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ABSTRAK 

Mutan sensitif asam-aluminium dari bakteri  Bradyrhizobium japonicum galur 38 

(AAS38) berhasil dikonstruksi melalui mutagenesis transposon untuk 

mengidentifikasi gen yang terlibat dalam sifat toleransi asam-aluminium pada 
bakteri bintil akar kedelai,  B. japonicum. Transposon ditransfer ke dalam sel  B. 

japonicum toleran asam-Al melalui proses konjugasi antara sel   Escherichia coli 
S17-1 (λ pir) yang membawa   pUTmini-Tn5Km1 dengan  B. japonicum toleran 
asam-Al pada tiga waktu inkubasi mating yang berbeda. Frekuensi 

transkonjugasi tertinggi sebesar  6.5 x 10
-7  

cell tiap resipiennya setelah inkubasi 
mating  selama  18 jam. AAS38 tidak mampu tumbuh pada media Ayanaba (pH 

4.5) yang ditambahkan 50 μM aluminium. Fragmen DNA sebesar 0.8 kb berhasil 

diisolasi  dengan teknik  inverse polymerase chain reaction (Inverse PCR) dari 

genom AAS38. Fragmen tersebut berhasil diklon ke dalam pGEM-T Easy (~3 kb) 

untuk mendapatkan plasmid rekombinan yang didesain sebagai pGEMT-38 (~3.8 
kb). 

 
Kata kunci: Bradyrhizobium japonicum, Toleran asam-aluminium, Transposon 

Mutagenesis, Kloning 

 
PENDAHULUAN 

Efektivitas  sistem  simbiosis  antara  bakteri  bintil  akar  (BBA)  dengan 

tanaman legum sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah. Keyser & Munns (1979) 

menyatakan bahwa  aluminium dengan  konsentrasi tinggi (50 µM) merupakan 

salah satu faktor cekaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan 

memperpanjang fase lag BBA. Richardson et al. (1988) juga menyatakan bahwa 

konsentrasi Al sebesar 7.5 µM pada pH 4.8 dapat menghambat ekspresi gen nod 

yang berperan untuk nodulasi. Lebih jauh Johnson & Wood (1990) menyatakan 

bahwa kation Al
3+ 

dapat mengikat PO4
3-  

pada DNA sehingga menghambat proses 

replikasi  maupun  transkripsi  DNA.  Oleh  karena  itu,  galur  BBA  yang  toleran 

terhadap asam dan Al tinggi penting digunakan sebagai inokulan tanaman legum 

sehingga  dapat  meningkatkan  produksi  kedelai  secara  keseluruhan.  Dalam 

simbiosisnya dengan tanaman legum, BBA berperan untuk memfiksasi nitrogen 

dan   mengubahnya   menjadi   amonia   yang   dapat   digunakan   oleh   tanaman. 

Beberapa galur BBA kedelai tumbuh lambat, Bradyrhizobium japonicum, 

yang  efektif  dalam  menambat  nitrogen  dapat  memenuhi  lebih  kurang  74% 

pasokan nitrogen yang  dibutuhkan tanaman kedelai tanaman kedelai (Yutono 

1985). Beberapa di antaranya diketahui mampu tumbuh pada media Keyser dan 

Munns (pH 4.5) dan toleran terhadap konsentrasi Al yang cukup tinggi (50µM). 

Oleh karena itu, telaah  mengenai gen yang bertanggung jawab terhadap sifat 

toleransi asam-Al tersebut penting diketahui untuk menelaah lebih lanjut respons 
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fisiologi dan karakter molekuler yang berperan dalam sifat toleransi asam-Al pada 
B. japonicum. 

Mutagenesis transposon merupakan teknik yang banyak digunakan untuk 

analisis  genetika molekuler pada berbagai macam bakteri (Voelker & Dybvig 

1998). Transposon merupakan elemen DNA yang dapat berpindah dan menyisip 

dari satu  tempat ke tempat lainnya dalam suatu genom (Snyder & Champness 

2003). Transposon yang sering digunakan untuk mutagenesis pada bakteri gram 

negatif adalah Tn5 (Bruijn & Lupski 1984). 

Transposon yang digunakan dalam penelitian ini ialah mini-Tn5Km1 yang 

membawa gen penanda resistensi terhadap kanamisin. Transposon ini merupakan 

salah satu turunan dari Tn5 (de Lorenzo et al. 1990) yang dapat menyisip secara 

acak pada genom bakteri dan penyisipannya bersifat stabil (Herero et al. 1990). 

Penyisipan  mini-Tn5Km1  ke  dalam  genom  akan  menjadikan  bakteri  tersebut 

memiliki  sifat  resisten  terhadap  kanamisin.  Dalam  penelitian  ini,  mutagenesis 

transposon Mini-Tn5Km1 dan inverse PCR dilakukan untuk mengidentifikasi gen 

atau  fragmen  DNA  genom  yang  terlibat  dalam  toleransi  asam-Al   pada   B. 

japonicum. 

Penelitian ini bertujuan mengklon fragmen DNA genom yang terlibat dalam 

sistem   toleransi   asam-aluminium   pada   B.   japonicum   melalui   mutagenesis 

transposon. 
 

BAHAN DAN METODE 
 

Galur Bakteri, Plasmid, dan Kondisi Pertumbuhan. 

Galur B. japonicum 38 (Endarini et al. 1995) secara rutin ditumbuhkan pada 

media yeast mannitol agar-agar dengan komposisi manitol 10 g/L, K2HPO4  0.5 

g/L, MgSO4.7H2O 0.2 g/L, NaCl 0.2 g/L, ekstrak khamir 5 g/L, Congo Red (CR) 

0.0025%)  ditambah rifampisin (Rif) 100 μg/ml dan diinkubasi pada suhu ruang. 

Galur Escherichia coli DH5α ditumbuhkan pada media Luria broth (LB) (tripton 

10 g/L, NaCl 10 g/L, ekstrak khamir 5 g/L) pada suhu 37 
o
C dan E. coli S17-1 

(λ pir)  yang  membawa  plasmid  pUTmini-Tn5Km1  ditumbuhkan  pada  media 

Luria broth  yang ditambah kanamisin (Km) 50 μg/ml dan ampisilin 50 μg/ml 

(Herrerro  et  al.  1990).  Plasmid  pGEM-T  Easy  (~3  kb)  (Promega)  digunakan 

sebagai vektor dalam kegiatan kloning hasil inverse PCR (TA Cloning). 

 
Mutagenesis transposon. 

Mutagenesis  dilakukan  dengan  konjugasi  menggunakan  membran  filter 

(Wahyudi  et  al.  1998)  yang  dimodifikasi.  Konjugasi  antara  B.  japonicum  38 

sebagai resipien dan E. coli S 17-1 (λ pir) pembawa plasmid pUT-MiniTn5Km1 

yang  membawa  tansposon   Mini-Tn5Km1  sebagai  donor,  dilakukan  dengan 

perbandingan 1:1 (jumlah sel sekitar 10
8
). Perkawinan antara kedua galur tersebut 

dilakukan dengan lama waktu yang berbeda-beda, selama 12, 18 dan 24 jam, di 

atas  membran  filter (0.45 μm) pada media Luria agar-agar modifikasi dengan 

kandungan  NaCl  10  %  dari  komposisi  NaCl  pada  media  LA  biasa.  Inkubasi 

dilakukan pada suhu ruang (Wahyudi et al. 1998). Hasil konjugasi disebar pada 

media YMA yang ditambah rifampisin (50 μg/ml) dan kanamisin (50 μg/ml) dan 

diinkubasi pada suhu ruang selama 5-7 hari. 

Seleksi Mutan 
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Mutan yang tumbuh pada masing-masing cawan YMA + CR 0.0025% + Rif 

50 μg/ml + Km 50 μg/ml dibuat replikanya pada media yang sama. Setiap koloni 

pada cawan ditumbuhkan pada media Ayanaba (pH 4.5) yang ditambahkan 50 μM 

Al (Ayanaba et al. 1983) dan diinkubasi pada suhu ruang selama 10 hari. Koloni 

yang  tidak  menampakkan  adanya  pertumbuhan  diduga  merupakan  koloni  B. 

japonicum 38 yang sensitif terhadap asam-Al. 

 
Isolasi DNA Genom Mutan B. japonicum Sensitif Asam-Al 

Sel mutan B. japonicum 38 sensitif asam-Al ditumbuhkan dalam 25 ml 

media cair YMB + Rif (50 μg/ml) + Km (50 μg/m) dan diinkubasi pada inkubator 

bergoyang  dengan kecepatan 140 rpm selama 4-5 hari pada suhu ruang. Isolasi 
DNA genom dilakukan mengikuti metode standar seperti yang diterangkan oleh 

Sambrook & Russel (2001). 

 
Amplifikasi  Fragmen  DNA  Genom  Pengapit  Transposon  dengan  Inverse 

PCR 

Strategi untuk  melakukan  inverse  PCR  mengikuti  metode  seperti  yang 

diterangkan Wahyudi et al. (2001). DNA genom mutan sensitif asam-Al dipotong 

dengan EcoRV (enzim ini diketahui tidak memotong transposon mini-Tn5Km1), 

selanjutnya diekstraksi dengan  menggunakan metode ekstraksi fenol/khloroform 

(Sambrook & Russell 2001). DNA yang telah  dipotong kemudian diligasikan 

kembali (sirkularisasi) menggunakan enzim DNA ligase T4  untuk membentuk 

lingkaran  monomerik.  Untuk  mengamplifikasi  DNA  genom  yang   mengapit 

transposon mini-Tn5Km1,  DNA yang telah disirkularisasi tersebut diamplifikasi 

dengan  menggunakan  mesin  PCR  2400  (Perkin  Elmer,  USA)  pada  reaksi 

campuran yang  mengandung 8 µL dNTP, 25 µL GC buffer II, 0.5 µL LA Taq 

Polymerase, 1 µL primer Km (I) dan Km (0) dengan konsentrasi masing-masing 

10 pmol, kemudian ditambahkan DNA (hasil ligasi) sebanyak 5 µL. Campuran 

ditera dengan  ddH2O hingga volume akhir 50 µL. Sekuens primer Km (I) yang 

digunakan adalah  :5’-ACACTGATGAATGTTCCGTTG-3’ dan primer Km (O) 

adalah :5’-ACCTGCAGGCATG- CAAGCTTC-3’ (Wahyudi et al. 2001). Proses 

denaturasi DNA cetakan dilakukan pada suhu  95
o
C selama 2 menit, annealing 

pada 58
o
C selama 1 menit dan elongasi pada suhu 72

o
C selama 1 menit dan 10 

menit  untuk  siklus  terakhir.  DNA  diamplifikasi  sebanyak  30  siklus.  Fragmen 

DNA produk PCR kemudian dipisahkan dengan elektroforesis gel agarosa 1%. 
 

Kloning Fragmen DNA Genom Pengapit Transposon 

Fragmen DNA genom pengapit transposon hasil inverse PCR dipurifikasi 

menggunakan  Gene clean II kit (Bio 101) dan diligasikan ke dalam plasmid 

pGEMT Easy  (~3 kb; Promega) membentuk plasmid rekombinan pGEMT-38. 

Plasmid  rekombinan  ini  kemudian  ditransformasi  ke  dalam  sel  E.coli  DH5α 

dengan metode heat shock (Sambrook &  Russell 2001). Transforman diseleksi 

menggunakan media LA yang ditambah ampisilin 50 μg/ml dan X-Gal 40 μg/ml. 

Koloni putih yang tumbuh pada media tersebut selanjutnya dikultur dan diisolasi 

plasmid   rekombinannya,   dipotong   dengan   EcoRI,   dan   dipisahkan   dengan 
elektroforesis gel agarosa 1%. 
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HASIL 
 

Mutagenesis transposon dan Seleksi Mutan 

Transkonjugan atau sel mutan merupakan sel B. japonicum yang genomnya 

tersisipi  transposon mini-Tn5Km1 sehingga memiliki sifat resistensi kanamisin. 

Sifat resisten ini dibawa oleh transposon mini-Tn5Km1. Frekuensi transkonjugasi 

yang didapatkan dari konjugasi B.  japonicum 38 dengan E. coli S17-1 (λ pir) 

tertera pada Tabel 1. Waktu inkubasi mating 18 dan 24 jam tidak terlalu berbeda 

yakni berada pada kisaran 10
-7 

sel/resipien. 

Dari proses seleksi mutan  didapatkan satu mutan sensitif asam-Al dari B. 

japonicum 38 yakni AAS38. AAS38 kemudian digunakan untuk  analisis genetika 

sifat toleransi asam-Al pada B. japonicum 
 

Tabel 1. Frekuensi transkonjugasi transposon mini-Tn5Km1 dari E. coli S17-1 (λ 

pir) ke B. japonicum 38 pada berbagai waktu inkubasi mating 

Lama mating (jam) Frekuensi transkonjugasi 

12 6.7 x 10
-8

 

18 6.5 x 10
-7

 

  24  1.3 x 10
-7  

 

 

Amplifikasi DNA Genom Pengapit Transposon dengan Inverse PCR 

Hasil inverse PCR fragmen DNA genom pengapit transposon dari genom 

mutan AAS38  menunjukkan ukuran fragmen DNA hasil amplifikasi berukuran 

sekitar 0.8 kilo pasang basa (kpb), seperti terlihat pada Gambar 1A. 
 

Kloning Fragmen DNA Genom Pengapit Transposon 

Fragmen DNA genom pengapit transposon telah berhasil diligasi kedalam 

vektor plasmid pGEM-T Easy membentuk plasmid rekombinan pGEMT-38 dan 

ditransformasi ke dalam sel E. coli DH5α. Koloni putih hasil transformasi setelah 

diekstrak  plasmid  rekombinannya,  dipotong  dengan  EcoRI, dan  dipisahkan 

dengan elektroforesis gel agarosa 1%,  hasilnya tertera pada Gambar 1B. 

1 2 
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1 2 3 ~ 3kb 
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~ 0.8 kb 
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2 

1.65 
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transposon) 

 

1 

0.85 
 
 
 

 
Gambar 1. A) Hasil elektroforesis gel agarosa 1% dari DNA genom pengapit 

transposon  yang  diamplifikasi dengan inverse PCR dari genom mutan AAS38. 
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Sumur 1: marker DNA (1 kb ladder plus), sumur 2: DNA hasil inverse PCR. B) 

Hasil  elektroforesis  plasmid  pGEMT-38  yang  dipotong  dengan  enzim  EcoRI. 

Sumur 2 dan 3 terdapat dua pita yang berukuran ~3 kb (pGEMT-Easy) dan ~0.8 

kb (DNA genom pengapit transposon) hasil pemotongan EcoRI. 

 
Hasil  pemotongan  dengan  enzim  EcoRI  didapatkan  dua  pita  yang 

menunjukkan  adanya plasmid vektor pGEM-T (~3 kb) dan DNA sisipan yaitu 

fragmen DNA genom pengapit transposon yang terlibat dalam toleransi asam-Al 

(0.8  kb).  Peta  plasmid  rekombinan  pGEMT-38  (~3.8  kb)  dapat  dilihat  pada 

Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Peta Plasmid rekombinan pGEMT-38 (~3.8 kb) hasil ligasi fragmen 

DNA genom  yang terlibat dalam toleransi asam-Al   (~0.8 kb) dengan pGEMT- 

Easy (~3kb). 
 

 
 

PEMBAHASAN 

Koloni B. japonicum  38 berbentuk bulat, berwarna putih, elevasi cembung, 

dengan diameter koloni melebihi 1 mm setelah inkubasi 10 hari pada suhu ruang. 

Selain itu, B. japonicum 38 ini memiliki konsistensi lengket dan berlendir. Tipe 

koloni BJ 38 umumnya disebut dengan tipe large watery (Endarini et al. 1995). 

Menurut Keyser & Munns (1979)  galur-galur B. japonicum yang menghasilkan 

lendir banyak atau memiliki tipe koloni large watery lebih memiliki sifat toleran 

terhadap kondisi asam dibandingkan tipe koloni yang sedikit menghasilkan lendir 

atau yang biasa disebut dengan tipe koloni small dry (kering). B. japonicum telah 

diketahui memiliki sifat resistensi terhadap antibiotik rifampisin (100 µg/ml), 

tetrasiklin (100 µg/ml) dan ampisilin (100 µg/ml). Namun demikian, B. japonicum 

tersebut tidak mampu tumbuh pada media yang mengandung antibiotik kanamisin 

(50 µg/ml) (Wahyudi 1998). Sifat sensitivitas terhadap kanamisin ini merupakan 

salah  satu  alasan  penggunaan  transposon  mini-Tn5Km1,  sehingga  kanamisin 

dapat digunakan sebagai penanda seleksi transkonjugan. 

Frekuensi konjugasi  B.  japonicum  38  berkisar  10
-8   

hingga 10
-7   

sel per 

resipien.  Waktu inkubasi mating 18 jam memberikan frekuensi konjugasi yang 
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lebih besar dibandingkan mating selama 12 jam dan 24 jam. Namun demikian, 
frekuensi konjugasi pada waktu inkubasi 18 dan 24 jam tidak berbeda jauh yakni 

pada  kisaran  10
-7   

sel  per  resipien.  Dalam  hal  ini  waktu inkubasi 18  jam 
merupakan waktu mating yang dianggap cukup untuk mendapatkan koloni mutan 
dari  B.  japonicum  38  jika  dibandingkan  penggunaan  waktu  mating  24  jam. 

Wahyudi  et al. (1998) yang juga telah melakukan konjugasi pada B. japonicum 

BJ  11  mendapatkan  frekuensi  konjugasi  sebesar 3.6  x  10
-9   

sel per  resipien. 

Frekuensi konjugasi   ini   didapatkan   dengan   melakukan   proses   konjugasi 

menggunakan  perbandingan  konsentrasi  sel  E.  coli  S  17-1  (λ  pir)  dengan  B. 

japonicum sebesar 1:10. Pada penelitian ini digunakan perbandingan E. coli S 17- 

1  (λ  pir)  dengan  B.  japonicum  sebesar  1:1,  dan  memperlihatkan  frekuensi 

konjugasi yang  lebih besar. Hal ini memperlihatkan bahwa perbandingan donor 

dan  resipien  nampaknya  mempengaruhi  hasil  konjugasi.  Perbedaan  frekuensi 

transkonjugasi  berdasarkan  waktu   inkubasi  mating,  juga  dapat  disebabkan 

keberhasilan  transposisi  yang  dipengaruhi  oleh   DNA  polimerase  I,  faktor 

terminasi  transkripsi  (Rho)  dan  protein  serupa  histon  (Berg  1989).  Menurut 

Braam et al. (1999) frekuensi  transposisi juga ditentukan oleh aktivitas gen tnp 

yang menyandikan enzim transposase (53 kDa; 476 aa) yang berperan dalam 

proses eksisi transposon dari plasmid pembawanya. Waktu inkubasi mating yang 

lebih lama dan tepat dapat menghasilkan frekuensi konjugasi yang besar karena 

dapat mempengaruhi keberhasilan  transfer pUT miniTn5 Km1 ke dalam sel B. 

japonicum. 

Telaah molekuler genom mutan AAS38 memperlihatkan hasil inverse PCR 

sebesar  0.8  kb  yang  merupakan  fragmen  DNA  genom  yang  terlibat  dalam 

toleransi  asam-Al kemungkinan  besar  belum  mengindikasikan  sekuen  gen 

lengkap  yang  berperan  dalam  sifat  toleransi  asam-Al.  Hal  ini  karena  tidak 

menutup kemungkinan adanya sistem operon yang berperan dalam sifat toleransi 

ini.  Namun  demikian,  hasil  inverse  PCR  ini  merupakan  bukti  kuat  adanya 

keterlibatan   fragmen   DNA   genom/gen   dalam   toleransi   asam-Al   pada   B. 

japonicum 38, karena dengan adanya penyisipan mini-Tn5Km1 pada fragmen 

genom tersebut menyebabkan terganggunya sistem fisiologis yang berperan dalam 

sifat  toleransi terhadap asam-Al. 

Studi genetik pada sel rhizobia toleran asam memperkirakan sedikitnya 

dua lokus dari megaplasmid atau kromosom dalam hal ini gen pengatur pH yang 

diperlukan  dalam  pertumbuhan  rhizobia  toleran pada  pH  rendah  (Chen et  al. 

1991; 1993). Pada R. loti, sifat toleran pH rendah berhubungan dengan komposisi 

dan struktur membran. Pada galur R. loti yang toleran asam terdapat satu protein 

membran  dengan  ukuran  49.5  kDa  dan  tiga  protein  terlarut  dengan  ukuran 

66.0, 85.0, dan 44.0 kDa. Protein-protein tersebut yang merupakan hasil ekspresi 

gen yang  meningkat ketika sel ditumbuhkan pada pH 4.0. Sifat toleransi R. loti 

pada kondisi asam  diperkirakan melibatkan mekanisme yang bersifat konstitutif 

seperti   permeabilitas   membran   luar   dengan   respon   adaptif   termasuk   fase 

pertumbuhan sel dan perubahan ekspresi protein (Correa & Borneix 1997). Flis et 

al. (1992) juga menyatakan beberapa fungsi fisiologis untuk  ketahanan rhizobia 

terhadap asam-Al diantaranya ialah pengikatan ion Al
3+  

oleh  eksopolisakarida 

untuk meminimalkan toksisitas Al. 

Pada sel B. japonicum yang tidak toleran asam-Al umumnya memiliki 

kandungan posfat yang lebih rendah dibandingkan sel toleran. Posfat merupakan 
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salah  satu  molekul  anion  yang  dapat  mengikat  Al
3+    

sehingga  mengurangi 
toksisitas Al (Flis et al. 1992). Dari kondisi tersebut mungkin dapat dihipotesiskan 

adanya  mekanisme  antiport  H
+
/posfat sebagai  salah  satu  mekanisme  toleransi 

asam-Al  pada  B.  japonicum.  Adanya  penyisipan  transposon  pada  gen  yang 
menyandikan  protein  permease  yang  berperan  dalam  sistem  antiport  tersebut 

dapat menyebakan B. japonicum menjadi sensitif terhadap asam-Al. 
Plasmid  rekombinan  hasil  ligasi  antara  vektor  pGEMT-Easy  dengan  DNA 

sisipan  merupakan  alat  penting  untuk  telaah  molekuler  lebih  lanjut.  Plasmid 

rekombinan yang  ditransformasi ke dalam sel E. coli DH5α ini dimaksudkan 

untuk pembentukan klon, yaitu sel-sel individu yang mengandung molekul DNA 

rekombinan yang dapat dipropagasi dan  disimpan untuk  memproduksi molekul 

DNA   rekombinan   dalam   jumlah besar   sehingga   dapat   digunakan   untuk 

mempelajari karakter fisiologis tertentu ataupun untuk   mengkonservasi molekul 

DNA  rekombinan  dalam  keadaan  stabil (Dawson  et  al.  1996).   Plasmid 

rekombinan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis sekuen DNA sisipan 

(DNA yang terlibat dalam toleransi asam-Al), sehingga dapat ditemukan sekuen 

homologinya dengan sekuen organisme lain pada database GeneBank. Selain itu 

juga dapat digunakan untuk mengetahui protein yang disandikan oleh sekuen gen 

tersebut dengan cara membandingkan dan mensejajarkan data urutan asam amino 

DNA sisipan dengan data GeneBank. 
 

 
 

KESIMPULAN 

Fragmen DNA  genom sebesar 0.8 kb yang terlibat dalam toleran asam-Al 

pada B. japonicum 38 telah  berhasil diisolasi dengan menggunakan teknik inverse 

PCR,  melalui  mutagenesis  transposon  mini-Tn5Km1.  Fragmen  DNA  tersebut 

berhasil  diklon  ke  dalam  plasmid  vector  pGEMT-Easy  (~3kb)  menghasilkan 

plasmid rekombinan pGEMT-38 yang berukuran  ~ 3.8 kb. 
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