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ABSTRAK 

Actinomycetes merupakan suatu penghasil senyawa aktif terbanyak 

dibandingkan dengan bakteri atau kapang, baik itu senyawa aktif sebagai 

antimikroba, antikanker, antivirus, maupun antikolesterol. Telah berhasil 

diisolasi isolat Actinomycetes dari sampel pasir Gunung Merapi (isolat A, B, 

C, D, E, F, G, H, I dan J) pada tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui potensi antifungi yang dihasilkan oleh isolat Actinomycetes dari 

sampel pasir Gunung Merapi yang telah difermentasi dalam media cair 

selama 6 dan 7 hari terhadap pertumbuhan Candida albicans. Uji potensi 

antifungi isolat Actinomycetes menggunakan metode difusi sumuran.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor 

perlakuan yaitu jenis isolat Actinomycetes dan lama fermentasi. Isolat 

Actinomycetes difermentasi dalam media cair dengan komposisi manitol 2%, 

pepton 2%, dan glukosa 1%, pH 7,2 pada shaker dengan kecepatan 50 rpm 

dengan suhu 28oC selama 7 hari. Analisis data deskriptif kuantitatif dengan 

mengukur zona hambat yang ada pada sekitar sumuran isolat Actinomycetes. 

Uji antifungi isolat Actinomycetes pada lama fermentasi 6 hari isolat S6 

memiliki potensi paling baik dan pada fermentasi 7 hari isolat S10 memiliki 

potensi paling baik dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans. 
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A. PENDAHULUAN 

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 

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. Komposisi media fermentasi isolat Actinomycetes 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 selama 7 hari. 

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Lo et al. (2002) yang telah 



mengujicobakan antifungi isolat Actinomycetes dari sampel tanah Sabah 

sebanyak 78 isolat yang ditemukan. 

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 

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). Candida 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). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi antifungi yang 

dihasilkan oleh isolat Actinomycetes yang telah difermentasi dalam media 

cair selama 6 hari (Balasubramaniam et al., 2011) dan 7 hari (Song et al., 

2012) dari sampel pasir Gunung Merapi terhadap pertumbuhan C.albicans. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan mulai bulan Februari-Juni 2014. Tempat untuk 

sub kultur Actinomycetes dan uji antifungi terhadap C.albicans dilakukan di 

Laboratorium Mikrobiologi FKIP Biologi UMS. Peralatan yang digunakan 

dalam penelitian ini mulai dari sub kultur Actinomycetes sampai uji potensi 

antifungi adalah tabung reaksi (Pyrex), cawan petri (Pyrex), erlenmeyer 100 

ml (Pyrex), erlenmeyer 250 ml (Pyrex), erlenmeyer 500 ml (Pyrex), gelas 

ukur 50 ml (Pyrex), beakerglass 500 ml (Pyrex), timbangan analitik, spatula, 

pengaduk kaca, hotplate magnetic stirrer, oven inkubator, autoklaf, lemari 



pendingin (kulkas), Laminar Air Flow (LAF), shaker, pembakar spiritus, 

sprayer, driglaski, ose, tusuk sate, pelubang gabus ukuran diameter 6 mm, pH 

indikator, kamera digital, mikrotube, mikropipet, korek api dan kertas label. 

Bahan yang digunakan yaitu isolat Actinomycetes dari sampel pasir 

Gunung Merapi (isolat A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J) sebagai sumber 

antifungi, media Oatmeal Agar, media untuk fermentasi Actinomycetes  yang 

komposisinya terdiri dari pepton 2%, glukosa 1%, dan manitol 2% (Lo et al., 

2002), Candida albicans, media Sabouraud Dextrose Agar, kapas, kassa, 

alkohol 70%, aquades dan nystatin. 

Pada penelitian eksperimen ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 2 faktor perlakuan yaitu jenis isolat Actinomycetes 

dan lama fermentasi dengan masing-masing perlakuan 2 kali ulangan. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji aktivitas antifungi isolat actinomycetes dari sampel pasir Gunung 

Merapi dengan lama fermentasi yang berbeda diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil uji aktivitas isolat Actinomycetes dengan lama fermentasi 

yang berbeda melalui metode difusi sumuran 

 

ISOLAT 

Zona Hambat (mm) 

Hari ke-6 Hari ke-7 

S1 17,5 Ir - 

S2 8 Ir 16,5 Ir 

S3 - 14,5 Ir 

S4 15 Ir 17 Ir 

S5 16 Ir 7 Ra 

S6 20 Ra** 8 Ir 

S7 - - 

S8 - 9 Ir 

S9 10 Ir 10 Ir 

S10 - 9 Ra** 

Keterangan: 

Ir: Iradikal Ra: Radikal ** : paling berpotensi      -  : tidak berpotensi 

 



Dari hasil uji aktifitas antifungi yang dilakukan, didapatkan hasil yang 

berbeda pada lama fermentasi 6 dan 7 hari. Pada uji antifungi isolat 

Actinomycetes dengan lama fermentasi 6 hari isolat S6 (F) memiliki potensi 

paling besar sebagai antifungi, sedangkan pada uji antifungi isolat 

Actinomycetes dengan lama fermentasi 7 hari yang memiliki potensi paling 

besar sebagai antifungi adalah isolat S10 (J). Hal ini dibuktikan dengan adanya 

zona bening pada sekitar sumuran isolat Actinomycetes dengan diameter zona 

hambat yang berbeda (tabel 4.1), yang berarti pertumbuhan C.albicans pada 

zona bening tersebut telah dihambat oleh isolat Actinomycetes. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi antijamur isolat 

Actinomycetes dari sampel pasir Gunung Merapi terhadap pertumbuhan 

C.albicans. Isolat Actinomycetes yang digunakan dalam penelitian ini 

didapatkan dari hasil penelitian Rahayu, dkk (2011) yang telah mengisolasi 

Actinomycetes dari sampel pasir Gunung Merapi (isolat A, B, C, D, E, F, G, 

H, I dan J). Isolat Actinomycetes yang telah didapatkan kemudian di sub-

kultur pada media Oatmeal Agar dengan metode goresan (Streak Plate 

Methods). Dalam pembuatan media sub-kultur Actinomycetes, media 

Oatmeal Agar ditambahkan dengan Nystatin dengan tujuan untuk 

menghindari kontaminasi jamur. Alat yang digunakan untuk mengambil 

kultur Actinomycetes yaitu tusuk sate steril, hal ini dikarenakan kultur 

Actinomycetes sangat melekat pada media sehingga penggunaan tusuk sate 

akan memudahkan dalam mengambil dan menggoreskan pada media 

dibandinggkan jika dengan menggunakan ose. Subkultur isolat 

Actinomycetes yang akan digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

meremajakan kultur Actinomycetes yang telah berumur  1 tahun sehingga 

diharapkan dengan sub-kultur ini isolat Actinomycetes dapat tumbuh dengan 

optimal sehingga potensi antifunginya dapat diamati. 

Isolat Actinomycetes yang digunakan pada penelitian ini memiliki 

karakteristik yang berbeda sehingga kemampuan daya hambat pada jamur uji 

berbeda pula. 10 isolat Actinomycetes yang digunakan memiliki warna spora 

aerial yang berbeda-beda. Dalam penelitian Nugrahani (2013) telah menguji 



10 isolat Actinomycetes dari sampel pasir Gunung Merapi dengan umur isolat 

yang berbeda dan dengan metode agar block. Terdapat 3 isolat  yang 

memiliki potensi daya hambat sangat tinggi terhadap pertumbuhan C.albicans 

yaitu isolat A, E dan J sedangkan yang lainnya memiliki daya hambat tinggi 

dan sedang. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode sumuran, 

isolat Actinomycetes yang memiliki daya hambat tinggi adalah isolat S6 pada 

uji lama fermentasi 6 hari dan isolat S10 pada uji lama fermentasi 7 hari (tabel 

4.1).  

Organisme uji yang digunakan pada penelitian ini adalah C. albicans. 

Sebelum digunakan, C.albicans secara periodik dikulturkan pada media 

miring SDA (Sabouraud Dextrose Agar) dan diinkubasi pada suhu 280C 

selama 24 jam, inkubasi bertujuan agar pertumbuhan C.albcans optimal. 

Selanjutnya kultur C.albicans dibuat suspensi dengan cara mengambil satu 

ose biakan pada aquades sesuai standard Mc.Farland (konsentrasi 108 

CFU/mL). Hal ini untuk mendapatkan koloni yang sesuai untuk uji. Suspensi 

C.albicans kemudian ditanamkan pada media SDA, caranya adalah dengan 

mengambil 0,1 ml suspensi dengan menggunakan micropipet dan 

menginokulasi pada SDA dengan metode tebaran (spread plate methods). 

Untuk menguji isolat Actinomycetes terhadap pertumbuhan 

C.albicans pada penelitian ini menggunakan metode difusi sumuran. Media 

SDA yang telah diinokulasi C.albicans dilubangi menggunakan pelubang 

gabus berdiameter 6 mm. Setiap sumuran diisi dengan 0,1 ml isolat cair hasil 

fermentasi kemudian diinkubasi pada suhu 280C dalam inkubator selama 7 

hari. Setelah inkubasi didapatkan hasil dari uji antifungi yang dilakukan. Dari 

data hasil uji (tabel 4.1) setiap isolat memiliki kemampuan daya hambat pada 

C.albicans yang berbeda. 

Isolat Actinomycetes yang diujikan ada yang bersifat fungisidal dan 

fungistatik. Isolat yang bersifat fungisidal dapat membunuh fungi dibuktikan 

dengan adanya zona bening (radikal) di sekitar sumuran isolat. Sedangkan 

isolat yang bersifat fungistatik yaitu dapat menghambat pertumbuhan fungi 

tanpa mematikannya dibuktikan dengan adanya zona keruh (iradikal) di 



sekitar sumuran isolat. Cara menentukan besar diameter daya hambat isolat 

Actinomycetes adalah dengan mengukur sisi diameter terpanjang dan 

diameter terpendek kemudian dirata-rata (untuk zona hambat yang berbentuk 

tidak bulat) atau mengukur salah satu diameter (untuk zona hambat yang 

berbentuk bulat). Alat untuk mengukur zona hambat yaitu menggunakan 

mistar atau penggaris. Potensi antifungi isolat Actinomycetes ditandai dengan 

adanya zona hambat di sekeliling sumuran yang tidak ditumbuhi organisme 

uji. Zona hambat yang terbentuk dapat sangat jernih atau kadang kala keruh 

(gambar 4.1).   

 

 

   Keterangan: Simbol (     ) menunjukkan daya hambat yang dibentuk 

oleh isolat Actinomycetes 

Gambar 4.1 Hasil uji aktivitas antifungi isolat Actinomycetes dengan 

lama fermentasi 6 hari (a) dan 7 hari (b) terhadap Candida albicans 

Pada penelitian ini hasil uji potensi antifungi (tabel 4.1) tidak 

menunjukkan potensi yang lebih baik dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Nugrahani (2013). Hasil skrining ini di pengaruhi oleh 

a 

b 



beberapa faktor salahsatunya adalah dari hasil fermentasi isolat 

Actinomycetes tersebut.  

Isolat Actinomycetes terlebih dahulu difermentasi menggunakan 

media cair yang bertujuan untuk menghasilkan metabolit sekunder (Robinson, 

2001) sehingga didapatkan zat antibiotiknya. Zat metabolit sekunder adalah 

produk isolat mikroba yang mensintesis senyawa yang tidak dihasilkan 

selama tropofase dan fungsinya dalam sel tidak jelas (Hidayat, 2006). 

Mayoritas antibiotik yang diproduksi secara komersial dan digunakan untuk 

mengobati infeksi  pada manusia diproduksi oleh Actinomycetes. Organisme 

penghasil antibiotik tersebut ditumbuhkan pada media kultur cair atau pada 

agar padat (Needham, 1993). Komposisi media cair yang digunakan adalah 

pepton 2%, manitol 2% dan glukosa 1% dengan pH 7,2  (Lo et al., 2002). 

Yulianah, dkk (1987) dalam Margiono (2008) melaporkan bahwa medium 

yang mengandung glukosa 1% dapat dipakai untuk meningkatkan produksi 

antibiotik (antifungi).  

Pertumbuhan mikroorganisme dapat menyebabkan produksi 

metabolit, tetapi untuk menghasilkan metabolit tertentu yang diinginkan 

organisme tersebut harus tumbuh dibawah kondisi kultur media tertentu yang 

tepat untuk laju pertumbuhan (Stanbury, 1995).  Awalnya, laju pertumbuhan 

dimulai pada fase lag atau fase adaptasi, pada fase ini tidak ada petumbuhan 

mikroorgansme. Setelah selang lama, tingkat pertumbuhan sel secara 

bertahap meningkat, tingkat maksimum periode ini disebut dengan fase log 

atau fase eksponansial. Setelah fase log sel tumbuh dengan konstan, disebut 

dengan fase statis. Namun dalam kenyataannya bila media kultur telah 

kehabisan nutrisi maka produk beracun akan terbentuk dan menumpuk, laju 

pertumbuhan sel menyimpang dari maksimal dan akhirnya pertumbuhan 

berhenti dan mulai memasuki fase kematian (Pelczar, 2008).  

Metabolisme sekunder akan terjadi pada tingkat pertumbuhan yang 

lambat dalam kultur kontinyu dan pada fase stasioner pada kultur biasa 

(Stanbury, 1995). Kultur yang digunakan pada penelitian ini adalah kultur 

biasa sehingga metabolit sekunder akan dihasilkan pada fase stasioner. 



Namun tepat terjadinya waktu fase stasioner tidak diketahui dengan pasti 

sehingga ketika isolat Actinomycetes yag diujikan pada lama fermentasi 6 

dan 7 hari tidak diketahui apakah waktu tersebut berada pada fase stasioner 

laju pertumbuhan isolat Actinomycetes. Ketika berada pada fase stasioner 

maka didalam isolat tersebut telah terdapat zat metabolit sekunder yang dapat 

digunakan sebagai antifungi. Namun, jika waktu tersebut belum memasuki 

waktu stasioner maka zat metabolit sekunder belum terbentuk sedangkan jika 

waktu tersebut pada fase kematian maka zat yang ada pada isolat tersebut 

bukan lagi zat metabolit sekunder namun sudah menjadi zat yang beracun 

(Stanbury, 1995). Selain itu, zat hasil metabolit sekunder tidak dapat 

terdegradasi sepenuhnya untuk produksi energi atau digunakan kembali untuk 

biosintesis, sehingga mengekskresikan produk limbah yang kaya nitrogen. 

Metabolisme sekunder sering sangat kompleks dan diatur dalam kultur dan 

cara perkembangan tertentu (Wink, 1988). Jika pengaturan media kultur tidak 

baik maka zat metabolit sekunder tidak dapat diproduksi. Proses mekanisme 

regulasi mikroorganisme mengendalikan produksi metabolit mereka sendiri 

sehinnga mencegah kelebihan produksi. Faktor yang mengaktifkan 

pembentukan produk sekunder yang kompleks sebagian harus menggunakan 

rekayasa nutrisi kultur (Gonzales, 2003). 

Masing-masing isolat Actinomycetes tidak diketahui senyawa 

antibiotik yang terdapat didalam setiap isolat Actinomycetes, karena setiap 

isolat Actinomycetes memiliki senyawa yang berbeda-beda maka hasil dari 

uji potensi antifungi dari setiap isolat Actinomycetes menunjukkan daya 

hambat yang berbeda pula terhadap jamur uji C.albicans.  Menurut Margiono 

(2008) untuk mengetahui kuat atau tidaknya potensi antifungi suatu isolat 

Actinomycetes perlu dilakukan karakterisasi atau identifikasi pendahuluan 

senyawa antibiotiknya. Hasil fermentasi isolat Actinomycetes dapat 

ditingkatkan potensi antifunginya dengan cara diekstraksi (Lo et al., 2002). 

 

 

 



D. SIMPULAN 

Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Uji antifungi isolat Actinomycetes dengan lama fermentasi 6 hari 

isolat S6 memiliki potensi yang paling kuat, sedangkan isolat 

Actinomycetes dengan lama fermentasi 7 hari isolat S10 memiliki 

potensi yang paling kuat dalam menghambat pertumbuhan C.albicans 

2. Isolat Actinomycetes dengan lama fermentasi yang berbeda 

menghasilkan aktivitas antifungi yang berbeda pula.  
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