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RINGKASAN 

Banyaknya sampah yang dihasilkan oleh industri maupun masyarakat merupakan 

masalah umum yang dijumpai oleh hampir semua kota, terutama kota-kota besar seperti Jakarta. 
Sebagai kota metropolitan, Jakarta pada tahun 1985 menghasilkan sampah sejumlah 18500 m3 

per hari dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 25700 m3 per hari.  Luas lahan yang tersedia 
adalah 108 ha, TPA Bantar Gebang Bekasi harus menampung 6000 ton per hari (setara dengan 

25650 m3). Sampah 6000 ton tersebut yang dapat di recycle atau diolah kembali hanya sebesar 
1000 ton per hari dan dari 1000 ton tersebut hanya 450 ton saja yang dapat di olah kembali 

(Walhi, 2006). Dalam hal ini, penyelesaian masalah sampah ini membutuhkan cara yang cepat 
untuk mengubah sampah menjadi kompos.   

Strategi penerapan kompos merupakan cara yang saat ini diduga paling umum dan 

efektif dalam mengatasi sampah di perkotaan. Pada dasarnya, proses pembuatan kompos 
dibantu oleh mikroorganisme yang berperan dalam mendegradasi sampah organik menjadi 

pupuk berkualitas tinggi dan proses pembentukan kompos dapat dipersingkat dengan 
penambahan aktivator yang mengandung mikrooorganisme, enzim dan asam laktat. Oleh karena 

itu, menjadi pemikiran bahwa diperlukan cara pandang baru untuk mengatasi masalah sampah. 
Penelitian ini memberikan terobosan penting dalam mengatasi masalah sampah dengan 

pendekatan cara yang aman dan efektif melalui pemberian aktivator bakteri kompos unggul 
dalam proses fermentasi.   

Pada penelitian tahun satu telah diperoleh identitas morfologi dan molekuler data sekuen 

fragmen 12SRNA bakteri yang diisolasi dari sampah bantargebang. Pada penelitian tahun kedua 
akan difokuskan kepada enzim kunci reaksi anaerob.  Pada proses fermentasi diperoleh produk 

asam-asam organik yang merupakan hasil hidrolisis asam lemak dan juga sebagai hasil aktivitas 
pertumbuhan bakteri. Salah satu asam organik yang dihasilkan dari proses tersebut adalah asam 

laktat. Asam laktat terbentuk akibat metabolisme glikolisis anaerob melalui pengubahan piruvat 
secara enzimatis oleh bantuan kerja enzim laktat dehidrogenase - LDH. Telah terbukti bahwa 

asam laktat dapat meningkatkan percepatan perombakan bahan organik seperti lignin dan 
selulosa serta memfermentasikannya tanpa menimbulkan senyawa beracun yang ditimbulkan 

dari pembusukan bahan organik. Oleh karena itu, kecepatan penguraian sampah organik 
tergantung dari asam laktat yang dihasilkan. Pada penelitian ini akan dilakukan determinasi dan 

karakterisasi LDH bakteri kompos yang di isolasi dari sampah TPA Bantar Gebang.   

Proses fermentasi asam laktat tidak lepas kaitannya dengan mikroorganisme yang 
menjadi aktivator dalam pembentukan asam laktat. Asam laktat ini akan menekan pertumbuhan 

mikroorganisme yang merugikan serta meningkatkan degradasi bahan-bahan organik dengan 
cepat (Anif et al., 2007: 124). Telah dilaporkan oleh Javed et al, 2012 bahwa Bakteri Bacillus 

LN dalam kondisi anaerob  yang sangat berperan adalah enzim LDH karena banyak Asetil-Ko 
A diubah menjadi asetat untuk membentuk ATP dan menghasilkan NADH selama oksidasi 

glikolisis. Artinya Bakteri Bacillus merupakan bakteri penghasil asam laktat dalam proses 
fermentasinya.   

Sebagai solusi yang ditawarkan pada penelitian ini adalah dengan menemukan agen 

bakteri bacillus sp unggul dilihat karakterisasi bakteri penghasil kompos.  Keunggulan bakteri 
ini dideterminasi dari identitas LDH yang kemungkinan akan didapat isozim LDH dan 

kombinasi susunan isozimnya. dan enzim kunci pada organisme dalam metabolisme respirasi 
anaerob.   

  

Kata kunci: Kompos, Bacillus Sp., Laktat Dehidrogenase  
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BAB I. PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

Strategi penerapan kompos merupakan cara yang saat ini diduga paling umum dan 

efektif dalam mengatasi sampah di perkotaan. Pada dasarnya, proses pembuatan kompos 

dibantu oleh mikroorganisme yang berperan dalam mendegradasi sampah organik menjadi 

kompos berkualitas tinggi. Oleh karena itu, menjadi pemikiran bahwa diperlukan cara pandang 

baru untuk mengatasi masalah sampah. Penelitian ini memberikan terobosan penting dalam 

mengatasi masalah sampah dengan pendekatan hasil eksplorasi dan determinasi bakteri kompos 

unggulan dalam proses fermentasi.   

Dalam proses pembuatan kompos secara fermentasi, terjadi proses suksesi 

mikroorganisme dalam setiap tahapan dan memiliki diversitas mikroorganisme yang berbeda 

(Peters et al. 2000). Suksesi tersebut dikategorikan menjadi empat tahap berdasarkan 

diversitasnya, yaitu: mesofilik, termofilik, mesofilik kedua, dan maturasi (Ryckeboer et al. 

2003)   

Produk fermentasi adalah asam-asam organik yang merupakan hasil hidrolisis asam 

lemak dan juga sebagai hasil aktivitas pertumbuhan bakteri. Salah satu asam organik yang 

dihasilkan dari proses tersebut adalah asam laktat. Asam laktat terbentuk akibat metabolisme 

glikolisis anaerob melalui pengubahan piruvat secara enzimatis oleh bantuan kerja enzim laktat 

dehidrogenase - LDH. Telah terbukti bahwa asam laktat dapat meningkatkan percepatan 

perombakan bahan organik seperti lignin dan selulosa serta memfermentasikannya tanpa 

menimbulkan senyawa beracun yang ditimbulkan dari pembusukan bahan organik. Bakteri ini 

dapat menekan pertumbuhan fusarium, yaitu mikroorganime merugikan yang menimbukan 

penyakit pada lahan/tanaman yang terus menerus ditanami. Oleh karena itu, kecepatan 

penguraian sampah organik tergantung dari asam laktat yang dihasilkan. Pada penelitian ini 

akan dilakukan pengujian LDH bakteri kompos yang di isolasi dari sampah TPA (Tempat 

Pembuangan sampah Akhir) Bantar Gebang.   

Proses fermentasi asam laktat tidak lepas kaitannya dengan mikroorganisme yang 

menjadi aktivator dalam pembentukan asam laktat. Mikroorganisme bakteri yang dapat 

menghasilkan asam laktat dikenal dengan Bakteri Asam Laktat (BAL). Bakteri asam laktat 

dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Bakteri asam laktat 

berfungsi menguraikan bahan organik dengan cara fermentasi membentuk asam laktat dan 

glukosa. Asam laktat ini akan menekan pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan serta 

meningkatkan degradasi bahan-bahan organik dengan cepat (Javed et al. 2010) (Anif et al., 
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2007: 124). Bakteri Bacillus LN dalam kondisi anaerob  yang sangat berperan adalah enzim 

LDH karena banyak Asetil-Ko A diubah menjadi asetat untuk membentuk ATP dan 

menghasilkan NADH selama glikolisis (Javed et al. 2010).   

Salah satu jenis bakteri laktat yang diisolasi dari kompos adalah Bacillus sp. Bacillus sp. 

Bakteri ini diketahui paling banyak ditemukan pada kisaran suhu 20o hingga 60oC, sedangkan 

diatas kisaran tersebut hanya strain Bacillus stearothermophilus saja yang dapat hidup (Strom 

1985). Bacillus sp. memiliki enzim metabolik yang berperan dalam mendegradasi selulosa, 

lignin, dan bioplastik (Ryckeboer et al. 2003). Oleh karena itu, peran Bacillus sp. sangat penting 

dalam proses awal pembuatan kompos.  

Genus Bacillus awalnya diusulkan oleh Cohn pada tahun 1872 yang diklasifikasikan 

sebagai bakteri yang menghasilkan  endospora (endospore-forming bacteria). Genus ini 

memiliki jumlah jenis yang sangat fantastis mencapai 146 jenis, termasuk dua jenis yang paling 

popular yaitu B. anthracis dan B. subtilis {Citation} (Fritze, 2004). Sejak Cohn, taksonomi 

Bacillus mengalami beberapa perubahan, hingga saat ini genus Bacillussecara valid diketahui 

hanya teradapat 88 jenis(Fritze, 2004) dan sekitar 18 jenis ditemukanpada kompos (Ryckeboer 

et al., 2003).  

Sebagai solusi yang ditawarkan pada akhir dari rangkaian penelitian multi years ini 

adalah dengan menemukan bakteri kompos yang unggul dengan mendapatkan identitas LDH 

dan susunan isoformnya. Pada manusia diketahui bahwa LDH adalah enzim dengan susunan 

kombinasi isoform yang berbeda dalam organ jantung dan jaringan otot.  Oleh karena itu, LDH 

menjadi enzim kunci metabolisme respirasi anaerob penghasil laktat.   

Dalam penelitian ini, kami telah mendapatkan isolate strain baru bakteri mesofilik yang 

masuk ke dalam genus Bacillus dari kompos di Bantar Gebang (Indonesia), yaitu Bacillus sp. 

strain-BG. Agar dapat menentukan posisi taksonomi dan filogenetik dari organisme ini, maka 

tahun pertama penelitian ini direncanakan untuk melakukan determinasi pohon filogenetik 

bakteri Bacillus sp melalui analisis lengkap 16 rRNA dari strain ini.  

  

  

Rumusan Masalah  

1. Bagaimana karakteristik dan pohon filogenetik isolat bakteri bacillus sp yang diperoleh 

dari sampel sampah bantar gebang?  

2. Bagaimana identitas LDH dan kombinasi susunan isoform bakteri bacillus sp tersebut?  

3. Bagaimana karakteristik metabolisme anaerob bakteri bacillus sp tersebut?   
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Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum Tahun I : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan 

pohon filogenetik isolat bakteri bacillus sp yang diperoleh dari sampel sampah TPA 

Bantar Gebang serta filogenetiknya berdasarkan biomarker molekuler 16rRNA.  

2. Tujuan Umum Tahun II : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identitas LDH dan 

kombinasi susunan isoform serta karakteristik metabolisme anaerob bakteri bacillus sp 

yang diperoleh dari sampel sampah TPA Bantar Gebang.   

Output penelitian :  

1. Identitas molekuler LDH bacillus sp  

2. Karakteristik LDH bacillus sp   

3. Status molekuler pohon filogenetik LDH bacillus sp   

Outcome penelitian :  

1. Tercantumnya  identitas  molekuler  LDH  bacillus  sp 

 dalam  NCBI  dan karakteristiknya.  

2. Pengayaan bahan ajar teori dan praktikum ilmu mikrobiologi, biokimia dan fisiologi  

3. Publikasi artikel dalam journal internasional online  

4. Potensi HAKI dan Paten  

  

Manfaat Penelitian   

Manfaat Teoritis : Manfaat penelitian ini ditinjau dari segi pengembangan ilmu, akan dapat 

menambah pengetahuan dan informasi karakteristik metabolisme anaerob melalui determinasi 

dan karakter LDH bakteri bacillus sp. Manfaat Praktis : Manfaat praktis penelitian ini adalah 

untuk memperoleh agen bakteri  bacillus sp unggul yang spesifik yang dapat diaplikasi ke dalam 

beberapa jenis karakteristik sampah untuk menghasilkan beberapa jenis kompos unggulan 

bernutrisi yang cocok untuk karakteristik spesifik tanah dan tanaman.  

  

F. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Sampah di TPA Bantar Gebang  

Sampah kota secara sederhana diartikan sebagai sampah organik maupun anorganik 

yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi di kota, sampah umumnya berasal dari 

perumahan, pasar, restaurant dan pabrik. Oleh sebab itu sampah menjadi masalah penting untuk 

kota yang padat penduduknya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu volume 
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sampah sangat besar sehingga melebihi kapasitas, lahan tempat pembuangan akhir (TPA) 

semakin sempit karena tergeser tujuan lain, manajemen pengolahan sampah tidak  efektif 

sehingga sering kali terjadi penyebab distorsi dengan masyarakat setempat dan sebagainya.  

Menurut perkiraan, volume sampah yang dihasilkan perorang rata-rata sekitar 0,5 

kg/kapita/hari. Jadi, untuk kota besar seperti Jakarta yang penduduknya 10 juta orang sampah 

yang dihasilkan sekitar 5.000 ton/hari. Dengan jumlah yang tergolong besar tersebut, maka 

perlu adanya penanganan sampah yang khusus. Bila tidak cepat ditangani secara benar maka 

kota-kota di Indonesia akan tenggelam dalam timbunan sampah bersamaan dengan segala 

dampak negatif yang ditimbulkan (Sudradjat, H.R, 2006).   

Dalam mengatasi sampah perlu dilakukan pengolahan sampah. Salah satu aspek penting 

dalam kegiatan pengelolaan sampah, terkait dengan masalah yang sedang dihadapi Pemerintah 

Kota Jakarta Timur pada khususnya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada umumnya 

adalah masalah pengolahan sampah. Metoda yang paling umum dipergunakan dalam kegiatan 

pengolahan sampah menurut Salvato (1982) adalah pembakaran  

(incineration), sanitary landfill, dan pengomposan.   

Pengomposan pada dasarnya merupakan upaya mengaktifkan kegiatan mikrobia agar 

mampu mempercepat dekomposisi bahan organik. Mikrobia tersebut adalah bakteri, fungi dan 

jasad renik lainnya (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). Dalam proses akhir suatu fermentasi 

adalah kompos. Di alam terbuka, kompos bisa terjadi dengan sendirinya, lewat proses alamiah. 

Namun proses tersebut berlangsung lama sekali padahal kebutuhan akan tanah yang subur sudah 

mendesak. Oleh karenanya, proses tersebut perlu dipercepat dengan bantuan manusia. Dengan 

cara yang baik, proses mempercepat pembuatan kompos berlangsung wajar dengan 

menggunakan kemampuan bakteri asam laktat (Yunizal, 1986) sehingga bisa diperoleh kompos 

yang berkualitas baik (Murbandono, 2000).   

  

  

Karakteristik Bacillus sp   

Bacillus spp. digolongkan ke dalam kelas bakteri heterotrofik, yaitu protista bersifat 

uniseluler, termasuk dalam golongan mikroorganisme redusen atau yang lazim disebut sebagai 

dekomposer. Marga Bacillus merupakan bakteri yang berbentuk batang dapat dijumpai di tanah 

dan air termasuk pada air laut. Bacillus spp membentuk endospora, merupakan gram positif, 

bergerak dengan adanya flagel peritrikus, dapat bersifat aerobik atau fakultatif anaerobik serta 

bersifat katalase positif (Pelczar et al. 1976).   
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Gambar 2.2  Morfologi Sel Bacillus spp.(Encyclopedia Britannica, 1996)  

  

Marga Bacillus merupakan salah satu dari enam bakteri penghasil endospora. Endospora 

tersebut berbentuk bulat, oval, elips atau silinder, yang terbentuk di dalam sel vegetatif. 

Endospora tersebut membedakan Bacillus dari tipe-tipe bakteri pembentuk eksospora Terdapat 

enam marga bakteri penghasil endospora yaitu Bacillus, Sporolactobacillus, Clostridium, 

Desulfotomaculum, Sporo- sarcina, Thermo actinomy cetes. Sebelum digolongkan menjadi 

enam marga, bakteri penghasil endospora dibagi menjadi dua kelompok, yaitu termasuk Marga 

Bacillus jika. merupakan gram positif, dan termasuk Marga Clostridium jika merupakan gram 

negatif. Menurut Doi &McGloughlin, 1992 dua sifat utama yang membedakan Bacillus dari 

bakteri pembentuk endospora lainnya adalah kemampuan Bacillus untuk hidup aerob (walaupun 

beberapa bersifat fakultatif anaerob) dan mayoritas jenisnya memproduksi katalase (bersifat 

katalase positif). Endospora yang dihasilkan oleh Bacil-lus mempunyai ketahanan yang tinggi 

terhadap faktor kimia dan fisika, seperti suhu ekstrim, alkohol, dan sebagainya. Jenis-jenis 

tersebut seluruhnya mengandung Dipicolinic Acid (DPA) dan mereka mempunyai derajat 

dormansi unparalel pada bentuk kehidupan yang lain.  

Jenis Bacillus spp. menunjukkan bentuk koloni yang berbeda-beda pada medium agar 

cawan Nutrien Agar. Warna koloni pada umumnya putih sampai kekuningan atau putih suram, 

tepi koloni bermacam-macam namun pada umumnya tidak rata, permukaannya kasar dan tidak 

berlendir, bahkan ada yang cenderung kering berbubuk, koloni besar dan tidak mengkilat. 

Bentuk koloni dan ukurannya sangat bervariasi tergantung dari jenisnya. Selain itu setiap jenis 

juga menunjukkan kemampuan dan ketahanan yang berbeda-beda dalam menghadapi kondisi 

lingkungannya, misalnya ketahanan terhadap panas, asam, kadar garam, dan sebagainya.  

Marga Bacillus mampu tumbuh pada temperatus 10-50° C, merupakan saprofit ringan 

yang tak berbahaya, mudah tumbuh dalam kerapatan tinggi dan mampu membentuk endospora 

yang tahan panas (SALLE 1984). Letak endospora di dalam sel serta ukuran selama 

pembentukannya tidak sama bagi setiap jenis Bacillus spp., artinya ada yang terletak di sentral 
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(di tengah sel), di terminal (di ujung sel) dan adapula yang sub- terminal (di bagian dekat 

ujungsel).  

Marga Bacillus mempunyai sifat fisiologis yang menarik karena tiap-tiap jenis 

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, diantaranya : (1) mampu mengdegradasi senyawa 

organik seperti protein, pati, selulosa, hidrokarbon dan agar, (2) mampu menghasilkan 

antibiotik; (3) berperan dalam nitrifikasi dan dentrifikasi; (4) pengikat nitrogen; (5) 

pengoksidasi selenium; (6) pengoksidasi dan pereduksi mangan (Mn); (7) bersifat 

khemolitotrof, aerob atau fakutatif anaerob, asidofilik atau alkalifilik, psikoprifilik, atau 

thermofilik (Norris et al. 1981; Claus &Barkeley,1986). Madigan et al. (1997) menyatakan 

bahwa Bacillus spp. termasuk marga yang bersifat khemoautotrof yang dapat tumbuh pada 

metanol, metilamine atau format, tetapi tidak dapat tumbuh pada metana.   

Dilihat dari fungsinya, mikroorganisme mesofilik yang hidup pada temperatur rendah 

(10-450C) berfungsi untuk memperkecil ukuran partikel bahan organik sehingga luas 

permukaan bahan bertambah dan mempercepat proses pengomposan. Sementara itu, bakteri 

termofilik yang hidup pada temperature tinggi (45-650C) yang tumbuh dalam waktu terbatas 

berfungsi untuk mengonsumsi karbohidrat dan protein sehingga bahan kompos dapat 

terdegradasi dengan cepat (Djuarnani dkk, 2005).  

Jenis dari marga Bacillus spp. ini juga berbeda dalam sifat pertumbuhanny a, beberapa 

diantaranya bersifat mesofilik misalnya B. subtilis, termofilik fakultatif misalnya B. coagulans, 

bersifat termofilik misalnya B. stearothermophillus. Selain itu juga mempunyai kemampuan 

enzimatik yang berbeda-beda dalam menghasilkan enzim, diantaranya dalam menghasilkan 

enzim amilase, protease, dan lipase, seperti B. licheniformis, B. cereus, B. subtilis, B. 

stearothermophillus, B. amyloliquefasciens, B. alginoliticus, B. chondrotimus, B. amithii, B. 

thermoleovorans, B. brevis, B. thuringiensis, B. papilliae, dan sebagainya (Rahayu, 1990).   

  

  

Klasifikasi dan Jenis-jenis Bacillus spp.   

Klasifikasi bakteri yang sampai saat ini diapakai adalah Bergey's Manual of 

Determinative Bacteriology. Tatanamanya diatur berdasarkan "International Code of 

Nomenclatur of Bacteria and Viruses", yang ditetapkan tahun 1947 oleh International Com-

mittee on Bacteriological Nomenclature. Berdasarkan aturan teresebut maka menurut Bergey's 
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Manual of Determinative Bacteriol-ogy, 8 th editions dalam Hadioetomo (1985) kalsifikasi 

Bacillus spp. adalah sebagai berikut:   

Kingdom : Procaryotae   
Divisi : Bacteria   

Kelas : Schizomycetes   
Bangsa : Eubacteriales   

Suku : Bacillaceae  Marga 

: Bacillus   

Jenis : Bacillus spp.  

Jenis-jenis Bacillus spp. terdiri dari beberapa jenis dan tersebar pada beberapa habitat, 

namun paling banyak tanah. Jenis-jenis ini dapat dilihat pada Tabel 1. Marga Bacillus mudah 

dibedakan dari kelompok bakteri penghasil endospora lain, namun sulit untuk membedakan 

jenis-jenis dalam tersebut. Organisme diklasifikasikan dalam Marga Bacillus pada umumnya 

karena membentuk spora dan menunjukkan karakteristik pada beberapa tes fenotip. Pembagian 

grup dalam Marga Bacillus didasarkan pada bentuk spora dan letak spo-rangium. Suatu variasi 

teknik tambahan telah dilakukan untuk memberikan penekanan dari tes manual/tradisional 

klasifikasi jenis dari Marga Bacillus. Teknik ini didasarkan pada perbedaan komposisi asam 

amino dan distribusi polar lipid dari masing- masing jenis (Kaneda,1977; Minnikin & 

Goodfellow, 1981). Bacillus acidocaldorius dapat dikarakterisasi oleh kehadiran menaquinon 

(MK9), asam lemak sikloheksil, triterpen dan cairan kompleks. Komposisi dinding sel telah 

ditunjukkan untuk membedakan beberapa jenis (Stackerbrand et al. 1987).  
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Metode taksonomi kimia seperti elektroporesis rumus protein sel (JACKMAN 1985) 

ataurumusenzim (BAPTIST et al. 1978; SHARP et al. 1980) telah digunakan untuk 

membedakan karakter lain. Kromatografi pirolisis gas cair (O'DONNELL et al. 1988) dan 

Spektrometri curiepoint massa pirolisis (SHUTE et al. 1984) telah diaplikasikan untuk 

memecahkan permasalahan taksonomi dan identifikasi Bacillus. Cara sederhana untuk 

mengidentifikasikan jenis-jenis dalam Marga Bacillus dapat digunakan Gambar 2.   
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Gambar 2. Kunci sederhana untuk identifikasi strain Bacillus tipikal. Dimodifikasi 

dari tabel sebelumnya (NORRIS et al. 1981; SLEPECKY & HEMPHILL 1992).  

  

Selain identifikasi menggunakan pendekatan fenetik seperti di atas, telah dilakukan pula 

identifikasi melalui pendekatan filogenetik. Pendekatan ini menggunakan analisis bagian 16 S 

rRNA bagian oligonukleotida (Fox et al. 1977; Stackebrandt &Wooese, 1979).   

  

Bacillus sp Sebagai Aktivator pengomposan  

Aktivator merupakan bahan yang terdiri dari enzim, asam humat dan mikroorganisme 

(kultur bakteri) yang dapat mempercepat proses pengomposan. Bakteri mampu hidup pada 

berbagai habitat dan mampu menguraikan senyawa-senyawa kompleks menjadi 

senyawasenyawa yang lebih sederhana sehingga bakteri menjadi organisme terpenting yang 

berperan dalam proses penguraian.   

Marga Bacillus merupakan salah satu bakteri yang mempunyai berbagai macam 

kemampuan. Menurut Atlas & Bartha,1987 Bacillus spp. sangat potensial untuk dikembangkan 

dalam industri bioteknologi karena mempunyai sifat-sifat seperti, memiliki kisaran suhu 
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pertumbuhan yang luas, pembentuk spora, kosmopolit, tahan terhadap senyawasenyawa 

antiseptik, bersifat aerob atau fakultatif anaerob, memiliki kemampuan enzimatik yang 

beragam, dan beberapa diantaranya mampu melakukan biodegradasi terhadap banyak senyawa 

rekalsitran dan xenobiotik. Selain itu yang utama adalah Bacillus spp tidak membutuhkan faktor 

tumbuh yang relatif mahal. Ballitro, Bogor  melaporkan bahwa proses pengomposan dapat 

dipercepat dengan menggunakan Larutan Bio-Triba yang menggunakan mikroorganisme 

Bacillus panteketkus dan Trichoderma lactae.  

  

Laktat Dehidrogenase  (LDH) Bacillus sp   

Feliatra (1998) menyatakan bahwa enzim yang dihasilkan oleh Bacillus telah diproduksi 

dalam skala industri diantaranya enzim alanin dan formiat, α-amilase, isoamilase, β-amilase, 

glukoamilase, chitinase, dan cholesterol oxydase. Bahkan B. subtilis digunakan sebagai inang 

pada studi mengenai DNA rekombinan (DOI & McGLOUGHLIN 1992). Mengenai keragaman 

isozim enzim Laktat dehidrogenase pada Bacillus masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan dan mengembangkan potensi 

Bacillus dalam memproduksi enzim LDH.   

  

Enzim Laktat Dehidrogenase dan Struktur dan Isozim LDH  

Laktat Dehidrogenase adalah enzim dehidrogenase dengan isozim. Enzim laktat 

dehidrogenase (LDH) merupakan enzim yang berperan penting dalam metabolisme 

laktat.Enzim LDH mengkatalisis reaksi irreversibel piruvat menjadi laktat. Enzim LDH 

merupakan tetramer yangterdiri dari dua jenis subunit 35-kd yang disandi oleh gen yang mirip: 

jenis H lebih menonjol di jantung,sedangkan homolognya yaitu jenis M, di otot rangka dan di 

hati. Subunit-subunit ini bergabung membentuklima jenis tetramer, yaitu H4, H3M1,H2M2, 

H1M3dan M4. Semua jenis ini disebut isozim atau isoenzim Jenis enzim LDH mungkin berbeda 

pada keadaan aerob dengan keadaan anaerob.  
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Pembuatan Primer Gen LDH Pada Bacillus Sp.  

Pada langkah ini digunakan dua bakteri yang paling umum yaitu bakteri bacillus 

subtilis dan bakteri bacillus coagulan. Gen pengkode LDH pada kedua bakteri tersebut di Dari 

hasil blast tersebut diperoleh persamaan tertinggi pada kode asam amino QKPGETRL (target 

untuk primer foward) dan asam amino TELPVWSH (target untuk primer reverse). Langkah 

blast untuk mengetahui daerah konservasi.  
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selanjutnya untuk mempermudah pencarian nukleotide pada gen ldh di gunakan satu gen 

bakteri misal. Bakteri bacillus subtilis.  

 
  

              Langkah selanjutnya di cari daerah OPEN READING FRAME untuk mencari  

  
147-1112 dengan panjang nukleotide 966. Karena terlalu panjang maka dibutuhkan primer yang 
terdapat di daerah konservasi yang sesuai dengan kode asam amino QKPGETRL (target untuk 

primer foward) maka di temukan pada urutan nukleotida ke 402-425 dengan kode nukleotida 

yaitu:  

daerah pengkode gen LDH pada bakteri b. subtilis.   

  

Ternyata daerah pengkode gen LDH pada b. subtilis ada pada urutan nukleotide ke  
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Kemudian di translasikan urutan nukleotida untuk di cocokan dengan nukleotida target.  

  

Hasil yang diperoleh ternyata sesuai. Demikian pula dengan primer reverse. Dicari 
kode nukleotida yang sesuai dengan asam amino TELPVWSH (target untuk primer reverse) . 
ternyata terdapat pada urutan nukleotida ke 690-713 .  

  

Oleh karena itu untuk penelitian ini primer gen LDH pada bakteri bacillus digunakan primer :  

Forward : CAA AAA CCT GGT GAG ACA CGC CTT (24 bases). Reverse:  ACAGAGC  

TTCCTGTTTGGAGCCAC (24 bases),  karena reverse jadi penulisan untuk pemesanan primer 

di balik jadi : CAC CGA GGT  TTG TCC TTC GAG ACA (24 basa). Panjang nukleotida yang 

akan diperoleh dari proses amplifikasi adalah sepanjang  312 nukleotida.  
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Peran LDH Sebagai Enzim Aktivator   

  Sebuah sel yang dapat melakukan respirasi aerobik dan yang menemukan dirinya dalam 

kehadiran oksigen akan melanjutkan ke aerobik siklus asam sitrat di mitokondria.  Jika sebuah 

sel mampu melakukan respirasi aerobik dalam situasi di mana tidak ada oksigen (seperti otot di 

bawah tenaga ekstrim), akan pindah ke tipe respirasi anaerob disebut fermentasi homolactic.  

Beberapa sel seperti ragi tidak dapat melaksanakan respirasi aerobik dan secara otomatis akan 

pindah ke jenis yang disebut respirasi anaerobik fermentasi alkohol.  

  

  Lebih khusus, perbedaan dalam sisa respirasi aerobik dan anaerobik pada peran yang sangat 

berbeda yang dimainkan oleh molekul NADH yang dihasilkan dalam langkah 5 dari glikolisis.  

Dalam kedua respirasi aerobik dan anaerobik, molekul NADH adalah bagian dari kompleks 

enzim dan harus dikembalikan ke, negara NAD yang teroksidasi.  Jika ada kondisi aerobik, 

yang berarti oksigen tersedia, molekul NADH dapat diangkut ke mitokondria di mana ia dapat 

segera dikonversi kembali ke NAD dan berperan dalam rantai transpor elektron.  Namun, di 

bawah anaerob, oksigen-kekurangan kondisi, NADH akan dikonversi kembali ke NAD melalui 

mekanisme anaerob, apakah fermentasi homolactic atau alkohol.  Homolactic Fermentasi. 

Bukannya segera reoxidized setelah langkah glikolisis 5 karena akan dalam respirasi aerobik, 

molekul NADH tetap dalam bentuk tereduksi sampai piruvat telah dibentuk pada akhir 

glikolisis.  Produk piruvat glikolisis akan ditindaklanjuti lebih lanjut dalam kondisi anaerob oleh 

enzim laktat dehidrogenase (LDH).  
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  Dalam reaksi ini, hidrogen dari molekul NADH ditransfer ke molekul piruvat.  Hal ini 

menghasilkan karbon-oksigen ikatan rangkap yang dikurangi menjadi ikatan karbon-oksigen 

tunggal dengan penambahan atom hidrogen.  Hasilnya adalah molekul laktat.  Dari produk 

laktat, asam laktat dapat dibentuk, yang menyebabkan kelelahan otot yang menyertai latihan 

berat di mana oksigen menjadi kekurangan.  

Banyak bakteri memiliki kemampuan alami dalam metabolisme sederhana gula menjadi 

campuran asam dan menghasilkan produk fermentasi melalui proses glikolisis. Glikolisis adalah 

serangkaian langkah-langkah enzimatik Dimana molekul glukosa enam karbon dipisahkan 

menjadi dua molekul senyawa piruvat tiga karbon. Dalam jalur glikolisis banyak bakteri 

menghasilkan piruvat. Metabolisme selanjutnya piruvat memproduksi NADH dan ATP.  

Dalam keadaan Aerob sekitar 95% dari piruvat yang dihasilkan digunakan untuk 

pembentukan NAD+ dan ATP. Dalam kondisi anaerob kebanyakan ATP dihasilkan melalui 

glikolisis. ATP tambahan juga dapat diregenerasi selama pembentukan asam organic. NAD+ 

adalah regenerasi dari NADH selama berkurangnya substrat organic seperti piruvat. Oleh 

karena itu produk fermentasi glikolisis dan metabolism piruvat termasuk asam organic seperti 

asam laktat.   

Bakteri Bacillus merupakan bakteri Fakultatif anaerob tidak menghasilkan etanol yang 

tinggi dalam kondisi aerob ataupun anaerob. Kebanyakan metabolism piruvat aerob pada 

bakteri  Fakultatif anaerob melalui piruvat dehidrogenase (PDH) dan siklus asam trikarboksilat 

(TCA membentuk etanol. Namun telah dilaporkan pada Bacillus LN bahwa dalam kondisi 

anaerob piruvat diubah menjadi asam asetat untuk pembentukan ATP dan NAD+ yang 

dihasilkan oleh LDH.   
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             Road Map Penelitian LDH Bacillus Sp dari TPA Bantar Gebang (BG) :   

  

  

TAHUN I   TAHUN II   TAHUN III   TAHUN IV   TAHUN V   

Isolasi  
Bacillus dari  
TPA BG   

-   Karakteristik  
Bacillus    

-   Pohon  
Filogen etik   

-   Status Bacillus  
sp   

-   Koloni Bakteri    
-   Data NCBI.  
Identitas 16S  
rRNA bacillus  
sp   

Determinasi    
- LDH   
-   adakah  Isozim   ?   

-   Karakteristik  
LDH  bacillus  
sp   

Produk:   
- Identitas LDH  
Bacillus sp   
- data    molekuler  
NCBI:LDH   
- Paten   

Eksperimen   
Meta bolisme in  
deep anaerob   

Pengukuran  
produk laktat   

Klon biomarker  
bacillus sp  
untuk control  
pertumbuhan   

Uji Viabilitas  
skala Lab   Produk:   

- granul kompos  
nutrisi bacillus  
sp untuk lahan  
pH rendah   
- paten    

Eksperimen   
validitas  Uji  

skala lapangan   

Aplikasi untuk  
tanah pH  
rendah   

Granulasi  
kompos   
Ko mpos basah   
Control lab   

Produk: - 
Biomarker   
- Half time baciluus  
sp   
- Agen bacillus sp  
bahan granul  
kompos   

Aplikasi  ke  
lapangan   
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian eksperimen ini  akan dilaksanakan dengan mengambil sampel sampah di 

bantar gebang dari beberapa substrat sampah yang mewakili. Beberapa tahap pekerjaan yang 

akan dilakukan adalah :  

Tahun I - 2015 : 1). Telah diperoleh isolat Bakteri dari Sampel Sampah Bantar Gebang, 

dengan karakteristik kuat adalah bakteri dari jenis basillus sp.  Sudah pula diperoleh data 

fragmen DNA LDH dan status pohon filogenetik dari bakteri tersebut.   

Tahun II - 2016: 1). Uji dan determinasi karakteristik LDH Bakteri kompos, adakah isozim 

LDH bakteri bacillus sp yang berasal dari TPS Bantar Gebang.  Keluaran : Karakteristik agen 

Bakteri bacillus sp unggul untuk pembentukan kompos.   

  

Isolasi Bacillus sp. strain-BG  

Sampel bakteri diperoleh dari kompos yang diproduksi oleh PT. Godang Tua jaya di  

TPA Bantar Gebang. Sampel kompos dimasukkan ke dalam kantong plastic (ziplock), lalu 

dibawa ke laboratorium dan disimpan pada suhu ruangan. Sampel kompos selanjutnya 
dihaluskan dengan menggunakan mortar sebelum diinokulasi ke dalam cawan yang berisi 

medium gellan gum dan CaCl2. Kemudian, cawan yang berisi sampel kompos tersebut 
diinkubasi dalam suhu ruang. Setelah terlihat adanya koloni yang terbentuk, selanjutnya koloni 

tersebut dipurifikasi untuk dilakukan analisis lebih lanjut.  

  

Squencing DNA  

DNA LDH dari strain-BG yang dikultivasi dan di purifikasi DNA mengikuti protokol 

yang diberikan oleh manufaktur. Amplifikasi PCR dilakukan dengan menggunakan teknik Lane 

(1991) dan 1387r oleh Marchesi et al (1998) universal oligonucleotide primers digunakan untuk 

mengamplifikasi dan men-squencing fragmen DNA LDH dengan suhu annealing yang sesuai. 

Produk yang telah teramplifikasi selanjutnya disekuensing mengikuti protocol yang diberikan 

oleh manufaktur. Produk hasil reaksi selanjutnya dipurifikasi melalui ethanol precipitation dan 

dianalisis dengan ABI3730 genetic analyzer (Applied Biosystems).  

Kontruksi Pohon Filogenetik  

Hasil sequence LDH dari strain-BG selanjutnya dibandingkan dengan strain yang 

diperoleh dari GenBank. Multiple alignment dari hasil sequence dilakukan dengan CLUSTAL 

W version 1.83 (Thompson, Higgins, & Gibson, 1994), sedangkan celah dan posisi basa 

nitrogen yang tidak teridentifikasi dihapus dengan menggunakan program BioEdit Versi 7.2.3 

(Hall, 1999). Pohon filogenetik dikontruksi dengan metode maximum-likelihood (Felsenstein, 
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1985) menggunakan PhyML (Guindon & Gascuel, 2003), metode neighbourjoining (Saitou & 

Nei, 1987), dan metode maximum parsimony (Fitch, 1971). Pohon filogenetik tersebut dibentuk 

dengan menggunakan progam MEGA versi 5.2(Tamura et al., 2011) dengan nilai bootstrap 

masing-masing berdasarkan replikasi 100, 1000, dan 1000 (Felsenstein, 1985). Jarak evolusi 

antar strain dihitung dengan menggunakan metode Kimura two-parameter (Kimura, 1980).  
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Lampiran 4. BIODATA PENELITI  
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11  Alamat email   Muz_unj@yahoo.com  
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III PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)  

Tahun  Judul Penelitian  Sumber dana dan besarnya dana   
2012  Hubungan Genotip Gen ALAD dengan 
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2011  Analysis of variation of mitochondrial mutations 

in the Sundanesse tribe with type II Diabetic.  
BKLN DIKNAS and PNBP Kompetensi   
Lemlit UNJ – Rp. 10.000.000,  Collaborate to  
Japan University of Yamaguchi -  
Rp. 53.000.000  

2010  Analysis of HIF expression in patients with 

systemic lupus erithematosus hemolytic anemia 

1 (SLEH 1).  

PNBP Lemlit UNJ – Rp. 10.000.000  
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2010  Analysis of Chromosome 11q14 gene SLEH1  
Lupus Patient: Beginnings Through Molecular  
Analysis Primer oligonucleotide design SLEH 1  

Research Grant of Hibah FMIPA UNJ – Rp.  
6.000.000  

2009  Analysis of myoglobin properties in 

nonmuscular tissue hatchling Chelonia mydas  
DIKTI Stranas batch IV  - 70.000.000 ,  
Sandwich Like Program DIKTI   Rp. 

97.000.000  
2009  Isolation of antibodies anti - green turtle 

hemoglobin without Freund adjuvant  
Research Grant of Hibah kompetisi Lemlit UNJ 

– Rp. 17.000.000  

  
IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT   
Urutkan judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan selama 5 tahun terakhir dimulai dari  

yang paling relevan menurut Saudara.  

No.  Tahun  Judul Pengabdian Kepada Masyarakat  Pendanaan  
Sumber*   Jml (Juta 

Rp)  
1  2010  Pelatihan Praktikum Biologi Molekular Untuk GuruGuru 

SMA/MAN Se-Bekasi  
P2M Lemlit 

UNJ  
5  

  

V  PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL   

Urutkan judul artikel ilmiah yang pernah diterbitkan selama 5  tahun terakhir   

Authors  Year of 

publication  
Tittle  Journal  Volume  

and pages  
Rini  
Puspitaningrum, et  
al  

2013  Identification Mitochondrial DNA 

Point Mutation tRNA Leucine Gene 

in Subject with Type 2  

Diabetes Mellitus.  

  

New England  
Journal  
Medicine  

 

submitted  

Mohamad Sadikin  
Rini  
Puspitaningrum,  
Septelia Inawati  
Wanandi, Rondang  
Roemiati,   

2012  Isolation and characterize of turtle 

hatch Chelonia mydas myoglobin.  
HAYATI  
journal 

Biological  
Sciences   

  
19 (2): 60-6  

Rini  
Puspitaningrum,  
Septelia Inawati  
Wanandi, Rondang  
Roemiati, Mohamad  
Sadikin  

2011  Turtle hatch Chelonia mydas blood 

gasses analysis in different field 

temperature  

HAYATI 
journal 
Biological  
Sciences  

18(3):  
147-157  

  

Rini  
Puspitaningrum,  
Septelia Inawati  
Wanandi, Rondang  

2010  Myoglobin expression in Chelonia 

mydas brain, heart and liver tissues  
HAYATI 
journal 
Biological  
Sciences  

17 (3): 110- 
114  

Roemiati, Mohamad  
Sadikin, Daryl  
Robert Williams,  
Andrew Robert  
Cossins  

    



5  

  

Rini Puspitaningrum  2009  Captive turtles and biology 

research. It takes a special 

observation to obtain the state of 

nature where hatchlings can 

adaptive to be released in the wild.  

TROPIKA  
Conservation  
International  
Indonesia  

13(4) :44  

Demikian Biodata ini saya tulis dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai Biodata Peneliti Utama 

dalam penelitian Hibah Bersaing DIKTI tahun 2016.  

                     Jakarta, 12 Januari 2016  

   

Dr. Rini Puspitaningrum, M.Biomed 
NIP. 196810042001122001  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I. Biodata Anggota Peneliti:   

  

1  Nama Lengkap   Dalia Sukmawati, S.Pd, M.Si, Dr  
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2  Jabatan Fungsional  Lektor   

3  Jabatan Struktural  Dosen mikrobiologi  

4  NIP  197309142006042 001  

5  NIDN  14097307  

6  Tempat dan Tanggal Lahir   Tasikmalaya, 14 September 1973  

7  Alamat Rumah  Jln Villa Taman Kartini Blok E5 NO 11 Bekasi Barat  

8  No Telepon/HP  081316218709  

9  Alamat Kantor  Pemuda No.10 Rawamangun Jakarta Timur  13220  

10  No. Telepon Kantor   + 62 21 4894909/ + 62 21 4894909  

11  Alamat email   sukmawatidalia@gmail.com, Dalia-Sukmawati@unj.ac.id  

12  Lulusan yang telah di Hasilkan   S-1 = 10 orang  

13  Mata Kuliah Yang diampu  
BioUmum (2SKS);  Mikrobiologi  

(3SKS);Bioteknologi  (2SKS); Mikologi (2SKS); Teknik 

laboratorium (2SKS)  

  

II. Riwayat Pendidikan   

2.1 Program:  S1  S2  
S3  

2.2 Nama PT  IKIP, Jakarta  UI  
UI  

2.3 Bidang  
Ilmu  

Biologi  Mikrobiologi  
Mikrobiologi  

2.4 Tahun 

masuk  
1994  1999  

2009  
2.5. Tahun 

lulus  
1999  2002  2014  

2.6    Judul  
Skripsi/   
Tesis/Disertasi  

PENGARUH  
PEMBERIAN  
SUMBER PROTEIN  
HEWANI YANG  
BERBEDA PADA  
KECEBONG KATAK  
BENGGALA  

SKRINING KAPANG  
Aspergillus terreus YANG  
BERPOTENSI  
MENGHASILKAN  
SENYAWA ANTI KHAMIR,  
DAN PENGARUH  
PERBEDAAN MEDIUM  
FERMENTASI TERHADAP  
AKTIVITAS SENYAWA ANTI  
KHAMIR DARI ISOLAT- 
ISOLAT KAPANG A. terreus 

KOLEKSI UICC.      

KHAMIR DARI TUMBUHAN  
SAEH (Broussonetia papyrifera  
(L.) L.ex Vent) DAN  
POTENSINYA SEBAGAI  
AGEN BIOKONTROL  
KAPANG PADA BUAH  
TOMAT PASCAPANEN  

2.7. Nama  
Pembimbing/  
Promotor  

Paskal Sukandar, M.Si  
Ariyanti Oetari, Ph.D,           

Prof Indrawati Gandjar  

Dra Wellyzar Sjamsuridzal,  
M.Sc, Ph.D                     

Ariyanti Oetari, Ph.D,           

Nampiah Soekarno, Ph.D        
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III Pengalaman Penelitian  

Tahun  Judul Penelitian  
Sumber dana dan besarnya 

dana   

2008  
Sosialisasi  Kualitas  Air Rumah Tangga Yang Layak Di  
Konsumsi   Di Lingkungan  Pasca Banjir ,  Kelurahan Bukit  Duri 

Di Jakarta Selatan  
LEMLIT UNJ- Rp. 5.000.000  

2008  
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga  Kulit Pisang dan Kulit  
Nenas, Untuk Pembuatan Minuman Berserat Tinggi (Nata De  
Chawco dan Nata De Pinna) (Peneliti   

LEMLIT UHAMKA- Rp.  
10.000.000  

2009  

Isolation and Activity Assement of Lentinan Metabolite From  
Shiitake Mushrooms (Lentinus edodes) and Effect  
Imunomodulator cel activity Against on Mice Peritoneal 

Macrophages  

Research Grant of  Hibah 

FMIPA UNJ J- Rp. 10.000.000  

2009  
Penapisan kandungan β-1-3 –  Glukan dari tubuh buah isolat 

Lentinus edodes (Shiitake)  
Research Grant of  Hibah 

FMIPA UNJ -Rp. 10.000.000  

2013  
Hibah bersaing "Komposisi kimia aktivitas antioksidan dan 

antimikroba ekstrak daun bambu manggong (Gigantocha 

manggong) (Anggota)  
DIKTI- Rp. 47.500.000  

2014  
Penelitian unggulan perguruan tinggi Analisis ekspresi gen 

mioglobin sel punca Peripheral blood mononuclear cell 

(anggota)  
DIKTI- Rp. 100.000.000  

2015  
Kemampuan khamir phylloplane asal tanaman Bintaro dalam 

mengendalikan kapang patogen pada pakan ternak (Ketua)  
Research Grant of  Hibah 

FMIPA UNJ J- Rp. 10.000.000  

2015  
Isolasi bakteri kitinase dari Nytecebus javanicus kolaborasi 

internasional UNJ-Oxford University (Ketua)  

Collaboration Research UNJ- 
Oxford University- Rp.  

27.000.000  

  

  
IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT   
Urutkan judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan selama 5 tahun terakhir dimulai dari yang 

paling relevan menurut Saudara.  

No.  Tahun  Judul Pengabdian Kepada Masyarakat  
Pendanaan   

Sumber*   Jml (Juta Rp)  

1  2013  

Pemberdayaan Potensi Masyarakat di  
Kep. Seribu Untuk Mendukung  
Pengembangan Agro-Eko Wisata DKI  
Jakarta Melalui Program Pengabdian  
Masyarakat FMIPA UNJ  

P2M Lemlit UNJ  5.000.000  
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2  2012  

Program KKN Tematik: Peningkatan  
Nilai Tambah Komoditas Kelapa  
Secara Terpadu dengan Konsep Zero  
WasteDi Desa Cibaliung Kecamatan  
Cibaliung  Kab. Pandeglang-Banten  

P2M Lemlit UNJ  5.000.000  

3  2012  

Pembuatan Nata de Soya dari Limbah  
Cair Tahu di Desa Kali Pahid, Taman  
Nasional, Alas Purwo, Banyuwangi,  
Jawa Timur. 2012  

P2M Lemlit UNJ  5.000.000  

4  2011  

Pelatihan Pembuatan Nata de Cocco 

bagi guru-guru SMP sekitar Taman 

Nasional Bali Barat. 2011.  
KKL Biologi FMIPA UNJ  5.000.000  

5  2011  

Pelatihan Pembuatan  Pupuk Organik  
dari Sampah Rumah Tangga bagi 
bapak, ibu  dan Karang Taruna di  
Desa Cibaliung Pandeglang Jawa 

Barat   

P2M Lemlit UNJ  5.000.000  

  
V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL   

Urutkan judul artikel ilmiah yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir   

  

Authors  
Year of 

publication  
Tittle  Journal  

Volume  and 

pages  

Supriyatin, 
Rahayu, and  
Sukmawati, D.   

2015  

Phytochemical composition 

antimicrobial and antioxidant 

activity of Manggong 

Bammbo (Gigantochloa 

Manggong) leaf extract.  

Asian Jr. of 
Microbiol.  
Biotech. Env. Sc.   
© Global Science  
Publications  
ISSN-0972-3005  

Vol. 17, No. (2) : 

2015 : 443-450  

Sukmawati, D., 
A. Oetari, D.  
Hendrayanti, M. 

Atria & Wellyzar 

Sjamsuridzal.   

2015  

Identification of phylloplane 

yeasts from paper mulberry 

(Broussonetia papyrifera (L.) 

L'Her.ex Vent.) In Java, 

Indonesia.   

Malaysian Journal 

of Microbiology,   
Vol 11(4)  
2015,pp. 324-340  

  
Demikian Biodata ini saya tulis dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai Biodata Peneliti Utama 

dalam penelitian Hibah Bersaing DIKTI tahun 2016.  

  

  
                                                                                                             Jakarta, 2 Januari 2016  

                                                                                             

Dr. Dalia Sukmawati, M.S i  
NIP. 197309142006042001  
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