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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi merupakan salah satu permasalahan dalam bidang kesehatan 

yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi merupakan penyakit yang dapat 

ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia disebabkan oleh 

berbagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur,  dan protozoa. Organisme-

organisme tersebut contohnya adalah Escherichia coli yang dapat menyerang seluruh 

tubuh manusia atau sebagian (Gibson, 1996). 

 E. coli merupakan bagian flora usus pada manusia normal tetapi juga sering 

menyebabkan infeksi saluran kemih, diare dan penyakit lain. Bakteri menjadi patogen 

ketika mencapai jaringan di luar intestinal normal atau tempat flora normal yang 

kurang umum. Salah satu penyembuhannya dengan antibiotik (Jawetz et al., 2001). 

 Penggunaan antibiotik sangat banyak terutama dalam pengobatan yang 

berhubungan dengan infeksi. Peran antibiotik dalam mengatasi penyakit infeksi 

terkendala oleh adanya faktor resistensi bakteri terhadap antibiotik yang telah ada. 

Oleh sebab itu sangat diperlukan eksplorasi galur-galur mikroba baru yang 

menghasilkan antibiotik dengan potensi lebih tinggi dalam mematikan penyebab 

penyakit, misalnya dari rizosfer. 

 Tanah rizosfer adalah tanah yang menempel pada perakaran tanaman yang 

banyak terdapat bakteri, jamur, dan Actinomycetes dibanding tanah non rizosfer. 



Banyak penghuni tanah tersebut  merupakan sumber penting antibiotik (Rao, 1994). 

Actinomycetes merupakan anggota yang dominan dari populasi mikroba tanah dan 

mempunyai kemampuan menghasilkan antibiotik yang kini sangat menarik perhatian 

(Sutedjo et al., 1991). 

Penelitian yang dilakukan oleh Waksman (1950) cit Hasim (2003) telah 

banyak ditemukan Actinomycetes di tanah berumput dengan demikian menanam 

rumput manusia dapat sekaligus memanen antibiotik. Streptomyces adalah genus dari 

kelas Actinomycetes yang terbukti mampu menghasilkan bermacam-macam 

antibiotik. Pada akhir tahun 1972 bakteri dari genus Streptomyces telah menghasilkan 

2.078 jenis antibiotik (Betina 1983, cit Hasim, 2003). Lebih dari 90 persen antibiotik 

yang dihasilkan dari Streptomyces digunakan untuk terapi penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri (Hasim, 2003). 

Hasil skrining Actinomycetes dari tanah pertanian di Turki oleh Oskay et al. 

(2004) diperoleh 50 isolat Actinomycetes yang berbeda, 17 isolat Actinomycetes 

diantaranya sangat poten sebagai antibakteri melawan fitopatogen dan bakteri Gram 

positif maupun Gram negatif. Penelitian skrining primer lainnya oleh Pandey et al. 

(2003) dari  tanah di Khumbu Nepal diperoleh 36 isolat  Actinomycetes yang 

berpotensi menghasilkan antibiotik, 2 diantaranya aktif terhadap Gram negatif, 8 aktif 

terhadap Gram positif dan 26 aktif terhadap keduanya. 

Penelitian Rachdiati cit Hasim (2003) pada tanah rizosfer tumbuhan Familia 

Poaceae yaitu rumput pahit (Axonopus compressus) dan rumput jampang (Elusine 

indica) dapat diperoleh isolat Streptomyces yang berpotensi sangat kuat dan kuat 



sebagai antibiotik. Penelitian oleh Rahayu dan Maryati (2007) memperoleh isolat 

Streptomyces dari rizosfer tumbuhan Familia Poaceae lainnya yaitu jukut domdoman 

(Chrysopogon aciculatus (Retz) Trin) dan rumput jepang (Zoysia matrella L. Merr) 

serta tumbuhan orok-orok (Crotalaria striata) yang berpotensi kuat menghasilkan 

antibiotik. 

Oleh karena Streptomyces merupakan kelompok yang banyak menghasilkan 

antibiotik maka eksplorasi Streptomyces dari rizosfer tumbuhan lain perlu dilakukan. 

Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan isolasi Streptomyces dari rizosfer 

tumbuhan Familia Poaceae. Isolat Streptomyces tersebut diharapkan dapat 

menghasilkan antibiotik yang dapat mengatasi masalah resistensi bakteri E. coli. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1.  Apakah dari daerah rizosfer tumbuhan Familia Poaceae Imperata cylindrica 

L, Pennisetum purpureum Schumach dan Digitaria microbachne (Presl.) Henr 

dapat diperoleh isolat-isolat Streptomyces yang berpotensi antibiotik terhadap 

E. coli? 

2.  Bagaimana potensi isolat Streptomyces terhadap E. coli? 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.  Memperoleh isolat-isolat Streptomyces yang berpotensi antibiotik terhadap E. 

coli. 

2.   Mengetahui potensi isolat Streptomyces terhadap E. coli. 

 

D. Tinjauan  Pustaka 

1.   Streptomyces 

Streptomyces merupakan salah satu genus dari kelas Actinomycetes yang 

biasanya terdapat di tanah. Actinomycetes adalah prokariot yang menghasilkan 

substansi penting untuk kesehatan seperti antibiotik, enzim, dan immunomodulator 

(Moncheva et al., 2000) dan salah satu organisme tanah yang memiliki sifat-sifat 

umum yang dimiliki oleh bakteri dan jamur tetapi juga memiliki ciri khas yang cukup 

berbeda yang membatasinya menjadi satu kelompok yang jelas berbeda (Rao, 1994). 

Banyak anggota dari Actinomycetes tumbuh seperti filamen-filamen yang tipis seperti 

kapang daripada sel tunggal sehingga Actinomycetes dianggap sebagai fungi atau 

cendawan. Meskipun ada persamaan dalam hal pola pertumbuhannya, fungi itu 

eukariota sedangkan Actinomycetes adalah prokariota (Kimball, 1999). Pada lempeng 

agar Actinomycetes dapat dibedakan dengan mudah dari bakteri yang sebenarnya 

tidak seperti koloni bakteri yang jelas berlendir dan tumbuh dengan cepat. Koloni 



Actinomycetes muncul perlahan, menunjukkan konsistensi berbubuk dan melekat erat 

pada permukaan agar (Rao, 1994). 

Streptomyces menghasilkan antibiotik di mana lebih dari setengahnya 

merupakan antibiotik yang efektif melawan bakteri, misalnya streptomisin, tetrasiklin 

dan kloramfenikol. Isolasi Streptomyces menghasilkan koloni-koloni kecil 

(berdiameter 1-10 mm), terpisah-pisah seperti liken, dan seperti kulit atau butirus 

(mempunyai konsistensi seperti mentega), mula-mula permukaannya relatif licin 

tetapi kemudian membentuk semacam tenunan miselium udara yang dapat 

menampakkan granularnya, seperti bubuk, seperti beludru, atau flokos, menghasilkan 

berbagai macam pigmen yang menimbulkan warna pada miselium vegetatif, 

miselium udara, dan substrat (Pelczar dan Chan, 1988). 

Streptomyces mempunyai misel yang baunya sangat kuat, berkembang dan 

mengandung hifa udara (sporofor), dari bentuk ini terjadi konstruksi lurus, 

bergelombang, mirip spiral, dapat mengurai selulosa, khitin dan zat-zat lain sukar 

dipecah. Streptomyces umumnya memproduksi antibiotik yang dipakai manusia 

dalam bidang kedokteran dan pertanian, juga sebagai agen antiparasit, herbisida, 

metabolisme aktif, farmakologi, dan beberapa enzim penting dalam makanan dan 

industri lain (Schlegel, 1994). 

Sistematika penggolongan Streptomyces sebagai berikut: 

Domain : Bacteria 

Phylum : Actinobacteria 

Kelas  : Actinomycetes 



Ordo  : Actinomycetales 

Familia : Streptomycetaceae 

Genus  : Streptomyces (Waksman dan Henrici, 1943 cit Anonim, 2009) 

2.  Bakteri E. coli 

 Bakteri E. coli berbentuk batang pendek termasuk bakteri Gram negatif yang 

membentuk rantai. Dalam keadaan pembiakan yang tidak cocok dapat terjadi bentuk 

filamen yang panjang, jarang terdapat kapsul, terjadi pergerakan  pada sebagian strain 

E. coli. Bakteri ini membentuk koloni bulat konveks, halus dengan tepi yang nyata  

(Jawetz et al., 2001). 

 E. coli adalah penyebab yang paling lazim dari infeksi saluran kemih dan 

merupakan penyebab infeksi saluran kemih pertama pada kira-kira 90% wanita muda 

dan penyebab diare yang sangat sering ditemukan di seluruh dunia (Jawetz et al., 

1996). Kuman E. coli yang diisolasi dari infeksi biasanya sensitif terhadap obat-obat 

antimikrobia yang digunakan untuk organisme Gram negatif, meskipun terdapat juga 

strain-strain resisten, terutama pada pasien dengan riwayat pengobatan antibiotik 

sebelumnya (Anonim, 1994). Kekebalan E. coli terhadap antibiotik meningkat dari 

19% pada tahun 1994 menjadi 32% pada tahun 1997. E. coli telah resisten terhadap 

antibiotik diantaranya Sulfametoksazol-Trimetropim (96,3%), Kloramfenicol 

(22,2%), Tetrasiklin (51,85%), Ciprofloksasin (7,40%), Amoxicilin (88,89%), 

Amoxicilin-Clavunalic (70,37%) (Eryani, 2004). 

Sistematika penggolongan Escherichia coli sebagai berikut: 

Divisio  : Protophyta 



Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Familia : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies : Escherichia coli (Salle, 1961) 

3. Rizosfer 

Prosedur standar pengambilan sampel mikroba tanah meliputi pengambilan 

sampel tanah yang disuspensikan dalam air dan menempatkannya dalam media agar 

guna mendeteksi pertumbuhan mikroba. Akar-akar tanaman mewakili satu dari 

sumber energi utama bagi mikroba tanah dan pengaruhnya terhadap mikroflora tanah 

(Fitter dan Hay, 1998). Istilah rizosfer diperkenalkan pada tahun 1904 oleh Hiltner 

seorang ilmuwan Jerman untuk menunjukkan bagian tanah yang dipengaruhi oleh 

perakaran tanaman, rizosfer dicirikan oleh lebih banyaknya kegiatan mikrobiologis 

dibandingkan kegiatan di dalam tanah yang jauh dari perakaran tanaman (Rao, 1994). 

Seperti juga tumbuhan lainnya, akar rumput mempunyai kemampuan untuk 

mengeluarkan eksudat (cairan sel yang keluar ke sekitar akar). Hasil eksudasi akar 

kemudian menyebar ke tanah rizosfer rumput. Hasil 

eksudasi merupakan sumber kehidupan bagi mikroflora tanah, termasuk di 

dalamnya mikroorganisme. Dengan demikian mikroorganisme yang tersebar di alam 

menempati tanah rizosfer rumput dan menjadikannya sebagai habitat (Hasim, 2003). 

Kisaran mikroorganisme dalam tanah sangat luas dan terdiri dari bakteri, virus 

dan jamur. Populasi mikroorganisme dalam tanah pertanian yang subur adalah 



sebagai berikut: bakteri (2.500.000.000), Actinomycetes (700.000), jamur (400.000), 

algae (50.000) dan protozoa (30.000) per gram tanah. Pada tanah yang kering dan 

panas atau hangat banyak ditemukan Actinomycetes seperti Nocardia, Streptomyces 

dan Micromonospora. Kelompok mikroorganisme ini menimbulkan bau musty (bau 

seperti tanah) yang baru dibajak. Daya kerja kelompok ini terutama dalam 

mendegradasi bahan organik sehingga mampu meningkatkan kesuburan tanah. Selain 

itu, kelompok ini juga mampu menghasilkan antibiotik (Budiyanto, 2002). 

4. Alang-alang (Imperata cylindrica L) 

Alang-alang (Familia Poaceae) memiliki nama ilmiah Imperata cylindrica L. 

Di beberapa daerah di Indonesia dikenal dengan nama ilalang atau jukur uerih. 

Alang-alang tumbuh liar di lahan terbuka atau sedikit terlindung, seperti ladang atau 

perkebunan. Tempat tumbuhnya dari 1-2700 meter di atas permukaan laut. Alang-

alang merupakan gulma yang sangat merugikan tanaman, baik tanaman musiman 

maupun tahunan. Bagian yang digunakan sebagai obat adalah akarnya. Alang-alang 

mengandung kersik dan damar (Moenandir, 1993) (Gambar 1). 

Alang-alang tersebar luas dan dapat tumbuh pada tanah terbuka yang belum 

maupun yang sudah diolah. Hal ini karena adanya beberapa sifat yang dipunyainya, 

yaitu: 

a. Mudah beradaptasi pada keadaan cuaca yang beragam terutama pada tanah    

terbuka. Pada tempat terlindung pertumbuhannya kurang baik. Demikian pula  

terhadap  suhu, suhu kematian dicapai pada -8
o
C. 



b. Mudah beradaptasi pada berbagai jenis tanah mulai dari ringan kering sampai 

berat basah, tanah asam sampai basa. 

c. Tahan pada api, karena masih mempunyai rhizome dalam tanah, meskipun 

bagian atas tanah habis terbakar (Moenandir, 1993). 

 

Gambar 1. Alang-alang (Imperata cylindrica L) 

5. Rumput Gajah (Pennisetum purpureum Schumach) 

 Rumput gajah berasal dari Afrika tropik dan hidup selama beberapa musim, 

berumpun banyak dan mempunyai akar rimpang yang menjalar. Tinggi buluhnya 

dapat mencapai 3 m lebih. Permukaan buluhnya licin dan pada buluh-buluh yang 

masih muda biasanya ditutupi oleh sejenis zat lilin yang tipis. Pelepahnya licin atau 

berbulu pada waktu masih muda dan kemudian bulu-bulu tersebut gugur. Daunnya 

berbentuk garis, pangkalnya lebar dan ujungnya lancip sekali, tepi daunnya kasar, 

perbungaanya berupa tandan tegak yang panjangnya sampai 25 cm, gagang-

gagangnya berbulu, buliran-bulirannya berkelompok, terdiri atas 3-4 buliran tiap 

kelompoknya dan bergagang pendek sekali, pangkal bulirannya berbulu panjang dan 

halus (Sastrapradja dan Afriastini, 1980) (Gambar 2). 



Rumput gajah ditemukan tumbuh liar pada hutan-hutan sekunder, ladang atau 

sepanjang tepi kali. Tumbuhannya sering bergerombol, tinggi tempat dari permukaan 

laut yaitu dari mulai sekitar pantai sampai pada ketinggian 1.500 m. Perawakannya 

hampir serupa dengan budidaya, hanya lebih pendek dan daunnya juga lebih sempit. 

Varietas ini lebih tahan terhadap kekeringan jika dibandingkan dengan rumput gajah 

budidaya (Sastrapradja dan Afriastini, 1980). 

 

Gambar 2. Rumput Gajah (Pennisetum purpureum Schumach) 

6.   Rumput Kembangan (Digitaria microbachne (Presl.) Henr) 

 Rumput kembangan banyak terdapat di areal persawahan yang tanaman 

padinya sudah dipanen atau diantara tanaman palawija dan kebun. Rumput ini 

tumbuh di tanah kering berpasir. Di tempat-tempat terlindung rumput kembangan 

sukar tumbuh, sehingga sukar sekali ditemui. Hidupnya bercampur dengan jenis 

rerumputan lain atau terna yang tingginya hampir sebanding (Sastrapradja dan 

Afriastini, 1980). 

 Rumput kembangan buluhnya lemah dan jumlahnya sedikit, sehingga tidak 

membentuk rumpun yang tumbuhnya tegak. Buluh-buluh yang letaknya di pinggir 



kadang-kadang terkulai mencapai tanah. Biasanya pada buluh-buluh yang demikian 

pada buku-bukunya keluar akar dan membentuk tunas baru. Tinggi masing-masing 

buluhnya sampai 75 cm. Pelepahnya berbulu panjang dan jarang. Panjang daunnya 

hampir dua kali lebih panjang dari seludangnya. Daun umumnya berwarna ungu 

kehijauan atau ungu. Tepi daunnya kasar, permukaannya berbulu jarang atau sama 

sekali tidak berbulu. Perbungaannya ramping, gagangnya berbulu panjang, jarang dan 

kaku. Perbungaan ini terbuka, terdiri atas 4-8 bunga bagian. Bunga bagian yang 

letaknya di bawah hanya satu dan pada buku berikutnya terdiri atas beberapa bunga 

bagian yang terpusar dan buku-buku berikutnya lagi, letaknya selang-seling. Panjang 

bunga bagian yang letaknya di bawah sampai di ujung ukurannya hampir sama, 

sekitar 12 cm. Bulirannya kecil sekali. Warna bagian atas dari buliran ini berwarna 

ungu tua dan di bagian bawahnya hijau muda. Perbanyakannya melalui biji yang 

tersimpan dalam buliran dan bagian buluhnya (Satrapradja dan Afriastini, 1980) 

(Gambar 3). 

 

Gambar 3. Rumput Kembangan (Digitaria microbachne (Presl.) Henr) 

 



7.   Pengertian Antibiotik 

Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup 

termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik, dan 

dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu 

spesies atau lebih mikroorganisme. Pada awalnya antibiotik diisolasi dari 

mikroorganisme, tetapi sekarang beberapa antibiotik telah didapatkan dari tanaman 

tinggi atau binatang (Soekardjo et al., 2000).  

Antibiotik mempunyai nilai ekonomi tinggi terutama di bidang kesehatan 

karena kegunaannya dalam mengobati berbagai penyakit infeksi. Selain memiliki arti 

penting di bidang kesehatan manusia, antibiotik juga digunakan di bidang kedokteran 

hewan untuk mengobati penyakit infeksi dan untuk meningkatkan pertumbuhan 

hewan ternak. Antibiotik diaplikasikan juga dalam bidang pertanian untuk 

meningkatkan hasil-hasil pertanian. Antibiotik dapat dihasilkan oleh alga, lichen, 

tumbuhan tingkat tinggi, hewan tingkat rendah, vertebrata, dan mikroorganisme. Saat 

ini sumber yang banyak dikembangkan untuk menghasilkan antibiotik adalah yang 

berasal dari mikroorganisme yaitu bakteri dari kelas Actinomycetes (Hasim, 2003). 

8. Uji Potensi Antibiotik 

 Pengukuran aktivitas antimikrobia dari strain Actinomycetes biasa digunakan 

metode difusi dengan agar block (Moncheva et al., 2000). Pengambilan Isolat dari 

pertumbuhan yang baik menggunakan sterile cork borers yang mempunyai diameter 

6 mm biasa digunakan untuk skrining (Aghighi et al., 2004). Pada sebagian besar 



kasus, strain yang resisten menunjukkan pertumbuhan yang berdekatan dengan disk 

atau berada pada zona dengan radius kurang dari 2 mm (Hart dan Shears, 1997). 

9. Resistensi Antibiotik 

 Secara garis besar resistensi bakteri terhadap antibiotik disebabkan oleh 

bakteri secara alamiah resisten terhadap antibiotik yang diberikan, akibat pemberian 

dosis di bawah dosis yang diberikan dan penghentian obat sebelum kuman-kuman 

tersebut betul-betul  terbunuh oleh antibiotik (Jawetz et al., 2001). 

  Asal mula terjadinya resistensi kuman terhadap obat dapat dibagi menjadi: 

a. Non genetik 

Hampir semua obat antibiotika bekerja baik pada masa aktif pembelahan 

kuman. Dengan demikian, populasi kuman yang tidak berada pada fase 

pembelahan aktif pada umumnya relatif resisten terhadap obat. 

b. Genetik 

Terjadinya resistensi kuman terhadap antibiotik umumnya terjadi karena 

perubahan genetik. Perubahan genetik biasa terjadi secara kromosomal maupun 

ekstra kromosomal dan perubahan genetik tersebut dapat ditransfer atau 

dipindahkan dari satu spesies kuman ke spesies kuman  yang lain melalui 

berbagai mekanisme.  

10. Pewarnaan Gram 

Pewarnaan Gram menjadi penting karena reaksi Gram berhubungan dengan 

sifat morfologi lain dalam bentuk hubungan filogenik. Organisme yang berpotensi 



Gram positif mungkin hanya dapat dilihat dengan pewarnaan Gram pada kondisi 

lingkungan yang sesuai.  

Prosedur pewarnaan Gram dimulai dengan pemberian pewarna basa, kristal 

violet. Larutan iodine kemudian ditambahkan, semua bakteri akan diwarnai biru pada 

fase ini. Sel kemudian diberi alkohol. Sel Gram positif akan tetap mengikat senyawa 

crystal-violet iodine tetap berwarna biru, sel Gram negatif warnanya hilang oleh 

alkohol. Sebagai langkah terakhir, counterstain (misalnya, safranin pewarna merah) 

ditambahkan sehingga sel Gram negatif yang tidak berwarna, akan mengambil warna 

kontras sedangkan sel Gram positif terlihat dalam warna biru (Jawetz et al., 2001). 

E. Keterangan  Empiris 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan diperoleh isolat-isolat Streptomyces 

yang berpotensi antibiotik dari rizosfer tumbuhan alang-alang (Imperata cylindrica 

L), rumput gajah (Pennisetum purpureum Schumach) dan rumput kembangan 

(Digitaria microbachne (Presl.) Henr) yang dapat mengatasi masalah resistensi 

bakteri E. coli. 

 

 


