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II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biofilm 

     Biofilm merupakan lapisan tipis yang terbentuk dari mikroorganisme dengan 

kepadatan tinggi dan terenkapsulasi di dalam sebuah matriks. Penyusun matriks 

tersebut bisa berasal dari protein, asam nukleat, dan polisakarida (Tarver, 2009). 

Mikroba di dalam biofilm cenderung lebih cepat berkembang, beragregat, dan 

membentuk koloni pada permukaan yang lembab. Setiap permukaan yang 

memiliki kombinasi sifat kelembaban dan nutrisi tinggi, sangat mungkin untuk 

ditumbuhi mikroorganisme yang membentuk biofilm (MSU, 2008a, 2008b dalam 

Tarver, 2009). 

     Dalam keadaan alamiah, bakteri sering ditemukan dalam kondisi biofilmnya 

(Henrici, 1933; Costerton et al., 1999; Hall-Stoodley et al., 2004 dalam Lemon et 

al. dalam Kolter, 2008). Meskipun biofilm dapat terbentuk hanya dari satu jenis 

spesies, komposisi dalam biofilm umumnya terdiri dari berbagai jenis bakteri. 

Pembentukan biofilm tersebut menyebabkan bakteri dapat selamat dari kondisi 

lingkungan yang tidak terduga seperti perubahan temperatur, desikasi, sinar UV, 

dan yang lainnya (Taver, 2009). 

     Selama lebih dari 60 tahun semenjak laporan pertama mengenai biofilm 

(Zobell, 1943 dalam Simões et al., 2008), bentuk adaptasi tersebut telah menjadi 

subjek perhatian khusus dalam beberapa bidang, utamanya dibidang pangan, 

lingkungan, dan biomedis. Beberapa industri pangan memiliki permasalahan 

dengan biofilm, diantaranya industri brewing, prosesing produk susu, produk 

segar, produk unggas, dan prosesing produk daging (Chen et al., 2007; Frank et 

al., 2003; Jessen et al, 2003; Somers dan Wong, 2004 dalam Simões et al., 

2008). Perpindahan sel mikroba dari biofilm ke produk pangan merupakan suatu 

titik kritis masalah pada bidang kualitas dan keamanan pangan (Shi dan Zhu, 

2009; Verran et al., 2008  dalam Čapla et al., 2012). 

     Meskipun pembersihan biofilm yang dilakukan dengan prosedur disinfeksi 

ketat mampu untuk membunuh sel planktonik dan biofilm yang baru tumbuh, hal 

tersebut akan tidak efektif pada biofilm yang sudah tumbuh dengan baik (tua). 

Permasalahan tersebut lebih sering terjadi pada daerah permukaan yang sulit 

dijangkau, tidak teratur, dan atau permukaan raw materials yang licin (Shi dan 

Zhu, 2009; Verran et al., 2008  dalam Čapla et al., 2012). 
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Gambar 2.1 Struktur Mikroskopis Biofilm (Tarver, 2009) 

 

2.1.1 Mekanisme Pembentukan Biofilm 

     Pembentukan biofilm merupakan proses perkembangan dimana bakteri 

melakukan perubahan siklus hidup, dari yang semula keadaan uniseluler 

nomadik menjadi keadaan multiseluler sedentari dimana pertumbuhan yang 

terjadi adalah diferensialisasi struktur komunitas dan seluler. Pembentukan 

biofilm bergantung pada interaksi dari tiga komponen, yaitu; sel bakteri, 

penempelan pada permukaan, dan media disekitarnya (Davey dan O’Toole, 

2000; Donlan, 2002; Dunne, 2002; Stoodley et al., 2002 dalam Houdt dan 

Michiels, 2010). 

     Pada spesies non motil, ketika kondisi lingkungan sangat mendukung, bakteri 

individual akan cenderung untuk meningkatkan ekspresi zat adhesins pada 

membran selnya (meningkatkan stickiness). Hal tersebut akan menyebabkan 

peningkatan interaksi penempelan sel ke sel dan sel ke permukaan (Gotz, 2002 

dalam Lemon et al., 2008).  

     Pada spesies motil, ketika kondisi lingkungan mendukung, bakteri individual 

akan mencari permukaan dan merubah siklus hidupnya secara drastis. Motilitas 

akan hilang dan bakteri akan mulai memproduksi matriks ekstraseluler yang 

menahan sel secara bersama-sama. Beberapa organisme motil lainnya, flagella 

memiliki peranan penting dalam pembentukan biofilm dibandingkan dengan 

organisme lain tanpa flagella (Pratt dan Kolter, 1998; Watnick dan Kolter 1999; 

Lemon et al., 2007  dalam Lemon et al., 2008). 

     Tahapan proses pembentukan biofilm dapat dibagi ke dalam lima bagian, 

yaitu: 

1. penempelan awal sel pada permukaan 

2. pembentukan lapisan monolayer 

3. migrasi untuk membentuk mikrokoloni multilayer 
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4. produksi matriks ekstraseluler 

5. penuaan biofilm dengan karakteristik arsitektur tiga dimensi 

(O’Toole et al., 2000 dalam Lemon et al., 2008). 

 
Gambar 2.2 Proses pembentukan biofilm pada sel non motil (a) dan motil (b) 

(Lemon et al., 2008) 
 

2.1.2 Permasalahan Biofilm di Industri 

     Setiap permukaan yang memiliki kelembaban dan nutrisi yang tinggi sangat 

rentan menjadi tempat pembentukan biofilm. Hal ini menyebabkan setiap industri 

yang berhubungan dengan penggunaan air atau berbasis air dapat mengalami 

dampak yang serius. Industri-industri tersebut diantaranya: produksi kertas, 

sistem pendinginan, fasilitas air minum, kesehatan, peralatan medis, dan pangan 

(MSU, 2008a, 2008b dalam Tarver, 2009). 

     Biofilm yang terbentuk pada industri pangan merupakan suatu permasalahan 

yang penting, dimana biofilm tersebut dapat menjadi sumber kontaminasi 

mikroba yang tahan/ kuat dan dapat berujung pada kontaminasi produk pangan 

ataupun perpindahan penyakit (Houdt dan Michiels, 2010). Telah dilaporkan dan 

disepakati bersama bahwa sel di dalam biofilm memiliki ketahanan terhadap 

biosida yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel planktonik. Beberapa laporan 

menyebutkan bahwa efikasi zat antimikroba di dalam sanitizer yang digunakan 

untuk membersihkan biofilm Salmonella spp. terbilang rendah (Moretro et al., 

2009 dalam  Houdt dan Michiels, 2010). 

     Mikroorganisme di dalam biofilm mampu mengatalisa reaksi kimia dan 

biologis yang mampu membuat sistem perpipaan atapun tanki menjadi berkarat 

sehingga berujung pada inefisiensi transfer panas (Mittelman, 1998; Vieira et al., 

1993  dalam Simões et al., 2008). Penyumbatan mekanis, inefisiensi transfer 

panas, dan korosi mikrobial tersebut dapat berimplikasi pada hilangnya dana 

yang besar setiap tahunnya (MIOX, diakses 2012). 

a b 
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     Selama proses produksi berjalan di industri, seringkali didapati kesulitan untuk 

mendeteksi letak tumbuhnya biofilm sehingga mempersulit proses pembersihan. 

Untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan pemahaman mengenai interaksi 

antara biofilm dengan permukaan tempatnya menempel dan metode disinfeksi 

untuk dapat mencegah dan menghilangkan biofilm secara efektif (Sillankorva, 

2008). 

 

2.1.3 Mekanisme Resistensi Biofilm Terhadap Zat Antimikroba 

     Mah dan O’Toole (2001) menyatakan bahwa biofilm memiliki ketahan 

terhadap zat antimikroba sebesar 10 – 1000 kali lebih besar dibandingkan sel 

planktonik. Penyebab terjadinya resistensi tersebut belum diketahui secara pasti, 

akan tetapi terdapat beberapa hal yang diduga berkontribusi terhadap ketahanan 

biofilm tersebut. Hal-hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut, 

 komponen eksopolisakarida pada biofilm 

eksopolisakarida atau glikokaliks yang ada pada biofilm memberikan 

kontribusi/ pertahanan pertama bagi mikroba di dalam biofilm terhadap zat 

antimikroba. Adanya eksopolisakarida tersebut akan menghambat difusi 

zat antimikroba sehingga tidak mampu mencapai dan membunuh mikroba 

di dalam biofilm. Akan tetapi, eksopolisakarida tersebut bukan lah 

pertahanan absolut biofilm. Ulasan Mah dan O’Toole (2001) menyatakan 

bahwa klorin sebagai  zat disinfektan yang umum dipakai, tidak mampu 

masuk >20% dari massa biofilm Klebsiella pneumoniae dan Pseudomonas 

aeruginosa. Namun, pada biofilm lain seperti Staphylococcus epidermidis, 

pemberian antibiotik rifampicin dan vancomicin mampu secara efektif 

berdifusi ke dalam. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa komponen 

eksopolisakarida bukan merupakan ketahanan absolut dari suatu biofilm 

terhadap zat antimikroba. Komponen eksopolisakarida tersebut berfungsi 

sebagai barrier/ pertahanan pertama terhadap zat antimikroba. 

 pertumbuhan yang lambat dan respon terhadap stress 

selama penuaan biofilm, bakteri konstituennya akan mengalami 

kekurangan nutrisi sehingga akan memperlambat pertumbuhannya. 

Pelambatan tersebut akan diikuti oleh meningkatnya resistensi bakteri.  

Selain kekurangan nutrisi yang berakibat pada melambatnya pertumbuhan, 

adanya stress seperti perubahan kondisi lingkungan akan menyebabkan 

perubahan fisiologis sel bakteri. Perubahan fisiologis tersebut ditujukan 
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agar sel bakteri tidak mengalami kematian, dengan kata lain resistensinya 

terhadap stres (termasuk antimikroba) akan meningkat. 

 heterogenitas 

heterogenitas pada biofilm menyangkut bakteri konstituennya, gradien 

stress, dan lokasi bakteri. Bakteri konstituen biofilm bukan tidak mungkin 

terdiri dari berbagai jenis bakteri. Keberagaman tersebut memberikan 

respon gradien stress dan fisiologis yang berbeda. Akibatnya adalah 

perbedaan respon biofilm termasuk ketahan bakteri konstituennya. Lokasi 

bakteri yang lebih dekat dengan bagian biofilm yang terekspos akan 

menyebabkan tingkat respon dan ketahan terhadap zat antimikroba yang 

berbeda. 

 

2.2 Bakteri Pembentuk Biofilm 

     Beberapa jenis bakteri, baik pembusuk ataupun patogen mampu berkoloni 

pada permukaan dan membentuk biofilm. Pada penelitian kali ini, bakteri 

pembentuk biofilm yang dijadikan target berjumlah dua isolat. Berikut ini adalah 

kedua bakteri tersebut yang mampu membentuk biofilm. 

 Pseudomonas fluorescens 

     Bakteri ini merupakan bakteri Gram negatif batang yang bersifat aerob 

dengan ukuran sel 2 – 3µm. Keberadaannya dapat ditemukan di alam bebas, air 

limbah, sistem pencernaan manusia dan hewan, dimana hidupnya bersifat 

saprofit (Horáček et al., 2000 dalam Čapla et al., 2012). Bakteri ini sering diisolasi 

dari susu dan makanan lainnya, serta terkarakterisasi oleh aktivitasnya sebagai 

pembusuk (Sillankorva, 2008). 

     Pseudomonas fluorescens merupakan bakteri pembusuk yang umum 

ditemukan pada bidang pangan. Pada industri susu, P. fluorescens adalah 

bakteri psikotrof yang paling umum terisolasi dan mendominasi mikroflora susu 

segar ataupun pasteurisasi selama masa pembusukan. Kemampuannya sebagai 

pembusuk diduga akibat adanya enzim lipase, protease, dan lesitinase 

ekstraseluler yang stabil terhadap panas sehingga masih mampu beraktivitas 

meskipun telah melalui proses pengolahan panas. P. fluorescens juga 

merupakan salah satu dari tiga bakteri dominan yang terisolasi pada 

pembusukan daging unggas segar. Beberapa penelitian telah menunjukkan 

bahwa beberapa strain Pseudomonas mampu meningkatkan tingkat kolonisasi 

permukaan inert oleh Listeria monocytogenes dan atau melindungi bakteri 
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patogen tersebut dari disinfektan. Lebih jauh lagi, P. fluorescens dikenal sebagai 

model organisme untuk penelitian biofilm karena sifatnya yang mudah 

membentuk biofilm pada kondisi laboratorium yang beragam (Sillankorva et al., 

2008). Berikut adalah gambar dan klasifikasi dari P. fluorescens, 

 
Gambar 2.3 Pseudomonas fluorescens (Anonima, diakses 2012) 

Kingdom : Bakteria 
Filum  : Proteobakteria 
Kelas  : Gamma Proteobakteria 
Ordo  : Pseudomonadales 
Famili  : Pseudomonadaceae 
Genus  : Pseudomonas 
Spesies : P. fluorescens 

(Anonimb, 2012). 
 

 Escherichia coli 

     Escherichia coli merupakan spesies predominan diantara bakteri fakultatif 

anaerob yang ada pada saluran usus. Keberadaannya yang tinggi dan 

aplikasinya yang luas dalam hal genetika, menjadikan E. coli  sebagai organisme 

model untuk penelitian mengenai kolonisasi permukaan. Beberapa faktor utama 

seperti sistem penempelan ekstraseluler merupakan bagian penting dari E. coli 

pada proses penempelan yang berakhir pada biofilm yang tua (Beloin et al., 

2008). Dengan jumlah serotipe lebih dari 250 buah, E. coli merupakan bakteri 

yang memiliki peran sangat luas, mulai dari yang bersifat komensal di dalam 

usus dan tidak membahayakan hingga yang bersifat patogen intra- ataupun 

ekstraintestinal (Kaper et al., 2004 dalam Beloin et al., 2008). 

     Meskipun E. coli sering diasosiasikan dengan kehidupan yang komensal di 

dalam usus, beberapa strain E. coli telah dikategorikan memiliki tingkat virulensi 

yang mampu beradaptasi dan berkolonisasi pada host yang berbeda. E. coli 

patogenik menyebabkan beberapa penyakit infeksi pada usus yang biasanya 

dimanifestasikan dengan gejala mirip diare dan disentri (Kaper et al., 2004 dalam 

Vejborg dan Klemm, 2009). 
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     Beberapa penelitian telah menyatakan bahwa pembentukan biofilm sangat 

penting dalam hal ketahanan E. coli yang menyebabkan penyakit (Anderson et 

al., 2003 dalam Vejborg dan Klemm, 2009). Pada beberapa strain E. coli, struktur 

biofilm sangat bervariasi mulai dari yang datar, kompak, dan sederhana hingga 

longgar, kompleks, dan menjulur (Reisner et al., 2006  dalam Vejborg dan 

Klemm, 2009). Sejumlah organel permukaan seperti fimbriae, protein 

autotransporter, dan ekstraseluler polisakarida, dinyatakan mampu untuk 

membantu atau menguatkan pembentukan biofilm oleh E. coli, namun tetap 

bergantung pada kondisi lingkungan dan penelitian tentang strain E. coli yang 

sudah dilakukan (Schembri et al., 2002 dalam  Vejborg dan Klemm, 2009). 

Berikut ini, adalah gambar dan klasifikasi dari E. coli, 

 
Gambar 2.4 Escherichia coli (Anonimc, diakses 2012) 

Kingdom : Eubakteria 
Filum  : Proteobakteria 
Kelas  : Gamma Proteobakteria 
Ordo  : Enterobakteriales 
Famili  : Enterobakteriaceae 
Genus  : Escherichia 
Spesies : E. coli 

(Anonimd, diakses 2012) 
 

     Pembentukan biofilm E. coli hingga memiliki struktur yang rapi merupakan 

suatu proses yang kompleks, dimana biofilm yang terbentuk tersebut berfungsi 

untuk mendukung timbulnya penyakit ataupun hal positif seperti aplikasi industri. 

Perkembangan awal biofilm membutuhkan sintesis bagian-bagian bakteri yang 

berfungsi untuk penempelan pada suatu permukaan, termasuk flagella yang 

menyebabkan penempelan reversible dan motilitas sel. 

     Pada penempelan irreversible, sintesis flagella akan ditekan sedangkan 

organel adesif seperti curli fimbriae yang dikode oleh operon csg, fimbriae tipe I 

yang dikode oleh gen fim menjadi bagian penting dalam pembentukan biofilm 

(Prüβ et al., 2006 dalam Wood, 2008). Pada proses pembentukan biofilm E. coli  
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enteropatogenik, Fimbriae tipe I yang sensitif terhadap manosa berperan penting 

dalam hal penempelan, selain itu pembentukan kapsul yang resisten terhadap 

antibiotik, pili, dan filamen EspA merupakan komponen penting pada 

pembentukan biofilm yang berperan untuk menginvasi sel inang (Moreira et al., 

2006 dalam Wood, 2008). 

 

2.3 Bakteriofag 

     Virus bakteri pertama kali ditemukan kurang lebih 100 tahun yang lalu dan 

penemuannya dilakukan oleh Frederick Twort (ahli bakteriologi Inggris) dan Félix 

d’Hérelle (ahli mikrobiologi Prancis-Kanada). Namun, Twort tidak melanjutkan 

penelitiannya tetapi d’Hérelle-lah yang secara serius menekuni virus ini dan 

memberikan nama bacteriophages, yang berasal dari dua kata “bacteria” dan 

“phagein” yang di dalam Bahasa Yunani berarti memakan atau memangsa 

(Sillankorva, 2008). 

     Bakteriofag merupakan virus yang menginfeksi bakteri dan mampu 

membunuh sel bakteri tersebut secara langsung atau mengintegrasikan DNA 

virus ke dalam kromosom bakteri inang (Madigan et al., 1997 dalam Budzik, 

2003). Jika DNA bakteriofag terintegrasi ke dalam DNA inang, maka fag dapat 

tetap berada di dalam inang tanpa menyebabkan kematian. Jalur tersebut 

dinamakan dengan siklus lisogenik. Namun demikian, pada kesempatan yang 

berbeda fag mampu menyebabkan lisis dan kematian inang setelah fag 

bereproduksi di dalam inang dan melepaskan diri dalam bentuk progeni yang 

banyak melalui siklus litik (Watson et al., 1987 dalam Budzik, 2003). 

     Pada suatu kesempatan yang langka, fag bisa saja melakukan kesalahan dan 

malah mengambil DNA inang dibandingkan DNA-nya sendiri selama 

mempersiapkan release dari inang selama siklus litik. Kemudian, ketika fag yang 

melakukan kesalahan tersebut menginfeksi bakteri lain, DNA di dalam fag (yang 

merupakan DNA inang sebelumnya) bisa berekombinasi secara homolog dengan 

inang yang baru, atau tertukar satu sama lain. Dengan begitu, fag telah 

memindahkan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya dan DNA asli fag tidak 

terpindahkan. Proses tersebut dinamakan dengan transduksi (Budzik, 2003). 

     Félix d’Hérelle melakukan berbagai percobaan pada manusia dan hewan 

(kelinci, ayam, dan kerbau) terkait bakteriofag untuk mengetahui sifat-sifat dan 

kemampuannya sebagai agen terapi. d’Hérelle mengisolasi bakteriofag (fag) 

untuk beberapa bakteri inang yang menyebabkan penyakit seperti kolera, difteri, 
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bubonic plaque, dan antraks. Dua puluh tahun setelah penemuan fag, antibiotik 

pertama (penicilin) berhasil ditemukan. Fakta ini yang digabung dengan berbagai 

kegagalan di awal penemuan fag dan berbagai perhatian teoritis telah 

menyebabkan ditinggalkannya terapi fag di AS dan kebanyakan negara di Eropa 

Barat. Namun demikian, penelitian dan terapi fag tetap dilakukan oleh negara 

bekas Uni Soviet dan kebanyakan negara Eropa Timur dimana fag tetap 

dianggap sebagai metode perawatan yang baik untuk melawan berbagai jenis 

bakteri penyebab infeksi dan penyakit (Sillankorva, 2008). 

 

2.3.1 Struktur dan Jenis Bakteriofag 

     Terdapat keanekaragaman fag yang tersebar di seluruh dunia meliputi bentuk, 

ukuran, semetrisitas kapsid, dan struktur. Genom fag dapat berupa DNA ataupun 

RNA dan berutas tunggal (single strand/ ss) ataupun berutas ganda (double 

strand/ ds). Tugas untuk klasifikasi fag telah diberikan kepada International 

Committee for Taxonomy of Viruses (ICTV) yang mengorganisasi fag ke dalam 

famili yang berbeda-beda pada ordo Caudovirales. Klasifikasi ICTV didasarkan 

hanya pada analisis morfologi, jenis asam nukleat, dan organisme inang. Akan 

tetapi, hal-hal lain seperti karakteristik fisiko-kimia, biologis, ukuran dan jumlah 

protein, kadar lipida, telah diperbarui secara berkala dan digunakan pula untuk 

klasifikasi fag (Sillankorva, 2008). 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Bakteriofag 

Famili Asam Nukleat Karakteristik Morfologi 

Myoviridae dsDNA linear 
tidak terbungkus, ekor 

kontraktil 

 

Siphoviridae dsDNA linear 
tidak terbungkus, ekor 
panjang non kontraktil 

Podoviridae dsDNA linear 
tidak terbungkus, ekor 
pendek non kontraktil 

Corticoviridae dsDNA sirkular 
tidak terbungkus, 

isometris 

 

Tectiviridae dsDNA linear 
tidak terbungkus, 

isometris 

 

Lipothrixviridae dsDNA linear 
terbungkus, berbentuk 

batang 
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Plasmaviridae dsDNA sirkular 
terbungkus, 
pleomorfis 

 

Rudiviridae dsDNA linear 
tidak terbungkus, 
berbentuk batang 

 

Fuselloviridae dsDNA sirkular 
tidak terbungkus, 
berbentuk lemon 

 

Inoviridae ssDNA sirkular 
tidak terbungkus, 

filamen 
 

Microviridae ssDNA sirkular 
tidak terbungkus, 

isometris 

 

Leviviridae ssDNA linear 
tidak terbungkus, 

isometris 

 

Cystoviridae dsRNA tersegmentasi 
terbungkus, berbentuk 

bola 
 

Sumber: Sillankorva, 2008 

 

     Diperkirakan bahwa 96% fag yang ada di seluruh dunia merupakan salah satu 

dari tiga kelompok fag yang memiliki ekor. Ketiga kelompok fag berekor tersebut 

memiliki perbedaan yang mendasar pada ekornya, dimana ada yang berupa 

kontraktil ataupun non kontraktil dan panjang ataupun pendek. Diantara famili fag 

yang tidak umum, terbentuk hanya dari satu elemen, yaitu fag dengan morfologi 

polihedral, filamen, dan pleomorfis. Sistem taksonomi ICTV selalu membutuhkan 

visualisasi mikroskop elektron, tetapi sistem ini tidak memperbolehkan klasifikasi 

yang didasarkan pada genom profag yang didapatkan dari genom mikroba yang 

telah disekuens (Sillankorva, 2008). 

     Baru-baru ini, sebuah strategi baru untuk klasifikasi fag telah muncul dengan 

mengedepankan penggunaan sekuens genom fag. Sebuah pohon proteomik fag 

telah disusun dengan menggunakan data dari beberapa sekuens genom fag dan 

di dalam pohon tersebut terdapat database yang mengorganisasi fag satu 

dengan fag lain, baik yang berdekatan ataupun tidak. Prediksi sekuens protein di 

dalam genom fag juga merupakan alat yang berguna untuk mengelompokkan fag 

tanpa memperhatikan apakah protein tersebut berasal dari ancestor yang sama 

ataupun akibat adanya transfer lateral. Protein tersebut yang ada pada semua 

anggota dalam satu kelompok fag yang spesifik, dapat digunakan sebagai 

marker genetis untuk kelompoknya sehingga bisa digunakan untuk 
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menglasifikasi fag yang tersebar di lingkungan dan memasukkannya ke dalam 

pohon proteomik fag (Sillankorva, 2008). 

     Dua sistem klasifikasi yang telah disebutkan, ICTV yang mendasarkan pada 

morfologi dengan sistem klasifikasi berdasarkan genom sering menimbulkan 

ketidakselarasan dalam menggolongkan suatu fag. Sebagai contoh, fag P22 S. 

Typhimurium yang digolongkan ke dalam Podoviridae oleh klasifikasi ICTV bisa 

menjadi berubah oleh sistem klasifikasi genom yang melihat genom fag tersebut 

lebih mirip dengan Siphophage. Selain itu, fag enterik PRD1 dideskripsikan 

sebagai Tectiviradae (ICTV), digolongkan menjadi satu kelompok sebagai fag 

yang mirip dengan PZA Podophage. Jumlah bakteriofag secara global 

diestimasikan dalam jumlah yang luar biasa tinggi. Sebagai contoh, diduga 

bahwa habitat akuatik mengandung total fag yang mencapai lebih dari 1031, 

ekosistem terestrial menunjukkan bahwa tiap gram tanah mengandung 107 fag, 

dan limbah mengandung fag sebanyak 108 – 1010 per mililiter. Dinyatakan pula 

bahwa jumlah fag secara pasti melebihi jumlah bakteri disetiap lingkungan yang 

dikaji dan diduga pula bahwa bakteriofag merupakan bentuk kehidupan 

predominan yang ada di biosfer (Sillankorva, 2008). 

 

2.3.2 Daur Hidup Bakteriofag 

Daur litik 

     Daur litik suatu fag dimulai ketika virion berinteraksi dengan molekul reseptor 

yang ada pada permukaan sel inang. Setelah fag beradsorpsi pada molekul 

reseptor tersebut, dinding sel akan dibuat menjadi bisa dipenetrasi dan kemudian 

asam nukleat akan dipindahkan ke dalam sel inang, sementara kapsid fag tetap 

berada di luar dinding sel. Di dalam sel inang, terjadi beberapa proses replikasi 

fag yang meliputi ekspresi gen, replikasi genom, dan morfogenesis. Fag akan 

diproduksi secara cepat membentuk partikel virion dan akhir dari proses ini akan 

menyebabkan lisis/ pecahnya bakteri sebagai sel inang. Jumlah fag yang 

diproduksi/ progeni bergantung pada spesies dan kondisi inang, namun setiap 

inang diestimasikan mampu menghasilkan fag baru pada tingkat 50 – 200 fag per 

siklus litik. Infeksi fag litik menghasilkan plaque yang jelas pada host lawn atau 

kumpulan sel inang (Sillankorva, 2008). 
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Daur lisogenik 

     Fag dengan daur hidup lisogenik mampu mengintegrasikan profagnya ke 

dalam kromosom ataupun replikon lain sel inang. Hal tersebut akan 

menyebabkan suatu infeksi yang dinamakan dengan infeksi lisogenik dimana 

genom fag akan diturunkan melalui pembelahan sel inang, sehingga turunan sel 

inang akan memiliki genom fag tersebut. Fag dengan daur hidup ini membentuk 

plaque yang keruh pada host bacterial lawn. Ketika sebuah strain inang 

terlisogenasi oleh fag, strain tersebut akan  menjadi resisten terhadap infeksi 

oleh fag lain yang memiliki kesamaan profil imunitas dan spesifisitas reseptor. 

Beberapa fag merepresentasikan profagnya sebagai plasmid yang akan 

tereplikasi dan terbawa oleh sel inang turunan yang mengikuti regulasi replikasi 

dan proses divisi inang tersebut. Dari waktu ke waktu, konsentrasi represor akan 

menurun dan dalam keadaan tersebut, transkripsi gen yang menyebabkan daur 

litik akan teraktivasi. Hal tersebut akan menyebabkan pembentukan progeni fag 

dan lisis sel (induksi spontan). Mutan virulen yang terbentuk dari fag temperate 

ini tidak selalu bisa dibedakan dari fag virulen serta tidak memberikan respon 

terhadap adanya reseptor sel yang spesifik (Sillankorva, 2008). 

 
Gambar 2.5 Daur Litik dan Lisogenik Bakteriofag (Sillankorva, 2008) 

 

2.3.3 Mekanisme Infeksi Bakteriofag 

     Hubungan antara fag dan sel merupakan suatu proses yang terdiri dari 

beberapa tahapan, yaitu; adsorpsi fag pada permukaan sel dan penetrasi asam 

nukleat fag ke dalam sel, sintesis intraselular komponen virus dan perakitan 

virion, serta lisisnya sel bakteri dan keluarnya fag. Adsorpsi merupakan suatu 

proses kunci dalam pemilihan inang yang sensitif oleh fag. Karena bakteriofag 
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sama seperti virus lainnya yaitu parasit obligat, maka keberhasilan penetrasi ke 

dalam sel bakteri  merupakan suatu hal yang esensial untuk terus melanjutkan 

daur hidupnya (Rakhuba et. al, 2010). 

     Spesifisitas bakteriofag dengan sel bakteri ditentukan oleh spesifisitas 

adsorpsi, yang bergantung pada unsur pembentuk dan struktur reseptor yang 

ada pada permukaan sel bakteri. Selain itu, lokasi reseptor yang ada pada 

permukaan sel, jumlah, dan densitasnya memberikan pengaruh yang besar. 

Rakhuba et. al (2010) menyatakan bahwa bakteri Gram positif dan Gram negatif 

memiliki reseptor yang berbeda sebagai akibat perbedaan struktur dan 

komponen penyusun dinding selnya. Pada bakteri Gram negatif, reseptor yang 

berperan sebagai reseptor fag adalah protein integral dan lipopolisakarida, 

sedangkan pada bakteri Gram positif, bagian dinding sel yang berperan sebagai 

reseptor adalah peptidoglikan, asam teikoat, dan meskipun terbatas beberapa 

fag mampu mengenali asam muramat sebagai reseptor penempelan. Selain 

komponen dinding sel bakteri tersebut,  Rakhuba et. al (2010) juga menjelaskan 

bahwa beberapa fag mampu menempel pada bakteri dengan mengenali pilli, 

flagella, polisakarida yang ada sebagai kapsul ataupun slime bakteri.  

     Karena bakteriofag tidak memiliki struktur yang spesifik untuk pergerakannya, 

bakteriofag tidak bisa bergerak secara independen sehingga proses adsorpsi 

atau penempelan bergantung pada proses bertemunya bakteriofag dengan sel 

bakteri secara acak sesuai dengan active mass law. Dengan demikian, selama 

konsentrasi virion dan bakteri meningkat, maka jumlah pertemuan acak 

kemungkinan besar juga akan meningkat (Rakhuba et. al, 2010). 

     Tingkat adsorpsi pada permukaan sel inang juga ditentukan oleh beberapa 

faktor fisiko-kimia non spesifik seperti pH, suhu, adanya subtansi dan ion tertentu 

dalam media, serta terpengaruhi pula oleh kondisi kultur dan tingkat fisiologis 

inang (Hershey et. al, 1994; Delbruck, 1940; Quiberoni dan Reinheimer, 1998; 

Sillankorva et al., 2004 dalam Rakhuba et. al, 2010). Sebagai sebuah hal yang 

sudah dipastikan, penetrasi asam nukleat hanya akan terjadi apabila adsorpsi 

yang terjadi adalah adsorpsi irreversible (Rakhuba et. al, 2010). 
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2.4 Tinjauan Sampel 

2.4.1 Air Laut dan Tanah 

     Penelitian tentang bakteriofag pada lingkungan berair menunjukkan bahwa 

bakteriofag memiliki peranan yang penting untuk ekosistem mikroorganisme. 

Beberapa virus dalam jumlah yang tinggi telah ditemukan pada beberapa 

ekosistem seperti air laut, danau, dan tanah, dimana keberadaan bakteri inang 

spesifiknya diduga ada dalam jumlah yang cukup rendah (Khan et al., 2002). 

    Meskipun telah terdapat bukti persuasif mengenai keberadaan virus yang 

sangat banyak di air laut pada akhir tahun 1970 (Torella dan Morita (1979) dalam 

Jan Ceysens, 2009), hanya setelah satu dekade setelah penggunaan teknik 

transmission electron microscopy (Bergh et al. (1989) dalam Jan Ceysens, 2009) 

dan epifluorensi (Hennes et al. (1995) dalam Jan Ceysens, 2009) yang mampu 

membuktikan bahwa setiap mililiter air laut mengandung jutaan partikel virus 

secara kuantitatif. Pada sedimen laut, keberadaan virus bahkan jauh lebih tinggi 

dengan jumlah 108 – 109 virus per cm3 di sekitar sedimen dekat dengan 

permukaan garis pantai (Paul et al. (1993) dalam Jan Ceysens, 2009). 

Kebanyakan virus yang ada di air laut menunjukkan sifat infektif berdasarkan 

tingkat kerusakan DNA dan fotoreaktivasinya, serta virus yang spesifik infektif 

pada satu inang sangat mudah dijumpai (Jan Ceysens, 2009). 

 

2.4.2 Sawi Asin 

     Bakteriofag yang menginfeksi BAL pertama kali teridentifikasi pada tahun 

1935 dari fermentasi susu. Bakteriofag belum terinvestigasi pada sayuran 

terfermentasi (seperti kimchi dan sauerkraut) hingga beberapa tahu belakangan. 

Fermentasi susu  umumnya bergantung pada kultur starter tunggal atau cocktail 

yang diinokulasikan pada susu pasteurisasi. Jika kultur starter tersebut gagal 

memfermentasi susu akibat infeksi bakteriofag, hasil yang didapatkan akan 

berupa produk gagal yang hanya menambah biaya produksi (Breidt et al., 2013). 

     Berbeda dengan fermentasi susu, fermentasi sayuran tidak membutuhkan 

kultur starter sebagai akibatnya jika ada infeksi bakteriofag terhadap salah satu 

strain BAL, maka BAL lain yang lebih resisten akan tetap tumbuh. Sangat 

dimungkinkan bahwa bakteriofag memberikan dampak terhadap suksesi 

mikroorganisme. Semenjak laporan tersebut, lebih dari 100 bakteriofag telah 

diisolasi dan dikarakterisasi dari fermentasi kubis dan mentimun (Breidt et al., 



18 
 

2013). Berdasarkan ulasan tersebut, sawi asin sebagai salah satu sayuran 

terfermentasi yang sistemnya sama seperti sauerkraut dan kimchi memiliki 

potensi untuk dijadikan sumber isolasi bakteriofag. 

 

2.4.3 Susu Segar 

     Sillankorva (2008) menyatakan bahwa P. fluorescens merupakan bakteri 

predominan yang ada di susu segar. Sebagai salah satu bakteri target dalam 

penelitian ini, maka digunakanlah susu segar sebagai sampel dengan asumsi 

bahwa bakteri inang yang terisolasi dari sampel tersebut dimungkinkan memiliki 

kemiripan dengan P. fluorescens. 

 

2.4.4 Babat Sapi dan Usus Ayam 

    Hasil penelitian Nurizkiawan (2011) menunjukkan adanya bakteriofag litik yang 

berasal dari usus ayam. Untuk mengeksplorasi lebih lanjut, usus ayam 

digunakan kembali bersama dengan livestock innard (“jerohan”) lainnya yang 

yaitu babat sapi. 


