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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi masih merupakan penyebab utama tingginya angka 

kesakitan (morbidity) dan angka kematian (mortality) di negara berkembang. 

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen 

seperti bakteri, virus, dan jamur (Darmadi, 2008). Infeksi oleh beberapa bakteri 

dapat menyebabkan kematian (Pratiwi, 2008). Bakteri penyebab infeksi misalnya 

Escherichia coli (E. coli) dan Bacillus subtilis (B. subtilis). E. coli merupakan 

bakteri yang paling umum menginfeksi saluran cerna (Sukandar et al., 2008). 

Delapan puluh lima persen dari infeksi yang terjadi dalam masyarakat disebabkan 

oleh E. coli (Dipiro et al., 2000). Antibiotik digunakan sebagai agen untuk 

menanggulangi penyakit infeksi (Radji, 2011). Dalam beberapa tahun belakangan 

ini bakteri yang resisten terhadap obat telah menyebabkan gejala infeksi yang 

serius dan mengakibatkan banyak kematian (Vandepitte, 2010). Oleh karena itu 

diperlukan galur-galur antibiotik baru yang berpotensi tinggi untuk  

menanggulangi penyakit infeksi.  

Galur antibiotik dapat dihasilkan oleh bakteri, salah satunya adalah 

Actinomycetes. Habitat Actinomycetes ada di dalam tanah serta tersebar luas di 

tanah (Ashutosh, 2008). Pada saat ini banyak penelitian yang difokuskan pada 

Actinomycetes, dikarenakan Actinomycetes merupakan sumber terbesar penghasil 

antibiotik alami yang diketahui dan lebih kurang 75% antibiotik diisolasi dari 

Actinomycetes. Streptomycetes merupakan salah satu genus dari Actinomycetes 

yang menghasilkan antibiotik terbanyak yaitu sekitar 3.872 antibiotik (Waluyo, 

2009). Adapun antibiotik yang dihasilkan oleh Actinomycetes yang sering 

digunakan saat ini adalah gentamisin, rifampisin, streptomisin, eritromisin (Jefry, 

2008). Oskay et al (2004) telah menemukan 50 isolat Actinomycetes dari tanah 

pertanian, 34% dari isolat tersebut mempunyai aktivitas dalam menghambat 

patogen dan phytopathogenic.  

1 



2 
 

Bais et al.,(2006) mengemukakan bahwa banyak mikroorganisme yang 

tertarik pada nutrisi yang dihasilkan oleh eksudat dari sistem perakaran suatu 

tanaman. Sehingga populasi mikroorganisme pada rizosfer jauh lebih tinggi 

dibandingkan bagian tanah lainnya (Budiyanto, 2002). Populasi Actinomycetes  

pada tanah rizosfer rumput sekitar 40% dari total mikroflora tanah (Rahayu, 

2006). Beberapa penelitian telah berhasil mengisolasi Actinomycetes dari rizosfer 

yang berpotensi sebagai penghasil antibiotik. Ambarwati (2012) telah mengisolasi 

Streptomycetes dari rizosfer dan non rizosfer rumput teki (Cyperus rotundus L), 

didapatkan 12 isolat yang mempunyai potensi sebagai penghasil antibiotik, dua 

isolat antaranya mempunyai hambatan yang kuat terhadap B. subtilis. Berdasarkan 

hasil penelitian Rahayu (2006) yang mengisolasi rizosfer rumput Pangola (D. 

decumbens) didapatkan hasil bahwa isolat yang didapat mempunyai potensi 

sebagai antibiotik yang terbukti mampu menghambat bakteri E. coli multiresisten. 

Untuk itu pada penelitian ini, diisolasi Actinomycetes dari rizosfer rumput 

belulang (Eleusine indica (L.) Geartn.) yang diharapkan dapat mempunyai potensi 

antibiotik, terutama terhadap bakteri E. coli dan B. subtilis. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Berapa jumlah isolat Actinomycetes yang terkandung dalam rizosfer rumput 

belulang (Eleusine indica (L.) Geartn.) ? 

2. Apakah isolat Actinomycetes yang didapatkan berpotensi sebagai penghasil 

antibiotik dan mempunyai daya hambat terhadap bakteri Escherichia coli dan 

Bacillus subtilis ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh isolat-isolat Actinomycetes dari rizosfer rumput belulang 

(Eleusine indica (L.) Geartn.) yang berpotensi sebagai penghasil antibiotik  

2. Mengetahui potensi isolat Actinomycetes dan penghambatannya terhadap 

bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis  
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Actinomycetes 

Actinomycetes merupakan genus bakteri termasuk famili Actinomycetaceae, 

merupakan bakteri Gram positif dan Actinomycetes tumbuh dalam bentuk filamen 

miselium dan membentuk spora. Jika diamati morfologinya sangat mirip dengan 

filamen jamur. Genus yang paling terkenal dari Actinomycetes adalah 

Streptomycetes yang dapat diisolasi dari tanah. Spesies Streptomycetes banyak 

menghasilkan antibiotik yang komersil diantaranya Streptomyces nodosus, 

Streptomyces venezuelae, Streptomyces aureofacien, Streptomyces erythraeus, 

Strepromyces fradiae, Streptomyces noursei, Streptomyces griseus yang masing-

masing menghasilkan amfoteresin B, kloramfenikol, klortetrasiklin dan tetrasiklin, 

eritromisin, neomisin, nistatin, streptomisin (Ashutosh, 2008). 

Actinomycetes meliputi 10-50% dari total populasi mikroba dalam tanah. 

Organisme ini ditemukan di dalam tanah (hampir semua), kompos, dan sedimen. 

Kelimpahan Actinomycetes dalam tanah merupakan populasi terbesar kedua 

setelah bakteri, dengan rentang dari 500.000-100.000.000  propagul per gram 

tanah. Actinomycetes bersifat aerobik, oleh karena itu tidak tumbuh baik pada 

tanah yang basah, Actinomycetes tumbuh sangat lambat pada suhu 5°C dan dapat 

diisolasi lebih banyak dari tanah yang kering. Pertumbuhan optimum pada suhu 

28-37°C. Sembilan puluh persen (90%) Actinomycetes yang diisolasi dari tanah 

adalah Streptomycetes (Waluyo, 2009). 

Populasi mikroorganisme dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yaitu jumlah dan macam zat hara, 

kelembapan, tingkat aerasi, suhu, pH, dan perlakuan pada tanah seperti 

penambahan pupuk. Pada tanah yang kering dan panas banyak ditemukan 

Actinomycetes seperti Nocardia dan Streptomycetes. Mikroorganisme ini 

menyebabkan bau musty (bau seperti tanah), kelompok ini mampu meningkatkan 

kesuburan dari tanah, dan kelompok ini mampu menghasilkan antibiotik 

(Budiyanto, 2002). 
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2. Rizosfer 

Bagian tempat terjadinya pertemuan antara akar tanaman dan tanah disebut 

rizosfer. Populasi mikroorganisme pada rizosfer jauh lebih tinggi dibandingkan 

bagian tanah lainnya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhannya diaktivasi oleh 

bahan nutrisi, yang dilepaskan dari jaringan tanaman misalnya asam amino, 

vitamin, dan zat hara (Budiyanto, 2002). Adanya variasi yang besar dari senyawa 

organik yang tersedia di daerah perakaran baik secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi kualitas dan kuantitas mikroorganisme di perakaran 

(Rao, 1994).  

Area rizosfer mempunyai luas kurang lebih satu mm. Bagian ini merupakan 

pusat dari aktivitas biologi pada suatu tanaman. Aktivitas biologi ini berkaitan 

dengan persediaan makanan yang tersedia pada eksudat akar. Sejumlah populasi 

mikroorganisme secara alamiah akan bersaing untuk mendapatkan air, makanan, 

maupun ruang di bagian rizosfer ini. Mikroorganisme-mikroorganisme tersebut 

antara lain bakteri, Actinomycetes, jamur, protozoa atau amoba (hewan bersel 

satu), alga, nematoda, serangga, dan lainnya. (Lines & Kelly, 2005) 

3. Eschericia coli 

Bakteri E. coli berbentuk batang pendek termasuk bakteri Gram negatif yang 

membentuk rantai. Bakteri ini membentuk koloni bulat konveks, halus dengan 

tepi yang nyata (Jawetz et al., 2001). Bakteri E. coli merupakan penghuni normal 

dalam saluran pencernaan manusia. Bakteri dalam kelompok ini juga 

mengakibatkan banyak infeksi pada saluran pencernaan makanan (enterik) 

manusia, dan hewan, (Pelczar & Chan, 2007) dan beberapa galur E. coli menjadi 

penyebab infeksi saluran kemih, infeksi meningitis pada noenatus, dan infeksi 

intestin (Gastroenteris). Infeksi E. coli sering kali berupa diare yang disertai 

darah, kejang perut, dan demam (Radji, 2011) . 
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Tingkatan taksonomi Escherichia coli:                   

Kingdom    :  Prokaryotae 

Divisi         :  Gracilicutes 

Klas             :  Scotobacteria 

Ordo          :  Eubacteriales 

Famili        :  Entobacteriaceae 

Genus        :  Escherichia  

Spesies      :  Escherichia coli                  (Jawetz et al., 2005) 

4. Bacillus subtilis  

Bacillus subtilis merupakan bakteri Gram positif berbentuk batang yang 

mempunyai kemampuan untuk membentuk endospora pada kondisi yang tidak 

menguntungkan. Bakteri ini dapat ditemukan dan diisolasi dari tanah (Widyawati, 

2008). Morfologi selnya batang, kecuali satu spesies mempunyai sel-sel bulat dan 

dalam bentuk paket, motil karena flagela atau nonmotil (Pelczar & Chan, 2007). 

Klasifikasi Basillus subtilis menurut Cohn (1872) cit Khalid (2012) adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom  :Bacteria 

Phylum  :Firmicutes 

Class  :Bacilli 

Order  :Bacillales 

Family  :Bacillaceae 

Genus  :Bacillus 

Species  : Bacillus subtilis          

5. Antibiotik 

Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme (bakteri, 

fungi, Actinomycetes) yang menekan pertumbuhan mikroorganisme lain (Pratiwi, 

2008). Antibiotik memegang peranan penting dalam mengontrol populasi mikroba 

di dalam tanah, air, dan lingkungan (Radji, 2011). Menurut Jawets et al., (2005) 

mekanisme aksi antimikroba dapat dikelompokan menjadi 4 kelompok utama: 
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a. Mekanisme kerja antimikroba melalui penghambatan sintesis dinding 

sel  

Dinding sel bakteri terdiri dari kompleks peptidoglikan, dan kekerasan 

dinding sel bakteri disebabkan karena hubungan silang rantai peptid. 

Antibiotik β laktam menghambat sintesis pada dinding bakteri oleh karena itu 

aktif melawan bakteri. Contohnya adalah penisilin dan sefalosporin. 

b. Mekanisme kerja antibiotik melalui hambatan fungsi membran sel 

Sitoplasma semua sel hidup dibatasi oleh membran sitoplasma, yang 

mengendalikan berbagai transport metabolit ke dalam dan keluar sel. Jika 

fungsi integritas membran sitoplasma dirusak makromolekul dan ion keluar 

dari sel, maka sel akan rusak dan terjadi kematian sel (Jawets et al., 2005). 

Misalnya nistatin dan amfoterisin B memiliki struktur lingkar yang besar 

disebabkan sejumlah ikatan ganda dan sering disebut sebagai antibiotik 

polien (Pratiwi, 2008).  

c. Mekanisme kerja antimikroba melalui hambatan sintesis protein 

Sintesis protein merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri atas 

proses transkripsi (yaitu DNA di transkripsi menjadi mRNA) dan proses 

translasi (yaitu mRNA ditranslasi menjadi protein). Antibiotik yang termasuk 

dalam golongan ini diantara lain rifampisin, streptomisin,eritromisin (Radji, 

2011). 

d. Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat  

Penghambatan pada sintesis asam nukleat berupa penghambaatn pada 

transkripsi dan replikasi mikroorganisme, yang termasuk dalam golongan 

antibiotik ini adalah golongan kuinolon dan rifampisin (Pratiwi, 2008). 
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6. Uji aktivitas antibiotik 

Metode uji antimikroba terdiri dari 2 yaitu metode difusi dan metode dilusi. 

Metode yang paling sering digunakan adalah difusi agar. Metode difusi terdiri 

dari: 

a. Metode Kirby & Beur  

Cakram kertas saring berisi sejumlah obat tertentu ditempatkan pada medium 

padat yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya. Setelah 

diinkubasi, zona hambatan sekitar cakram dipergunakan untuk mengukur 

kekuatan hambatan obat terhadap organisme uji (Jawetz et al., 2005).  

b. Metode sumuran  

Metode ini serupa dengan dengan metode Kirby & Beur, dimana dibuat 

sumur pada media agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada 

sumurnya tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji (Pratiwi, 2008). 

c. Metode agar block 

 Metode ini hampir sama dengan metode sumuran. Menurut Nedielkova & 

Naidenova (2004), metode ini dilakukan dengan cara meletakkan potongan yang 

berbentuk silindris dari medium yang merupakan tempat tumbuh Actinomycetes 

ke dalam petri yang sebelumnya telah diinokulasi dengan mikroorganisme uji. 

Untuk bakteri dan ragi, daerah steril (mm) diukur pada jam ke-24.  

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh isolat Actinomycetes yang 

berpotensi sebagai penghasil antibiotik yang mampu menghambat bakteri 

Escherichia coli dan Bacillus subtilis. 

 

 

 

 

 

 


