V. KESIMPULAN DAN SARAN
A, Kesimpulan
Sekuens nukleotida lengkap gen chi dari A. caviae WS7b terdiri dari 2.937
pasang bas* yang mengandung suatu kerangka baca terbuka (open readingframe;
ORF) sepanjang 2.595 nukleotida yang menyandikan 865 residu asam amino. Di
dalam kerangka baca terbuka tersebut pada bagian hulu -men

gen chi tidak

ditemukan daerah promotor berupa sekuen konsensus -35 dan -10, tetapi terdapat
sinyal inisiasi transkripsi berupa sekuens mirip selcuens pengikatan ribosom (Shine-

Daigmo), 5'-AGGA dibagian hulu kodon inisiasi translasi ATG. Pada bagian hilir
terdapat tiga daerah yang mengandung sekuens ulangan terbalik yang potensial
membentuk struktur haivin-Coop sebagai terminasi transkripsi yang

tidak

tergantung rho (rho-inciepencient terninator) yang mendahului suatu sekuens TGA
sebagai kodon terminasi.
Pembandingan data sekuens nukleotida dan residu asam amino gen chi

WS7b dengan gen-gen kitinase yang terdapat dalam &k&we

menunjukkan

kesamaan tertinggi denga chiA dari A. m - a e asal Israel, yaitu 98% sekuens
nukleotida dan 97% skuens residu asam amino, yang berasal dari daerah yang

secara geogratis sangat berjauhan.
Fusi transkripsi pICmR-chi merupakan konstruksi chi di bawah promotor
konstitutif yang kuat (PK& ) dao belum pernah dilaporkan sebelumnya. Selama ini
komtiuksi fisi gen chi yang dilaporkan adalah di bawah Ptac. Eksprai gen chi di
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bawah promotor pKmR@AM330 clan pAM340) dan Ptac @AM630) hasil penelitian
ini menunjukkan ekspresi kitinolitik pada medium agar-agar kitin.
Fusi gen chi berhasil diintroduksi ke dalam Psewbnonasfluorescens dalam
semua bentuk konshuksi plasmid rekombinan dan hansposon yang dipakai dalam
penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis spektrofotometri aktivitas kitinase pada
fraksi intraselular Pf (pAM630) (2.53 U/mg protein) dibandingkan dengan kontrol
(0.84

U/mg

protein)

menunjukkan

perbedam

nyata

dibandingkan

fraksi

ekstraselular, yang membuktikan bahwa sebagian besar kitinase masih terdapat di

ruang periplasma atau sitoplasma.

Hasil peneiitian ini dapat menjadi masukan penting dalam upaya penggunaan
gen kitinase untuk pengembangan biokontrol atau untuk merakit tanaman transgenik

dengan ekspresi kitinase asal bakteri.

Selama ini gen kitinase yang dipakai

umumnya berasal dari Semah'a marcescens, yang hanya menampilkan kemiripan
73% sekuens asam amino turunan dengan produk kitinase dari gen chi A. cavine

WS7b.

B. Saran.
Dari penelitian ini disarankan untuk melakukan uji antagonisme terhadap
t&erapa cendawan patogen tanaman untuk m e l i i kemampuan anticenclawan hasil
ekspresi gen kitinase yang bersifat konstitutif. Selain itu diperlukan pula pengujian
ketahanan P. jluorescem yang telah mengalami introduksi gen asing, d m kadSer-

karakter yang berkaitan dengan kemampuannya sebagai biokontrol penyakit
tumbu han.
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Untuk lebih melengkapi karakterisitik gen chi WS7b beserta produk ekspresi
fbsi transkripsi, disarankan dilakukan analisa biokimia dan sehensing asam amino

produk kitinase. Untuk menentukan lokasi produk ekspresi fUsi transkripsi gen chi
WS7b, baik pada inang E. coli maupun P.jZuorescem, disarankan dilakukan analisa

selular.

