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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini banyak dijumpai berbagai penyakit yang disebabkan oleh 

mikrobia misalnya bakteri dan virus. Penyakit tersebut sering disebut 

penyakit infeksi, proses penyebarannya berlangsung sangat cepat dan 

beragam. Penyebaran penyakit ini bisa ditularkan melalui hewan kepada 

manusia. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan antibiotik-antibiotik terhadap penyakit yang disebabkan oleh 

mikrobia-mikrobia tersebut. 

Antibiotik merupakan bahan-bahan bersumber hayati yang pada kadar 

rendah sudah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan dapat 

bersifat mematikan. Sampai sekarang telah ditemukan kurang lebih 2000 

antibiotik akan tetapi hanya kurang lebih 50 antibiotika digunakan sebagai 

kemoterapeutika. Sebagian besar mikrobia yang mampu menghasilkan 

antibiotik hidup di dalam tanah, umumnya berasal dari Actinomycetes 

(Schlegel, 1994). 

Pada tanah yang miskin unsur hara atau lingkungan yang ekstrim 

(misalnya pasir),  Actinomycetes yang tumbuh dalam jumlah kecil disebut 

rare Actinomycetes. Rare Actinomycetes adalah bakteri gram positif, 

filamentus, membentuk spora, prokariotik, hidup bebas, saprofit, tersebar luas 
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di tanah, air, dan mempunyai kemampuan memproduksi senyawa 

antimikrobia yang bermanfaat (Zotchev, 2004).  

Rare Actinomycetes merupakan  Actinomycetes yang tumbuh dalam 

jumlah yang jarang (rare). Actinomycetes merupakan organisme tanah yang 

memiliki sifat-sifat umum yang dimiliki oleh bakteri dan jamur tetapi juga 

memiliki ciri khas yang cukup berbeda yang membatasinya menjadi satu 

kelompok yang jelas berbeda (Rao, 1994). Selain itu rare Actinomycetes 

banyak ditemukan di tanah berumput (rizosfer). Rizosfer kaya akan bahan 

organik sehingga memungkinkan pertumbuhan yang optimal bagi rare 

Actinomycetes. Rare Actinomycetes diperoleh dari lingkungan yang ekstrim 

dan sebelumnya tidak dikenal sebagai penghasil senyawa bioaktif. Rare 

Actinomycetes sangat potensial sebagai penghasil senyawa bioaktif termasuk 

senyawa antibiotik (Gathogo, et al., 2004). 

Jumlah Actinomycetes meningkat dengan adanya bahan organik yang 

mengalami dekomposisi. Biasanya, Actinomycetes tidak toleran terhadap 

asam dan jumlahnya menurun pada pH 5,0 (rentang pH optimal antara 6,5 – 

8,0). Tanah yang penuh air tidak cocok untuk pertumbuhannya sedangkan 

tanah gurun di daerah kering dan setengah kering terdapat populasi rare 

Actinomycetes yang cukup besar. Semakin meningkatnya kedalaman tanah 

maka persentase populasi mikrobia total Actinomycetes juga semakin 

meningkat dengan suhu optimal untuk pertumbuhan  antara 25 – 30 
0
C (Rao, 

1994). 
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Pada suhu yang optimal, pertumbuhan rare Actinomycetes menjadi 

sangat pesat dan dalam jumlah yang banyak, namun hal itu juga ikut 

menunjang pertumbuhan dari mikroorganisme yang lain misalnya jamur. 

Oleh karena itu perlu dilakukan pre-treatment terlebih dahulu agar dapat 

meminimalisir pertumbuhan jamur atau mikroorganisme yang lain yang tidak 

diinginkan. Hal ini yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian yang 

berjudul POPULASI Actinomycetes DARI PASIR PANTAI KRAKAL 

YOGYAKARTA DENGAN PRE-TREATMENT YANG BERBEDA 

untuk mendapatkan kebenaran  tentang faktor suhu yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dari bakteri. Suhu yang akan digunakan dalam  penelitian ini 

adalah 50
o
C, 70

o
C, 100

o
C. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH  

Pembatasan masalah dalam sebuah penelitian sangat penting, hal ini 

berguna agar penelitian ini tidak meluas dan tidak keluar dari jalurnya. 

1. Subyek Penelitian : Actinomycetes dari Pasir Pantai Krakal di Yogyakarta 

2. Obyek Penelitiaan : 

a. Populasi  Actinomycetes dari Pasir Krakal di Yogyakarta. 

b. Perlakuan pre-treatment dengan pemanasan suhu yang berbeda yaitu 

suhu 50
o
C, 70

o
C, 100

o
C. 
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C. PERUMUSAN MASALAH 

 Dari uraian di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan jumlah populasi Actinomycetes dengan 

perlakuan pre-treatment yang berbeda? 

2. Apakah suhu dapat mempengaruhi  pertumbuhan  Actinomycetes ? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan jumlah populasi  Actinomycetes dengan  pre-

treatment yang berbeda. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pre-treatment yang berbeda terhadap laju 

pertumbuhan  Actinomycetes. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti : dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh 

pretreatment yang berbeda terhadap populasi Actinomycetes dari pasir 

Pantai Krakal Yogyakarta. 

2. Dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya bidang mikrobiologi. 

3. Dapat memberikan ide penelitian lanjutan dengan perlakuan yang berbeda.  


