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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, penyakit infeksi masih menduduki urutan pertama dalam hal 

penyebarannya, sehingga dibutuhkan biaya penanggulangan yang relatif besar 

terutama untuk obat-obat golongan antibiotik. Dana yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah Indonesia untuk mengimpor bahan baku antibiotik setiap tahunnya 

berkisar antara Rp 18,6 – Rp 122,4 milyar (Akmal, 1996). 

Penyakit infeksi yang banyak diderita masyarakat diantaranya infeksi 

Enterobacteria dari golongan Escherichia, Salmonella, Shigella, Klebsiela, infeksi 

kulit karena Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa dan sebagainya. 

Infeksi Enterobacteria dari golongan Escherichia yang sering terjadi, yaitu 

Escherichia coli (E. coli) (Anonim, 2004).  

E. coli secara alami hidup dalam saluran pencernaan, tetapi spesies tertentu 

dari E. coli bisa menyebabkan diare berdarah, diare seperti air atau diare peradangan 

(traveler's diarrhea). Hal ini berkaitan dengan kemampuan strain E. coli tertentu 

dalam membentuk enterotoksin yang berperan dalam pengeluaran cairan dan 

elektrolit (Anonim, 2004). Selain peradangan usus, E. coli dapat menjadi penyebab 

terjadinya infeksi saluran kemih dan dapat menginfeksi aliran darah, kandung kemih, 

paru-paru, dan kulit (Brooks, dkk., 2005).  

Pengobatan utama infeksi yang disebabkan oleh bakteri adalah antibiotik. 

Namun pada perkembangannya, banyak bakteri yang mengalami resistensi terhadap 
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antibiotik. Hal ini terjadi karena ternyata bakteri lama kelamaan dapat mengubah 

dirinya sehingga dapat bertahan terhadap antibiotik yang menyerangnya (resisten). 

Menurut penelitian yang dilakukan Eryani (2004) bakteri E. coli sendiri telah resisten 

terhadap antibiotik diantaranya sulfametoksazol-trimetoprim (96,3%), amoksisilin 

(88,89%), amoksisilin-klavulanat (70,37%), kloramfenikol (22,2%), dan 

siprofloksasin (7,40%). 

Saat ini sumber alam yang tengah gencar dikembangkan untuk mendapatkan 

antibiotik adalah mikroorganisme yaitu bakteri dari kelas Actinomycetes terutama 

genus Streptomyces. Lebih dari 90% antibiotik dihasilkan dari berbagai genus 

Streptomyces. Menurut Waksman (1950), Actinomycetes banyak ditemukan di tanah 

berumput. Hal ini dikarenakan rizosfer rumput mengeluarkan eksudat yang 

merupakan sumber kehidupan bagi mikroflora tanah termasuk mikroorganisme. 

Karena itulah maka banyak antibiotik dari Streptomyces diperoleh dari isolasi tanah 

rizosfer rumput (Hasim, 2003). 

Puryantiningsih (2009) telah melakukan isolasi dan skrining primer 

Streptomyces dari tanah rizosfer Familia Poaceae Imperata cylindrica L, Pennisetum 

purpureum Schumach dan Digitaria microbachne (Presl.) Henr yang diujikan pada E. 

coli. Hasilnya diperoleh 2 isolat  Streptomyces yang berpotensi sebagai antimikrobia, 

yaitu ALSK 13 dan KBSK 11. Isolat Streptomyces KBSK 11 dperoleh dari rizosfer 

rumput kembangan Sukoharjo, dan ALSK 13 diperoleh dari rizosfer alang-alang 

Sukoharjo. Isolat Streptomyces KBSK 11 berpotensi sangat kuat (diameter zona 

hambat 25 mm) terhadap E. coli sensitif antibiotik dan berpotensi sedang (diameter 

zona hambat 7 mm) terhadap E. coli multiresisten antibiotik. Sedangkan isolat 

Streptomyces ALSK 13 sangat kuat (diameter zona hambat 25 mm) terhadap E. coli 
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sensitif antibiotik dan tidak berpotensi sebagai antimikrobia terhadap E. coli 

multiresisten antibiotik. Dari hasil tersebut belum diketahui Kadar Bunuh Minimum 

(KBM), sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai isolasi dan penentuan 

aktivitas antimikrobia dari isolat Streptomyces dan uji bioautografinya. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui senyawa yang memiliki potensi lebih tinggi sebagai 

antimikrobia yang kemungkinan besar terdapat dalam isolat Streptomyces tersebut. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan dasar dan pertimbangan di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah aktivitas senyawa antimikrobia hasil ekstraksi dari isolat 

Streptomyces dengan kode strain ALSK 13 dan KBSK 11 terhadap E. coli? 

2. Berapa Kadar Bunuh Minimum (KBM) dari isolat Streptomyces dengan kode 

strain ALSK 13 dan KBSK 11 tersebut terhadap E. coli? 

3. Bercak manakah pada kromatogram yang mempunyai aktivitas antimikrobia 

terhadap E. coli? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui aktivitas senyawa antimikrobia hasil ekstraksi dari isolat 

Streptomyces ALSK 13 dan KBSK 11  terhadap E.  coli. 

2. Mengetahui Kadar Bunuh Minimum (KBM) dari isolat Streptomyces ALSK 13 

dan KBSK 11 terhadap E. coli.  

3. Mengetahui bercak pada kromatogram yang mempunyai aktivitas antimikrobia 

terhadap E. coli 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Populasi Mikroorganisme pada Rizosfer 

Rao (1994), menyatakan bahwa istilah rizosfer diperkenalkan pada tahun 

1904 oleh Hiltner, seorang ilmuwan Jerman untuk menunjukkan bagian tanah yang 

dipengaruhi oleh perakaran tanaman. Rizosfer merupakan daerah pertemuan antara 

akar dan tanah. Populasi bakteri, jamur, virus dan Actinomycetes lebih banyak 

terdapat dalam tanah yang termasuk rizosfer daripada tanah non rizosfer. 

Pertumbuhannya diaktivasi oleh bahan nutrisi yang dilepaskan jaringan tanaman, 

misalnya asam amino, vitamin dan zat hara lainnya. Populasi mikroorganisme dalam 

tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah dan macam hara, kelembaban, 

tingkat aerasi, suhu, pH dan pemupukan. Pertumbuhan mikroorganisme pada pH 

optimal antara 6,5-8,0 dan pada suhu optimal antara 25-30oC (Rao, 1994). 

Tanah pertanian yang subur mengandung 2.500.000.000 bakteri, 700.000 

Actinomycetes, 400.000 jamur, 50.000 algae dan 30.000 protozoa per gram tanah. 

Pada tanah yang kering dan panas (hangat) banyak ditemukan Actinomycetes 

(Budiyanto dan Krisno, 2002). 

Actinomycetes merupakan suatu grup mikroorganisme yang strukturnya 

merupakan bentuk antara bakteri dan jamur, menghasilkan zat-zat antimikroba dari 

asam amino yang dikeluarkan oleh bakteri fotosintetik dan bahan organik. Zat-zat 

antimikroba ini menekan pertumbuhan jamur dan bakteri. Mayoritas Actinomycetes 

adalah saprofit tanah, dan dalam tanah hidup 100 genus Actinomycetes (Volk dan 

Wheeler, 1993).  
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2. Streptomyces 

Genus yang paling banyak dijumpai dari Actinomycetes adalah Streptomyces 

(70%), kemudian secara berturut-turut genus Nocardia dan Micromonospora (Rao, 

1994). Streptomyces merupakan salah satu genus yang biasa terdapat di tanah. 

Streptomyces menghasilkan antibiotik dimana lebih dari setengahnya merupakan 

antibiotik yang efektif untuk melawan bakteri. Streptomyces mempunyai kemampuan 

memproduksi senyawa antimikrobia yang bermanfaat, seperti streptomisin dihasilkan 

dari Streptomyces griseus untuk menyembuhkan tuberkolusis yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis. Streptomyces violaceusniger (Sembiring et al., 2000) 

berperan antagonistik terhadap beberapa fungi patogen tanaman (Trejo-Estrada et al., 

1998; Al-Tai et  al., 1999).  

Berikut klasifikasi Streptomyces : 

Domain :Bacteria 

Phylum :Actinobacteria 

Orde :Actinomycetales 

Family :Streptomycetaceae 

Genus :Streptomyces (Anonim, 2008a) 

Streptomyces menghasilkan pertumbuhan miselium substrat dan aerial yang 

bagus. Diameter hifa 0,7-0,8 µm, bervariasi panjangnya, beberapa panjang dan 

terbatas, yang lainnya pendek dengan cabang yang banyak. Permukaan spora licin, 

berbintil-bintil, berduri, atau berambut. Koloni Streptomyces pada media buatan licin 

atau seperti liken, keras dan bertekstur padat, dan melekat erat pada media agar. 
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Biasanya permukaan koloni diselimuti oleh miselium aerial yang berwarna 

(Waksman, 1967).  

3. Tumbuhan tingkat Tinggi 

a. Alang-alang (Imperata cylindrica L) 

 
Gambar 1. Alang-alang (Imperata cylindrica L) 

 
Tumbuhan dari Familia Poaceae ini memiliki nama ilmiah Imperata 

cylindrica L. Di beberapa daerah di Indonesia dikenal dengan nama ilalang. Alang-

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

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

yang digunakan sebagai obat adalah akarnya. Alang-alang mengandung kersik dan 

damar (Moenandir, 1993). 

b. 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. 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 
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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 3. Rumput Gajah (Pennisetum purpureum Schumach) 

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

 
Gambar 2. 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. Rumput kembangan 

buluhnya lemah dan jumlahnya sedikit, sehingga tidak membentuk rumpun yang 

tumbuhnya tegak. Tinggi masing-masing buluhnya sampai 75 cm. Perbanyakan 
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Rumput kembangan melalui biji yang tersimpan dalam buliran dan bagian buluhnya 

(Sastrapradja dan Afriastini, 1980). 

4. Antibiotik 

Penemuan antibiotik pertama, penisilin, oleh Sir Alexander Fleming tahun 

1928 menimbulkan euphoria pada masyarakat dunia. Penyakit infeksi yang 

mematikan jutaan nyawa manusia, sejak penemuan itu dapat dilawan dengan 

kekuatan penisilin yang dahsyat (Nurlianti, 2006).  

Antibiotik merupakan  metabolit sekunder dan diproduksi ketika  konsentrasi 

substrat melimpah. Pada keadaan substrat organik terbatas, antibiotik tidak terbentuk 

(Atlas and Bartha, 1993). Antibiotik dapat diperoleh salah satunya dengan skrining. 

Skrining antibiotik pada umumnya melalui tahapan-tahapan seperti isolasi dan 

kultivasi organisme, uji antibiotik, karakterisasi dan identifikasi substansi antibiotik 

(Goodfellow et al., 1988). 

Dari segi kerja, antibiotik dapat dibedakan dalam kelompok antibiotik 

bakteriostatik dan antibiotik bakterisid. Kelompok yang pertama menghambat 

pertumbuhan atau perkembangan bakteri, kelompok yang kedua bekerja mematikan 

bakteri (Wattimena, 1991). Efek bakterisida dan bakteriostatik antibiotik pada 

organisme yang rentan, dengan jalan (1) menghambat sintesis dinding sel, (2) 

merusak membran sitoplasma, (3) menghambat sintesis protein atau, (4) menghambat 

sintesis asam nukleat (Volk dan Wheeler, 1993). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghambatan mikroorganisme oleh 

antibiotik adalah kepadatan populasi mikroorganisme, kepekaan terhadap bahan 
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antimikrobia, lamanya bahan antimikrobia diaplikasikan pada mikroorganisme, 

konsentrasi bahan antimikrobia, suhu dan kandungan bahan organik (Lay, 1994). 

5. Escherichia coli 

E. coli adalah salah satu jenis spesies utama bakteri Gram negatif. Pada 

umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Theodor Escherich ini hidup pada tinja, dan 

dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, seperti diare, muntaber dan 

masalah pencernaan lainnya (Anonim, 2007). 

Berikut Klasifikasi E. coli :  

Divisio   : Protophyta  

Classis   : Schizomycetes 

Ordo    : Eubacteriales 

Family   : Eubacteriaceae 

Genus    : Escherichia  

Spesies   : Escherichia coli  (Salle, 1961) 

E. coli merupakan bakteri oportunis, banyak terdapat dalam usus besar 

manusia sebagai flora normal. E. coli merupakan bakteri Gram negatif, berbentuk 

batang pendek, sebagian besar gerak positif dan beberapa strain mempunyai kapsul, 

merupakan jasad indikator adanya jasad yang berbahaya di dalam substrat air dan 

bahan makanan. Bakteri ini dapat tumbuh dengan medium nutrien sederhana dan 

umumnya meragikan laktosa dengan membentuk asam dan gas (Anonim, 1993).  

E. coli adalah bakteri Gram negatif yang berbentuk batang dan bergerak 

dangan flagel atau tidak dapat bergerak, koloni berderet seperti rantai, dapat 
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memfermentasi glukosa, dan laktosa menjadi asam dan gas, tidak mampu membentuk 

spora, serta bersifat fakultatif anaerob (Anonim, 1993) 

6. Farmakoterapi Infeksi E. coli 

E. coli adalah salah satu jenis spesies utama bakteri Gram negatif fakultatif 

anaerob. E. coli dihubungkan dengan tipe penyakit usus (diare) pada manusia, diare 

pada bayi, traveler’s diarrhea, atau diare yang akut maupun kronis (Brooks, dkk., 

2005). Menurut Gibson (1996) E. coli menyebabkan infeksi saluran kemih (ISK) 

yang merupakan infeksi terbanyak (80%), meningitis pada bayi, peritonis, infeksi 

luka, kolesistilis, dan shock bakterimia karena masuknya organisme ke dalam darah. 

Pemilihan obat antimikrobia yang tepat untuk infeksi E. coli tergantung pada 

tempat, tipe dan keparahan infeksi. Pilihan utama farmakoterapi infeksi pada bakteri 

E. coli menurut WHO adalah ampisilin dan kotrimoksazol sedangkan untuk pilihan 

keduanya adalah kloramfenikol dan tetrasiklin (Anonim, 2005). Namun tidak ada 

antibiotik khusus yang mampu melawan semua strain E. coli, oleh karena itu uji 

sensitifitas harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pemilihan antibiotik. Berikut 

beberapa contoh antimikrobia yang digunakan untuk pengobatan infeksi E. coli: 

• Untuk infeksi E. coli moderate, pilihan penobatan awal adalah ampisilin (2-4 

g/sehari IV atau IM). Alternatif lain adalah sefalosporin dan nitrofurantoin. 

• Untuk infeksi E. coli yang lebih parah dapat diberikan ampisilin/sulbaktam (3 g 

IV/6 jam). Alternatif lain siprofloksasin IV atau sefotaksim. 

• Kanamisin secara umum diindikasikan untuk pengobatan awal pada infeksi E. 

coli serius, seperti infeksi saluran kemih (ISK). ISK yang telah parah dan 
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mengalami resistensi pada beberapa obat antimikrobia, dapat diberikan kanamisin 

(15 mg/Kg BB secara IM tiap 6-8 jam). mg/Kg BB dalam 2-3 kali sehari). 

• Untuk infeksi serius yang telah resisten kanamisin dapat diberikan amikasin (15 

mg/Kg BB dalam 2-3 kali sehari). 

• Neomisin efektif dalam pengobatan gastroenteritis yang disebabkan E. coli (oral 

25 mg/Kg BB selama 1-2 hari). 

• Untuk diare yang disebabkan E. coli dapat diberikan trimetoprim-sulfametoksasol 

(160 mg dan 800 mg, 2 kali sehari selama 3 hari) dan fluorokinolon (500 mg 

siprofloksasin, 300 mg ofloksasin, atau 400 mg norfloksasin 2 kali sehari selama 

3 hari). 

• Untuk traveler’s diarrhea, antibiotik yang dapat direkomendasikan adalah 

rifaksimin (200 mg, 3 kali sehari selama 3 hari).  

(Suh, D. W., 2007) 

7. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)  

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) adalah metode pemisahan fisikokimia. Pada 

intinya, kromatografi lapis tipis melibatkan dua fase yaitu, fase diam dan fase gerak. 

Fase diam atau lapisan penyerap biasanya mengandung pengikat dan banyak juga 

yang sekaligus mengandung zat tambahan lain. Adapun macam-macam fase diam 

adalah silika gel, alumina, selulosa, resin, magnesium silika (Gritter, dkk., 1991; 

Stahl, 1985). Sedangkan fase gerak dapat berupa larutan tunggal maupun campuran 

tergantung pada kepolaran sampel yang dianalisis serta fase diam yang digunakan 

(Sumarno, 2001). 
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Pengembangan ialah proses pemisahan campuran cuplikan akibat pelarut 

pengembang merambat naik dalam lapisan. Jarak pengembangan senyawa pada 

kromatogram biasanya dinyatakan dengan angka Rf atau hRf. 

Jarak migrasi komponen  
          Rf  =   

Jarak migrasi fase gerak 

Harga Rf umumnya lebih dari 1, sedangkan bila dikalikan dengan 100 akan 

berharga antara 1-100, untuk itulah  parameter ini dapat digunakan untuk perhitungan 

kualitatif dalam pengujian sampel dengan KLT (Sumarno, 2001). 

8. Bioautografi  

Bioautografi merupakan metode untuk mengevaluasi campuran antimikrobia 

yang berupa bercak pada kromatogram hasil KLT. Ada dua metode yang digunakan 

untuk mendeteksi bercak atau komponen yang aktif sebagai antimikrobia, kedua 

metode tersebut adalah: 

a. Deteksi mikrobiologi (bioautografi). 

b. Deteksi kimia dengan reaksi warna spesifik. 

Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk mendeteksi bercak pada 

kromatogram hasil KLT yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, 

antibiotik dan antiviral. Bioautografi dapat digunakan untuk mendeteksi antibiotik 

yang belum diketahui yang mana metode kimia atau fisika, hanya terbatas untuk 

substansi yang murni. Sementara deteksi kimia dengan reaksi warna spesifik 

digunakan sebagai pembanding hasil bioautografi, sehingga kedua metode tersebut 

saling melengkapi (Stahl, 1985). 
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E. Landasan Teori 

Pada panelitian sebelumnya, Puryantiningsih (2009) telah melakukan isolasi 

Streptomyces dari tanah rizosfer Familia Poaceae alang-alang (Imperata cylindrica 

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

(Digitaria microbachne (Presl.) Henr), kemudian dilakukan skrining primer. Sebelum 

isolasi, dilakukan pre-treatment bertahap untuk mengurangi populasi bakteri Gram 

negatif yang tidak diinginkan dalam penelitian karena Streptomyces merupakan 

bekteri Gram positif. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan 2 isolat yang 

berpotensi sebagai antimikrobia terhadap Escherichia coli. Isolat Streptomyces yang 

dipilih yaitu ALSK 13 dan KBSK 11. Isolat Streptomyces KBSK 11 berpotensi sangat 

kuat (diameter zona hambat 25 mm) terhadap E. coli sensitif antibiotik dan berpotensi 

sedang (diameter zona hambat 7 mm) terhadap E. coli multiresisten antibiotik. 

Sedangkan isolat Streptomyces ALSK 13 sangat kuat (diameter zona hambat 25 mm) 

terhadap E. coli sensitif antibiotik dan tidak berpotensi sebagai antimikrobia terhadap 

E. coli multiresisten antibiotik. 

 

F. Hipotesis 

Senyawa hasil ekstraksi dari isolat Streptomyces yang diperoleh dari tanah 

rizosfer Familia Poaceae Imperata cylindrica L, Pennisetum purpureum Schumach 

dan Digitaria microbachne (Presl.) Henr mempunyai aktivitas antibakteri terhadap E. 

coli. 
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