukaan dan tertutupi oleh matriks ekstraseluler. Bakteri pembentuk 

biofilm sebagai target yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pseudomonas 

fluorescens sebagai bakteri pembusuk dan Escherichia coli sebagai bakteri 

patogen. Sillankorva (2008) menyatakan bahwa P. fluorescens mampu 

menghasilkan biofilm, sementara Anderson et al. (2003) dalam Vejborg dan 

Klemm (2009) menyatakan bahwa E. coli juga mampu menghasilkan biofilm. 

Akan tetapi, konfirmasi ulang pembentukan biofilm oleh kedua bakteri tersebut 

perlu untuk dilakukan karena kondisi lingkungan dan strain bakteri yang 

digunakan pada penelitian ini dapat memiliki perbedaan dengan isolat yang 

digunakan Sillankorva (2008) serta Anderson et al. (2003) dalam Vejborg dan 

Klemm (2009). 

     Konfirmasi pembentukan biofilm diawali dengan pembuatan kurva 

pertumbuhan masing-masing isolat bakteri target. Hal ini dibutuhkan untuk 

mengetahui jumlah sel yang terbentuk dan besarnya OD (Optical Density) pada 

jam-jam tertentu. Mathur et al. (2006) menyatakan bahwa bakteri mampu 

menempel kuat pada suatu permukaan dan membentuk biofilm jika memiliki 

OD>0.240. Kurva pertumbuhan untuk masing-masing isolat bakteri target 

ditunjukkan pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Kurva Pertumbuhan (A) P. fluorescens dan (B) E. coli 

 

     Berdasarkan Gambar 4.1, OD>0.240 untuk P. fluorescens (A) teramati pada 

jam ke-6, sedangkan untuk E. coli (B) teramati pada jam ke-4, sehingga waktu 

inkubasi minimal P. fluorescens dan E. coli agar biofilm dapat terbentuk adalah 4 

dan 6 jam, sementara waktu inkubasi maksimal adalah 14 dan 22 jam dimana 

kedua isolat bakteri target telah memasuki fase stasioner. 

     Pada kurva pertumbuhan E. coli (B) didapati bahwa setelah jam ke-10 tidak 

mengalami kenaikan yang signifikan sebagaimana fase log, sehingga 

pengamatan OD dihentikan dengan asumsi E. coli akan memasuki fase stationer. 

Selain itu, OD>0.240 juga telah didapatkan sehingga pengamatan dapat 

dihentikan. 

     Konfirmasi pembentukan biofilm dilanjutkan dengan penumbuhan biofilm oleh 

kedua isolat bakteri target. Mathur et al. (2006) menyatakan bahwa terdapat tiga 

macam metode penumbuhan biofilm yang dapat digunakan yaitu Tissue Culture 

Plate (TCP), Tube Method (TM), dan Congo Red Agar (CRA). Ketiga metode 

tersebut memiliki peran yang sama untuk dapat mengidentifikasi bakteri 

B 

A 
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pembentuk biofilm. Mathur et al. (2006) menyatakan bahwa konfirmasi biofilm 

dengan menggunakan TCP dan TM dapat memberikan hasil yang berkorelasi 

dengan baik satu sama lain, akan tetapi hal yang sebaliknya akan terjadi bila 

CRA digunakan. Selain itu, Mathur et al. (2006) menyatakan bahwa TCP 

merupakan metode yang paling sensitif untuk mendeteksi biofilm. Dengan alasan 

tersebut, TCP dan TM dipilih sebagai metode untuk penumbuhan biofilm di 

dalam penelitian ini. Hasil dari TCP dan TM untuk masing-masing isolat bakteri 

target disajikan pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.2 Pembentukan Biofilm oleh (A) P. fluorescens dan (B) E. coli dengan 

Metode TCP 
*Keterangan: 

— Menunjukkan biofilm yang terbentuk 
 

 

Gambar 4.3 Pembentukan Biofilm oleh (A) P. fluorescens dan (B) E. coli dengan 
Metode TM 

*Keterangan: 
 — Menunjukkan biofilm yang terbentuk 
 
 

     Berdasarkan Gambar 4.2, kedua isolat bakteri target mampu membentuk 

biofilm yang menempel pada stainless steel slide (ss slide) dan disekitarnya. 

Perbedaan warna yang ada pada Gambar 4.2 disebabkan oleh perbedaan jenis 

media yang digunakan. Pembentukan biofilm tersebut diperkuat dengan hasil 

konfirmasi dengan metode yang berbeda seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3. 

Berkas warna ungu yang ada pada dinding tabung reaksi menandakan telah 

terbentuknya biofilm oleh isolat bakteri target. Mathur et al (2006) menyatakan 

A B 

A B 
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bahwa semakin tajam warna ungu yang terlihat, maka semakin kuat pula 

kemampuan isolat bakteri tersebut dalam membentuk biofilm. Konfirmasi biofilm 

menggunakan TCP dan TM telah membuktikan bahwa P. fluorescens dan E. coli 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan untuk membentuk 

biofim. 

 

4.2 Isolasi Bakteri Inang dan Bakteriofag 

     Madigan et al. (1997) dalam Budzik (2003) menyatakan bahwa bakteriofag 

adalah virus yang menginfeksi bakteri dan mampu membunuh sel bakteri 

tersebut secara langsung atau mengintegrasikan DNA virus ke dalam kromosom 

bakteri inang. Proses isolasi bakteriofag harus didahului dengan mengisolasi 

bakteri inang dari sampel yang digunakan. Bakteri inang yang telah terisolasi 

akan digunakan sebagai indikator dan “mesin” replikasi pada proses isolasi 

bakteriofag. 

     Keberadaan bakteriofag pada proses isolasi ditunjukkan dengan 

terbentuknya/ tervisualisasinya plaque yang merupakan zona bening berupa spot 

(titik) pada bacterial lawn (bakteri inang sebagai indikator). Clokie dan Kropinski 

(2009) dalam Abedon dan Yin (2009) menyatakan bahwa plaque terbentuk 

akibat terdifusinya virion yang telah bereplikasi via infeksi bakteri. Hasil isolasi 

bakteri inang dan bakteriofag dari beberapa sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Hasil Isolasi Bakteri Inang dan Bakteriofag dari Beberapa Sampel 

Sampel 

Jumlah 
Isolat 

Bakteri 
Inang 

Nama 
Bakteri 
Inang 

Pembentukan 
Plaque 

Jumlah 
Bakteri 
Inang 

dengan 
Plaque 

Nama 
Bakteri 
Inang 

dengan 
Plaque 

Air Laut 9 AL + 2 AL7 ; AL8 
      

Tanah 
Perumahan 

8 TP - - - 

      
Air Sawi 

Asin 
10 SA + 1 SA5 

      
Susu Segar 6 SS - - - 

      

Babat Sapi 10 BS + 5 
BS4 ; BS6 

; BS7 
BS8 ; BS9 

      
Usus Ayam 10 UA + 1 UA7 

*Keterangan: 
(+) (terbentuk plaque) 
(−)  (tidak terbentuk plaque) 
 

Sampel dengan bakteri inang yang teramati memiliki plaque dapat dipastikan 

positif memiliki bakteriofag. Semakin banyak jumlah plaque yang teramati, maka 

semakin tinggi pula konsentrasi bakteriofag di dalam sampel. Penjelasan sampel 

yang positif memiliki plaque disajikan sebagai berikut, 

 

4.2.1 Air Laut 

Travis (2003) menyatakan bahwa  air laut setidaknya mengandung 50 juta 

bakteriofag setiap mililiternya sehingga air laut mengandung potensi bakteriofag 

yang besar. Sebanyak 9 isolat bakteri inang asal air laut berhasil diisolasi dan 

dari kesembilan inang air laut tersebut, hanya ada dua inang yang menunjukkan 

plaque yaitu, AL7 dan AL8. Pembentukan plaque pada bakteri inang AL7 dan 

AL8 ditunjukkan pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Pembentukan plaque pada (A) bakteri AL7 dan (B) bakteri AL8 

Keterangan: 
— Menunjukkan plaque yang terbentuk 
 
 

     Tervisualisasinya plaque membuktikan bahwa sampel air laut positif 

mengandung bakteriofag. Namun demikian, visualisasi plaque tidak bisa 

digunakan untuk memperkirakan virulensi bakteriofag yang ada. Untuk dapat 

memperkirakan tingkat virulensi bakteriofag yang tervisualisasi pada plaque, 

dilakukan uji kekeruhan pada media broth. Bakteri inang yang telah ditumbuhkan 

di dalam NB selama 20 jam ditransfer kembali ke dalam NB baru dan  diinfeksi 

menggunakan filtrat sampel atau 1 ose plaque. Kekeruhan bakteri diamati secara 

visual setiap 30 menit hingga terjadi perbedaan antara bakteri inang yang 

diinfeksi dengan yang tidak diinfeksi. Hasil uji kekeruhan bakteri AL7 dan AL8 

disajikan pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Kekeruhan Bakteri AL7 dan AL8 

Waktu (menit) 
AL7 AL8 

K 30’ 60’ 90’ 120’ K 30’ 60’ 90’ 120’ 

0 - - - - - - - - - - 
30 - - - - - - - - - - 
60 - - - - - - - - - - 
90 - - - - - - - - - - 
120 - - - - - - - - - - 
150 - - - - - - - - - - 
180 + + + + + + + + + + 
210 + + + + + + + + + + 
240 + + + + + + + + + + 
270 + + + + + + + + + + 
300 + + + + + + + + + + 
330 + + + + + + + + + + 
360 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
390 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
420 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
450 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
480 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

 

A B 
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*Keterangan: 
K  kontrol (bakteri inang yang tidak diinfeksi) 
30’  bakteri inang diinfeksi setelah 30 menit inokulasi 
60’  bakteri inang diinfeksi setelah 60 menit inokulasi 
90’  bakteri inang diinfeksi setelah 90 menit inokulasi 
120’  bakteri inang diinfeksi setelah 120 menit inokulasi 
(−)  jernih (bidang hitam dibalik tabung terlihat jelas) 
(+)  sedikit keruh (ada suspensi kultur—bidang hitam masih bisa dilihat) 
(++)  agak keruh (suspensi kultur semakin banyak—bidang hitam masih bisa 

dilihat) 
(+++)  keruh (suspensi kultur terlihat jelas—bidang hitam mulai tidak terlihat) 
(++++)  sangat keruh (bidang hitam tidak dapat dilihat secara jelas) 
 

     Charles Fortier dan Moineau (2009) menyatakan bahwa pengamatan 

kekeruhan dapat dilakukan dengan membandingkan tabung kontrol dengan 

tabung infeksi baik secara visual saja atau dengan spektrofotometer. Pada 

penelitian kali ini, pengamatan secara visual dilakukan terlebih dahulu. Hal ini 

dilakukan dengan asumsi bahwa jika mata telanjang mampu membedakan 

kekeruhan bakteri inang kontrol dengan yang terinfeksi dengan sangat jelas, 

maka aktivitas litiknya dapat dikatakan tinggi dan bisa dilanjutkan dengan meng-

OD bakteri inang tersebut. 

     Berdasarkan Tabel 4.2, bakteri inang AL7 dan AL8 tidak menunjukkan adanya 

perbedaan kekeruhan antara bakteri yang diinfeksi dengan yang tidak diinfeksi. 

Kedua bakteri inang tetap menjadi keruh selama infeksi berlangsung. Hal ini 

menandakan bahwa bakteri inang AL7 dan AL8 terus mengalami pertumbuhan 

dan tidak mengalami lisis. 

     Tervisualisasinya plaque tetapi tidak menyebabkan jernihnya media cair 

diduga diakibatkan oleh konsentrasi bakteriofag yang rendah. Selain itu, Charles 

Fortier dan Moineau (2009) menyatakan bahwa terdapat bakteriofag yang hanya 

mampu melisiskan bakteri inang pada media agar. Hal ini disebabkan oleh 

perbedaan kondisi lingkungan antara media padat dengan cair. Pada media 

padat bakteri inang berada dalam kondisi yang terbatas/ kesulitan untuk 

bergerak sehingga bakteriofag dapat melakukan adsorpsi lebih baik. Pada media 

cair bakteri inang terdispersi dan dapat bergerak dengan mudah sehingga 

bakteriofag lebih sulit dalam melakukan adsorpsi pada bakteri inangnya.  

     Akibat ketidakmampuan isolat bakteriofag asal air laut dalam melisiskan 

bakteri inangnya, maka bakteriofag tersebut tidak dapat digunakan lebih lanjut 

sehingga diperlukan eksplorasi dari sampel berikutnya. 
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4.2.2 Air Sawi Asin 

     Fermentasi sayuran melibatkan sistem suksesi bakteri asam laktat (BAL) 

sehingga populasinya berganti. Pergantian populasi BAL tersebut diakibatkan 

oleh adanya efek hambat metabolit (asam) yang dihasilkan sehingga 

menyebabkan lisis atau kematian. Namun demikian, Breidt et al. (2013) 

menyatakan bahwa ada kemungkinan peran dari bakteriofag pada proses 

pergantian BAL selama fermentasi yang menyebabkan lisis. Kemungkinan inilah 

yang menyebabkan sawi asin beserta airnya memiliki potensi untuk dijadikan 

subjek isolasi bakteriofag. 

     Sebanyak 10 isolat bakteri inang telah diisolasi dari air sawi asin yang berupa 

bakteri asam laktat (BAL) dan terdapat 1 bakteri inang yang positif terbentuk 

plaque (SA5). Pembentukan plaque pada bakteri inang SA5 ditunjukkan pada 

Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Pembentukan plaque pada bakteri inang SA5 

*Keterangan: 
— Menunjukkan plaque yang terbentuk 
 
 

Berdasarkan Gambar 4.5, plaque pada bakteri inang SA5 terlihat jernih, rapat, 

dan menggerombol. Uji kekeruhan pada kedua bakteri inang ditunjukkan pada 

Tabel 4.3. 

  

A 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Kekeruhan Bakteri Inang SA5 

Waktu (menit) 
SA5 

K 30’ 60’ 90’ 120’ 

0 - - - - - 
30 - - - - - 
60 + + + + + 
90 + + + + + 
120 + + + + + 
150 ++ ++ ++ ++ ++ 
180 ++ ++ ++ ++ ++ 
210 ++ ++ ++ ++ ++ 
240 ++ ++ ++ ++ ++ 
270 +++ +++ +++ +++ +++ 
300 +++ +++ +++ +++ +++ 
330 +++ +++ +++ +++ +++ 
360 +++ +++ +++ +++ +++ 
390 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

*Keterangan: 
K  kontrol (bakteri inang yang tidak diinfeksi) 
30’  bakteri inang diinfeksi setelah 30 menit inokulasi 
60’  bakteri inang diinfeksi setelah 60 menit inokulasi 
90’  bakteri inang diinfeksi setelah 90 menit inokulasi 
120’  bakteri inang diinfeksi setelah 120 menit inokulasi 
(−)  jernih 
(+)  sedikit keruh 
(++)  agak keruh 
(+++)  keruh 
(++++)  sangat keruh 
 

     Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa kekeruhan bakteri inang SA5 tetap 

meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bakteri inang SA5 tetap 

mengalami pertumbuhan dan bakteriofag yang ada di dalam sawi asin tidak 

dapat melisiskan bakteri inang. 

     Sama halnya dengan bakteriofag dari air laut, diduga bakteriofag dari air sawi 

asin juga memiliki kemampuan litik yang terbatas hanya pada media padat dan 

konsentrasinya yang juga diduga rendah sehingga pertumbuhan bakteri inang 

dan bakteriofag tidak seimbang. Charles Fortier dan Moineau dalam Clokie dan 

Kropinski (2009) menyatakan bahwa jika pertumbuhan host terlalu cepat maka 

jumlah sel yang tidak terinfeksi akan mengganggu proses purifikasi bakteriofag 

atau dengan kata lain kesulitan dalam memanen bakteriofag. Akibat konsentrasi 

bakteriofag di dalam air sawi asin yang rendah, maka bakteriofag tersebut tidak 

mampu melisiskan sel bakteri inang SA5 secara menyeluruh. Hal tersebut 

menyebabkan sel bakteri inang SA5 yang tidak terinfeksi masih mampu tumbuh 

dalam kecepatan yang sama sehingga media pertumbuhan tetap menjadi keruh. 
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Selain itu, akibat tidak mampunya bakteriofag melisiskan bakteri inang 

menyebabkan tidak didapatkan bakteriofag dalam konsentrasi tinggi. 

     Pada asumsi lainnya, Garneau dan Monieau (2011) menyatakan bahwa BAL 

telah mengembangkan sistem pertahanan terhadap infeksi bakteriofag secara 

alami (melalui proses evolusi) dan salah satunya yaitu adanya sistem CRISPR/ 

Cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/ CRISPR-

associated protein). Lokus CRISPR dan protein Cas telah ditemukan pada 

genom beberapa BAL dan bisa ter-transformasi secara alami ke BAL yang lain 

karena keberadaannya yang ada pada plasmid. Perpindahan gen inilah yang 

dapat menyebabkan resistensi BAL lainnya terhadap bakteriofag. CRISPR akan 

tertranskripsi menjadi mRNA berukuran kecil dan bersama-sama dengan protein 

Cas, keduanya akan memotong DNA asing (termasuk bakteriofag) yang 

menyerang sebagai bentuk pertahanan diri.  

     Akibat ketidakmampuannya dalam melisiskan bakteri inang SA5, maka 

bakteriofag asal air sawi asin tidak dapat diamplifikasi lebih lanjut dan digunakan 

untuk aplikasi. Oleh karena itu, isolasi dari sampel lain dilakukan kembali. 

 

4.2.3 Babat Sapi dan Usus Ayam 

     Proses isolasi bakteriofag dengan menggunakan kedua sampel ini 

menghasilkan beberapa bakteri inang yang positif terbentuk plaque. Dari babat 

sapi diketahui terdapat 5 isolat bakteri inang, sementara dari usus ayam 

diketahui hanya 1 isolat bakteri inang yang positif terbentuk plaque. 

Pembentukan plaque dari beberapa isolat bakteri inang ditunjukkan pada 

Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Pembentukan Plaque pada (A)BS4, (B)BS6, (C)BS8, dan (D)UA7 

Keterangan: 
 — Menunjukkan pembentukan plaque 

 
 

     Konfirmasi bakteriofag dilanjutkan dengan uji kekeruhan untuk masing-masing 

isolat bakteri inang yang positif terbentuk plaque. Dari uji kekeruhan diketahui 

hanya 3 isolat bakteri inang yang menunjukkan perbedaan signifikan antara 

inang terinfeksi dan tidak terinfeksi, yaitu BS6, BS8, dan UA7. Perbedaan 

kekeruhan masing-masing isolat ditunjukkan pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Hasil Uji Kekeruhan Bakteri Inang (A)BS6, (B)BS8, dan (C)UA7 

Keterangan: 
 Menunjukkan bakteri inang yang tidak diinfeksi (kontrol) 
 Menunjukkan bakteri inang yang diinfeksi 
 
 
     Berdasarkan Gambar 4.7, diketahui bahwa bakteri inang yang diinfeksi 

mengalami penurunan turbiditas dan memiliki perbedaan yang signifikan dengan 

A B 

C D 

B C A 
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bakteri yang tidak diinfeksi. Hal ini menunjukkan bahwa bakteriofag asal babat 

sapi dan usus ayam memiliki aktivitas litik yang tinggi dan berpotensi digunakan 

untuk tahapan aplikasi. 

     Setelah didapatkan tabung berisi bakteri inang yang terinfeksi, media tersebut 

selanjutnya difiltrasi dengan filter steril 0.22μm untuk mendapatkan bakteriofag 

dengan jumlah yang lebih tinggi. Filtrat bakteriofag ini dinamakan sebagai 

bacteriophage lysate atau lisat untuk digunakan pada tahapan berikutnya. 

 

4.3 Identifikasi Sederhana Bakteri Inang 

     Bakteri inang BS6, BS8, dan UA7 perlu untuk diidentifikasi sehingga dapat 

diperkirakan range hambatnya. Identifikasi yang digunakan yaitu pengecatan 

Gram yang dikonfirmasi kembali dengan KOH 3%. Berdasarkan pengecatan 

Gram, morfologi dan golongan Gram dari masing-masing bakteri inang 

ditunjukkan pada Tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 Hasil Pengecatan Gram Bakteri Inang 

Nama Bakteri 

Inang 
Gambar Pengecatan Uji KOH 

Golongan 

Gram 

BS6 

 

Perbesaran 400x Tidak ada 

lendir 
Gram + 

 

Perbesaran 1000x 
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BS8 

 

Perbesaran 400x 
Ada lendir Gram − 

 

Perbesaran 1000x 

UA7 

 

Perbesaran 400x 
Ada lendir Gram − 

 

Perbesaran 1000x 

      

     Golongan Gram suatu bakteri memiliki peranan yang penting untuk dapat 

memperkirakan apakah bakteriofag mampu menginfeksi bakteri tersebut. 

Bakteriofag mampu menginfeksi suatu bakteri jika proses adsorpsi atau 

penempelan ke dinding sel bakteri berjalan dengan baik, dimana reseptor 

bakteriofag cocok dengan reseptor yang ada di dinding sel bakteri. 

     Komposisi dinding sel antara bakteri Gram positif dengan negatif memiliki 

perbedaan yang signifikan. Peptidoglikan dan kompleks lipoprotein merupakan 

situs rekognisi reseptor bakteriofag agar dapat menempel. Spektrum hambat 
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bakteriofag akan semakin luas jika semakin banyak situs yang dapat dikenali 

bakteriofag untuk menempel di dinding sel bakteri. 

 

4.4 Penyiapan Lisat Bakteriofag dan Total Bakteriofag 

     Meskipun dari uji kekeruhan telah didapatkan lisat bakteriofag, masih belum 

diketahui secara pasti berapa konsentrasi bakteriofag didalamnya. Oleh karena 

itu, proses amplifikasi jumlah bakteriofag perlu untuk dilakukan kembali sebelum 

digunakan untuk tahapan aplikasi. 

     Proses amplifikasi didahului dengan membuat kurva lisis masing-masing 

bakteri inang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui waktu infeksi yang paling baik 

untuk mendapatkan bakteriofag dalam jumlah yang lebih tinggi. Kurva lisis 

masing-masing bakteri inang ditunjukkan pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Kurva Lisis Bakteri Inang (A)BS6, (B)BS8, dan (C)UA7 

Keterangan: 
Kontrol   bakteri inang yang tidak diinfeksi 
30 menit  bakteri inang yang diinfeksi 30 menit setelah inokulasi 
60 menit  bakteri inang yang diinfeksi 60 menit setelah inokulasi 
90 menit  bakteri inang yang diinfeksi 90 menit setelah inokulasi 
120 menit  bakteri inang yang diinfeksi 120 menit setelah inokulasi 
 

B 

C 

A 
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     Penentuan waktu infeksi yang tepat bagi masing-masing bakteriofag 

didasarkan pada grafik pertumbuhan bakteri inang. Periode inokulasi bakteri 

inang yang mengalami peningkatan OD dan kemudian mengalami penurunan 

secara signifikan digunakan sebagai waktu yang tepat untuk proses infeksi 

bakteri inang sebagai upaya peningkatan konsentrasi bakteriofag. Calsina et al. 

(2011) menyatakan bahwa pada siklus litik terdapat periode dimana setelah 

adsorpsi bakteriofag, sel bakteri inang masih hidup untuk mereplikasikan 

bakteriofag dan belum menginfeksi sel bakteri inang disekitarnya (periode 

tersebut diasumsikan sebagai periode dimana OD bakteri inang masih dapat 

meningkat). Periode tersebut akan diikuti dengan periode dimana bakteriofag 

yang telah siap untuk dikeluarkan akan menyebabkan pecahnya bakteri inang 

dan bakteriofag baru siap untuk menginfeksi sel bakteri disekitarnya (periode 

tersebut diasumsikan sebagai periode dimana OD bakteri inang menurun 

signifikan). 

     Dengan menggunakan acuan periode yang telah dinyatakan oleh Calsina et 

al. (2011) dan berdasarkan Gambar 4.8, diketahui bahwa waktu infeksi yang 

tepat bagi masing-masing bakteri inang adalah; 90 menit setelah inokulasi untuk 

BS6, 30 menit setelah inokulasi untuk BS8, dan 90 menit setelah inokulasi untuk 

UA7. 

     Setelah diketahui waktu infeksi yang tepat, proses amplifikasi dilanjutkan dan 

diikuti dengan penghitungan jumlah bakteriofag yang ada di dalam lisat. Proses 

amplifikasi yang telah dilakukan menghasilkan bakteriofag seperti yang 

ditunjukkan Tabel 4.5, 

 

Tabel 4.5 Total Bakteriofag dari Babat Sapi dan Usus Ayam 

Bakteriofag Jumlah 

φBS6 1.12×107 PFU.mL−1 
φBS8 3.00×104 PFU.mL−1 
φUA7 3.00×104 PFU.mL−1 

*Keterangan: 
φ menunjukkan bakteriofag 

 
 
jumlah φBS8 dan φUA7 menunjukkan jumlah yang sama sebagai akibat tidak 

munculnya plaque pada pengenceran lebih dari 103. Oleh karena itu, jumlah 

bakteriofag pada φBS8 dan φUA7 ditunjukkan dalam bentuk kisaran jumlah 

plaque yang masih dapat dibedakan dan dihitung pada pengenceran yang lebih 

rendah dari 103. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah φBS8 
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dan φUA7 memiliki nilai yang mendekati sama seperti φBS6. Bakteriofag yang 

telah diamplifikasi ini selanjutnya digunakan tahap aplikasi untuk mengurangi 

pembentukan biofilm. 

 

4.5 Aplikasi Bakteriofag Untuk Mengurangi Bakteri Pembentuk Biofilm 

     Tahap aplikasi didahului dengan menginfeksikan lisat bakteriofag pada bakteri 

target dalam bentuk sel planktonik-nya dengan menggunakan uji kekeruhan. Hal 

ini dilakukan dengan asumsi. jika sel planktonik/ bebas-nya dapat dihambat maka 

sel yang ada dalam bentuk biofilm-nya dapat dihambat pula sehingga 

pembentukan biofilm dapat dikurangi. Penghambatan bakteri target dengan 

menggunakan tiga isolat bakteriofag ditunjukkan pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.6 Penghambatan Bakteri Target P. fluorescens Menggunakan Isolat 

Bakteriofag 

Waktu 
(menit) 

Kontrol 
Infeksi 

dengan φBS6 
Infeksi 

dengan φBS8 

Infeksi 
dengan 
φUA7 

0 − − − − 
30 − − − − 
60 − − − − 
90 − − − − 
120 + + + + 
150 ++ ++ ++ ++ 
160 +++ +++ +++ +++ 
210 +++ +++ +++ +++ 
240 ++++ ++++ ++++ ++++ 
270 ++++ ++++ ++++ ++++ 
300 ++++ ++++ ++++ ++++ 
330 ++++ ++++ ++++ ++++ 
360 ++++ ++++ ++++ ++++ 

Keterangan: 
(−)  jernih 
(+)  sedikit keruh 
(++)  agak keruh 
(+++)  keruh 
(++++)  sangat keruh 
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Tabel 4.7 Penghambatan Bakteri Target E. coli  Menggunakan Isolat Bakteriofag 

Waktu 
(menit) 

Kontrol 
Infeksi 

dengan φBS6 
Infeksi 

dengan φBS8 

Infeksi 
dengan 
φUA7 

0 − − − − 
30 − − − − 
60 + + + + 
90 ++ ++ ++ ++ 
120 +++ +++ +++ +++ 
150 +++ +++ +++ +++ 
160 ++++ ++++ ++++ ++++ 
210 ++++ ++++ ++++ ++++ 
240 ++++ ++++ ++++ ++++ 
270 ++++ ++++ ++++ ++++ 
300 ++++ ++++ ++++ ++++ 
330 ++++ ++++ ++++ ++++ 
360 ++++ ++++ ++++ ++++ 

Keterangan: 
(−)  jernih 
(+)  sedikit keruh 
(++)  agak keruh 
(+++)  keruh 
(++++)  sangat keruh 
 
 
     Berdasarkan Tabel 4.6 dan Tabel 4.7, diketahui bahwa P.fluorescens dan E. 

coli tidak mampu dihambat dengan menggunakan tiga isolat bakteriofag. Kedua 

bakteri target terus mengalami pertumbuhan dan tidak terjadi penurunan 

kekeruhan. Hal ini menyebabkan proses infeksi kedua bakteri target tersebut 

dihentikan hanya pada sel planktonik-nya saja. Untuk bisa mengetahui spektrum 

hambat isolat bakteriofag sekaligus mencari bakteri target pembentuk biofilm 

lainnya (untuk tahap aplikasi), dilakukan uji kekeruhan pada beberapa bakteri 

patogen dan pembusuk lain yang dapat membentuk biofilm, diantaranya: Listeria 

monocytogenes, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan 

Salmonella typhi. Dari kelima bakteri uji yang digunakan, hanya B. subtilis yang 

mampu dihambat baik oleh isolat bakteriofag seperti ditunjukkan pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Penghambatan Bakteri Target B. subtilis Menggunakan Isolat 
Bakteriofag 

Waktu 
(menit) 

Kontrol 
Infeksi 

dengan φBS6 
Infeksi 

dengan φBS8 

Infeksi 
dengan 
φUA7 

0 ++ ++ ++ ++ 
30 ++ ++ ++ ++ 
60 ++ ++ ++ ++ 
90 ++ ++ ++ ++ 
120 ++ + + + 
150 ++ + + + 
160 ++ + + + 
210 ++ + + + 
240 ++ ++ ++ ++ 
270 ++ ++ ++ ++ 

Keterangan: 
(−)  jernih 
(+)  sedikit keruh 
(++)  agak keruh 
(+++)  keruh 
(++++)  sangat keruh 
 
 
     Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa B. subtilis dapat dihambat dengan 

menggunakan isolat bakteriofag selama 2 jam, sehingga B. subtilis dipilih 

sebagai bakteri target pembentuk biofilm yang baru pada tahapan aplikasi 

menggunakan bakteriofag. Untuk mengetahui seberapa besar penurunan 

kekeruhan B. subtilis selama infeksi, kurva lisis untuk bakteri tersebut dibuat dan 

ditunjukkan pada Gambar 4.9. 

 
Gambar 4.9 Kurva Lisis B. subtilis 

 
 

     Berdasarkan Gambar 4.9, penggunaan φBS6 memberikan penurunan OD 

yang paling baik dibandingkan kedua isolat bakteriofag lainnya, sehingga φBS6 
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dipilih untuk digunakan pada tahapan aplikasi untuk mengurangi biofilm. 

Ketidakmampuan isolat bakteriofag dalam menghambat P. fluorescens dan E. 

coli disebabkan oleh belum diketahuinya waktu penambahan bakteriofag dan 

infeksi yang tepat untuk kedua bakteri tersebut. 

     Bakteri inang BS6, BS8, dan UA7 berturut-turut merupakan bakteri Gram 

positif, negatif, dan negatif. Rakhuba et al. (2010) menyatakan bahwa reseptor 

bakteriofag untuk dapat menempel pada sel bakteri umumnya terletak di dinding 

selnya dimana dinding sel bakteri Gram positif dan negatif memiliki komposisi 

dinding sel yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan golongan Gram akan 

menyebabkan perbedaan kemampuan infeksi bakteriofag. Sebagai bakteri Gram 

negatif, P. fluorescens dan E. coli seharusnya dapat dihambat oleh φBS8 dan 

φUA7 karena keduanya memiliki inang Gram negatif. Namun demikian, kedua 

bakteriofag tersebut justru mampu menghambat B. subtilis yang merupakan 

bakteri Gram positif. Hal ini menyebabkan dugaan bahwa ketidakmampuan φBS8 

dan φUA7 dalam menghambat P. fluorescens dan E. coli lebih disebabkan belum 

diketahuinya waktu penambahan bakteriofag serta infeksi yang tepat dan bukan 

disebabkan oleh ketidakcocokan reseptor. 

     Sebagai bakteri target yang baru, B. subtilis dikonfirmasi kembali mengenai 

kemampuannya dalam membentuk biofilm. Pembentukan biofilm oleh B. subtilis 

dilakukan dengan metode TCP seperti ditunjukkan pada Gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10 Biofilm B. subtilis dengan Metode TCP 

*Keterangan: 
 Menunjukkan biofilm yang terbentuk 
 
 
Berdasarkan Gambar 4.10, B. subtilis menunjukkan kemampuan untuk 

menghasilkan biofilm yang kuat. Aplikasi bakteriofag dilanjutkan dengan 
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menginfeksi biofilm B. subtilis dengan menggunakan φBS6 dalam dua waktu 

infeksi (4 dan 6 jam) dan satu periode observasi. 

     Proses infeksi yang dilakukan menunjukkan bahwa total bakteri B. subtilis 

yang ada pada biofilm mengalami penurunan setelah diinfeksi menggunakan 

φBS6. Grafik total bakteri dan bakteriofag pada tahapan aplikasi ditunjukkan 

pada Gambar 4.11. 

 

 
Gambar 4.11 Grafik (A) Total Bakteri B. subtilis, (B) Total φBS6 

 
 

      Berdasarkan Gambar 4.11, total bakteri B. subtilis mengalami penurunan 

setelah diinfeksi dengan φBS6. Biofilm kontrol memiliki total bakteri sebesar 

1.50×106 CFU.mL−1, sementara biofilm yang diinfeksi dengan φBS6 selama 4 

jam dan 6 jam memiliki total bakteri berturut-turut 9.50×105 CFU.mL−1 dan 

4.90×105 CFU.mL−1. Penurunan total bakteri B. subtilis yang didapatkan adalah 

sebanyak 1 siklus log. Hal ini dirasa kurang signifikan apabila dibandingkan 

dengan hasil penelitian Sillankorva et al. (2008), dimana isolat bakteriofag yang 

digunakan mampu mereduksi bakteri yang ada di dalam biofilm hingga 3 siklus 

A 

B 
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log selama 4 jam. Akan tetapi, dengan adanya penurunan total bakteri seperti 

ditunjukkan Gambar 4.11 sebanyak 1 siklus log, pembentukan biofilm masih 

dapat dihambat sebagai akibat berkurangnya sel bakteri di dalam biofilm. 

     Total φBS6 menunjukkan bahwa selama infeksi terjadi penurunan jumlah 

φBS6 yang kemudian diikuti peningkatan sebanyak 1 siklus log. Jumlah awal 

φBS6 yang ditambahkan adalah 1.12×107 PFU.mL−1 sementara pada biofilm 

terinfeksi 4 jam dan 6 jam, total bakteriofag yang didapatkan berturut-turut adalah 

9.70×106 PFU.mL−1 dan 1.73×107 PFU.mL−1. Penurunan yang terjadi 

menunjukkan bahwa φBS6 memasuki fase laten, dimana pada fase ini 

bakteriofag melakukan proses adsorpsi dan memasukkan materi genetiknya ke 

dalam bakteri. Calsina et al. (2011) menyatakan bahwa fase laten merupakan 

fase dimana sel individual telah terinfeksi namun belum menginfeksi sel yang 

lain. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa selama fase laten DNA bakteriofag 

telah masuk ke dalam sel bakteri dan belum terjadi lisis. Setelah fase laten 

terlewati, bakteriofag akan memasuki fase litik, dimana dalam fase ini bakteriofag 

telah terakit dan siap untuk dikeluarkan dari sel bakteri. Pada fase inilah jumlah 

bakteriofag meningkat secara cepat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.11. 

 

4.6 Bacillus subtilis dan Sanitasi 

     Yong dan Wood (1976) dalam Sumague et al. (2008) menyatakan bahwa B. 

subtilis merupakan bakteri yang umum menyebabkan kerusakan/ spoilage pada 

fermentasi kecap. Kerusakan tersebut umumnya dapat terjadi baik pada koji 

kecap ataupun larutan perendamnya (brine). Kemampuan B. subtilis untuk dapat 

terus bertahan disebabkan sifatnya yang dapat membentuk endospora, sehingga 

permasalahan dengan B. subtilis akan sangat erat hubungannya dengan 

endospora dari bakteri tersebut. 

     Endospora akan menjadikan bakteri dapat selamat dari berbagai kondisi 

lingkungan yang ekstrim. Gaulin et al. (2011) menyatakan bahwa ada beberapa 

chemical sanitizer yang mampu membunuh endospora bakteri seperti 

penggunaan senyawa klorin (kalsium atau kalium hipoklorit) ataupun campuran 

PAA (Peroxide and Peroxiacid). Akan tetapi Gaulin et al. (2011) menjelaskan 

bahwa kedua bahan kimi tersebut merupakan chemical sanitizers yang dapat 

menyebabkan iritasi dan inflamasi. Selain itu, senyawa klorin dapat membunuh 

endospora tetapi tidak mampu mengurangi biofilm. 
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     Cara lain untuk bisa mengurangi endospora B. subtilis adalah dengan 

menggunakan panas. Akan tetapi, penggunaan panas yang berlebihan justru 

dapat merusak karakteristik organoleptik produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, 

penggunaan bahan biologis sebagai agen sanitasi lebih dipilih. Kumar dan 

Anand (1998) menyatakan bahwa nisin dan enzim bisa menjadi bahan biologis 

sebagai alternatif solusi yang digunakan. Selain itu, bakteriofag seperti pada 

penelitian ini juga dapat digunakan sebagai agen sanitasi. Berdasarkan Gambar 

4.11 (A) didapati bahwa isolat bakteriofag mampu menghambat B. subtilis. 

Penghambatan ini diduga kuat juga diikuti oleh terhambatnya pembentukan 

endospora karena bakteriofag telah mengambil alih sistem metabolisme B. 

subtilis dan menggantikan DNA bakteri tersebut dengan DNA bakteriofag. Birge 

(2000) menyatakan bahwa pembentukan endospora membutuhkan beberapa 

ekspresi gen. Jika gen yang mengkode pembentukan tersebut telah hilang/ 

diganti, maka pembentukan endospora akan terhambat pula. Dengan demikian, 

bakteriofag dapat digunakan sebagai alternatif solusi untuk sanitasi secara 

biologis (bio-sanitasi) terhadap B. subtilis. 

 

4.7 Klasifikasi Bakteriofag Berdasarkan Morfologi 

Klasifikasi bakteriofag berdasarkan morfologinya telah diatur oleh ICTV 

yang menggolongkan bakteriofag ke dalam tiga belas famili. Gambar isolat 

bakteriofag menggunakan TEM ditunjukkan pada Gambar 4.12. 

 
Gambar 4.12 Morfologi (A)φBS6, (B)φBS8, dan (C)φUA7 dengan Menggunakan 

TEM (perbesaran 100.000x) 
 
Berdasarkan Gambar 4.12 diketahui karakteristik morfologi masing-masing isolat 

bakteriofag dan klasifikasinya sesuai ICTV adalah sebagai berikut, 

A B C 
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Tabel 4.9 Klasifikasi Morfologi Isolat Bakteriofag 

Nama 
Bakteriofag 

Identifikasi Morfologi 
Klasifikasi 

Berdasarkan ICTV 
Morfologi yang 

teramati 
Karakteristik 

Morfologi 

φBS6 Kepala 
Tidak terbungkus 

Isometris 
Famili Corticoviridae 

atau Tectiviridae 

φBS8 

Kepala dan Ekor 
Tidak terbungkus 

Ekor kontraktil 
Famili Myoviridae 

Kepala 
Tidak terbungkus 

Isometris 
Famili Corticoviridae 

atau Tectiviridae 

φUA7 Kepala dan Ekor 
Tidak Terbungkus 

Ekor kontraktil 
Famili Myoviridae 

 

     Berdasarkan Tabel 4.9, diketahui bahwa isolat bakteriofag φBS6 dan φBS8 

merupakan cocktail phage atau campuran bakteriofag. Hal ini dapat diamati 

berdasarkan Gambar 4.12 dimana kedua isolat bakteriofag tersebut memiliki 

beberapa morfologi yang dapat diamati dengan ukuran yang juga berbeda. φBS6 

memiliki keseragaman morfologi yang teramati berupa kepala saja namun 

dengan ukuran yang berbeda-beda. Morfologi tersebut dimiliki oleh bakteriofag 

dari famili Corticoviridae ataupun Tectiviridae. Untuk sementara, isolat φBS6 

dapat digolongkan ke dalam kedua famili tersebut sampai dengan materi 

genetiknya terkonfirmasi (dsDNA sirkular untuk Corticoviridae dan dsDNA linier 

untuk Tectiviridae). Pada φBS8 dapat diamati beberapa morfologi dimana 

terdapat bakteriofag dengan ekor dan juga bakteriofag yang hanya dengan 

kepala. Untuk bakteriofag berekor dapat diamati bahwa ekor yang ada pada 

bakteriofag terlihat kontraktil dan merupakan famili Myoviridae, sedangkan 

bakteriofag hanya dengan kepala terklasifikasi seperti halnya dengan φBS6. 

Pada φUA7 didapati hanya satu jenis morfologi yang diamati yaitu bakteriofag 

berekor kontraktil dan merupakan famili Myoviridae. Karena morfologinya yang 

hampir seragam, φUA7 diduga lebih murni dibandingkan φBS6 dan φUA7. 


