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ABSTRAK  

Penyakit infeksi merupakan penyebab paling utama tingginya angka kesakitan 
(mordibity) dan angka kematian (mortality) terutama pada negara-negara berkembang 
seperti halnya Indonesia. Alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi infeksi yaitu 
dengan antibiotik. Antibiotik yang berasal dari mikroorganisme salah satunya yaitu 
Actinomycetes. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui jumlah isolat yang 
ditemukan di rizosfer padi (Oryza sativa L.) dan mengetahui potensi isolat 
Actinomycetes sebagai penghasil antibakteri. 
 Jenis penelitian ini adalah non eksperimental. Sampel tanah pada penelitian ini  
yaitu rizosfer padi (Oryza sativa L.) dan sampel diambil 5 titik yang berbeda di sawah 
milik Bapak Budi Kuswanto di daerah Rojoniten, Kartasura. Langkah penelitian 
meliputi: isolasi dilakukan secara pour plate dengan menggunakan media ScA dan 
RhA, purifikasi dilakukan secara streak plate dengan menggunakan media ScA, colour 
grouping, pewarnaan Gram dan seleksi isolat Actinomycetes sebagai penghasil 
antibiotik. Uji aktivitas antibakteri ditentukan dengan menggunakan metode agar block.  

Hasil penelitian, diperoleh 62 isolat Actinomycetes yang diisolasi dari rizosfer 
padi (Oryza sativa L.) namun hanya ada 38 isolat yang memiliki kenampakan seperti 
Actinomycetes setelah dilakukan colour grouping pada media Oatmeal Agar yang 
dilihat dari warna miselium vegetatif, miselium udara, dan warna pigmen terdifusi. Dari 
38 isolat, hanya ada 2 isolat yang mampu menghambat bakteri Gram positif (Bacillus 
subtlis) dan tidak ada isolat Actinomycetes yang mampu menghambat bakteri Gram 
negatif (Escherichia coli). 

 
Kata kunci : Actinomycetes, rizosfer, padi (Oryza sativa L.), antibiotik, Escherichia 

coli, Bacillus subtilis 
 

ABSTRACT 
 

Infectious diseases are the main cause substantial morbidity  and mortality, 
especially in developing countries like Indonesia. Alternatives that can be used to 
overcome the infection with antibiotics. Antibiotics derived from microorganisms one of 
them is Actinomycetes. The purpose of this research is to know the number of isolates 
from the rhizosphere of rice (Oryza sativa L.) and know the potential of Actinomycetes 
isolates as antibiotics resource. 

This study uses non-experimental methods. Soil samples in this research, namely 
the rhizosphere of rice (Oryza sativa L.) and samples were taken five different points in 
the field owned by Mr. Budi Kuswanto area Rojoniten Kartasura. The steps used in this 



2 
 

research are isolation of Actinomycetes done using pour plate methode in ScA and RhA 
media, purification condused using streak plate methode on ScA media, color grouping, 
gram painting procedure and isolate selection, that potentially produce antibiotic. The 
antibacterial activity was determined using the agar block method.  

The results, obtained 62 isolates of Actinomycetes were isolated from the 
rhizosphere of rice (Oryza sativa L.), but only 38 isolates that had the appearance of  
Actinomycetes after colour grouping on oetmeal media that is seen from the color of the 
vegetative mycelium, aerial mycelium, and color pigments diffused. Of the 38 isolates, 
only 2 isolates were able to inhibit Gram-positive bacteria (B. subtillis) and no 
Actinomycetes isolates were able to inhibit Gram-negative bacteria (E. coli). 
 
Keywords: Actinomycetes, rice (Oryza sativa L.) rhizosphere, antibiotics, E. coli, B. 

subtilis 
 

PENDAHULUAN 

Penyakit infeksi merupakan penyebab paling utama tingginya angka kesakitan 

(mordibity) dan angka kematian (mortality) terutama pada negara-negara berkembang 

seperti halnya Indonesia. Penyakit infeksi merupakan suatu penyakit yang disebabkan 

karena adanya mikroba patogen (Darmadi, 2008). Salah satu penyebab penyakit infeksi 

adalah bakteri (Radji, 2011). Bakteri yang dapat menyebabkan terjadiya infeksi 

contohnya Escherichia coli dan Bacillus subtilis. 

 Escherichia coli merupakan flora normal yang terdapat dalam usus dan dapat 

menyebabkan penyakit serta bersifat patogen (Pratiwi, 2008). Penyakit infeksi yang 

disebabkan karena Escherichia coli seperti infeksi sistem saluran kencing dan diare. 

Tanda dan gejala infeksi saluran kencing meliputi frekuensi kencing, disuria, hematuria 

dan piuria (Jawetz et al., 2005). Bakteri lainnya yang menyebabkan penyakit infeksi 

adalah Bacillus subtilis, jumlahnya yang banyak di dalam usus mampu menyebabkan 

diare yang ditularkan melalui kontaminasi makanan (Rahmaningsih et al., 2012). 

Timbulnya berbagai penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri mendorong 

untuk terus dilakukannya penelitian baru yang mampu menghasilkan antibiotik baru 

serta memiliki efikasi yang optimal untuk mengobati penyakit infeksi. Salah satu 

mikroorganisme penghasil antibiotik adalah Actinomycetes. Actinomycetes merupakan 

salah satu bakteri yang mirip jamur dan tergolong dalam bakteri Gram positif (Waluyo, 

2009). Actinomycetes banyak menghasilkan senyawa bioaktif yang kemungkinan besar 

dapat menghasilkan senyawa-senyawa antibiotik untuk mengobati gejala infeksi 

(Manjula et al., 2009).  
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Salah satu anggota dari Actinomycetes yaitu Streptomyces mampu 

menghasilkan 80% antibiotik (Kumar et al., 2010). Dari 22. 500 senyawa aktif yang 

diperoleh dari mikroba, Actinomycetes memproduksi 45% senyawa antimikroba, 38% 

senyawa berasal dari fungi dan 17% dari bakteri uniseluler (Rahman et al., 2011). 

Actinomycetes merupakan mikroorganisme alam yang banyak terdapat di tanah (Kumar 

et al., 2010) dan juga paling banyak ditemukan di rizosfer, hal ini disebabkan karena 

rizosfer mampu mengeluarkan eksudat – eksudat yang berguna sebagai sumber energi 

bagi kehidupan mikroorganisme yang ada di sekitar perakaran (Rao, 1994). 

Actinomycetes yang diperoleh dari tanah telah dikenal mampu memproduksi metabolit 

sekunder (Sharma et al., 2011) dan saat ini banyak produk dari Actinomycetes yang 

digunakan sebagai antibiotik seperti antibiotik golongan aminoglikosida, β-laktam, 

makrolida, polien, dan tetrasiklin (Jeffrey, 2008). 

Beberapa penelitian telah berhasil mengisolasi Actinomycetes dari tanah  

(Oskay et al., 2004; Ceylan et al., 2008 & Arifuzzaman et al., 2010). Oskay et al. 

(2004) menemukan sebanyak 50 strain Actinomycetes yang diambil dari sampel tanah 

pertanian dari Manisa Provinsi Turki. Dari 10 sampel tanah pertanian diperoleh sekitar 

17 isolat yang mampu menghasilkan antibiotik. Terdapat pula penelitian yang lain, yang 

berhasil mengisolasi Actinomycetes dari bagian rizosfer tanaman budidaya maupun 

tanaman liar (Ambarwati, 2007; Ambarwati et al., 2010 & Ambarwati et al., 2012). 

Ambarwati et al. (2010) meneliti Streptomyces dari rizosfer jagung. Sebanyak 58 isolat 

dengan perincian 23 isolat yang diperoleh dari rizosfer jagung dan sisanya non rizosfer 

jagung diperoleh 35 isolat, yang memiliki potensi sebagai penghasil antibiotik dan 

hanya 10 isolat yang bekerja dengan menghambat bakteri Gram positif yaitu Bacillus 

subtilis dan 1 isolat yang menghambat Staphylococcus aureus namun tidak ada yang 

menghambat bakteri Gram negatif yaitu Escherichia coli dan Salmonella typhimurium.  

Melihat kemampuan isolat strain Actinomycetes yang telah diteliti dari tanah 

pertanian dan tanaman budidaya yang berpotensi sebagai penghasil antibiotik,  maka 

diperlukan ekplorasi galur–galur mikroba baru yang mampu menghasilkan antibiotik 

baru. Tanaman budidaya yang lain yaitu padi. Hal ini dikarenakan di Indonesia padi 

merupakan suatu kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidup dan diketahui 

bahwa rizosfer merupakan habitat Actinomycetes dan kemungkinan di rizosfer padi 
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ditemukan Actinomycetes yang berpotensi sebagai penghasil antibakteri yang aktif 

terhadap Escherichia coli dan Bacillus subtilis.  

METODE PENELITIAN 

Kategori Penelitian: Penelitian ini termasuk penelitian non eksperimental 

Alat dan Bahan 

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 (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). 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

Sampel tanah dari rizosfer padi yang diambil milik bapak Budi Kiswanto di 

daerah Rojoniten RT 02 RW 01 Kartasura, isolat Actinomycetes, suspensi sampel 

dengan nilai pengenceran 10-1, 1 gram tanah, aquadest, larutan ringer, media Starch-

casein Agar (ScA), media Raffinosa-histidin Agar (RhA), antifungi, pewarna karbol 

gentian violet, pewarna iodium, air, alkohol 95%, pewarna safranin, minyak imersi, 

NA (Oxoid), media Oatmeal Agar (Oxoid), Bakteri uji Bacillus subtilis dan 

Escherichia coli. 

Prosedur Penelitian 

1. Koleksi Sampel Tanah  

Sampel tanah diambil secara aseptis dari rizosfer padi (Oryza sativa L.)  milik 

Bapak Budi Kiswanto. Waktu pengambilan yaitu: Sabtu, 31 Maret 2012 dan lokasi 

pengambilan sampel berada di daerah Rojoniten RT 02/ RW 1 Ngemplak Boti, 

Kartasura. Jenis Padi adalah Joe apu yang berumur 80 hari. Sampel diambil dari 5 titik 

dengan jarak tiap titik ± 50 cm. Cara pengambilan sampel yaitu dengan mencabut 

tanaman padi dan bagian bawah tanaman diletakkan di atas kertas, tanah yang melekat 
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pada akar dibersihkan menggunakan alat logam (spatula). Area pengambilan diberi 

nyala lilin. Sampel tanah rizosfer tersebut dimasukkan dalam cawan petri dan dibiarkan 

di udara terbuka selama 4 hari. 

2. Estimasi Berat Kering Sampel Tanah 

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

propagul, dipindahkan ke cawan porselin yang telah ditimbang berat kosongnya. 

Selanjutnya cawan porselin yang berisi suspensi sampel tersebut dimasukkan dalam 

oven suhu 1050C selama 24 jam untuk mengeringkan air. Setelah kering, cawan 

porselin dan isinya  ditimbang untuk mengetahui berat kering tanah tersebut dengan 

cara: 

berat kering = (berat cawan porselin + isi ) – berat cawan porselin kosong 

3. Estimasi Kelembaban Sampel Tanah 

Satu gram tanah ditimbang, dimasukkan dalam cawan porselin yang sudah 

diketahui beratnya, kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 1050C selama 24 jam 

atau sampai beratnya konstan. 

Nilai kelembaban = persentase rata-rata kehilangan berat tanah selama pemanasan 

4. Penentuan pH Sampel Tanah 

Dua gram tanah ditimbang, lalu dimasukkan dalam beaker glass 50 mL, 

kemudian ditambahkan aquadest sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan batang 

pengaduk. Penambahan aquadest dilanjutkan hingga terbentuk lapisan air di permukaan 

masa sampel tanah lalu dibiarkan selama 30 menit sampai 1 jam. Pengukuran nilai pH 

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

sebanyak 3 kali dan hasilnya dirata-rata. 

5. Ekstraksi Propagul dari Sampel Tanah  

Tanah ditimbang sebanyak 1 gram 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 

(500C) selama 10 menit. Empat tabung reaksi disiapkan, masing-masing diisi dengan 9 

mL larutan ringer dengan pipet steril. Kemudian diambil 1 mL suspensi pengenceran 

10-1, dimasukkan ke salah satu tabung reaksi yang berisi 9 mL larutan ringer, dan 

dikocok secara merata (suspensi ini merupakan tingkat pengenceran 10-2). Dengan cara 

yang sama dibuat suspensi dengan tingkat pengenceran 10-3, 10-4, dan 10-5. 
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6. Isolasi Selektif Actinomycetes 

Dari masing-masing tingkat pengenceran, diambil sampel sebanyak 1 ml dan 

diinokulasikan secara pour plate pada medium Starch-casein Agar (ScA) dan medium 

Raffinose-histidin Agar (RhA) dengan penambahan nystatin sebagai antifungi. Medium 

yang telah diinokulasi diinkubasi pada suhu 280C selama 2 minggu. 

7. Purifikasi Actinomycetes 

Koloni yang tumbuh pada media diamati. Setiap koloni yang memiliki 

kenampakan berbeda diisolasi pada media Strach-casein Agar (ScA) secara streak plate 

hingga diperoleh isolat murni. Isolat diinkubasi pada 280C selama 2 minggu. Isolat yang  

diduga sebagai anggota Actinomycetes terutama genus Streptomyces bisa diamati dari 

terbentuknya miselium dan warna isolat. 

8. Pengamatan Colour Grouping Actinomycetes  

Isolat yang dipurifikasi diinokulasi pada Oatmeal Agar. Caranya ambil satu ose 

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

telah diinokulasi diinkubasi pada suhu 280C selama 2 minggu. Warna miselium yang 

tumbuh dapat diamati. 

9. Pewarnaan Gram  

Pewarnaan gram dilakukan berdasarkan prosedur (Pelczar & Chan, 2007; Radji, 

2010). 

10. Uji Isolat Actinomycetes sebagai Penghasil Antibiotik 

Skrining dilakukan guna menentukan isolat Actinomycetes yang mempunyai daya 

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

pada bakteri uji, yaitu Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Metode uji yang digunakan 

adalah agar blok.  

a. Skrining awal 

Media kultur agar dibuat dengan cara suspensi bakteri diambil 1 mL dituang 

dalam cawan petri (diratakan), kemudian ditambahkan media Nutrient Agar (NA) 

diratakan dan dipadatkan. Selanjutnya cawan petri dibagi menjadi empat kuadran. 

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

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

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

tiga kuadran lainnya. Kemudian semua biakan diinkubasi pada suhu 28°C selama 1 hari. 
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Setelah 1 hari diamati pertumbuhan bakteri dan terbentuknya daerah hambatan baik 

zona radikal maupun zona irradikal. Replikasi dilakukan sebanyak 3 kali.  

b. Skrining lanjutan 

Isolat yang berpotensi memiliki daya hambat positif dilakukan screening lebih 

lanjut dengan menggunakan 3 kali replikasi dengan menggunakan cara yang sama 

dengan screening awal. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengumpulan sampel tanah merupakan tahap awal dari penelitian ini. Tanah 

yang digunakan yaitu rizosfer padi (Oryza sativa L.), karena rizosfer mempunyai 

kemampuan mengeluarkan eksudat yang berguna sebagai sumber energi bagi kehidupan 

mikroorganisme yang ada di sekitar perakaran. Eksudat yang dikeluarkan berupa nutrisi 

yang dilepaskan jaringan tanaman berupa asam amino, asam organik, vitamin, 

karbohidrat, gula, dan protein (Rao, 1994).  

Identifikasi pH, kelembaban, dan berat kering dilakukan untuk mengetahui 

faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan Actinomycetes. Beberapa penelitian 

membuktikan bahwa pH merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan 

Actinomycetes. Menurut Manjula et al. (2009), pH normal untuk pertumbuhan 

Actinomycetes berkisar antara pH 7,0-8,0. pH yang diperoleh dari sampel tanah rizosfer 

padi (Oryza sativa L.) yaitu 7,48 dan termasuk dalam kategori pH yang mendukung 

pertumbuhan Actinomycetes, sehingga isolat yang tumbuh lebih banyak dibandingkan 

jika pH terlalu asam karena Actinomycetes tidak toleran terhadap asam (Tabel 1).  
Tabel 1. Hasil pengukuran berat kering, kelembaban dan pH sampel tanah rizosfer padi (Oryza 
sativa L.) 

Replikasi Berat Kering (g) Kelembaban (%) pH 
1 0,71 0,79 7,59 
2 1,93 0,81 7,44 
3 0,65 0,86 7,43 

Rata-rata 1,09 0,82 7,48 
  

Selain pH, faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan Actinomycetes adalah 

kelembaban dan berat kering (Tabel 1). Actinomycetes cenderung tumbuh pada 

kelembaban yang rendah dan lebih berpotensi diisolasi dari tanah yang panas atau 

kering daripada tanah yang dingin (Waluyo, 2009). Budiyanto (2002) mengemukakan 

bahwa pada tanah yang kering dan panas (hangat), banyak ditemukan Actinomycetes, 

seperti Nocardia, Streptomyces, dan Micromonospora. Sehingga pada tanah yang lebih 
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kering dan kelembaban yang rendah, Actinomycetes akan lebih banyak jumlahnya. Hal 

ini yang membedakan Actinomycetes dengan bakteri. Bakteri cenderung hidup pada 

kondisi yang lembab. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penelitian sampel tanah 

dibiarkan di udara terbuka selama 4 hari supaya kelembaban sampel rendah, karena 

bakteri tidak menyukai kondisi tersebut sehingga pertumbuhan bakteri pada sampel 

dapat ditekan (Ambarwati, 2007). Berdasarkan hasil kelembaban (Tabel 1), diperoleh 

tingkat kelembaban tanah 0,85%. 

Isolasi dilakukan untuk memperoleh isolat Actinomycetes dari rizosfer padi 

(Oryza sativa L.). Isolasi dilakukan pada pengenceran 10-1 sampai 10-5. Untuk 

menghindari kontaminasi bakteri, suspensi tanah dipanaskan pada suhu 50oC selama 10 

menit. Isolasi dilakukan menggunakan media selektif untuk pertumbuhan  

Actinomycetes yaitu media Starch-casein Agar (ScA) dan Raffinosa-histidine Agar 

(RhA) (Ambarwati et al., 2012). Meskipun pada saat isolasi media yang digunakan 

merupakan media selektif untuk Actinomycetes tapi tidak menutup kemungkinan 

mikroorganisme lain seperti jamur dapat tumbuh, sehingga untuk mengantisipasinya 

diberikan nistatin. Nistatin berfungsi sebagai antifungi (Oskay et al., 2004) sehingga 

dapat menghindari kerancuan dalam mengamati hasil karena Actinomycetes termasuk 

dalam prokariot yang bentuknya mirip dengan fungi (Waluyo, 2009). 
Tabel 2. Jumlah koloni Actinomycetes pada rizosfer padi (Oryza sativa L.) 

Sampel Jumlah koloni Actinomycetes pada media (koloni/gram) 
starch casein agar raffinose histidine agar 

Rizosfer  981.410 1.870.724 
 

Jumlah koloni tiap petri yang tumbuh pada media dihitung menggunakan colony 
counter. Koloni yang tumbuh pada pengenceran 10-1 memiliki jumlah koloni yang lebih 
banyak dibandingkan jumlah koloni pada pengenceran 10-5. Koloni yang tumbuh pada 
media ScA lebih banyak dibandingkan dengan media RhA. Penelitian ini didasari oleh 
adanya penelitian lain yang dilakukan oleh Ambarwati et al. (2012) dan Sembiring et al. 
(2000) yang mengisolasi Actinomycetes dengan menggunakan kedua media tersebut. 
Secara teoritis menurut Goodfellow & Williams. (1986), jumlah koloni pada media 
RhA lebih sedikit dibandingkan jumlah koloni pada media ScA. Berdasarkan Tabel 2, 
jumlah koloni yang tumbuh pada media  RhA lebih banyak  dibandingkan pada media 
ScA. Hal ini karena koloni yang tumbuh pada media ScA memiliki ukuran yang kecil 
sehingga tidak bisa untuk dihitung.  
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Tiap koloni memiliki karakteristik morfologi yang berbeda. Koloni 
Actinomycetes yang diperoleh memiliki bentuk bulat, tepiannya rata dan permukaannya 
licin. Sedangkaan warna koloni yang tampak berbeda meliputi abu-abu, putih, merah 
muda, kuning. Menurut Lechevalier dan Lechevalier (1980) cit Kanti, (2005), warna 
yang muncul pada koloni Actinomycetes ini terjadi akibat pigmentasi, sehingga timbul 
warna koloni yang berbeda sesuai jenis Actinomycetes yang diperoleh. Pengamatan 
koloni membutuhkan waktu 2 minggu (Rahman et al., 2006) karena menurut Waluyo, 
(2009) Actinomycetes termasuk dalam bakteri yang tumbuh lambat dan bersifat aerob 
sehingga memerlukan oksigen untuk tumbuh. 

Koloni Actinomycetes yang memiliki kenampakan berbeda dipindahkan ke 
media ScA untuk dipurifikasi serta mendapat biakan murni dari Actinomycetes. Koloni 
yang akan dipurifikasi dapat dilihat dari koloni yang memiliki kenampakan yang 
berbeda yang diisolasi pada media ScA dan RhA. Ciri-ciri Actinomycetes yang 
memiliki kenampakan yang berbeda dapat dilihat dari bentuk yang tidak beraturan, 
bagian tepi yang berombak, Actinomycetes muncul secara perlahan, menunjukkan 
konsistensi berbubuk dan melekat rata pada permukaan agar (Rao, 1994). Berdasarkan 
hasil penelitian, pada tahap purifikasi di media ScA diperoleh 62 isolat. 

Berdasarkan hasil purifikasi, isolat pada media ScA dipindahkan ke media 
Oatmeal Agar (OA). Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan isolat berdasarkan 
warna miselium udara, miselium vegetatif, dan warna pigmen yang terdifusi ke dalam 
media atau tidak (Ambarwati et al., 2012). Miselium udara merupakan area miselium 
Actinomycetes yang tumbuh pada bagian atas dan berinteraksi langsung dengan udara. 
Miselium vegetatif adalah area miselium Actinomycetes yang tumbuh pada bagian 
bawah media dan melekat erat pada media, sedangkan warna pigmen yang terdifusi 
yaitu substansi yang diperoleh dari isolat Actinomycetes yang menyebar pada media. 

Setelah dipindahkan ke media Oatmeal Agar (OA)  hanya ada 38 isolat yang 
memiliki kenampakan seperti Actinomycetes dan sisanya terkontaminasi oleh 
mikrooarganisme lain. Tiga puluh sembilan isolat yang diduga Actinomycetes 
dikelompokkan berdasarkan warna miselium vegetatif,  miselium udara dan warna 
pigmen yang terdifusi. Berdasarkan hasil pengamatan colour grouping, diperoleh 17 
kelompok berdasarkan warna miselium vegetatif, miselium udara dan warna pigmen 
yang terdifusi (Tabel 3). 
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Tabel 3. Colour grouping isolat Actinomycetes dari rizosfer padi (Oryza sativa L.) 

Group Warna miselium 
udara 

Warna miselium 
vegetatif 

Warna 
pigmen 
terdifusi

Jumlah 
isolat Anggota representatif 

1 Krem Krem - 2 RPS 35,RPR 54 
2 Krem Oranye - 1 RPR 58 
3 Krem Kuning muda - 3 RPR 28,RPR 52,RPR 53 
4 Krem Putih - 1 RPR 57 

5 Putih Putih - 9 RPR 6, RPR 13, RPR 36,RPR38,RPR 
39,RPR 42, RPR 45, RPR 47,RPR 60 

6 Putih Krem - 1 RPR 25 
7 Putih Kuning  - 1 RPR 50 
8 Putih Coklat - 3 RPR 40,RPR 41,RPR 46 
9 Putih Abu-abu - 2 RPR 24,RPR 49 
10 Kuning Kuning - 3 RPR 10,RPR 20,RPR 56 
11 Kuning Krem - 3 RPR 4,RPR 22,RPR 29 
12 Abu-abu Putih keabuan - 2 RPR 2,RPR 26 
13 Abu-abu Oranye - 1 RPR 19 
14 Salem Salem - 2 RPR 3,RPR 15 
15 Coklat Hijau - 1 RPR 27 

16 
kuning 
kecoklatan Coklat - 1 RPR 8 

17 
kuning 
keputihan Kuning - 3 RPR 1,RPR 9,RPR 34 
 

Identifikasi bakteri dilakukan untuk mengetahui golongan atau spesies bakteri. 

Secara mikroskopik, identifikasi bakteri dilakukan dengan pengamatan preparat bakteri 

dengan pengecatan Gram. Menurut Pelczar & Chan. (2007). Bakteri yang tidak 

mempertahankan zat warna ungu pada pencucian dengan alkohol 96% merupakan 

bakteri Gram negatif sedangkan kelompok bakteri yang mempertahankan zat warna 

ungu tersebut merupakan bakteri Gram positif. 

Pengamatan hasil pengecatan Gram dilakukan menggunakan mikroskop dengan 

pembesaran 1000x untuk mengetahui struktur miselium, warna, dan spora dari 

Actinomycetes (Deepa et al., 2011). Menurut Ambarwati. (2012) Actinomycetes 

memiliki morfologi sel batang dengan miselium bercabang dan berwarna ungu (Gram 

positif). Berdasarkan hasil pengecatan Gram terhadap isolat Actinomycetes RPR 15 dan 

RPR 8, diperoleh bentuk selnya batang, bercabang, dan berwarna ungu dan 

menunjukkan bakteri Gram positif. Pada dinding sel Gram positif terjadi denaturasi 

protein selama perlakuan dengan alkohol sehingga menyebabkan ukuran pori-pori 

mengecil, permeabilitas berkurang, dan zat warna karbol gentian violet (ungu) tidak 

dapat diekstraksi. Oleh karena itu, pada pemberian zat warna yang kedua, zat warna 

tidak dapat memasuki dinding sel bakteri, sehingga bakteri tetap berwarna ungu (Radji, 

2011) (Gambar 1). 
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Gambar 1. Pewarnaan Gram isolat Actinomycetes dari rizosfer padi (Oryza sativa L.) 

 Skrining aktivitas antibiotik terhadap isolat Actinomycetes menggunakan 

metode agar block. Metode agar block dilakukan dengan mengkontakkan isolat uji 

dengan organisme uji. Berdasarkan penelitian Lestari (2009) metode agar block 

merupakan metode yang efektif untuk pengujian antibiotik isolat Streptomyces. Metode 

agar block prinsipnya sama dengan metode difusi yaitu blok atau isolat yang diletakkan 

akan berdifusi ke dalam media. Dalam metode agar block, isolat Actinomycetes 

diletakkan pada media padat Nutrient Agar (NA) yang telah diberi bakteri uji dan 

dilubangi dengan cork borer berdiameter 6 mm. Media NA merupakan media khusus 

yang digunakan untuk media pertumbuhan bakteri, sehingga bakteri dapat tumbuh. 

Aktivitas antibakteri ditunjukkan dengan adanya zona bening di sekeliling agar 

block (Nedielkova & Nadienova, 2004). Isolat Actinomycetes yang mampu 

menghasilkan antibakteri, maka senyawa tersebut akan dilepaskan dalam agar block 

sehingga isolat akan terdifusi ke media yang telah diinokulasi dengan bakteri uji dan hal 

ini bisa diasumsikan sebagai aktivitas antibiotik yang dihasilkan. 

Pada skrining awal diketahui hanya 2 isolat yang mempunyai zona jernih pada 

agar block yaitu RPR 15 dan RPR 8 yang mempunyai penghambatan hanya pada 

Bacillus subtilis dan tidak ada isolat yang mampu menghambat Escherichia coli. 
Tabel 4. Hasil uji skrining lanjutan isolat Actinomycetes dari rizosfer padi 

Kode Isolat Hambatan tehadap  
Escherichia coli  

Hambatan terhadap  
Bacillus subtilis 

RRR 15 - + 
RRR 8 - + 

Keterangan: + ada hambatan pada media 
 -  tidak ada hambatan pada media 
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  RPR 15                              RPR 8   

Gambar 2. Hasil uji skrining lanjutan penghambatan isolat Actinomycetes terhadap bakteri 
Bacillus subtilis 
 

Hasil uji aktivitas skrining lanjutan, isolat Actinomycetes dari rizosfer padi tidak 

menunjukkan adanya zona hambat pada bakteri Escherichia coli (Tabel 4), tetapi 

memiliki aktivitas antibakteri pada Bacillus subtilis (2 isolat) (Tabel 4, Gambar 2). Pada 

penelitian Ambarwati. (2009) yang mengisolasi Actinomycetes dari tanah sawah tidak 

menunjukkan adanya zona hambat pada bakteri Escherichia coli namun ada 3 isolat 

yang mampu menghambat bakteri Gram positif yaitu Staphylococcus aureus. Penelitian 

yang dilakukan oleh Jefrey.  (2008) mengisolasi Actinomycetes dari 7 sampel tanah 

pertanian di Semangkok, Sarawak. Isolat yang diperoleh sebanyak 62 namun hanya ada 

6 isolat memiliki aktivitas yang antagonis terhadap bakteri Bacillus subtilis, Ralstonia 

solanacearum, Pantoae dispersa, dan Fusarium  palmivora. 

Hal serupa juga dapat dilihat pada penelitian Ambarwati et al. (2010) yang 

mengisolasi Streptomyces dari tanaman budidaya yaitu rizosfer jagung. Sebanyak 58 

isolat dengan perincian 23 isolat yang diperoleh dari rizosfer jagung dan sisanya 

nonrizosfer jagung diperoleh 35 isolat, yang memiliki potensi sebagai penghasil 

antibiotik hanya 10 isolat yang bekerja dengan menghambat bakteri Gram positif yaitu 

Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus. Sepuluh isolat yang diperoleh, hanya ada 

satu isolat yang memiliki daya hambat yang besar dan mampu menghambat bakteri 

Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat sebesar 32, 33 mm, namun tidak 

ada yang menghambat bakteri Gram negatif seperti Escherichia coli dan Salmonella 

typhimurium. 

Berdasarkan data penelitian sebelumnya, diperoleh bahwa isolat Actinomycetes 

mampu menghambat bakteri Gram positif lebih banyak dibandingkan dengan bakteri 

Gram negatif seperti Escherichia coli. Hal ini disebabkan karena selubung sel Gram 

negatif sangat kompleks dan strukturnya berlapis-lapis. Sedangkan pada Gram positif 

selubung selnya relatif sederhana dan terdiri dari 2-3 lapis (Jawetz et al., 2005). 
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Kemampuan isolat yang diperoleh dari rizosfer padi sebagai antifungi dan antikanker 

dimungkinkan lebih baik dibandingkan dengan antibakteri. Sehingga perlu uji lebih 

lanjut terhadap isolat tersebut untuk mengetahui aktivitas yang lebih dominan. 

Antibiotik merupakan suatu senyawa organik yang digunakan untuk 

menghambat atau merusak bakteri tertentu dan digunakan untuk mengobati infeksi 

bakteri (Jawetz et al., 2005). Antibiotik yang dihasilkan oleh Actinomycetes terutama 

berasal dari Streptomyces bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri 

(Pratiwi, 2008). Menurut Suwandi. (1993) antibiotik yang memiliki mekanisme kerja 

menghambat sintesis protein akan mempunyai daya antibakteri yang sangat kuat dan 

mempunyai toksisitas selektif relatif rendah. Hal ini disebabkan karena pada sel hospes 

juga terjadi sintesis protein, sehingga antibiotik tersebut juga dimungkinkan dapat 

mempengaruhi sintesis protein pada sel hospes. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian, 39 isolat yang diperoleh dari rizosfer padi 

(Oryza sativa L.) dengan 2 isolat yang berpotensi sebagai penghasil antibiotik yang 

aktif terhadap Bacillus subtilis dan tidak ada isolat Actinomycetes yang memilki potensi 

terhadap Escherichia coli. 

Saran 

Perlu dilakukannya KLT dan bioautografi untuk mengetahui senyawa antibakteri 

yang dihasilkan oleh Actinomycetes yang berpotensi menghambat bakteri Gram positif 

(B. subtillis). 
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