
BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Ekstraksi DNA 

 Bakteri B. subtilis G8 dikultur dalam 2 jenis medium yaitu NB dan GYP. 

Bakteri yang sudah dikultur dalam kedua medium tersebut diekstraksi DNA-nya 

dengan menggunakan kit Wizard® Genomic DNA Purification Kit. Kemudian, 

dilakukan penghitungan nilai absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer. 

Rasio A260/230 dari bakteri yang ditumbuhkan pada medium NB adalah 2,299. 

Dan rasio A260/280 dari bakteri yang ditumbuhkan dalam  medium NB adalah 

2,144. Hasil evaluasi hasil ekstraksi menunjukkan tidak adanya kontaminasi berupa 

protein, fenol atau kontaminan lainnya. Dengan konsentrasi DNA yang didapatkan 

adalah 446 µg/ml. Sedangkan rasio A260/230 dari kultur bakteri di medium GYP 

adalah 1,396. Rasio A260/280 dari kultur bakteri di medium GYP sebesar 1,911, 

menunjukkan tidak adanya kontaminasi namun kemurnian hasil ekstraksinya 

rendah. Konsentrasi DNA yang didapatkan dari kultur di medium GYP adalah 2913 

µg/ml. Rasio A260/230 yang ideal adalah 2,0 hingga 2,2 dan rasio A260/280 yang 

ideal adalah 1,8 hingga 2,0. Jumlah konsentrasi yang dibutuhkan untuk whole 

genome sequencing adalah 20 µg/ml. Perbandingan hasil ekstraksi dari kultur 

bakteri pada kedua medium dapat dilihat pada Tabel 4.1. Hasil yang dikirim untuk 

analisa genom adalah sampel yang dikultur di medium NB. 

 

 



Tabel 4.1 Hasil perbandingan nilai absorbansi hasil ekstraksi menggunakan 2 medium berbeda 

 
Keterangan : Hasil spektrofotometri dari sampel ekstraksi DNA bakteri B. subtilis G8 pada medium 

berbeda dengan menggunakan BioDrop. 

 

4.2 Visualisasi Hasil Eksraksi DNA  

Setelah hasil ekstraksi diukur absorbansinya dengan menggunakan 

spektrofotometer, langkah berikutnya adalah melakukan visualisasi pada gel 

agarosa. Dengan adanya band pada gel agarosa maka hal tersebut mengkonfirmasi 

adanya DNA pada hasil elektroforesis setelah di-stain. Hasil elektroforesis dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Hasil elektroforesis hasil ekstraksi DNA Genom 

 

Keterangan : Ladder yang digunakan adalah ladder 1 kb, 1: Sampel Bacillus subtilis G8, S: λ DNA. 

Garis yang dilingkari menunjukkan genom DNA dari sampel dan referensi. 

 

Hasil elektroforesis Bacillus subtilis G8 dibandingkan dengan ladder 1 kbp. 

Hasil dapat ditunjukkan dengan adanya band DNA pada gel. Sebagai band DNA 

pembanding ditambahkan λ DNA. 

Medium Tumbuh A260/230 A260/280 Konsentrasi (μg/ml)

NB 2.299 2.144 446

GYP 1.396 1.911 2913



4.3 Visualisasi Hasil PCR 

Hasil ekstraksi DNA kemudian diamplifikasi dengan metode PCR. Kedua hasil 

ekstraksi dicampurkan dengan PCR mix seperti pada Tabel 3.1 dan dengan setting 

mesin PCR seperti pada Tabel 3.2. Hasilnya adalah terdapat band pada gel 

electrophoresis sebagai produk PCR. Hasil gel electrophoresis dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. Band yang terbentuk diperkirakan sepanjang 1.4 kbp yang 

menunjukkan adanya gen 16S RNA. 

 

Gambar 4.2 Hasil gel electrophoresis dari hasil ekstraksi DNA genom dan hasil PCR 

 

Keterangan : Lingkaran putih merupakan hasil produk PCR dari bakteri Bacillus subtilis G8 yang 

dikultur dalam medium NB. 1 : Ladder 1 kb, 2: Hasil PCR dari bakteri Bacillus subtilis G8. 

 

4.4 Pengolahan Hasil Whole Genome Sequencing 

Hasil whole genome sequencing yang didapatkan diolah kembali dengan 

beberapa program bioinformatika seperti SPAdes, Mauve, dan blast. Program 

SPAdes digunakan untuk meng-assemble kumpulan basa nukleotida yang 

didapatkan. Mauve digunakan untuk mengatur ulang sequence genom yang 
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didapatkan dari hasil WGS terhadap genom referensi. Setelah genom di-reorder, 

gen amilase dimasukkan ke blast gen amilase terhadap sequence hasil WGS. Hasil 

yang didapatkan berupa kumpulan basa nukleotida yang dapat menghasilkan enzim 

α-amilase. Kumpulan basa nukleotida ini dapat dilihat di Lampiran A.  

4.4.1 Hasil blastx 

Kumpulan basa nukleotida yang telah didapatkan dimasukkan ke blastx. Blastx 

digunakan untuk mengubah basa nukleotida menjadi kumpulan asam amino. Hasil 

blastx menunjukkan asam amino yang mengkode enzim α-amilase dengan panjang 

469 asam amino. Hasil blastx dapat dilihat pada Lampiran A. 

4.4.2 Conserved Domain 

Hasil blastx berupa asam amino dimasukkan dalam NCBI Conserved Domain 

Search. Hasil dari conserved domain dapat dilihat pada Gambar 4.3.  

 
Gambar 4.3 Hasil conserved domain dari situs NCBI 

 

Keterangan : Hasil dari CDD menunjukkan bahwa catalytic site dari enzim  

 

Catalytic domain pada α-amilase terletak di asam amino nomor 217, 249, 

dan 310. Hasil perbandingan catalytic residue dari bakteri Bacillus subtilis G8 

dengan organisme lainnya dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 



 
Gambar 4.4 Hasil alignment catalytic domain Bacillus subtilis G8 

 

Keterangan : Hasil alignment catalytic domain Bacillus subtilis G8 dibandingkan dengan organisme 

lainnya. Tulisan merah yang di-highlight kuning adalah catalytic residue dari setiap organisme. Dan 

query adalah bakteri Bacillus subtilis G8 

 

 Hasil perbandingan catalytic residue dari Bacillus subtilis G8 dan kesepuluh 

bakteri lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.2. Dapat disimpulkan bahwa sisi katalitik 

dari berbagai strain Bacillus subtlis merupakan conserved domain karena sama di 

setiap strain. 

Tabel 4.2 Hasil perbandingan sisi katalitik dari berbagai strain Bacillus subtilis 

 
 

4.4.3 Percent Identity Matrix 

Percent identity matrix dilakukan untuk membandingkan hasil sekuens asam 

amino antara B. subtilis G8 dengan strain Bacillus yang lainnya. Strain Bacillus 

Strain Bacillus Catalytic  Residue  1 Catalytic  Residue  2 Catalytic Residue  3 Accession Code

FS321 217 249 310 ABW75769

Natto 217 249 310 AAA22194

Soil - - - QHQ81247

S8-18 217 249 310 AGJ03897

Vietnamese 217 249 310 AAT01440

Acarbose - - - WP_160221326

US572 217 249 310 ATQ64034

SRCM101384 - - - POD84937

KCC103 217 249 310 ABW34932

Maltopentaose 217 249 310 WP_076458378



yang digunakan dalam perbandingan adalah Bacillus subtilis S8-18, Bacillus 

subtilis FS321, Bacillus subtilis dari tanah, Bacillus subtilis with Acarbose, Bacillus 

subtilis dari sampel Vietnam, Bacillus subtilis complexed maltopentaose, Bacillus 

subtilis (natto) IAM1212, Bacillus subtilis US572, Bacillus subtilis KCC103, dan 

Bacillus subtilis SRCM101384. Gambar 4.4. menunjukkan percent identity matrix 

antara Bacillus subtilis G8 dengan kesepuluh bakteri lainnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya strain Bacillus yang mempunyai sekuens asam amino yang sama 

persis dengan Bacillus subtilis G8, dan sisanya memiliki persentase kemiripan yang 

sangat besar. Hasil alignment dari Clustal Omega menunjukkan bahwa gen α-

amilase yang dihasilkan oleh Bacillus subtilis G8 mempunyai kesamaan 100% 

dengan gen α-amilase yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus subtilis subsp. subtilis 

strain SRCM101384. Bakteri yang mempunyai kemiripan paling dekat kedua 

adalah Bacillus subtilis KCC103 dengan persentase kemiripan sebesar 99.57%. Gen 

α-amilase yang dihasilkan ini juga mempunyai kemiripan dengan Bacillus subtilis 

with Acarbose  sebesar 99.15%, Bacillus subtilis US572 sebesar 98.93%, Bacillus 

subtilis complexed maltopentaose sebesar 97.48%, Bacillus subtilis dari sampel 

Vietnam sebesar 98.93%, Bacillus subtilis complexed maltopentaose sebesar 

98.93%, Bacillus subtilis (natto) IAM1212 sebesar 98.72%, Bacillus subtilis dari 

tanah sebesar 98.23%, Bacillus subtilis FS321 sebesar 98.23%, dan Bacillus subtilis 

S8-18 dengan persentase kemiripan sebesar 97.87%. Hal ini mungkin disebabkan 

gen penghasil α-amilase mempunyai banyak asam amino yang serupa dengan yang 

lain, dengan kata lain mempunyai penyusun struktur enzim yang serupa juga.  



 
Gambar 4.5 Perbandingan persentase kemiripan dari Bacillus subtilis G8 dengan kesepuluh bakteri 

Bacillus lainnya dengan aplikasi Clustal Omega. 

 

Keterangan : Urutan asam amino yang mengkode α-amilase dari Bacillus subtilis G8 dengan 10 

bakteri Bacillus : Bacillus subtilis S8-18, Bacillus subtilis FS321, Bacillus subtilis dari tanah, 

Bacillus subtilis with Acarbose, Bacillus subtilis dari sampel Vietnam, Bacillus subtilis complexed 

maltopentaose, Bacillus subtilis (natto) IAM1212, Bacillus subtilis US572, Bacillus subtilis 

KCC103, dan Bacillus subtilis subsp. subtilis strain SRCM101384. Kemiripan antar strain 

ditunjukkan dengan persentase, semakin besar persentase maka asam amino yang dimiliki antar 

spesies semakin serupa. Kotak warna kuning menunjukkan kemiripan G8 dengan kesepuluh bakteri 

lainnya. Kotak warna hijau menunjukkan perbandingan suatu strain bakteri dengan strain bakteri 

itu sendiri. 

 

4.4.4 Phylogenetic Tree 

Urutan asam amino dimasukkan ke dalam program Clustal Omega. Pohon 

kekerabatan ini menunjukkan kedekatan antar kumpulan asam amino dengan 

sepuluh jenis bakteri Bacillus subtilis. Hasil dari Clustal Omega menunjukkan 

bahwa bakteri Bacillus subtilis G8 memiiki kekerabatan yang dekat dengan 

Bacillus subtilis (Natto) IAM1212, Bacillus subtilis KCC103, dan Bacillus subtilis 

subsp. subtilis strain SRCM101384. Hasil phylogenetic tree dari Clustal Omega 

dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

S8-18 FS321 Soil AcarboseVietnameseMaltopentaose Natto US572 KCC103 G8 SRCM101384

S8-18 99.54 98.94 99.09 98.18 98.63 96.44 97.88 96.44 97.87 96.44

FS321 99.54 99.09 99.24 98.33 98.79 96.86 98.03 96.86 98.29 96.86

Soil 98.94 99.09 98.94 98.94 99.24 96.86 98.33 96.86 98.29 96.86

Acarbose 99.09 99.24 98.94 98.79 99.24 97.69 98.79 97.69 99.15 97.69

Vietnamese 98.18 98.33 98.94 98.79 99.39 97.48 98.33 97.48 98.93 97.48

Maltopentaose 98.63 98.79 99.24 99.24 99.39 97.48 98.63 97.48 98.93 97.48

Natto 96.44 96.86 96.86 97.27 97.48 97.48 97.06 98.74 98.72 98.74

US572 97.88 98.03 98.33 98.79 98.33 98.63 97.06 97.48 98.93 97.48

KCC103 96.44 96.86 96.86 97.69 97.48 97.48 98.74 97.48 99.57 99.58

G8 97.87 98.29 98.29 99.15 98.93 98.93 98.72 98.93 99.57 100.00

SRCM101384 96.44 96.86 96.86 97.69 97.48 97.98 98.74 97.48 99.58 100.00



 
Gambar 4.6 Phylogenetic tree dari Clustal Omega 

 

Keterangan : Hasil phylogenetic tree menunjukkan adanya kekerabatan antara Bacillus subtilis G8 

dengan bakteri Bacillus subtilis (Natto) IAM1212, Bacillus subtilis KCC103, dan Bacillus subtilis 

subsp. subtilis strain SRCM101384. 

 

 

4.5 Struktur 3D Enzim α-Amilase 

Prediksi bentuk 3D dari suatu struktur molekul protein dapat dilakukan dengan 

membuat Swiss Model. Model struktur 3D enzim α-amilase dibuat dengan 

menggunakan template alpha-1,4-glucan-4-glucanohydrolase. Hasil yang sudah 

didapatkan diunduh dalam format vmd. File struktur 3D ini dimasukkan ke dalam 

program VMD. Pada program ini, catalytic residue yang sudah didapatkan 

ditambahkan ke dalam struktur 3D yang terbentuk. Struktur 3D dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 



 
Gambar 4.7 Struktur 3D dari program VMD  

 

Keterangan : Struktur VMD diunduh dari situs Swiss Model dan dimasukkan ke dalam program 

VMD. Warna kuning menunjukkan aspartic acid pada residu asam amino nomor 217 dan 310. 

Warna pink menunjukkan glutamic acid pada residu asam amino nomor 249. 

 

4.6 Pembuatan Medium Kultur dari Kentang dan Kulit Kentang 

Pembuatan medium kultur dibuat dengan menimbang kentang dan kulit 

kentang. Kemudian, ditambahkan air dengan perbandingan 1:5 sehingga tekstur 

dari medium tersebut menjadi semi solid. Medium kentang memiliki tekstur seperti 

bubur kentang. Ketika medium kentang diinokulasikan dengan bakteri Bacillus 

subtilis G8, maka mediumnya akan menjadi seperti agar-agar. Ketika diperas 

dengan menggunakan cheese cloth, ekstrak enzim kasar tidak keluar dari pori-pori 

cheese cloth.  

Sedangkan, medium kultur kulit kentang memiliki tekstur yang solid, dengan 

kondisi kulit kentang seperti terpotong kecil-kecil. Ketika selesai diinkubasi dan di 

peras dengan menggunakan cheese cloth, ada cairan berupa crude enzyme dan 

kandungan protein lainnya yang mungkin ikut tersaring cheese cloth. 

 



4.7 Uji Aktivitas Enzim α-Amilase dengan Metode Lugol 

Uji aktivitas enzim α-amilase dilakukan dengan menumbuhkan bakteri pada 

medium AYP (Amilum, Yeast Exract, Peptone) agar. Bakteri Bacillus subtilis G8 

diambil satu ose dan dikultur pada medium AYP agar. Kemudian, bakteri 

diinkubasi selama 20 jam. Setelah diinkubasi, medium AYP agar ditetesi lugol 

untuk mengetahui apakah amilum pada medium sudah terpecahkan oleh enzim 

yang dihasikan oleh Bacillus subtilis G8. Medium yang telah ditetesi lugol dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. Dari clear zone yang terbentuk, diketahui bahwa Bacillus 

subtilis G8 dapat menghasilkan enzim α-amilase.  

 
Gambar 4.8 Hasil uji aktivitas enzim α-amilase pada medium AYP agar 

 

Keterangan : Hasil pemecahan enzim α-amilase dapat dilihat dari clear zone yang terbentuk.  

 

4.8 Kuantifikasi Protein dengan Metode Biuret 

Sebelum mengetahui jumlah protein yang ada dalam sampel dengan 

menggunakan metode Biuret, maka diperlukan kurva standar protein. Kurva ini 

dibuat dengan membuat dilusi bertingkat dari protein standar. Setelah diinkubasi 

selama 5 menit, protein standar yang telah didilusi bertingkat diukur absorbansinya 

dengan menggunakan spektrofotometer. Nilai absorbansi yang diperoleh diolah 

dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mendapatkan fungsi y dan 



nilai r2. Nilai y adalah nilai jumlah protein yang terdapat pada sampel dan nilai r2 

yang semakin mendekati nilai 1 maka akan semakin relevan. Pada Lampiran dapat 

dilihat kurva standar protein dengan menggunakan protein standar. Persamaan garis 

yang didapat adalah y= 7,1971x + 0,129 dan nilai r2 = 0,937. 

Setelah kurva standar dibuat, maka sampel ekstrak kasar enzim ditambahkan 

dalam larutan biuret dan diukur absorbansinya dengan panjang gelombang 540 nm. 

Nilai absorbansi yang didapatkan dari medium kulit kentang adalah 0,208. Dengan 

memasukkan nilai absorbansi sebagai nilai x dan dimasukkan dalam persamaan y 

maka jumlah protein pada sampel diketahui adalah 1,629 g/mL.  

4.9 Uji Aktifitas Enzim α-Amilase dengan Metode DNS 

Pengujian aktivitas enzim dilakukan dengan metode DNS. Sebelum dilakukan 

pengujian, maka crude enzyme diambil dari medium kulit kentang dengan 

menggunakan cheese cloth. Pengujian dilakukan dengan metode DNS untuk 

mengetahui apakah ekstrak kasar enzim dapat memecah amilum menjadi gula 

pereduksi, dalam percobaan ini maltosa. Kurva standar maltosa dapat dilihat pada 

Lampiran. 

Nilai absorbansi yang sudah diolah dalam aplikasi Microsoft Excel akan 

menghasilkan persamaan y dan nilai r2. Persamaan y yang didapatkan adalah 

y=0,8589x+ 0,1651, dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,947. Setelah kurva 

standar dibuat, maka sampel diukur nilai absorbansinya dengan panjang gelombang 

540 nm. Dengan memasukkan nilai absorbansi ke dalam persamaan y di atas maka 

crude enzyme dari B. subtilis G8 dapat menghasillkan konsentrasi maltosa sebesar 

0,249 mg/mL selama 10 menit. 



 


