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ABSTRAK 

Telah dilakukan isolasi material vulkanik dari Gunung Merapi erupsi tahun 2010 

dan berhasil memperoleh 10 isolat Actinomycetes, tetapi belum diketahui potensi 

antibiotik terhadap bakteri Staphylococcus aureus Multiresisten. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi antibiotik yang dihasilkan oleh 

isolate Actinomycetes tersebut yang berumur 14 hari dan 21 hari. Jenis penelitian ini 

yaitu penelitian eksperimen dengan 1 faktor perlakuan yakni umur isolate 

Actinomycetes. Penentuan potensi antibiotik berdasarkan Stout 2003 menggunakan 

metode difusi agar block, yaitu meletakkan agar block kultur Actinomycetes 

menggunakan sterile cork borer (6 mm) di atas pemukaan media nutrient agar yang 

telah diinokulasikan suspensi Staphyloccocus aureus multiresisten. Penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa Strain Actinomycetes dengan umur 14 hari lebih berpotensi 

menghasilkan antibiotik dibandingkan dengan 21 hari. Strain yang memiliki potensi 

kuat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus multiresisten yaitu strain B, 

H dan I. Strain yang memiliki potensi sedang menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus multiresisten yaitu A, C, D, E, F, G dan J.  

 

Kata kunci : Actinomycetes, Staphyloccocus aureus dan Antibiotik 

 

A. PENDAHULUAN 

Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme atau dihasilkan secara sintetik yang dapat membunuh atau 

menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain (Azwar dkk, 1994). 

Tidak semua jenis mikroba dapat dibunuh oleh suatu antibiotik. Bahkan dapat 

terjadi Staphylococcus aureus yang biasanya sensitif terhadap penicillin 

berubah menjadi resisten terhadap penicillin. Hal ini disebabkan mikroba 

tersebut mengadakan mutasi yang dapat terjadi karena pengobatan yang 

dilakukan tidak dengan semestinya (Indan, 2003). Salah satu penghasil 

antibiotik adalah actinomycetes. 

Actinomycetes adalah bakteri gram positif, filamentus dan 

membentuk spora. Actinomycetes sering dianggap kelompok peralihan antara 
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bakteri dan jamur tetapi sekarang dikenal sebagai organisme prokariotik. 

Habitat lain Actinomycetes selain di dalam tanah adalah pada tempat-tempat 

ekstrim seperti daerah bekas letusan gunung berapi. (Rahayu dkk, 2010) telah 

melakukan penelitian terhadap Actinomycetes yang diambil dari material 

letusan gunung Merapi (2010) dan berhasil membuat isolasinya. 

Actinomycetes mempunyai kemampuan memproduksi senyawa antimikrobia 

yang bermanfaat. 

Penelitian yang dilakukan Rahayu, dkk (2007) telah berhasil menguji 

antibiotik yang dihasilkan oleh Actinomycetes yang diambil dari tanah 

berbagai tumbuhan tingkat tinggi pada Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Trichophyton mentagrophytes, dan Candida albicans. Hasilnya adalah 

antibiotik yang dihasilkan isolat Actinomycetes berpengaruh kuat terhadap 

beberapa isolat bakteri dan jamur yang diuji.  

Salah satu bakteri penyebab infeksi adalah bakteri Staphylococcus 

aureus. Ini Gram positif noda dan non-bergerak bulat kecil berbentuk atau non-

motil cocci. Hal ini ditemukan dalam anggur seperti (staphylo) cluster. Inilah 

sebabnya mengapa hal itu disebut Staphylococcus aureus merupakan salah satu 

dari lima penyebab paling umum dari infeksi setelah cedera atau pembedahan. 

Staphylococcus aureus umumnya menyerang dan suka menghuni pada kulit,  

hidung, ketiak (aksila), pangkal paha dan di bawah lipatan kulit tempat-tempat 

lain orang sehat (Choi et al, 2006). Sekitar dua sampai tiga dari setiap sepuluh 

orang membawa bakteri di hidung mereka. Hal ini dikenal sebagai 'penjajahan' 

bakteri yang hadir tetapi tidak menyebabkan infeksi. Seiring berkembang ilmu 

kesehatan muncul beberapa ilmuwan yang menemukan bakteri 

Staphyloccoccus aureus yang resisten terhadap antibiotik tertentu. 

Resistant Staphylococcus aureus adalah salah satu patogen yang 

paling umum terisolasi dari pasien rawat inap dan semakin diidentifikasi dalam 

pengaturan pasien rawat jalan. Selain itu, tekanan selektif dioperasikan oleh 

penggunaan antibiotik kemungkinan memberikan kontribusi juga untuk 

akuisisi atau hilangnya gen virulensi dilakukan pada unsur genetik yang 
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bergerak dengan mudah menyebar di dalam dan di antara garis keturunan, 

rumah jompo dan pengaturan alternatif kesehatan lainnya (Johnson,2011) 

Karena begitu pentingnya arti antibiotik untuk kesehatan manusia 

maka perlu dilakukan eksplorasi, khususnya pada penelitian ini yaitu dari 

bakteri Actinomycetes untuk mendapatkan antibiotik baru yang berpotensi 

menekan pertumbuhan bakteri dari spesies Staphylococcus aureus 

Multiresisten. 

B. METODE PENELITIAN 

       Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 

bulan November 2012 sampai April 2013. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen menggunakan  Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 1 faktor 

perlakuan yaitu umur kultur strain Actinomycetes (U). Masing-masing 

perlakuan dengan 3 kali ulangan yaitu U2 : strain Actinomycetes berumur 2 

minggu, U3 : strain Actinomycetes berumur 3 minggu. 

Langkah awal dalam penelitian ini yaitu meremajakan kembali isolat 

Actinomycetes yang telah berhasil didapatkan oleh Rahayu dkk (2010). Isolat 

Actinomycetes ditumbuhkan pada media oatmeal agar dengan metode gores 

(streak plate methods) menggunakan tusuk sate steril, selanjutnya diinkubasi 

dalam oven inkubator dengan suhu 27
0
C selama 2 minggu untuk perlakuan 1 

dan 3 minggu untuk perlakuan 2. 

Bahan yang digunakan yaitu isolat Actinomycetes dari material 

vulkanik Gunung Merapi Kaliurang Yogyakarta Jawa Tengah sebagai sumber 

antibiotik yang akan diuji daya hambatnya yakni (10 strain,yaitu A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J), media Oatmeal Agar untuk menumbuhkan isolat Actinomycetes, 

Staphylococcus aureus Multiresisten yang resisten terhadap 

Amoxicillin,Amoxicillin-clav acid, Ampicillin, Erythromycin, Penicillin G, 

Cefepime, Cefixim, Ceftriakson, Cefuroxime, Tetracyclin, Cefoxitin dan 

Ciprofloxacin sebagai mikroorganisme uji, Media Natrium Agar untuk media 

pengujian dan pertumbuhan Staphylococcus aureus, kapas untuk menutup 
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lubang/leher alat-alat kaca ketika disterilisasi, kassa untuk menyaring media, 

alkohol 76% untuk menjaga kondisi tetap steril, aquades untuk pengenceran, 

nistatin untuk menjaga media agar tidak terkontaminasi oleh jamur atau fungi. 

Metode yang digunakan untuk skrining antibiotik adalah metode agar 

block, yaitu dengan meletakkan agar block kultur Actinomycetes di atas 

permukaan media nutrient agar yang telah diinokulasi suspensi 

Staphylococcus aureus multiresisten antibiotik. Data berupa diameter zona 

hambat disekitar agar block Actinomycetes, selanjutnya dibuat reratanya. 

Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Penentuan potensi 

antimikrobia berdasar Stout (2003). 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian potensi antibiotik yang dihasilkan oleh 

isolat Actinomycetes dari material vulkanik Gunung Merapi erupsi tahun 2010 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus multiresisten  

Tabel 1. Hasil Uji potensi antibiotik terhadap Staphylococcus 

aureus multiresisten 

Strain 
Diameter Zona Hambat Isolat Actinomycetes (mm) 

2 minggu (U1) 3 minggu (U2) 

A 8,3  6,6  

B 7,6 10,6  

C 7,3  7  

D 7,3  7,3  

E 7.3  6,6  

F 8,3  9  

G 7  7,3  

H 9  10  

I 13,3  9,6  

J 8,6  7,6  

 

Berdasarkan standart Stout (2003), Strain Actinomycetes yang 

memiliki potensi antibiotik kuat terhadap Staphylococcus aureus multiresisten 

adalah strain B, H dan I. Sedangkan strain yang lain memiliki potensi antibiotik 

sedang.  
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Berdasarkan dari hasil uji menunjukkan bahwa isolat Actinomycetes 

yang berumur 2 minggu dan 3 minggu memiliki kemampuan yang berbeda 

dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus multiresisten 

antibiotik. 

 

        

        

Gambar 1. Diameter zona hambat isolat Actinomycetes strain A-J, umur 2  

minggu (I) dan 3 minggu (II) terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

multiresisten 

2. Pembahasan 

Actinomycetes adalah bakteri gram positif, filamentus, membentuk 

spora. Actinomycetes sering dianggap kelompok peralihan antara bakteri dan 

jamur tetapi sekarang dikenal sebagai organisme prokariotik. Habitat lain 

Actinomycetes selain di dalam tanah adalah pada tempat-tempat ekstrim seperti 

daerah bekas letusan gunung berapi. (Rahayu dkk, 2010) telah melakukan 

penelitian terhadap Actinomycetes yang diambil dari material letusan gunung 
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Merapi (2010) dan berhasil membuat isolasinya. Actinomycetes mempunyai 

kemampuan memproduksi senyawa antimikrobia yang bermanfaat. Sebagai 

contoh, streptomisin dihasilkan dari Streptomyces griseus untuk penyembuhan 

tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis.  

Pada penelitian ini diawali dengan sub kultur isolat Actinomycetes 

dari material vulkanik Gunung Merapi erupsi tahun 2010 yang diperoleh 

Rahayu (2011). Sub kultur ini bertujuan untuk meremajakan dan memurnikan 

isolat Actinomycetes. Sub kultur dilakukan dengan metode goresan (Streak 

Plate Methods) pada media Oatmeal Agar.  

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Staphylococcus aureus multiresisten  yang diperoleh dari Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan 

bakteri tersebut resisten terhadap Amoxicillin,Amoxicillin-clav acid, Ampicillin, 

Erythromycin, Penicillin G, Cefepime, Cefixim, Ceftriakson, Cefuroxime, 

Tetracyclin, Cefoxitin dan Ciprofloxacin. 

Potensi antibakteri strain Actinomycetes ditandai dengan adanya zona 

hambat (daerah bening) di sekitar agar block yang tidak ditumbuhi 

Staphylococcus aureus (gambar 1). Semakin luas diameter zona hambatnya, 

maka semakin besar pula potensi antibiotik yang dihasilkan. Hasil skrining 

(gambar 1) strain yang berumur 14 hari diperoleh 9 strain (A, B, C, D, E, F, G, 

H dan J) yang berpotensi sedang dengan diameter zona hambat 7,3 mm-9 mm, 

1 strain (I) berpotensi kuat dengan diameter zona hambat 13,6 mm. Sedangkan 

hasil skrining strain yang berumur 21 hari diperoleh 8 strain (A, C, D, E, F, G, I  

dan J) yang berpotensi sedang dengan diameter zona hambat 6,6 mm-9,6 mm, 

2 strain (B dan H) berpotensi kuat dengan diameter zona hambat 10 mm-10,6 

mm. Standar potensi antibakteri tersebut berdasarkan Stout (2003). 

Berdasarkan hasil uji (tabel 1 dan gambar 1) yang telah dilakukan, 

isolat Actinomycetes dari material vulkanik Gunung Merapi erupsi tahun 2010 

cukup berpotensi dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus 

multiresisten antibiotik. Oleh karena itu, pada pengembangan berikutnya perlu 
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dilakukan skrining sekunder dan karakterisasi senyawa aktif yang terkandung 

dalam isolat tersebut. 

 

D.   KESIMPULAN 

        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Potensi antibiotik actinomycetes terhadap bakteri uji Staphylococcus 

aureus multiresisten paling kuat terdapat pada strain I dengan diameter 

zona hambat 13,3 mm  

2. Strain yang memiliki potensi kuat menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus multiresisten yaitu strain B, H dan I sedangkan 

yang memiliki potensi sedang menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus multiresisten yaitu A, C, D, E, F, G dan J. 
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