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ABSTRAK 

 
Actinomycetesadalah bakteri Gram positif dan merupakan kelompok bakteri yang 

memproduksi sebagian besar antibiotik alami yang berguna dalam dunia kesehatan. Potensi 
terbesar untuk mendapatkan isolat Actinomycetes adalah di bagian rizosfer. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui potensi Actinomycetesyang berasal dari rizosfer rumput belulang 
(Eleusine indica (L.) Gaertn) yang dapat menghasilkan agen antibiotik terhadap Bacillus 
subtilis danEscherichiacoli. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah non eksperimental. Pengambilan 
sampel dilakukan secara aseptis.Isolasi Actinomycetes dilakukan dengan menggunakan 
metode pour plate pada media SCA (Starch-casein agar) dan RHA (Raffinosa-histidin 
agar).Purifikasi dilakukan menggunakan metode streak plate pada media SCA (Starch-casein 
agar). Identifikasi isolat Actinomycetes berdasarkan pewarnaan Gram, dan colour 
grouping.Uji potensi isolat penghasil antibiotikmenggunakan metode agar block.. 

Sebanyak 40 isolat Actinomycetes berhasil diisolasi dari rizosfer rumput belulang 
(Eleusine indica (L.) Gaertn) dan dapat dikelompokkan menjadi 26 kelompokberdasarkan 
hasil colour grouping. Hasil uji potensi isolatActinomycetes, ditemukan 10 isolat yang 
berpotensi sebagai penghasil antibiotik, yang mampu menghambat pertumbuhan Bacillus 
subtilis dan 3 isolat diantaranya mampu menghambat pertumbuhan Escherichiacoli. 

 
Kata kunci:Antibiotik,Escherichia coli,Bacillus subtilis, Rizosfer rumput belulang, 

Actinomycetes. 
   

ABSTRACT 

Actinomyecetes are Gram-positive bacteria and is a group of bacteria that produce 
most of the medically useful natural antibiotics. The biggest potential for the Actinomycetes 
isolates in the rhizosphere. This study aims to determine the potential of Actinomycetes from 
rhizospherebullsgrass (Eleusine indica (L.) Gaertn) that can produce antibiotic agents 
against Escherichia coli and Bacillus subtilis. 

In this research used non-experimental method. Samples were taken 
aseptically.Isolation of Actinomycetes done using pour plate method in SCA (Starch-casein 
agar) and RHA (Raffinosa-histidine agar)media. Purification conducted using streak plate 
method on SCA (Starch-casein agar) media.Identification of Actinomycetes isolates by Gram 
staining and colour grouping. The antibiotic activity of Actinomycetes isolate was determined 
using the agar block method.  
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A total of 40 isolates of Actinomycetes were isolated from the rhizosphere of bulls 
grass (Eleusine indica (L.) Gaertn) and can be grouped into 26 groups based on the color 
grouping. The test results of Actinomycetes isolates potentialere found 10 isolates that have 
the potential as a producer of antibiotics, which can inhibit the growth of Bacillus subtilis, 
and 3 isolates among which is able to inhibit the growth of Escherichia coli. 

Keywords:Antibiotics,Escherichia coli,Bacillus subtilis,rhizosphere bulls grass, 
Actinomycetes 

PENDAHULUAN 

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 Escherichiacoli(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 

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 
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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 

METODE PENELITIAN 

A. AlatdanBahan 

1. Alat-alat yang digunakan : 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

Cawan petri (Herma®, Normax®) steril, spatula, lilin, cawan porselin (Herma®), oven 

(Memmert®), mikropipet (Health®), blue tips, timbangan analitik (Acis® CAD-360H), 

beaker glass (Pyrex®) ukuran 50mL, pengaduk gelas, pH meter, botol universal, tabung 

reaksi (Pyrex®), pipet (Pyrex®) steril, vorteks mixer (Health®), colony counter (Stuart 

Scientific®), autoklaf (One Med®), ose steril, objek glass,  bunsen, tissue, mikroskop 

(Olympus), perangkat digital mikroskop (Optilab CPU Intel RAM 512 MB), dan cork 

borer diameter 6 mm. 

2. Bahan-bahan yang digunakan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

Sampel rizosfer rumput belulang (Eleusine indica (L.) Geartn,..akuades Larutan ringer, 

media starch-casein agar (ScA), media raffinosa-histidinagar (RhA), antifungi (nistatin), 

media oatmeal agar, biakan koloni (diduga Actinomycetes), pewarna carbol gentian 

violet, pewarna iodium, alkohol 95%, pewarna safranin, dan minyak imersi, bakteri uji E. 

colidan B. subtilis, media nutrient agar (NA). 

B. JalannyaPenelitian 

1. Koleksi sampel tanah  

Sampel tanah diambil secara aseptis dari rizosfer rumput belulang (Eleusine indica 

(L.) Geartn.). Cara pengambilan sampel yaitu dengan mencabut rumput belulang dari 

tanah. Tanah yang melekat pada akar dimasukan secara hati-hati kedalam petri steril yang 

diletakan diatas koran. Area pengambilan diberi nyala bunsen. Sampel diambil pada hari 

Senin, 2 April 2012, lokasi pengambilan sampel dilapangan sepak bola Pabelan, 
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Kartasura, Sukoharjo. Sampel tanah diambil dari lima titik dengan jarak 50 cm, dan tanah 

dibiarkan dalam udara terbuka selama 4 hari, dan selanjutnya diukur pH, kelembapan dan 

berat kering sampel.    

2. Estimasi berat kering sampel tanah 

Suspensi sampel dengan nilai pengenceran 10-1 yang tersisa dari ekstraksi propagul 

sampel tanah 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. 

3. Estimasi kelembaban sampel tanah 

Satu gram tanah ditimbang lalu dimasukan dalam cawan porselin yang sudah 

diketahui beratnya, kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 105° C selama 24 jam 

atau sampai beratnya konstan, nilai kelembapan sampel tanah dinyatakan sebagai 

persentase rata-rata kehilangan berat tanah selama pemanasan. 

4. Penentuan pH sampel tanah  

Dua gram sampel tanah ditimbang lalu dimasukan dalam beaker glass 50 ml dan 

ditambahkan akuades sebanyak 50 ml. Akuades ditambahkan sedikit demi sedikit sambil 

diaduk dengan batang pengaduk. Penambahan akuades dilanjutkan hingga terbentuk 

lapisan air di permukaan masa sampel tanah lalu dibiarkan selama 30 menitsampai 1 jam. 

Pengukuran nilai pH dilakukan dengan pH meter, nilai pH yang terukur dicatat. 

Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya dirata-rata. 

5. Isolasi propagul dari sampel tanah 

Tanah ditimbang sebanyak 1 gram kemudian dimasukan ke dalam tabung reaksi 

yang telah berisi 9 ml larutan ringer dan dihomogenkan menggunakan vorteks selama 5 

menit (suspensi ini merupakan pengenceran 10-1). Setelah itu suspensi sampel diletakan 

pada air panas (50° C) selama sepuluh menit. Empat tabung reaksi disiapkan, masing-

masing diisi dengan 9 ml larutan ringer dengan pipet steril. Kemudian dimasukan 1 ml 

suspensi dari pengenceran 10-1  ke salah satu tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan 

ringer, dan dihomogenkan hingga merata (suspensi ini mempunyai tingkat pengenceran 

10-2 ), dengan cara yang sama dibuat suspensi dengan tingkat pengenceran 10-3,10-4,10-5. 

6. Isolasi selektif Actinomycetes  

 Masing-masing tingkat pengenceran, diambil suspensi sampel tanah sebanyak 1 ml 

dan diinokulasikan secara pour plate pada medium starch-casein agar (SCA) dan media 
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raffinosa-histidin agar (RHA) dengan penambahannistatin sebagai antifungi, kemudian 

medium yang telah diinokulasi diinkubasi pada suhu 28° C selama 2 minggu. 

7. Purifikasi Actinomycetes  

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

berbeda diisolasi pada media starch-casein agar (SCA) secara streak platehingga 

diperoleh isolat murni. Isolat diinkubasi pada suhu 28° C selama 2 minggu. Isolat diduga 

sebagai anggota Actinomycetes bisa diamati dari terbentuknya miselium dan warna 

isolat.  

8. Pengamatan colour grouping Actinomycetes 

Isolat yang telah dipurifikasi diinokulasi pada media oatmeal agar. Caranya ambil 1 

ose isolat dan ditumbuhkan secara surface plate pada media oatmeal agar. Medium yang 

telah diinokulasi pada suhu 28° C selama 2 minggu. Kemudian diamati miselium udara, 

miselium vegetatif dan pigmen warna  isolat yang tumbuh.  

9. Pewarnaan Gram  

Isolat yang telah dipurifikasi dilakukan pewarnaan Gram. Pada proses ini olesan 

bakteri yang terfiksasi dikenai larutan seperti ungu kristal, larutan yodium, alkohol, dan 

safranin. Caranya diambil objek glass dan difiksasi dengan melidah apikan diatas bunsen 

sebanyak 2-3 kali secara cepat. Selanjutnya diambil 1 ose biakan koloni yang diduga 

Actinomycetes dan diletakan di atas objek glass. Lakukan fiksasi dengan melidah apikan 

bagian yang tidak ada Actinomycetes di atas bunsen 2-3 kali dengan cepat. Langkah 

selanjutnya preparat diwarnai dengan pewarna karbol kristal ungu,dibiarkan selama 1 

menit, setelah 1 menit preparat dicuci dengan air mengalir. Setelah itu preparat 

dikeringkan dengan membiarkan di udara terbuka. Selanjutnya diwarnai dengan pewarna 

iodium, biarkan selama 2 menit. Setelah 2 menit preparat dicuci dengan air mengalir dan 

dikeringkan di udara terbuka. Berikutnya preparat dipucatkan dengan alkohol 96% 

(sampai warna ungu hilang), lalu dibilas dengan air mengalir. Langkah terakhir preparat 

diwarnai dengan pewarna safranin sebagai warna penutup atau pembanding, dan 

dibiarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik preparat dicuci dengan air mengalir. Setelah 

itu preparat dikeringkan dengan memiringkan preparat di atas tissue. Kemudian preparat 

dilihat di bawah mikroskop, digunakan pembesaran lemah dulu baru pembesaran kuat 

dengan terlebih dahulu menambahkan minyak imersi (Pelczar & Chan, 2007; Radji, 

2010). 

10. Seleksi isolat Actinomycetes penghasil antibiotik 
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Uji potensi isolat penghasil antibiotik dilakukan dengan menguji seluruh isolat 

Actinomycetes yang didapatkan dengan diuji cobakan pada bakteri uji, yaitu E. coli 

sebagai bakteri Gram negatif dan B. subtilis sebagai bakteri Gram positif. Metode uji 

yang digunakan adalah agarblock. Langkah pertama membuat kultur bakteri uji terlebih 

dahulu. Bakteri uji ditanam ke dalam media nutrient agar (NA), kemudian diinkubasi 

selama 24 jam pada suhu 37°C. Selanjutnya dibuat suspensi bakteri uji dengan 

mengambil bakteri uji yang sudah dikultur menggunakan ose steril dan dicampur 

menggunakan akuades steril kemudian divorteks sampai homogen. Selanjutnya diambil 1 

ml suspensi dari tiap-tiap bakteri uji, dimasukan kedalam cawan petri steril dan 

ditambahkan media nutrientagar cair (Oxoid), kemudian diratakan dan dipadatkan. 

Selanjutnya cawan petri dibagi menjadi tiga kuadran. Setelah itu agar cawan dilubangi 

dengan cork borer berdiameter 6 mm. Dengan cara yang sama dibuat agar block biakan 

isolat Actinomycetes. Agar block yang terbentuk ditempatkan pada lubang agar cawan 

pada salah satu kuadran, langkah yang sama pada dua kuadran lainnya. Langkah 

selanjutnya, semua biakan diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam. Kemudian diamati 

pertumbuhan bakteri dan terbentuknya daerah hambatan dengan mengukur diameter 

hambatnya (daerah yang tidak ditumbuhi bakteri). Sehingga dapat ditentukan kekuatan 

hambatannya (Nedialkova dan Naidenova, 2005).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dimulai dari pengambilan sampel tanah yang berasal dari rizosfer 

rumput belulang (Eleusine indica (L.)Geartn).Actinomycetes banyak berhabitat di rizosfer 

oleh karena itu sampel yang diambil berasal dari rizosfer rumput belulang (Eleusine indica 

(L.)Geartn.).Rumput belulang merupakan tanaman liar yang habitat hidupnya jarang 

dipengaruhi bahan kimia seperti pestisida sehingga diduga bahwa sampel yang berasal dari 

rizosfer rumput belulang mempunyai jumlah Actinomycetes yang tinggi. Untuk 

meminimalkan kontaminasi pengambilan sampel dilakukan dengan cara aseptis. Sampel yang 

diambil dikeringkan di udara terbuka selama 4 hari, agar kelembapan dari sampel rizosfer 

dapat berkurang, kondisi ini tidak disukai oleh bakteri lain tetapi disukai oleh Actinomycetes 

sehingga diharapkan bakteri lain banyak mati dan populasinya berkurang (Ambarwati, 2007). 

Jumlah dan jenis Actinomycetes dipengaruhi oleh faktor kimiawi seperti kelembapan, pH 

tanah, berat kering (Arifuzzaman, 2010). 
Tabel 1.Hasil uji berat kering, kelembapan, pH sampel rizosfer rumput belulang(Eleusine indica 
(L.)Geartn.) 

Replikasi              Berat kering               kelembapan                     pH 
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     1                         0,97 g                          1,07 %                          7,43 
     2                         0,97 g                          1,05 %                          7,97 
     3                         0,73 g                          1,07 %                          7,96 
Rata-rata                 0,89  g                         1,06 %                          7,78 

Actinomycetes tidak tumbuh baik pada tanah yang basah, dapat diisolasi lebih banyak 

dari tanah yang kering (Waluyo, 2009). Dari pemeriksaan berat kering didapatkan berat 

kering rata-rata sampel 0,89 g, dan untuk kelembapan sampel didapatkan hasil rata-rata yaitu 

1,06%. Antara berat kering dan kelembapan mempunyai hubungan yang ekuivalen, Semakin 

rendah nilai kelembapan maka sampel akan semakin kering sehingga dapat diperkirakan 

jumlah Actinomycetes yang terdapat dalam sampel cukup banyak. Menurut Kanti (2005) 

rentang pH yang paling cocok untuk perkembangbiakan Actinomycetes adalah antara 6,5- 

8,0. Actinomycetes toleran terhadap keadaan basa.Dalam tanah yang bersifat alkali, 95% dari 

isolat mikroba terdiri atas Actinomycetes.Sebaliknya Actinomycetes tidak tahan terhadap pH 

yang asam.Pada pH yang lebih kecil dari 5 Actinomycetes hanya merupakan bagian dari 1% 

dari populasi tanah (Waluyo, 2009). Nilai pH yang didapatkan dari sampel adalah 7,78. 

Sehingga pH yang didapatkan masih memenuhi sebagai pH yang sesuai untuk lingkungan 

hidup Actinomycetes. 

Isolasi Acytinomycetes dilakukan dengan medium Starch-caseinagar 

(SCA)danrafinosa histidin agar (RHA).SCA dan RHA merupakan media yang selektif untuk 

Actinomycetes (Ambarwati, 2011).Media Starch-caseinagar (ScA) mengandung NaCl, ini 

bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan bakteri Gram negatif (Mackay, 1997 cit 

Goodfellow, 1986).Penggunaan 2 media bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan 

Streptomyces albidoflavus.karena pada media strach casein agar (SCA) Streptomyces 

albidoflavus mendominasi pertumbuhan dibandingkan dengan spesies Streptomyces yang lain 

sehingga dikawatirkan isolat yang didapatkan hanya Streptomyces albidoflavus. Oleh karena 

itu digunakan media rafinosa histidin agar (RHA) yang dapat mengurangi Streptomyces 

albidovlafus, sementara itu memungkinkan pertumbuhan berbagai spesies Streptomyces yang 

lain (Goodfellow, 1986) Pada media SCA koloni Actinomycetes terlihat kecil dibandingkan 

dengan media RHA yang koloninya lebih sedikit, dan koloni yang tumbuh berukuran besar. 

Isolat yang tumbuh dihitung jumlah koloninya yang memiliki kenampakan seperti 

Actinomycetes.Actinomycetes tumbuh dalam bentuk filamen miselium dan membentuk spora 

(Prescott, 1999).Jika diamati morfologinya sangat mirip dengan filamen jamur.Koloni 

Actinomycetes muncul perlahan, menunjukkan konsistensi berbubuk dan melekat erat pada 

permukaaan media. 
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Penghitungan koloni ini dilakukan dengan menggunakan colony counter(Tabel 2). 

Isolat yang tumbuh pada media ScA berukuran kecil dibandingkan koloni pada media RHA, 

hal ini yang menyebabkan perhitungan sulit dilakukan, sehingga dalam penghitungan banyak 

koloni dari SCA yang berukuran kecil tidak terhitung. 

Untuk mencegah munculnya kontaminasi misalnya jamur pada media ditambahkan 

nistatin (Silva, 2011).Adanya kontaminasi jamur dapat menimbulkan kerancuan karena fisik 

dari Actinomycetes mirip dengan jamur. Selain itu kontaminasi dari bakteri yang lain juga 

ditekan dengan cara memanaskan suspensi sampel tanah sebelum diinokulasikan di media 

SCA dan RHA, pemanasan dilakukan pada suhu 50°C selama 10 menit. 
Tabel 2.Hasil perhitungan koloni rata-rata Actinomycetes dari rizosfer rumput belulang (Eleusine indica 
(L.)Geartn). 

Jumlah koloni (koloni/g) 
Media ScA Media RhA 

385.922 2.499.776 
Koloni yang diduga sebagai Actinomycetes dipurifikasi menggunakan media SCA, 

tujuan dari purifikasi ini untuk mendapatkan isolat Actinomycetes yang murni.Dari hasil 

purifikasi didapatkan 76 isolat yang perlu dilakukan identifikasi untuk meyakinkan bahwa 

isolat yang didapat adalah Actinomycetes. 

Isolat yang telah dipurifikasi diinokulasikan di media oatmealagar.Hal ini dilakukan 

untuk mengelompokkan isolat berdasarkan warna miselium vegetatif, miselium udara, dan 

apakah warna pigmen terdifusi pada media atau tidak.Colour grouping merupakan salah satu 

cara untuk mengidentifikasi Actinomycetes, karena Actinomycetes sendiri dapat membentuk 

pigmen warna pada media oatmealagar. Pigmen warna yang dihasilkan diantaranya, putih, 

abu-abu, salem, kuning, dan coklat tua. Menurut Lechevalier & Lechevalier (1980) cit Kanti 

(2005) warna koloni pada Actinomycetes disebabkan karena pigmentasi pada tiap jenis 

Actinomycetes. 

Berdasarkan hasil pengelompokan colourgrouping didapatkan 26 kelompok yang 

disajikan pada Tabel 3. Dengan jumlah sebanyak 40 isolat.Sebelumnya didapatkan 76 isolat 

dari dipurifikasi tetapi isolat berkurang menjadi 40 isolat, dikarenakan banyak isolat yang 

terkontaminasi oleh kapang sehingga banyak isolat yang dieliminasi. 

Pewarnaan Gram dilakukan untuk membuktikan bahwa isolat yang telah didapatkan 

merupakan Actinomycetes. Pewarnaan Gram merupakan salah satu prosedur yang paling 

banyak digunakan untuk mencirikan bakteri. Hasil  pewarnaan Gram pada isolat menunjukan 

bentuk sel berbentuk batang bercabang, Gram positif dan berwarna ungu. Kelompok bakteri 

Gram positif akan mempertahankan zat warna ungu pada pencucian dengan alkohol 96% 

sedangkan bakteri yang tidak mempertahankan zat warna ungu adalah bakteri Gram negatif 
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(Pelezar & Chan, 2007). Menurut teori Salton pada bakteri Gram positif pencucian dengan 

alkohol 96% akan menyebabkan protein pada dinding sel mengalami denaturasi sehingga 

pori-pori mengecil dan kompleks ungu kristal iodium tetap terperangkap pada dinding sel; 

akibatnya, bakteri berwarna ungu (Radji, 2012). Pada penelitian Ambarwati (2012) isolat 

Streptomyces yang dilihat di bawah mikroskop merupakan Gram positif, dengan morfologi sel 

batang, berwarna ungu, dengan miselium bercabang (Gambar 1). 
Tabel 3. Hasil colour grouping anggota Actinomycetes dari rizosfer rumput belulang 
 (Eleusine indica (L.) Geartn.) 

Grup Warna 
miselium 

udara 

Warna miselium 
vegetatif 

Warna pigmen yang 
berdifusi 

Jumlah 
isolat 

Anggota representative 

RRR 1 Putih Hijau-kekuningan 
 

Kuning-kehijauan 8 RRR 66,RRR 67 
RRR 9,RRR 57 

RRR 68, RRR 32, 
RRR 22, RRR 64 

RRR 2 Putih Hijau-kekuningan 
 

- 2 RRR 63,RRR 62 

RRR 3 Putih Putih-kekuningan 
 

Kuning 1 RRS 69 

RRR 4 Putih Putih Putih 2 RRR12, RRR23 
RRR 5 Putih Putih Kuning-muda 1 RRR 16 
RRR 6 Putih Krem Kuning-muda 3 RRR34, RRR14, RRR20 
RRR 7 Putih Krem - 2 RRR28, RRR7 
RRR 8 Abu-abu Abu-abu tua - 1 RRR55 
RRR 9 putih Abu-abu tua Abu-abu 1 RRR60 
RRR10 Krem Pink-coklat 

 
Pink-muda 1 RRS54 

RRR11 Krem Pink- coklat - 1 RRR65 
RRR12 Abu-abu Putih Putih 1 RRR 4 
RRR13 Putih Kuning-muda Kuning-hijau 1 RRR17 
RRR14 Putih Kuning-muda Kuning-muda 2 RRR 1 

RRR 26 
RRR15 Putih Kuning- muda 

 
Kuning 

 
1 RRR19 

 
RRR16 Putih Kuning- muda 

 
- 1 RRR 58 

RRR17 Abu-abu Hijau -keabuan 
 

Hijau 
 

1 RRR 56 

RRR18 Abu-abu Hijau -keabuan 
 

- 1 RRR 8 

RRR19 Kuning Kuning-muda - 2 RRR 6, RRR5 
RRR20 Abu-abu Kuning-muda - 1 RRR 35 
RRR21 Abu-abu Abu-abu - 1 RRS 70 
RRR 22 Abu-abu Ungu- muda - 1 RRS 71 
RRR 23 Coklat 

muda 
Coklat muda Coklat kemerahan 1 RRR 24 

RRR 24 Coklat tua Coklat tua Coklat muda 1 RRR10 
RRR 25 Salem Salem - 1 RRR 49 
RRR 26 Putih Krem Kuning 1 RRR 2 
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RRR 26    RRR 2    RRR 34 

Gambar 1. Foto hasil pewarnaan Gram isolActinomycetes dari rizosfer rumput belulang (Eleusine indica 
(L.) Geartn) yang berpotensi menghasilkan antibiotik. Dilihat pada pembesaran 1000 kali. 

 

 

 

Actinomycetes merupakan kelompok bakteri yang sebagian besar dapat menghasilkan 

bioaktif metabolit, termasuk antibiotik.Isolat Actinomycetes yang telah didapatkan diuji 

potensinya dalam menghambat pertumbuhan bakteri.Bakteri uji yang digunakan yaitu 

Escherichiacoli yang merupakan bakteri Gram negatif, dan Bacillus subtilis sebagai bakteri 

Gram positif.Metode yang digunakan pada uji potensi antibiotik adalah metode agar block. 

Sebanyak 40 isolat yang telah diuji aktivitas antibakteri, 10 isolat berpotensi 

menghasilkan antibakteri.Dari 10 isolat hanya 3 isolat yang mampu menghambat 

pertumbuhan Escherichia coli (Tabel 4, Gambar 2). Sedangkan Bacillus subtilis mampu 

dihambat oleh kesepuluh isolat (Tabel 4, Gambar 3 ). 

 
              (A) RRS 69       (B) RRS 70   (C)   RRR 14 

Gambar 2. Hasil uji potensi isolat sebagai penghasil antibiotik terhadap bakteri Escherichia coli 

Tabel 4. Hasil uji isolat yang berpotensi sebagai penghasil antibiotik dan uji daya hambatnya terhadap 
Bacilus subtilis dan Escherichia coli 
No Kode 

isolat 
Daerah hambat terhadap Bacilus subtilis Daerah hambat terhadap Escherichia coli 

  Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3 

1 RRS 
70 

+ + + + + + 

2 RRS 
69 

++ 

 

++ ++ + + + 
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3 RRR 
14 

++ ++ ++ + + + 

4 RRR 
57 

+ + + - - - 

5 RRR 
66 

+ + + - - - 

6 RRR 
68 

++ ++ ++ - - - 

7 RRR 
2 

+ + + - - - 

8 RRR 
34 

+ + + - - - 

9 RRR 
26 

+ + + - - - 

10 RRR 
20 

+ + + - - - 

Keterangan:(+)   ada hambatan terhadap bakteri uji 
(++) mempunyai hambatan yang luas terhadap bakteri uji 
(-)   tidak ada hambatan terhadap bakteri uji 

 
 (A)RRR 68    (B) RRS 69    (C) RRS 70 (D) RRR 14 

 (E)   
RRR 57                          (F)RRR 66(G)RRR 26  (H) RRR 20 

 
(I) RRR 34  (J)RRR 2 

Gambar 3. Hasil uji potensi isolat sebagai penghasil antibiotik dan uji daya hambatnya terhadap bakteri 
uji Bacillus subtilis 

Actinomycetes yang berpotensi sebagai penghasil antibiotik yang didapatkan lebih 

banyak menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif dibandingkan dengan Gram 

negatif.Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati, (2012) yang memproduksi antibiotik dari 

Streptomycetes yang berasosiasi dengan rumput teki (Cyperus rotundus L.) didapatkan 12 

isolat yang berpotensi sebagai antibiotik.Dari 12 isolat 11 isolat mampu menghambat bakteri 

Gram positifdan hanya 2 isolat yang mampu menghambatat Gram negatif. 
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Pada percobaan yang dilakukan oleh Jefrey (2008) diketahui bahwa Actinomycetes 

lebih tinggi memproduksi antibiotik terhadap bakteri Gram negatif dibandingkan Gram 

positif.Pada beberapa penelitian yang mengamati bahwa penghambatan terhadap bakteri 

Gram positif lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri Gram negatif. Bakteri Gram negatif 

lebih sulit dihambat pertumbuhannya dibandingkan dengan Gram positif dikarenakan 

perbedaan struktur sel, terutama pada dinding sel. Pada dinding sel bakteri gram negatif 

terdiri atas berlapis-lapis peptidoglikan dan senyawa non peptidoglikan sedangkan bakteri 

Gram negatif dinding sel lebih kompleks karena terdapat membran luar yang melindungi 

peptidoglikan (Purwoko, 2007). Membran luar bakteri Gram-negatif terdiri dari 

lipopolisakarida, protein dan fosfolipid, yang melekat pada lapisan tipis 

peptidoglikan.Membran luar bakteri Gram-negatif ini sebagai penghalang yang solid untuk 

jalan masuknya substansi tertentu misalnya antibiotik (Ashutosh, 2008) 

Menurut Waksman (1962) sekitar 80 % antibiotik yang dihasilkan oleh Actinomycetes 

telah diaplikasikan secara luas di bidang pengobatan berbagai penyakit manusia dan 

hewan.Produksi antibiotik oleh Actinomycetes yang banyak digunakan saat ini seperti 

streptomisin, gentamisin, rifampisin dan eritromisin (Jeffrey, 2008).Mekanisme kerja 

antibakteri yang dihasilkan oleh Actinomycetes adalah menghambat sintesis protein bakteri 

(Mutschler, 1991).Antimikroba yang ideal menunjukan toksisitas selektif, sehingga obat 

hanya berbahaya bagi parasit dan tidak membahayakan inang (Jawetz et al., 2005). Antibiotik 

yang memiliki mekanisme kerja menghambat sintesis protein akan mempunyai daya 

antibiotik yang sangat kuat. Namun demikian dari segi sifat antibiotik jenis ini mudah 

menyebabkan toksik selektifitasnya yang relatif rendah, karena pada sel hospes juga terjadi 

sintesis protein, sehingga antibiotik tersebut juga dimungkinkan dapat mempengaruhi sintesis 

protein pada sel hospes (Suwandi, 1993 cit Ambarwati, 2009). 

Antibiotik yang dihasilkan oleh Actinomycetes ada yang mempunyai spektrum kerja 

yang luas seperti tetrasiklin, kloramfenikol dan aminoglikosida.Aminoglikosid bersifat 

bakterisid misalnya streptomisin.Sedangkan golongan makrolida seperti eritromisin, memiliki 

aktivitas terhadap bakteri Gram positif (Pratiwi, 2008). Linkomisin dan derifatnya meliputi 

linkomisin dan klindamisin terutama digunakan  pada infeksi staphylococcos jika antibiotik 

lain tidak bisa digunakan. Klindamisin juga berguna pada infeksi anaerob (Mutschler, 1991)  

KESIMPULAN 

Diperoleh 40 isolat Actinomycetes dari rizosfer rumput belulang (Eleusine indica 

(L.)Geartn).Sepuluh isolat mampu menghambat pertumbuhan Bacillus subtilis serta 3 isolat 

mampu menghambat Esherichia coli. 
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SARAN 

Perlu dilakukan SEM (Scaning Electron Microscopy) untuk mengidentifikasi morfologi 

rantai spora dan ornamen permukaan spora, dan KLT untuk mengetahui jenis antibiotik yang 

dihasilkan oleh Actinomycetes yang berpotensi menghambat Bacillus subtilisdan Escherichia 

coli 
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