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V   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Isolat bakteri target pembentuk biofilm (P. fluorescens dan E. coli) yang 

digunakan dalam penelitian ini mampu menghasilkan biofilm setelah 

melalui tahap konfirmasi. 

2. Proses isolasi bakteriofag dengan menggunakan sampel air laut, tanah 

perumahan, sawi asin, susu segar, babat sapi, dan usus ayam 

menghasilkan tiga isolat bakteriofag dengan sifat litik/ virulent yang 

berasal dari babat sapi sebanyak 2 isolat (φBS6 dan φBS8) serta usus 

ayam sebanyak 1 isolat (φUA7). 

3. Penginfeksian dua isolat bakteri target pembentuk biofilm menggunakan 

φBS6, φBS8, dan φUA7 tidak dapat melisiskan kedua bakteri tersebut. 

Diduga kondisi infeksi (waktu penambahan dan lama infeksi) belum 

optimal sehingga lisis bakteri belum terjadi. 

4. Penginfeksian bakteri patogen dan pembusuk lain yang membentuk 

biofilm (Listeria monocytogenes, Salmonella typhi, Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis, dan Bacillus cereus) menggunakan φBS6, φBS8, 

dan φUA7 menghasilkan penurunan jumlah sel hanya pada Bacillus 

subtilis. Penurunan jumlah sel terbaik didapatkan dengan menggunakan 

φBS6. 

5. Penggunaan φBS6 sebagai agen biosanitasi dalam mengurangi Bacillus 

subtilis dan biofilmnya menghasilkan penurunan jumlah sel bakteri 

tersebut sebanyak 1 siklus log. Jumlah bakteriofag selama penginfeksian 

berlangsung menunjukkan peningkatan hingga 1 siklus log. 

6. Pengamatan morfologi φBS6 menunjukkan bahwa bakteriofag tersebut 

masih berupa campuran bakteriofag dengan morfologi kepala saja. 

Klasifikasi φBS6 berdasarkan ICTV menunjukkan bahwa bakteriofag 

tersebut berada pada famili Corticoviridae atau Tectiviridae. 

7. Pengamatan morfologi φBS8 menunjukkan bahwa bakteriofag tersebut 

masih berupa campuran bakteriofag dengan morfologi kepala-ekor 

kontraktil dan kepala saja. Klasifikasi φBS8 berdasarkan ICTV 

menunjukkan bahwa bakteriofag tersebut berada pada famili Myoviridae 
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untuk bakteriofag berekor serta famili Corticoviridae atau Tectiviridae 

untuk bakteriofag dengan kepala saja. 

8. Pengamatan morfologi φUA7 menunjukkan bahwa bakteriofag tersebut 

lebih murni dibandingkan φBS6 dan φBS8 dengan morfologi kepala-ekor 

kontraktil. Klasifikasi φUA7 berdasarkan ICTV menunjukkan bahwa 

bakteriofag tersebut berada pada famili Myoviridae. 

 

5.2 Saran 

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai optimasi kondisi infeksi φBS6, 

φBS8, dan φUA7 pada beberapa bakteri patogen dan pembusuk yang 

telah digunakan dalam penelitian ini mengingat φBS6 dan φBS8 

merupakan campuran bakteriofag. 

2. Diperlukan proses infeksi tiga isolat bakteriofag terhadap bakteri patogen 

dan pembusuk lainnya untuk mengetahui seberapa besar dan luas 

spektrum hambat isolat bakteriofag yang didapatkan. 

3. Diperlukan proses pemurnian isolat bakteriofag hingga didapatkan 

bakteriofag murni dengan keseragaman morfologi dan spesifisitas inang. 

4. Proses uji kekeruhan bakteri inang dengan menggunakan pengamatan 

visual perlu dioptimalkan dengan pengukuran OD. 

5. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai optimasi infeksi biofilm B. 

subtilis dengan menggunakan φBS6 sehingga didapatkan penurunan 

yang lebih signifikan. Selain itu, kondisi pembentukan biofilm B. subtilis 

juga perlu untuk dioptimalkan sehingga penempelan pada SS slide lebih 

baik. 

6. Diperlukan identifikasi DNA φBS6 dan φBS8 sehingga keduanya bisa 

digolongkan ke salah satu dari famili Corticoviridae atau Tectiviridae. 


