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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Actinomycetes adalah organisme tanah yang memiliki sifat-sifat 

umum yang dimiliki oleh bakteri dan jamur tetapi juga mempunyai ciri khas 

yang cukup berbeda yang membatasinya menjadi satu kelompok yang jelas 

berbeda (Rao,1994). Actinomycetes termasuk bakteri gram positif, filamentus 

dan membentuk spora, dan dibandingkan dengan kelompok bakteri lain 

mempunyai perbedaan yang istimewa yaitu mengalami pembelahan yang 

kompleks dan menghasilkan produk senyawa bioaktif. Bakteri ini banyak 

ditemukan di tanah, air dan berasosiasi dengan tanaman tingkat tinggi. 

Actinomycetes merupakan suatu penghasil senyawa aktif terbanyak 

dibandingkan dengan bakteri atau kapang, baik itu senyawa aktif sebagai 

antimikroba, antikanker, antivirus, maupun antikolesterol (Budiyanto dan 

Muhtadi, 2012). 

Rahayu, dkk (2011) telah berhasil mengisolasi Actinomycetes dari 

sampel pasir Gunung Merapi (isolat A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J). 

Nugrahani (2013) telah melakukan penelitian tentang uji daya hambat isolat 

Actinomycetes tersebut terhadap pertumbuhan Candida albicans dengan 

metode agar block. Dari hasil uji, terdapat isolat Actinomycetes yang 

memiliki daya hambat sangat kuat (isolat A, E, dan J) terhadap pertumbuhan 

C.albicans. Ada dua macam metode skrining isolat Actinomycetes yaitu 

dengan metode dilusi dan difusi. Menurut Nedialkova (2005) metode difusi 
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agar yang bisa digunakan yaitu metode agar block dan metode sumuran. Cara 

melakukan metode difusi sumuran yaitu dengan memasukkan kultur cair 

isolat Actinomycetes yang telah difermentasi pada sumuran media Sabouraud 

Dextrose Agar yang sudah diinokulasi C.albicans dengan menggunakan 

pelubang gabus berdiameter 6 mm. 

Fermentasi isolat Actinomycetes bertujuan untuk mengeluarkan 

metabolit sekunder. Lo et al. (2002) telah mengujicobakan antifungi isolat 

Actinomycetes dari sampel tanah Sabah sebanyak 78 isolat yang ditemukan 

dengan menggunakan media fermentasi cair. Komposisi media fermentasi 

tersebut adalah manitol 2%, pepton 2% dan glukosa 1% dengan pH 7,2 (Lo et 

al., 2002) yang  kemudian digojok pada alat shaker dengan kecepatan 50 

rpm. Fermentasi dilakukan selama 6 hari (Balasubramaniam et al., 2011) dan 

7 hari (Song et al., 2012). Penelitian yang dilakukan Balasubramaniam et al. 

(2011) isolat Actinomycetes yang  difermentasi selama 6 hari memiliki 

potensi menghambat mikroba hingga 86 % dan penelitian Song et al. (2012) 

yang menguji isolat Actinomycetes dari sampel tanah Tamil Nadu-India, 

dengan fermentasi 7 hari semuanya memiliki daya hambat terhadap 

pertumbuhan  C.albicans .  

Pada penelitian ini akan diuji potensi antifungi isolat Actinomycetes 

dari sampel pasir  Gunung Merapi dengan lama fermentasi yang berbeda 

terhadap perumbuhan C.albicans. Candida albicans adalah suatu jamur 

uniseluler yang merupakan flora normal rongga mulut, usus besar dan vagina. 

Salah satu penyakit yang disebabkan oleh C.albicans adalah penyakit 
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kandidiasis. Dalam kondisi tertentu C.albicans dapat tumbuh berlebih dan 

melakukan invasi sehingga menyebabkan penyakit sistemik progresif pada 

penderita yang lemah atau kekebalannya tertekan (Jewetz et al., 1996; Pratiwi 

2008). C.albicans dapat menyebabkan keputihan, sariawan, infeksi kulit, 

infeksi kuku, infeksi paru-paru dan organ lain serta kandidiasis mukokutan 

menahun (Jawetz et al., 1996; Tortora, 2004). Infeksi ini akan cepat 

menyebar dan bisa berakibat fatal bagi penderita jika tidak segera ditangani 

dengan benar. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya penanganan yang 

tepat, salah satunya dengan antifungi yang potensial menghambat 

pertumbuhan C.albicans. Sebagai sumber antifungi yang potensial salah 

satunya adalah Actinomycetes (Sari, 2011). Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “AKTIVITAS 

ANTIFUNGI ISOLAT ACTINOMYCETES DARI SAMPEL PASIR 

GUNUNG MERAPI DENGAN LAMA FERMENTASI YANG 

BERBEDA TERHADAP Candida albicans”. 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subjek       : Isolat Actinomycetes dari sampel pasir Gunung 

Merapi dan lama fermentasi 

2. Objek        : Potensi antifungi isolat Actinomycetes terhadap 

C.albicans 
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3. Parameter : Diameter zona hambat pertumbuhan C.albicans 

oleh antifungi hasil fermentasi di sekitar lubang 

sumuran  kultur Actinomycetes 

C. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana potensi antifungi yang dihasilkan oleh isolat Actinomycetes yang 

telah difermentasi dalam media cair selama 6 dan 7 hari dari sampel pasir 

Gunung Merapi terhadap pertumbuhan C.albicans? 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi antifungi yang dihasilkan 

oleh isolat Actinomycetes yang telah difermentasi dalam media cair selama 6 

dan 7 hari dari sampel pasir Gunung Merapi terhadap pertumbuhan               

C. albicans 

E. MENFAAT PENELITIAN 

1. Memperkaya keanekaragaman hayati khususnya mikroorganisme tanah 

Actinomycetes yang berpotensi menghasilkan antifungi. 

2. Isolat-isolat Actinomycetes tersebut dapat diperoleh senyawa 

antimikrobia baru untuk mengurangi tingkat kematian karena penyakit 

infeksi yang disebabkan berbagai macam jamur, khususnya C.albicans 

3. Bagi pelaksana penelitian, penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan 

penelitian bagi mahasiswa dan bisa memotivasi pengembangan penelitian 

pada pusat penelitian di perguruan tinggi. 

4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

sumber antifungi baru yang potensial. 


