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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tapai singkong madu merupakan produk fermentasi yang populer di 

Indonesia dan telah berkembang menjadi bahan konsumsi pokok (Law et al.,2011; 

Marco et al., 2017). Rasa manis pada tapai singkong madu dapat terbentuk akibat 

peran dari berbagai mikroorganisme dan salah satunya tergolong ke dalam 

kelompok fungi yaitu Aspergillus sp. (Yulia et al., 2018). Untuk dapat mengetahui 

berbagai mikroorganisme dalam tapai singkong madu, telah dilakukan proses 

isolasi mikroorganisme tapai singkong madu pada percobaan sebelumnya dan 

didapat mikroorganisme yang diberi nama Aspergillus sp. TM3. Diketahui bahwa 

Aspergillus sp. TM3 tergolong ke dalam fungi Aspergillus hitam atau dapat 

dikatakan tergolong ke dalam Aspergillus kelompok spesies nigri melalui hasil 

identifikasi morfologi pada percobaan sebelumnya. Kelompok Aspergillus hitam 

sangat sulit untuk dibedakan dan membutuhkan proses yang kompleks untuk dapat 

mengetahui secara akurat spesies dari kelompok fungi Aspergillus hitam. Salah satu 

metode kompleks yang sering digunakan untuk proses identifikasi spesies fungi 

kelompok Aspergillus hitam berupa identifikasi molekuler (Silva et al., 2011).  

Identifikasi molekuler yang telah dilakukan berupa identifikasi molekuler 

dengan melakukan metode sequencing terhadap beberapa gen khusus yang 

berperan dalam proses identifikasi seperti gen calmodulin dan gen Internal 

Transcribed Spacer (ITS). Proses sequencing dan analisis kedua sequence gen 
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tersebut masih belum memberikan tingkat kepastian yang tinggi terhadap spesies 

yang dimiliki Aspergillus sp. TM3 sehingga membutuhkan analisis terhadap gen 

lain yang berperan dalam proses identifikasi seperti gen 28S rDNA. Ukuran 

sequence gen, keberadaan sequence gen pada genom, serta analisis tingkat 

kecocokan berbagai gen yang berperan dalam proses identifikasi tersebut perlu 

dilakukan untuk dapat melakukan identifikasi spesies pada fungi Aspergillus sp. 

TM3 dengan sangat akurat. Oleh karena berbagai hal tersebut, maka diperlukan 

analisis lebih lanjut terhadap tiga buah sequence gen yang berperan dalam proses 

identifikasi yaitu sequence gen calmodulin, sequence gen 28S rDNA, dan sequence 

gen ITS yang diperoleh secara langsung melalui genom Aspergillus sp. TM3.            

1.2 Rumusan Masalah 

Aspergillus sp. merupakan fungi yang memiliki beragam manfaat dan salah 

satunya berperan dalam terbentuknya rasa manis pada makanan fermentasi seperti 

tapai singkong madu. Namun terdapat beberapa kelompok Aspergillus seperti 

kelompok Aspergillus hitam yang membutuhkan analisis yang lebih kompleks 

dalam proses identifikasi. Analisis molekuler dilakukan menggunakan beberapa 

bagian dari genom yang berperan dalam proses identifikasi seperti gen ITS, gen 

calmodulin, dan gen 28S rDNA sebagai bahan untuk analisis. Oleh karena itu, 

analisis pada gen ITS, calmodulin, dan gen 28S rDNA yang dimiliki oleh genom 

Aspergillus sp. TM3 sangat diperlukan untuk dapat melakukan identifikasi spesies 

Aspergillus sp. TM3. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapat memperjelas 

identifikasi dari isolat Aspergillus sp. TM3 program studi Biologi Universitas Pelita 

Harapan dengan menggunakan analisis genom. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk dapat melakukan penyusunan 

scaffold dari keseluruhan genom isolat Aspergillus sp. TM3 program studi Biologi 

Universitas Pelita Harapan serta untuk dapat mengidentifikasi gen yang berisi 

informasi genetik protein calmodulin, mengidentifikasi gen Internal Transcribed 

Spacer (ITS), dan mengidentifikasi gen 28S rDNA pada genom Aspergillus sp. 

TM3.  

  


