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A. Latar Belakang Masalah 

 Antibiotik adalah salah satu produk metabolit yang dihasilkan suatu 

organisme tertentu, yang dalam jumlah kecil dapat merusak atau menghambat 

mikroorganisme (Pelczar dan Chan, 1988). Penggunaan antibiotik dimanfaatkan 

untuk pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme, salah satunya oleh bakteri. 

Staphylococcus aureus merupakan contoh bakteri penyebab penyakit 

infeksi yang terutama dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Contoh 

penyakit yang ditimbulkan adalah infeksi saluran pernafasan, osteomeilitis dan 

enterokolitis akut. Setiap jaringan ataupun alat tubuh dapat diinfeksi oleh S. 

aureus dan menyebabkan penyakit dengan tanda-tanda yang khas yaitu 

peradangan, nekrosis dan pembentukan abses (Anonim, 1994). 

 Penanggulangan penyakit infeksi bakteri harus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Penggunaan antibiotik 

untuk mengatasi penyakit infeksi di Indonesia mencapai 90 %. Untuk mengimpor 

bahan baku antibiotik, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan dana antara Rp 

18,6 sampai Rp 122,4 milyar (Akmal, 1996). 

Penemuan antibiotik baru dengan potensi yang lebih tinggi sangat 

diperlukan untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Oleh 
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karena itu banyak dilakukan pencarian dan seleksi mikroba dengan harapan 

mendapatkan antibiotik baru. 

Antibiotik dapat dihasilkan oleh alga, lichen, tumbuhan tingkat tinggi, 

hewan tingkat rendah, vertebrata dan mikroorganisme (Anonim, 2008). Sumber 

mikroorganisme penghasil antibiotik antara lain berasal dari tanah karena tanah 

merupakan tempat interaksi biologis yang paling dinamis dan mempunyai lima 

komponen utama yaitu mineral, air, udara, zat organik dan organisme hidup dalam 

tanah (Suwandi, 1989). Mikroorganisme yang menghuni tanah dapat 

dikelompokkan menjadi bakteri, Actinomycetes, jamur, alga dan protozoa (Rao, 

1994). Kira–kira 70% antibiotik dihasilkan oleh Actinomycetes, 20% fungi dan 

10% oleh bakteri (Suwandi, 1989). 

Streptomyces merupakan salah satu genus bakteri dari kelas Actinomycetes 

yang terbukti mampu menghasilkan bermacam–macam antibiotik. Penelitian 

pencarian antibiotik oleh Waksman pada tahun 1950 menemukan bahwa 

Actinomycetes banyak ditemukan di tanah berumput. Hal ini menarik karena 

dengan menanam rumput, manusia dapat sekaligus memanen antibiotik (Hasim, 

2003). Penelitian yang dilakukan oleh Oskay et al. (2004) mendapatkan  50 isolat 

Actinomycetes yang berbeda dari tanah pertanian di Turki. Sebanyak 17 dari 50 

isolat Actinomycetes menunjukkan aktivitas antibakteri yang potensial. 

Penelitian di Indonesia mengenai isolasi Streptomyces yang berpotensi 

sebagai antibiotik masih sangat terbatas. Hasil penelitian Rahayu dan Maryati 

(2007) menunjukkan bahwa dari rizosfer tumbuhan tingkat tinggi seperti tanaman 

orok-orok (Crotalaria striata) dan tumbuhan yang berasal dari familia poaceae 



yaitu rumput jepang (Zoysia matrella (L.) Merr) dan jukut domdoman 

(Chrysopogon aciculatus (Retz) Trin) diperoleh isolat Streptomyces yang 

berpotensi kuat sebagai antimikroba. Oleh karena itu pada penelitian ini akan 

dilakukan isolasi Streptomyces dari rizosfer tumbuhan tingkat tinggi yang berbeda 

yaitu rizosfer Familia Poaceae yang lain meliputi rumput kembangan (Digitaria 

microbachne (Presl.) Henr), rumput gajah (Pennisetum purpureum Schumach) 

dan alang–alang (Imperata cylindrica L), isolat yang diperoleh akan diujikan pada 

bakteri Staphylococcus aureus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

isolat–isolat Streptomyces baru yang berpotensi tinggi sebagai antibiotik. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Rumusan permasalahan yang diajukan adalah apakah di daerah rizosfer 

tumbuhan Familia Poaceae yang meliputi rumput kembangan (Digitaria 

microbachne (Presl.) Henr), rumput gajah (Pennisetum purpureum Schumach) 

dan alang–alang (Imperata cylindrica L)  diperoleh isolat–isolat Streptomyces 

yang berpotensi menghasilkan antibiotik dan bagaimana potensi antibiotik dari 

isolat Streptomyces tersebut terhadap S. aureus? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan isolat–isolat yang 

berpotensi sebagai antibiotik dari rizosfer tumbuhan familia Poaceae yang 

meliputi rumput kembangan (Digitaria microbachne (Presl.) Henr), rumput gajah 



(Pennisetum purpureum Schumach) dan alang–alang (Imperata cylindrica L) 

serta mengetahui potensi isolat Streptomyces tersebut terhadap S. aureus. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1.   Rizosfer 

 Pertemuan antara akar tanaman dan tanah disebut rizosfer (Rao, 1994). 

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). 

 Gambaran paling menyolok dari rizosfer adalah banyaknya jumlah dan 

aktivitas bakteri. Mikroba di rizosfer dirangsang oleh bertambahnya konsentrasi 

berbagai bahan kimia yang bertindak sebagai sumber energi dan hal ini muncul 

dengan tiga cara utama: 

a. Dengan terkelupasnya sel tudung akar dan rambut–rambut akar ketika 

akar–akar tumbuh menembus tanah. Hal ini sulit digambarkan, tetapi ini 

merupakan pertumbuhan akar yang cepat pada tanah mineral. 

b. Dengan eksudasi senyawa dari sel yang utuh secara umum eksudasi 

muncul sampai sejumlah kira–kira 0,1 % karbon yang diikat melalui 

fotosintesis, tetapi spesies yang berbeda dalam jumlah dan tipe eksudatnya 

bervariasi menurut umur, temperatur dan status nutrisi. 



c. Dengan produksi mucigel  oleh tudung akar mempermudah jalannya untuk 

menembus tanah (Fitter dan Hay, 1998). 

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). 

Prosedur standar pengambilan sampel mikroba tanah meliputi 

pengambilan sampel tanah yang disuspensikan dengan 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). 

2. Actinomycetes 

Ciri-ciri Actinomycetes adalah miselia yang bercabang-cabang seperti 

fungi tetapi bila miselia tersebut patah pendek-pendek menjadi seperti bakteri. 

Actinomycetes dapat memproduksi antibiotik yang terpenting yaitu Streptomisin, 

Aureomisin, Tetramisin dan Neomisin (Hardjowigeno, 1992). 



Kebanyakan anggota dalam kelompok ini tumbuh seperti filamen–filamen 

yang tipis seperti kapang daripada sel–sel tunggal. Untuk alasan ini, sejak lama 

Actinomycetes diduga sebagai fungi atau cendawan. Meskipun ada persamaan 

dalam hal pola pertumbuhannya, tetapi Actinomycetes bukanlah fungi. Fungi 

adalah eukariota sedangkan Actinomycetes adalah prokariota (Fitter dan Hay, 

1998). Pada lempeng agar Actinomycetes dapat dibedakan dengan mudah dari 

bakteri yang sebenarnya tidak seperti koloni bakteri sebenarnya yang jelas 

berlendir dan tumbuh dengan cepat, koloni Actinomycetes muncul perlahan, 

menunjukkan konsistensi berbubuk dan melekat erat pada permukaan agar (Rao, 

1994). 

Karakterisasi Actinomycetes berbentuk miselium uniseluler, susunan hipae 

yang memperlihatkan benar–benar bercabang. Hipae tersebut agak panjang dan 

umumnya dengan diameter 0,5–0,8 µm. Miselium berkembang dalam lapisan 

bawah atau pada permukaan lapisan bawah, tumbuh menjulang ke udara seperti 

antena. Miselium tersebut memisah dalam fragmen–fragmen yang pendek 

sehingga akan tampak bagaikan cabang atau batang–batang pada bakteri (Sutedjo, 

1991). 

Actinomycetes tidak toleran terhadap asam dan jumlahnya menurun pada 

pH 5,0. Rentang pH yang paling cocok adalah antara 6,5 dan 8,0. Tanah yang 

penuh berisi air tidak cocok untuk pertumbuhan Actinomycetes sedangkan tanah 

gurun di daerah kering dan setengah kering mempertahankan populasi yang cukup 

besar, mungkin karena ada ketahanan spora terhadap kekeringan. Temperatur 

antara 25
o
C dan 30

o
C cocok untuk pertumbuhan Actinomycetes (Rao, 1994).  



3.   Streptomyces  

 Streptomyces adalah bakteri Gram positif yang umumnya terdapat di 

dalam tanah dan merupakan dekomposer yang penting. Streptomyces bertanggung 

jawab pada metabolisme banyak senyawa berbeda meliputi gula, alkohol, asam 

amino dan senyawa aromatik dengan memproduksi enzim hidrolitik ekstraseluler. 

Streptomyces digunakan untuk kepentingan kesehatan dan industri karena mampu 

menghasilkan antibiotik. Sebagian besar telah diterima secara luas sebagai salah 

satu komponen antimikroba. Lebih dari 50 macam antibiotik diisolasi dari 

Streptomyces, contohnya streptomisin, neomisin, kloramfenikol dan tetrasiklin 

(Aghighi et al., 2004). Klasifikasi Streptomyces adalah sebagai berkut: 

Domain :  Bacteria 

Phylum :  Actinobacteria 

Order  :  Actinomycateles 

Family  :  Streptomycetaceae 

Genua  : Streptomyces (Waksman dan Henrici, 1943 dalam Anonim, 

2009). 

 Bila diisolasi, koloni Streptomyces 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, beludru, atau flokos, menghasilkan berbagai macam pigmen yang 

menimbulkan warna pada miselium vegetatif, miselium udara, dan substrat 

(Pelczar dan Chan, 1988). 



4. Rumput Gajah (Pennisetum purpureum Schumach) 

 Rumput gajah berasal dari Afrika tropik yang mampu hidup selama 

beberapa musim. Berumpun banyak dan mempunyai akar rimpang yang menjalar. 

Tinggi tiap buluhnya dapat mencapai 3 m lebih. Permukaan buluhnya licin dan 

pada buluh–buluh yang masih muda biasanya ditutupi oleh sejenis zat lilin 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. Pembungaannya 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 (Sastrapraja dan Afriastini, 1980) (Gambar 

1). 

 
 

Gambar 1. Rumput Gajah (Pennisetum purpureum Schumach) 

 

 Rumput gajah selain ditanam, juga dapat ditemukan tumbuh liar pada 

hutan-hutan sekunder, ladang atau sepanjang tepi kali. Tumbuhnya sering 

menggerombol. Tinggi tempat dari permukaan laut yaitu dari mulai sekitar pantai 

sampai pada ketinggian 1.500 m (Sastrapraja dan Afriastini, 1980). 

 



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

 Rumput kembangan banyak ditemukan di areal persawahan yang tanaman 

padinya sudah dipanen atau diantara tanaman palawija dan kebun. Oleh karena itu 

rumput ini juga sering merupakan tumbuhan pengganggu yang merugikan. 

Rumput kembangan dapat pula tumbuh di tempat-tempat liar seperti di pinggir 

jalan, sepanjang parit, daerah perladangan atau hutan sekunder. Rumput ini 

tumbuh pada tanah kering berpasir, akan tetapi tidak jarang yang hidup di tanah 

yang agak becek dan berlumpur. Di tempat-tempat terlindung rumput ini sukar 

tumbuh, sehingga sukar sekali ditemui. Hidupnya bercampur dengan jenis 

rerumputan lain atau terna yang tingginya hampir sebanding (Satrapradja dan 

Afriastini, 1980). 

 
 

Gambar 2. Rumput Kembangan (Digitaria microbachne (Presl.) Henr) 

 

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, permukaanya 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 (Satrapradja dan Afriastini, 1980) (Gambar 2). 

6.  Alang–alang (Imperata cylindrica L)  

Alang–alang mempunyai daerah penyebaran yang cukup luas, terutama 

pada daerah Afrika, India, Cina, Jepang, Afganistan, Indonesia, Australia dan 

Eropa Selatan. Gulma ini dapat bereproduksi secara vegetatif  dan generatif atau 

dapat tumbuh pada jenis tanah yang beragam (Moenandir, 1993). 

Ada dua golongan Imperata, yang bunganya berstamen dua (Imperatella, 

dengan spesiesnya Imperata cylindrica) dan yang bunganya berstamen satu 

(Eriopigon). Beberapa spesies genus Imperata adalah I. cylindrica, I. exaltata, I. 

brasiliensis, I. brevifolia, I. tonnis, I.chresemani dan I. contracta. Di samping itu 

masih mempunyai beberapa varietas yaitu Koenigii, Ofricana dan Condensata 

(Moenandir, 1993). 



 
 

Gambar 3. Rumput Alang–alang (Imperata cylindrica L) 

 

 Alang-alang adalah gulma perenial, dengan sistem rhizoid yang meluas 

serta tinggi batang mencapai 60-100 cm. Daun agak tegak, pelepah daun lembut, 

tulang daun utama keputihan, daun atas lebih pendek daripada daun sebelah 

bawah, ligula pendek (Gambar 3). Rhizoma bersifat regeneratif kuat, dapat 

berpenetrasi 15-40 cm, sedang akar dapat vertikal ke dalam sekitar 60-150 cm. 

Rhizoma berwarna putih, sekulen, terasa manis, beruas pendek dengan cabang 

lateral membentuk jaring-jaring yang kompak dalam tanah. Bagian dalam tanah 

ini berkembang baik, terpencar dengan cepat dan persisten (Moenandir, 1993). 

 Gulma ini dapat tersebar luas dan dapat tumbuh pada tanah terbuka yang 

belum maupun yang sudah diolah. Hal ini karena adanya beberapa sifat yang 

dipunyai 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 tahan asam sampai basa. 



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

bagian atas tanah habis terbakar (Moenandir, 1993). 

7. Bakteri Staphylococcus aureus 

Bakteri adalah sel prokariotik yang khas uniseluler dan tidak mengandung 

struktur yang terbatasi membran di dalam sitoplasmanya. Sel-sel secara khas 

membentuk bola, batang atau spiral. Bakteri umumnya berdiameter sekitar 0,5 um 

sampai 1,0 um dan panjangnya 1,5 um sampai 2,5 um, beberapa dapat tumbuh 

pada suhu 0ºC, ada yang tumbuh dengan baik pada sumber air panas yang 

suhunya 90ºC atau lebih (Pelczar dan Chan,1986). 

 Sistematika Staphylococcus aureus sebagai berikut : 

Divisio : Protophyta 

Classis : Schizomycetes  

Ordo : Eubacteriales 

Familia: Micrococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus (Jawetz et al., 2001) 

  Staphylococcus aureus berbentuk sferis, bila menggerombol dalam 

susunan yang tidak teratur mungkin sisinya agak rata karena tertekan. Diameter 

kuman antara 0,8–1,0 mikron. Pada sediaan langsung yang berasal dari nanah, 

Staphylococcus aureus dapat terlihat sendiri, berpasangan, menggerombol dan 

bahkan dapat tersusun seperti rantai pendek. Susunan gerombolan tidak teratur 

biasanya ditemukan pada sediaan yang terbuat dari pembenihan padat, sedangkan 

dari pembenihan pembenihan kaldu biasanya ditemukan tersendiri atau tersusun 

sebagai rantai pendek (Anonim, 1994). 



Kuman ini mudah tumbuh pada berbagai media pembenihan dan 

metabolisme aktif, ada yang menghasilkan pigmen yang bervariasi dari putih 

sampai kuning tua. Staphylococcus aureus biasanya terdapat pada bisul, borok, 

serta nanah pada luka. Jarang menyebabkan spetichemia  tetapi pada serangga 

sekunder dapat menyebabkan peritonis, cystitis dan meningitis. Sumber 

infeksinya pada kulit dan saluran pencernaan (Jawetz et al., 1986). 

Bakterimia, endokarditis, pneumonia dan infeksi berat lainnya karena S. 

aureus memerlukan terapi penisilin tahan β-laktamase intra vena jangka panjang. 

Vankomisin sering digunakan sebagai pengganti pada Staphylococcus yang 

resisten terhadap nafsilin. Jika infeksi disebabkan oleh S. aureus yang tidak 

menghasilkan β-laktamase, penisilin G merupakan obat pilihan tetapi hanya 

presentase kecil strain S. aureus  yang peka penisilin G (Jawetz et al., 2001). 

8. Pengertian Antibiotik 

Antibotik 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 (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Antibiotik berasal dari sumber–sumber berikut, yaitu Actinomycetales 

(58,2 %), jamur (18,1 %), tanaman tinggi (12,1 %), Eubacteriales terutama Bacilli 

(7,7 %), Pseudomonales (1,2 %) dan ganggang atau lumut (0,9 %). Antibiotik 



dapat dikelompokkan berdasarkan spektrum aktivitas, tempat kerja dan struktur 

kimianya (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Mekanisme kerja antibiotik umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Menghambat biosintesis dinding sel (penisilin, sefalosporin, sikloserin, 

basitrasin) 

b. Meningkatkan permeabilitas membran sitoplasma (sefalosporin, 

sikloserin, basitrasin) 

c. Mengganggu sintesis normal bakteri (tetrasiklin, kloramfenikol, 

eritromisin, novobiosin, antibiotika aminoglikosida) (Mutschler, 1991). 

9. Uji Potensi Antibiotik 

Pengujian sensitivitas antimikroba dilakukan dengan menggunakan 

metode agar block (Moncheva et al., 2002). Isolat Streptomyces dari media 

selektif diambil dengan sterile cork borers yang dipindah untuk diujikan pada 

media yang telah ditanami dengan bakteri uji sehingga dapat diamati zona 

hambatannya (Aghighi et al., 2004). 

 

E.  KETERANGAN EMPIRIS 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat diperoleh isolat–isolat 

Streptomyces baru yang berpotensi sebagai antibiotik dari rizosfer familia Poaceae 

yang meliputi rumput kembangan (Digitaria microbachne (Presl.) Henr), rumput 

gajah (Pennisetum purpureum Schumach) dan alang–alang (Imperata cylindrica 

L) yang diujikan pada bakteri Staphylococcus  aureus. 

 


