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ABSTRAK 

Biosurfaktan adalah kelompok surfaktan dengan struktur beragam  yang 

diproduksi oleh mikroorganisme. Biosurfaktan dapat dihasilkan pada substrat terlarut dan 

tidak terlarut maupun kombinasi keduanya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan gen sfp, rhlB, dan psoA pada isolat bakteri T1(8) yang berperan dalam sintesis 

biosurfaktan, mengidentifikasi spesies isolat bakteri T1(8) menggunakan analisis gen 16S 

rRNA, serta mengetahui jenis dan karakteristik biosurfaktan yang dihasilkan pada 

substrat terlarut dan tidak terlarut. Deteksi keberadaan gen- gen penyandi biosurfaktan 

dilakukan dengan menggunakan metode amplifikasi PCR dengan primer spesifik untuk 

gen psoA,rhlB, dan sfp. Karakterisasi biosurfaktan dilakukan dengan berbagai parameter 

antara lain pengukuran tegangan permukan (Surface tension), Critical Micelle 

Concentration (CMC), dan aktivitas emulsifikasi. Tiga macam media yang berisi substrat 

yang berbeda (molase, minyak zaitun, dan kombinasi keduanya) digunakan dalam 

penelitian ini. Pada kultur yang ditumbuhkan pada substrat kombinasi antara substrat 

terlarut yaitu molase dan tidak terlarut yaitu minyak zaitun, memberikan hasil 

keseluruhan (penurunan tegangan permukaan supernatan kultur, aktivitas emulsifikasi 

supernatan terhadap hidrokarbon, nilai CMC biosurfaktan, dan berat kering sel) yang 

paling baik dibandingkan kedua jenis subtrat lain. Hasil identifikasi isolat bakteri T1(8) 

menggunakan analisis gen 16S rRNA, menunjukkan bahwa isolat T1(8) memiliki 

kemiripan 99%  dengan Brevibacterium casei S18. Dari hasil deteksi gen didapati bahwa 

Isolat bakteri T1(8) memiliki gen rhlB, psoA yang bertanggung jawab dalam sintesis 

biosurfaktan dari jenis rhamnolipid dan putisolvin. Berdasarkan analisis HPLC, pada 

ketiga jenis substrat dihasilkan jenis biosurfaktan mirip rhamnolipid. 
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