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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lebah madu dikenal dengan polinator alami yang berkontribusi besar dalam 

penyerbukan tumbuhan berbunga. Penelitian dari Ollerton et al., (2011) 

menyatakan bahwa sekitar 80 % tumbuhan berbunga, seperti  sayur-sayuran, buah-

buahan, bahkan tanaman penghasil minyak kanola membutuhkan lebah madu 

dalam proses penyerbukan putik oleh serbuk sari untuk menghasilkan benih. Sejak 

tahun 1990, para peternak lebah mulai mengamati terjadinya penurunan populasi 

koloni lebah madu secara terus-menerus. Terjadi 40 % penurunan populasi lebah 

madu di Amerika Serikat dan Inggris dari tahun 2006 hingga saat ini (Greenpeace, 

2014). Jika populasi lebah madu menurun, maka tidak hanya produksi madu yang 

terganggu tetapi juga dapat memengaruhi produksi tanaman agrikultur dan 

ketahanan pangan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan populasi lebah madu 

mengalami penurunan adalah perubahan cuaca, konversi lahan hutan atau 

perkebunan, infeksi patogen, dan agrokimia (Disayathanoowat et al., 2012; Ahn et 

al., 2012). 

Beberapa spesies lebah madu yang dikenal dengan peran sebagai penyerbuk 

di daerah agrikultur adalah Apis mellifera dan A. cerana. A. mellifera merupakan 

lebah madu yang dikenal asli (native) di sepanjang Afrika, Timur Tengah, dan 

Eropa, sedangkan A. cerana merupakan lebah madu yang dikenal asli di Asia, 

termasuk Indonesia. Oleh karena permasalahan penurunan populasi lebah madu di 



 

2 

 

dunia menjadi perhatian utama dalam ketahanan agrikultur dan pangan, maka 

penelitian mengenai kesehatan lebah madu pun meningkat. Faktor utama yang 

memengaruhi kesehatan lebah madu adalah mikrobiota yang terdapat dalam usus 

lebah madu. Namun, penelitian mengenai mikrobiota dalam usus A. cerana dan 

peran mikrobiota tersebut dalam memengaruhi kesehatan inangnya lebih sedikit 

dilakukan dibandingkan dengan penelitian dari A. mellifera yang banyak ditemukan 

dan dijadikan objek penelitian di negara-negara Barat. Didasari oleh terbatasnya 

informasi mengenai mikrobiota usus A. cerana dan peran penting spesies lebah 

madu ini di Indonesia, maka A. cerana dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini 

(Martinson et al., 2012; Engel et al., 2016). 

Salah satu mikroorganisme dalam usus lebah madu adalah bakteri. 

Komunitas bakteri yang terdapat pada usus lebah madu sangat penting dalam 

mendukung proses pengolahan nutrisi, reproduksi, pertahanan dan perlawanan 

terhadap patogen, serta meningkatkan status kesehatan dari lebah madu itu sendiri. 

Walau terdapat beberapa penelitian mengenai komunitas bakteri dalam usus lebah 

madu, tetapi penelitian mengenai hubungan antara komunitas bakteri dalam usus 

lebah madu A. cerana dengan kesehatan inangnya masih terbatas (Disayathanoowat 

et al., 2011; Ahn et al., 2012). 

Pendekatan yang secara umum digunakan untuk mempelajari komunitas 

bakteri dalam suatu sampel adalah melalui metode kultur bakteri yang dilakukan 

secara in vitro dalam laboratorium. Metode kultur bakteri tersebut merupakan salah 

satu metode yang penting dalam mempelajari keterkaitan suatu bakteri dengan 

kemampuannya melawan patogen, seperti virus, dan memungkinkan juga dalam 
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mempelajari kerentanan suatu bakteri terhadap antibiotik (antibiotic susceptibility). 

Namun, untuk melakukan metode kultur bakteri dibutuhkan perlakuan pemurnian 

suatu bakteri terlebih dahulu oleh para ahli mikrobiologi sehingga metode ini tidak 

dapat mengilustrasikan keseluruhan peran bakteri yang terdapat di dalam suatu 

sampel ketika mempertahankan tubuh melawan patogen. Maka dari itu, dibutuhkan 

metode lain yang dapat mengevaluasi keberagaman komunitas bakteri dalam suatu 

sampel, termasuk bakteri yang dapat dikultur (culturable) ataupun bakteri yang 

tidak dapat dikultur (unculturable), yaitu melalui pendekatan secara molekuler 

(Lagier et al., 2015). 

Salah satu pendekatan secara molekuler, yaitu analisis metagenomik, 

dikembangkan untuk mempelajari mikrobiota pada usus lebah madu, baik yang 

dapat dikultur maupun yang tidak dapat dikultur. Analisis metagenomik dari bakteri 

usus lebah madu dapat menjadi model dalam mempelajari evolusi dan ekologi dari 

simbiosis mikroba yang berpengaruh terhadap kesehatan pada lebah madu (Thomas 

et al., 2012). Bagian hindgut dan midgut pada usus lebah madu A. cerana menjadi 

objek analisis metagenomik karena pada kedua bagian tersebut terjadi absorpsi 

nutrisi sehingga diharapkan terdapat komunitas bakteri yang mendukung kesehatan 

lebah madu. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis komunitas 

bakteri pada bagian hindgut dan midgut dalam usus lebah madu A. cerana dengan 

metode metagenomik, serta melakukan evaluasi hubungan antara komunitas bakteri 

tersebut dengan kesehatan inangnya (Disayathanoowat et al., 2011; Ahn et al., 

2012). 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Penelitian mengenai komunitas bakteri yang terdapat pada bagian hindgut 

dan midgut di usus lebah madu A. cerana belum banyak dilakukan. Komunitas 

bakteri dalam usus lebah madu tersebut berperan penting dalam mendukung 

kesehatan lebah madu itu sendiri. Namun, terdapat komunitas bakteri dalam usus 

lebah madu yang tidak dapat dikultur dalam laboratorium sehingga penelitian 

keanekaragaman dan kelimpahan komunitas bakteri dalam usus lebah madu 

tersebut menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan 

analisis metagenomik untuk membantu menganalisis dan mengevaluasi 

keanekaragaman bakteri yang dapat maupun tidak dapat dikultur dari usus lebah 

madu A. cerana. Selain itu juga, dilakukan evaluasi dari peran berbagai komunitas 

bakteri tersebut terhadap kesehatan lebah madu A. cerana. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis keanekaragaman dan 

kelimpahan bakteri dalam usus lebah madu dengan metode metagenomik. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1) Mengisolasi DNA genom dan mengamplifikasi 16S rDNA komunitas bakteri 

dalam usus lebah madu A. cerana. 
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2) Menganalisis keberagaman dan kelimpahan komunitas bakteri yang terdapat 

dalam usus lebah madu A. cerana melalui metode metagenomik. 

3) Menganalisis anotasi spesies dan konstruksi hubungan filogenetik dari 

komunitas bakteri dalam usus lebah madu A. cerana melalui metode 

metagenomik. 

4) Menganalisis hasil alpha diversity dari setiap komunitas bakteri yang didapatkan 

dari usus lebah madu A. cerana melalui metode metagenomik. 

5) Mengevaluasi hubungan antara komunitas bakteri dalam usus lebah madu A. 

cerana dengan kesehatan inang. 

  


