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ABSTRAK 

 

Actinomycetes merupakan kelompok bakteri Gram positif yang mempunyai 

kemampuan biogeokimia yang ditandai dengan dihasilkannya metabolit sekunder aktif, 

yang dapat digunakan untuk pengobatan kemoterapetik pada pasien infeksi yang 

disebabkan oleh jamur. Potensi terbesar untuk mendapatkan senyawa aktif adalah di 

bagian rizosfer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi Actinomycetes yang 

berasal dari rizosfer rumput belulang (Eleusine indica (L.) Gaertn) yang dapat 

menghasilkan agen antijamur pada Candida albicans dan Aspergillus fumigatus.  

Tanah rizosfer rumput belulang (Eleusine indica (L.) Gaertn) diisolasi dengan 

metode surface plate pada media Starch-Casein Agar dan Raffinose  Histidine Agar. 

Untuk mendapatkan isolat murni dari Actinomycetes, maka dilakukan purifikasi pada 

media Starch-Casein Agar. Dari hasil purifikasi dilakukan identifikasi isolat 

Actinomycetes. Identifikasi dilihat berdasarkan  pewarnaan Gram, karakteristik koloni 

serta colour grouping. Uji aktivitas antifungi isolat Actinomycetes dilakukan dengan 

metode agar blok. Aktivitas antifungal ditunjukkan dengan adanya zona radikal atau 

irradikal yang menunjukkan aktivitas fungisidal atau fungistatik. 

Hasil penelitian ini ditemukan sebanyak 40 isolat yang dapat dikelompokkan  

menjadi 15 kelompok berdasarkan hasil colour grouping. Berdasarkan hasil uji potensi 

isolat Actinomycetes diketahui sebanyak 2 isolat (5%) yang mampu menghambat 

Candida albicans yaitu isolat RRR 67 dan isolat RRR 20.  Sebanyak 6 isolat (15%) 

mampu menghambat Aspergillus fumigatus yaitu isolat RRR 64, RRR 67, RRR 22, 

RRR 66, RRR 20, dan RRR 2. Hambatan yang dihasilkan menunjukkan aktivitas 

fungistatik yang ditunjukkan dengan penghambatan berupa zona iradikal.  

 

Kata kunci : Antijamur, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Rizosfer, 

Actinomycetes, Rumput belulang 

 

ABSTRACT 

 

 Actinomycetes is Gram-positive bacteria that is known have ability 

biogeochemical to produce an active secondary metabolites compound that are useful 

in chemotherapy treatment for patients infections caused by fungi. The biggest potential 

for the active compound is in the rhizosphere. This study aims to determine the potential 
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of Actinomycetes from goosegrass rhizospheres (Eleusine indica (L.) Gaertn) that can 

produce antifungal agents in Candida albicans and Aspergillus fumigatus.  

 Soil of rice rhizosphere isolated by pour plate method on the Strach-Casein Agar 

and Raffinose Histidine Agar medium. To get pure isolated from Actinomycetes, then 

performed purification on the Strach-Casein Agar medium. Identificate isolated 

Actinomycetes from the purification result. Identification done based on  of colony 

characteristic, gram staining, colour grouping. Activity test antifungal isolated 

Actinomycetes through agar block method. Antifungal isolated Actinomycetes has been 

marked with presence and absence of clear zone on test medium. Antifungal activity 

shown by the radical or irradikal zone indicating fungicidal activity or fungistatic. 

Total 40 isolates could be grouped into 26 groups based on the color grouping. 

Based on the results of testing the potential of Actinomycetes isolates, 2 isolates (5%) 

were able to inhibit Candida albicans isolates RRR 67 and isolates RRR 20. Total 6 

isolates (15%) are able to inhibit Aspergillus fumigatus isolates RRR 64, RRR 67, RRR 

22, RRR 66, RRR 20, and RRR 2. The inhibition shows fungistatic activity ,this is 

demonstrated by the inhibition iradical zone.  

 

Key words: Antifungal, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, rhizosphere, 

Actinomycetes, goosegrass 

 

PENDAHULUAN 

Infeksi jamur patogen yang menimbulkan kasus 90% infeksi mikosis umumnya 

disebabkan oleh jamur Candida dan Aspergillus. Infeksi jamur invasif terjadi lebih 

jarang jika dibandingkan dengan kasus infeksi yang disebabkan oleh bakteri, namun 

angka kesakitan dan kematian dari infeksi jamur ini secara signifikan lebih besar dari 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri (Deshpande et al., 2011). 

Candida albicans dapat menimbulkan suatu keadaan yang disebut kandidiasis, 

yaitu penyakit pada selaput lendir mulut, vagina, dan saluran pencernaan. Infeksi yang 

lebih gawat dapat menyerang jantung (endokarditis), darah (septisemia), dan otak 

(meningitis). Organisme ini dapat hidup sebagai saprofit pada selaput-selaput lendir 

pada kebanyakan orang tanpa menyebabkan penyakit. Namun demikian, apabila 

inangnya menjadi lemah karena suatu penyakit seperti misalnya pneumonia, atau jika 

bakteri saingannya tertekan seperti pada pengobatan antibiotik yang berlanjut, Candida 

albicans dapat menyebabkan infeksi (Pelczar & Chan, 2007). 

Jamur lainnya adalah anggota Aspergillus. Jamur ini diketahui menjadi 

penyebab penyakit pada manusia dan beberapa binatang. Aspergillus dianggap patogen 

oportunistik dalam keadaan status imun yang menurun. Aspergillus fumigatus adalah 

penyebab saprofitik, alergi, dan penyakit invasif (Budiyanto, 2002). 

Timbulnya berbagai penyakit infeksi baru yang disebabkan oleh jamur dalam 

beberapa dekade, terutama pada pasien yang imunosupresif dan imunokompromis, 
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mendorong untuk terus dilakukannya penelitian untuk menghasilkan antifungal jenis 

baru yang mempunyai efikasi lebih optimal untuk membunuh jamur penyebab infeksi. 

Actinomycetes yang merupakan kelompok besar dari mikroorganisme, diindikasikan 

mempunyai kemampuan dalam menghasilkan antibiotik dan senyawa-senyawa lain 

yang sangat penting bagi perkembangan bioteknologi, termasuk dalam menghasilkan 

antibiotik antifungal golongan polien (Jain & Jain, 2007). Seperti halnya pada bidang 

medis, bidang pertanian juga memanfaatkan metabolit alam yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme ini untuk menanggulangi timbulnya penyakit pada tanaman akibat 

infeksi jamur fitopatogen (Sari, 2011). 

 Sharma dan Parihar (2010) telah menunjukkan kemampuan isolat Actinomycetes 

yang diisolasi dari spesimen tanah sebagai penghasil antifungal. Diketahui bahwa isolat 

Actinomycetes dari berbagai konsentrasi mampu menghambat pertumbuhan jamur 

seperti Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Alternaria sp, Fusarium sp, Rhizopus, dan 

Stolonifer.  Penelitian yang lain menunjukkan bahwa Actinomycetes yang diisolasi dari 

rhizosfer tanaman kayu putih mempunyai kemampuan aktivitas penghambatan yang 

beragam dalam menghambat pertumbuhan berbagai jenis jamur antara lain Candida 

albicans, S. cerevisiae, Aspergillus flavus, dan F. oxysporium  (Alimuddin et al., 2011). 

 Berdasarkan hasil penelitian Helbert (2010) diketahui bahwa isolat Streptomyces 

(salah satu genus Actinomycetes) yang diperoleh dari rhizosfer rumput teki (Cyperus 

rotundus L.) mampu menghambat pertumbuhan Aspergillus niger (R7). Namun belum 

diteliti apakah isolat anggota Actinomycetes yang berasosiasi dengan tanah rizosfer dari 

tanaman rumput belulang (Eleusine  indica L.) memiliki potensi yang sama sebagai 

antifungal. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa isolat-isolat ini berpotensi 

menghasilkan senyawa antifungal sehingga dapat diteliti potensi isolat yang memiliki 

asosiasi berbeda ini sebagai antifungal. 

METODE PENELITIAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

 Cawan petri (Herma
®

 dan Normax
®
), alat logam untuk mengambil sampel tanah, 

cawan porselin, oven (Memmert
®
), tabung reaksi (Pyrex

®
), mikropipet (Health

®
), blue 

tips, yellow tips, timbangan analitik (ACIS
®
 AD-360 H, kapasitas 300g, deviasi 0,01 g), 

beaker glass ukuran 50 mL, pengaduk gelas, pH meter, botol universal, pipet volume 

(Pyrex
®
),  spreader glass, Object glass, lampu bunsen, erlenmeyer (Pyrex

®
), ose steril, 

kertas hisap, cork borer diameter 6 mm, ose steril, vortex mixer (Health
®

), inkubator 
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(Memmert
®

), sterilisator (Memmert
®
), mikroskop (Olympus

®
), autoklaf (One Med 

Health Care), waterbath (Memmert®), hair dryer (Philips
®
), coloni counter (Stuart 

Scientific
®
), perangkat digital mikroskop (Optilab

®
 intel 512 MB)  

2. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

 Isolat Actinomycetes, Suspensi sampel dengan nilai pengenceran 10
-1

, 1 gram tanah, 

akuades, larutan ringer, media starch-casein agar (ScA), media raffinosa-histidin agar 

(RhA), antifungi, media oatmeal agar (Oxoid), pewarna karbol gentian violet, pewarna 

iodium, air, alkohol 95%, pewarna safranin, dan minyak imersi, potato dextrose agar 

(Oxoid), fungi uji Candida albicans, dan Aspergilus fumigatus. 

B. JalannyaPenelitian 

a. Koleksi Sampel Tanah 

Sampel tanah diambil secara aseptis dari bagian rizosfer (pertemuan antara akar dan 

tanah) di lapangan sepakbola Pabelan, pada tanggal 2 April 2012. Sampel diambil dari 5 

titik dengan jarak tiap titik ± 50 cm. Dicatat tanggal pengambilan, lokasi pengambilan, 

temperatur, pH, dan kelembaban tanah. Sampel tanah diletakkan dalam cawan petri dan 

dibiarkan di udara terbuka selama 4 hari. 

b. Estimasi Berat Kering Sampel Tanah 

Suspensi sampel dengan nilai pengenceran 10
-1 

yang tersisa dari ekstraksi propagol 

dipindahkan ke dalam cawan porselin yang sudah diketahui beratnya. Selanjutnya 

cawan porselin yang berisi suspensi sampel tersebut dimasukkan dalam oven suhu 

105°C selama 24 jam untuk mengeringkan air. Setelah kering ditimbang untuk 

mengetahui berat kering tanah. 

c. Estimasi Kelembaban sampel Tanah  

d. Penentuan pH Sampel Tanah  

 Dua gram sampel tanah ditambahkan aquadest hingga terbentuk lapisan air di 

permukaan masa sampel dan dibiarkan selama 30 menit sampai 1 jam. Pengukuran nilai 

pH dilakukan dengan pH meter.  

e. Ekstraksi Propagol dari Sampel Tanah 

Tanah ditimbang sebanyak 1 g kemudian ditempatkan pada botol universal. Setelah 

itu ditambahkan 9 mL larutan ringer dan dikocok selama 5 menit (suspensi ini 

merupakan pengenceran 10
-1

). Setelah itu suspensi sampel diletakkan dalam air panas 

(50°C) selama 10 menit. Diambil 4 tabung reaksi, masing-masing diisi dengan 4,5 mL 

larutan ringer dengan pipet steril. Dimasukkan 0,5 mL suspensi dari pengenceran 10
-1 

ke 

salah satu tabung reaksi yang berisi 4,5 mL larutan ringer, dan dikocok secara merata, 
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suspensi ini mempunyai tingkat pengenceran 10
-2

. Dengan cara yang sama, dibuat 

suspensi dengan tingkat pengenceran 10
-3

, 10
-4

, dan 10
-5

. 

f. Isolasi Selektif Actinomycetes 

Diambil sampel sebanyak 0,1 mL dari masing-masing tingkat pengenceran, dan 

diinokulasikan secara surface plate pada medium starch-casein agar (ScA) dan medium 

raffinosa-histidin agar (RhA). Medium yang telah diinokulasi diinkubasi pada suhu 

28°C selama 2 minggu. 

g. Purifikasi Actinomycetes 

Koloni yang tumbuh pada media diamati. Setiap koloni yang memiliki kenampakan 

berbeda diisolasi pada media starch-casein agar hingga diperoleh isolat murni. Isolat 

diinkubasi pada suhu 28°C selama 2 minggu.  

Isolat diduga sebagai anggota Actinomycetes terutama streptomyces bisa diamati dari 

terbentuknya miselium dan warna isolat.   

h. Pengamatan Colour Grouping Actinomycetes  

Isolat yang telah dipurifikasi diinokulasi pada media oatmeal agar. Caranya ambil 

satu ose isolat dan ditumbuhkan secara streak pada media oatmeal agar. Medium yang 

telah diinokulasi diinkubasi pada suhu 25°C selama 2 minggu. Diamati warna isolat 

yang tumbuh. 

i. Pewarnaan  Gram 

Pada isolat yang telah dipurifikasi dilakukan pewarnaan gram. Caranya:  diambil 

objek glass dan difiksasi dengan melidah apikan di atas bunsen sebanyak 2-3 kali secara 

cepat. Selanjutnya diambil 1 ose biakan koloni yang diduga Actinomycetes dan letakkan 

di atas objek glass. Kemudian biakan Actinomycetes diratakan dengan jarum ose. 

Setelah itu lakukan fiksasi dengan melidahapikan bagian yang tidak ada 

Actinomycetesnya di atas bunsen 2-3 kali dengan cepat. Langkah selanjutnya adalah 

menuangkan cat gram A (Carbol gentian violet), B (iodium), C (Alkohol 95%), dan D 

(Safranin) secara berurutan.  

j. Seleksi isolasi Actinomycetes penghasil antifungal 

Dibagi menjadi 2 tahap skrining yaitu : 

1) Skrining awal 

Skrining ini digunakan untuk menentukan Actinomycetes yang mempunyai daya 

hambat positif dan negatif dengan cara isolat-isolat yang telah dipurifikasi diuji cobakan 

pada fungi uji , yaitu Candida albicans dan Aspergillus fumigatus. Metode yang 

digunakan  adalah agar blok . Dibuat kultur agar cawan dari fungi uji (diambil satu mL 

suspensi dari tiap-tiap fungi uji, ditambahkan media PDA (Potato’s Dextrose Agar) 
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diratakan dan dipadatkan. Selanjutnya cawan petri dibagi menjadi empat kuadran. 

Setelah itu agar cawan dilubangi dengan cock borer berdiameter 6 mm. Dengan cara 

yang sama dibuat agar blok biakan isolat Actinomycetes, agar block yang terbentuk 

ditempatkan pada lubang agar cawan pada salah satu kuadran, langkah yang sama pada 

tiga kuadran lainnya, langkah selanjutnya, semua biakan diinkubasi pada suhu 30° C 

selama 4 hari. Setelah empat hari diamati pertumbuhan jamur dan terbentuknya daerah 

hambatan (daerah yang tidak ditumbuhi jamur). 

  2). Skrining lanjutan 

Isolat yang berpotensi memiliki daya hambat (+) dilakukan skrining lebih lanjut 

dengan melakukan 3 kali  replikasi. Caranya sama dengan skrining awal.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap awal dari penelitian ini adalah pengambilan sampel tanah yang diambil 

secara aseptis dari bagian rizosfer (pertemuan antara akar dan tanah) tanaman rumput 

belulang (Eleusine indica (L.) Gaertn.). Sampel tanah rizosfer yang akan diisolasi 

dilakukan pre treatment bertahap untuk mengurangi populasi bakteri Gram negatif 

(Actinomycetes merupakan bakteri gram positif). Actinomycetes cenderung hidup dan 

tumbuh optimal pada kondisi kelembaban yang relatif rendah sampai moderate (2,0-

13%) (Lee & Hwang, 2002). Untuk mengurangi kelembaban maka sampel tanah yang 

diambil dibiarkan dahulu dalam udara terbuka selama 4 hari sebelum  dilakukan 

pemeriksaan. Diharapkan setelah dibiarkan di udara terbuka kelembaban sampel akan 

berkurang sehingga populasi bakteri akan menurun jumLahnya (Ambarwati, 2007).  

Nilai kelembaban berbanding lurus dengan nilai berat kering. Tujuan dilakukan 

estimasi berat kering dan kelembaban sampel tanah berhubungan dengan habitat hidup 

dari Actinomycetes. Budiyanto (2002), mengemukakan bahwa pada tanah yang kering 

dan panas (hangat), banyak ditemukan Actinomycetes, seperti Nocardia, Streptomyces, 

dan Micromonospora. Sehingga pada tanah yang lebih kering dan kelembaban yang 

rendah, Actinomycetes akan lebih banyak jumLahnya (Tabel 1). 

Menurut Lee & Hwang (2002), Actinomycetes secara umum berlimpah di 

seluruh kisaran pH, namun secara umum pH yang mendukung kehidupan 

Actinomycetes paling tinggi (80,5 %) adalah pada tanah yang mempunyai pH netral 

(pH 6,9-7,2). Berdasarkan data yang diperoleh, pH sampel sedikit lebih basa jika 

dibandingkan kisaran pH tersebut (Tabel 1), sehingga hal ini dapat berpengaruh pada 
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banyaknya jumLah isolat yang tumbuh. Dengan pH yang basa, isolat yang tumbuh 

hanya sedikit jumLahnya (Ambarwati, 2007). 

Tabel 1. Rerata estimasi berat kering, kelembaban, dan pH 

Replikasi Berat Kering (gr) Kelembaban (%) pH 

1 0,97 1,07 7,43 

2 0,97 1,05 7,97 

3 0,73 1,07 7,96 

Rata-rata 0,89  1,06  7, 78 

  

Isolasi dan purifikasi sampel dilakukan dengan pengenceran sampel sampai 10
-5

. 

Dari tingkat pengenceran 10
-1 

sampai 10
-5

 diambil sebanyak 0,1 mL dan diinokulasikan  

secara surface plate pada medium Starch-casein Agar (ScA) dan media Raffinosa-

histidin Agar (RhA) (Silva et al., 2011). Kondisi yang tidak disukai bakteri juga 

dilakukan pada tahap ini, maka suspensi tanah dipanaskan dulu pada suhu 55°C selama 

10 menit (Sembiring, 2000). Starch-casein agar (ScA) merupakan medium yang 

digunakan untuk menumbuhkan Actinomycetes (Al-Mahdi et al., 2012), sedangkan 

raffinosa-histidine agar merupakan medium yang efektif untuk pertumbuhan 

Actinomycetes (Sembiring et al., 2000). Hasil rata-rata jumLah koloni dalam media ScA 

didapatkan 1.365.392 koloni/g, sedangkan di media RhA didapat 2.499.776 koloni/g. 

Isolat yang tumbuh dalam media ScA mempunyai ukuran koloni yang sangat kecil, 

sehingga dalam perhitungan koloni menggunakan colony counter, koloni-koloni 

tersebut terlalu banyak untuk dihitung (TBUD), sehingga agak sulit untuk mengetahui 

jumLah koloni secara pasti.  

Penambahan nistatin sebanyak 100 µg/mL dapat digunakan sebagai antifungi 

dalam agar isolasi (Khamna et al., 2009). Nistatin digunakan untuk menekan 

kontaminasi jamur, sehingga hanya bakteri saja yang dapat tumbuh pada media tersebut. 

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerancuan karena Actinomycetes yang 

merupakan bakteri gram positif yang secara morfologi koloni serupa dengan fungi 

karena masing-masing memiliki miselium (Ambarwati & Gama T, 2009). Medium yang 

telah diinokulasi diinkubasi pada suhu 25°C selama 2 minggu (Sembiring et al., 2000).
 

Koloni Actinomycetes yang mempunyai penampakan berbeda diseleksi dan 

dipindahkan  pada media purifikasi starch-casein agar. Isolat dari media ScA kemudian 

dipindahkan ke media oatmeal agar sebagai media yang dapat menghasilkan warna. 

Actinomycetes  menghasilkan warna pada media oatmeal agar yaitu pada area miselium 

udara miselium vegetatif, dan juga pigmen difusnya. Dari hasil isolasi diperoleh 71 
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isolat, namun sebanyak 31 isolat dieliminasi dari colour grouping karena kontaminasi 

dari kapang,  sehingga hanya 40 isolat saja yang diamati berdasarkan warna miselium 

udara, miselium vegetatif dan pigmen difusnya yang terbagi dalam 26 colour group 

(Tabel 2). Kemampuan Actinomycetes dalam menghasilkan zat warna pada media 

oatmeal agar dapat digunakan untuk mengidentifikasi tiap-tiap isolat yang dihasilkan.  

Isolat yang telah dipurifikasi dilakukan pewarnaan Gram untuk memastikan 

bahwa isolat yang diperoleh adalah Actinomycetes yang merupakan bakteri Gram positif 

berbentuk batang bercabang. Hasil pengecatan isolat Actinomycetes bila dilihat di 

bawah mikroskop adalah berwarna ungu karena pada pengecatan Gram Actinomycetes 

tersebut tahan terhadap alkohol sehingga tetap mengikat cat pertama dan tidak mengikat 

cat kontras. Zat warna ungu yang tidak tercuci oleh alkohol 96% pada bakteri Gram-

positif menyebabkan penambahan zat warna merah safranin tidak menimbulkan 

pengaruh (Radji, 2011). 

Tabel 2. Hasil Colour Grouping isolat Actinomycetes dari rizosfer Rumput Belulang 

Group 

Warna 

Miselium 

Udara 

Warna miselium 

vegetatif 

Warna pigmen 

yang berdifusi 

JumLah 

isolat 
Anggota Representatif 

1 Putih Hijau kekuningan 
Kuning 

kehijauan 
8 

RRR 66, RRR 67, 

RRR 9, RRR 57, 

RRR 68, RRR 32 , RRR 64, 

RRR 22  

2 Putih Hijau kekuningan - 2 RRR 63, RRR 62 

3 Putih Putih Kekuningan  Kuning 1 RRR 69 

4 Putih Putih Putih 2 RRR 12, RRR 23 

5 Putih Putih Kuning muda 1 RRR 16 

6 Putih Krem Kuning muda 3 RRR 34, RRR 14, RRR 20 

7 Putih Krem - 2 RRR 28, RRR 7 

8 Abu-abu Abu-abu tua - 1 RRR 55 

9 Putih Abu-abu tua Abu-abu 1 RRR 60 

10 Krem 
Merah muda 

kecoklatan 
Merah muda 1 RRS 54 

11 Krem 
Merah muda 

kecoklatan 
- 1 RRR 65 

12 Abu-abu Putih Putih 1 RRS 4 

13 Putih Kuning muda Kuning hijau 1 RRR17 

14 Putih Kuning muda Kuning muda 2 RRR1, RRR 26 

15 Putih Kuning muda Kuning 1 RRR19 

16 Putih Kuning muda - 1 RRR 58 

17 Abu-abu Hijau keabuan Hijau 1 RRR 56 

18 Abu-abu Hijau keabuan - 1 RRR 8 

19 Kuning Kuning muda - 2 RRR 6, RRR 5 

20 Abu-abu Kuning muda - 1 RRR 35 

21 Abu-abu Abu-abu - 1 RRR 70 

22 Abu-abu Ungu muda - 1 RRS 71 

23 
Coklat 

muda 
Coklat muda 

Coklat 

kemerahan 
1 RRR 24 

24 Coklat tua Coklat tua Coklat muda  1 RRR 10 

25 Salem Salem - 1 RRR 49 

26 Putih  Krem Kuning 1 RRR 2 
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Morfologi lainnya yaitu memiliki miselium bercabang atau merupakan bakteria 

batang bercabang (Hart & Shears, 2004), bentuk spora lebih kecil daripada kapang, dan 

bentuk sel batang bercabang menyerupai benang yang merupakan karakteristik dari 

Actinomycetes (Gambar 1).  

Berbeda dari karakteristik koloni bakteri yang pada umumnya tumbuh dengan 

cepat dan mempunyai struktur yang berlendir, Actinomycetes tumbuh perlahan-lahan,  

mempunyai konsistensi seperti serbuk, dan juga menempel kuat pada media agar 

(Kishore, 2011). Selain itu karakteristik koloni lainnya dari Actinomycetes adalah warty 

surface, yaitu permukaan yang tidak merata menyerupai kutil (Atta, 2010). 

Karakteristik lainnya dalam mengidentifikasi Actinomycetes adalah kemampuannya 

dalam menghasilkan kelompok zat warna (colour grouping) yang berbeda-beda pada 

media oatmeal agar yang tidak dapat dilakukan oleh bakteri pada umumnya 

(Alimuddin, 2011). 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Pewarnaan Gram 

(A). Isolat RRR 67, (B). Isolat RRR 64, (C). Isolat RRR 22 

(D). Isolat RRR 20, (E). Isolat RRR 2, (F). Isolat RRR 66 

 

Uji potensi isolat Actinomycetes sebagai penghasil antifungal dilakukan 

berdasarkan metode agar blok (Nedialkove & Naidenova, 2005). Sebanyak 40 isolat 

Actinomycetes dari bagian rizosfer rumput belulang dilakukan skrining primer terhadap 

A  b
B
b 

C B 

D E F 
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fungi uji. Diantara 40 isolat Actinomycetes yang diujikan, hanya 2 isolat (5%) yang  

mampu menghambat pertumbuhan Candida albicans (khamir) yaitu isolat RRR 67 dan 

RRR 20,dan 6 isolat (15%) yang mampu menghambat Aspergillus fumigatus (jamur 

fitopatogen) yaitu isolat RRR 64, RRR 67, RRR 22, RRR 66, RRR 20, dan RRR 2. 

Pengujian antifungal dilakukan menggunakan metode agar blok yaitu dengan cara 

meletakkan potongan yang berbentuk silindris dari medium yang merupakan tempat 

tumbuh Actinomycetes ke dalam petri yang sebelumnya telah diinokulasi dengan 

mikroorganisme uji  dan diamati ada tidaknya zona hambat di sekitar agar blok. 

Skrining lanjutan dilakukan pada isolat yang positif menghambat fungi uji 

(Tabel 3). Terdapat 2 isolat yang menunjukkan penghambatan terhadap Candida 

albicans (Gambar 2), dan 6 isolat yang menunjukkan hambatan terhadap Aspergillus 

fumigatus (Gambar 3). Pengamatan zona jernih di sekitar agar blok dilakukan secara 

kualitatif. Isolat Actinomycetes yang ditanam pada agar blok diamati apakah  

menunjukkan hambatan pada daerah sekitar. Hasil uji ini adalah berupa ada atau tidak 

adanya hambatan pada koloni jamur dan ditentukan apakah termasuk zona radikal atau 

irradikal. Berdasarkan metode agar blok, jika Actinomycetes yang berada di permukaan 

agar menghasilkan senyawa antifungal maka senyawa tersebut akan dilepaskan ke 

dalam agar blok. Antifungal dalam agar blok akan terdifusi ke medium yang telah 

diinokulasi dengan fungi uji.  

Tabel 3. Hasil Uji Skrinning lanjutan potensi isolat sebagai penghasil antifungal 

Kode 

Isolat 

Hambatan tehadap Candida 

albicans 

Hambatan terhadap Aspergillus 

fumigates 

1 2 3 1 2 3 

RRR 64 - - - + + + 

RRR 67 + + + + + + 

RRR 22C - - - + + + 

RRR 66 - - - + + + 

RRR 20C + + + + + + 

RRR 2C - - - + + + 
 Keterangan: + : menghambat fungi uji 
:    -  : tidak ada hambatan terhadap fungi uji 

Fenomena penghasilan metabolit sekunder yaitu antifungal oleh isolat yang 

dihasilkan dari rizosfer tanaman rumput telah dikemukakan dalam penelitian Helbert 

(2010) yang menguji potensi isolat Streptomyces (salah satu genus Actinomycetes) yang 

diperoleh dari rizosfer rumput teki (Cyperus rutundus L.). Penelitian menunjukkan 

bahwa isolat yang dihasilkan memiliki diameter hambatan yang lemah terhadap kapang, 
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bahkan pada khamir yang diwakilkan oleh Candida albicans isolat yang dihasilkan 

tidak menunjukkan aktivitas antifungal. Jain & Jain (2007), menunjukkan bahwa isolat 

Actinomycetes yang diisolasi dari tanah perkebunan tidak menunjukkan zona hambat 

pada Candida albicans. 

 

 

Gambar 2. Penghambatan isolat terhadap Candida albicans 

(A). Isolat RRR 67, (B) Isolat RRR 20 

 

 

  

 

 

Gambar 3. Penghambatan isolat terhadap Aspergillus fumigatus 

(A). Isolat RRR 64, (B) Isolat RRR 67, (C) Isolat RRR 22 

(D). Isolat RRR 66, (E). Isolat RRR 20, (F). Isolat RRR 2 

 

 

Hasil penelitian di atas, menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dari 

penelitian ini yaitu isolat yang dihasilkan dari tanah yang berasosiasi dengan rumput 

A B 

E D F 

C B A 
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memiliki hambatan yang relatif lemah terhadap khamir maupun kapang. Hal ini diduga 

karena sifat metabolit sekunder serta target kerja antifungal dari isolat-isolat tersebut 

yang memang kurang poten terhadap fungi uji baik khamir maupun kapang.  

Mekanisme antifungal terletak pada target kerja dari senyawa antifungal 

tersebut. Franklin & Snow (2005), menyatakan bahwa dinding sel khamir (Candida 

albicans) tersusun dari glukan dan mannan. Sehingga mekanisme antifungi yang terjadi 

adalah dengan merusak dinding dan membran sel khamir. Dinding sel  pada fungi 

filamentosa seperti Aspergillus fumigatus juga tersusun dari glukan dan mannan, tetapi 

dalam penelitian Helbert (2010), dikemukakan bahwa mayoritas dinding sel kapang 

tersusun dari kitin, oleh karena itu mekanisme penghambatan yang terjadi dapat berupa 

inhibisi senyawa kitin dan glukan pada dinding sel kapang, dan juga perubahan 

permeabilitas membran sel akibat perubahan pada manoprotein.   

Hambatan yang dihasilkan menunjukkan aktivitas fungistatik. Hal ini 

ditunjukkan dengan penghambatan berupa zona iradikal. Pada zona iradikal akan 

terlihat adanya pertumbuhan yang keruh atau jarang dibandingkan dengan daerah di luar 

pengaruh isolat. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sampel tanah terlalu basa  

yaitu pada pengukuran pH menunjukkan nilai rerata pH 7,78, padahal menurut Lee & 

Hwang (2002), pH ideal untuk tumbuhnya Actinomycetes adalah pada rentang pH 6,9-

7,2. Selain itu kemampuan semua isolat yang dihasilkan tidaklah sama. Dari 39 isolat 

hanya 2 yang mampu menghambat Candida albicans, dan hanya 6 isolat yang mampu 

menghambat Aspergillus fumigatus. Namun demikian, dimungkinkan isolat yang 

dihasilkan berpotensi sebagai penghasil zat antibakteri dan senyawa antikanker. Karena 

berdasarkan hasil penelitian Naikpatil & Rathod (2011) penghambatan Actinomycetes 

pada bakteri uji lebih besar dibandingkan dengan Candida albicans. Dalam penelitian 

Kekuda et al., (2012) dikemukakan aktivitas sitotoksik dari pigmen cokelat antibiotik 

yaitu di-(2-etil heksil)-phthalate yang diisolasi dari strain Actinomycetes. Penelitian ini 

merupakan penelitian awal mengenai potensi isolat Actinomycetes yang berasosiasi 

dengan rumput belulang (Eleusine indica (L.) Gaertn). Sehingga perlu adanya uji-uji 

lanjutan pada penelitian berikutnya untuk mengetahui kemampuan yang paling dominan 

terhadap isolat yang dihasilkan.  
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KESIMPULAN 

 Isolat Actinomycetes yang dihasilkan dari rhizosfer rumput belulang berjumlah  

40 isolat dengan 2 isolat berpotensi sebagai antijamur terhadap Candida albicans, dan 6 

isolat berpotensi sebagai antijamur terhadap Aspergillus fumigatus dengan hambatan 

berupa zona iradikal yang menunjukkan aktivitas fungistatik.  

 

SARAN 

Perlu dilakukan isolasi dan identifikasi terhadap isolat yang menghasilkan 

senyawa antijamur, dan juga perlu dilakukan bioautografi untuk menentukan senyawa 

aktif antifungal yang dihasilkan.   
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