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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Mikroorganisme terdapat di berbagai habitat, seperti dalam tanah, 

lingkungan akuatik dan atmosfer, selain itu juga terdapat di permukaan tubuh, 

di dalam sel pencernaan makanan, mulut, hidung dan bagian-bagian tubuh 

yang lain. Mikroorganisme dapat hidup jika pada kondisi yang sesuai, yaitu 

kecukupan mendapat makanan, kelembapan dan suhu. Mikroorganisme tidak 

dapat dipisahkan dengan lingkungan abiotik dan biotik dari suatu ekosistem 

karena peranannya sebagai pengurai. Mikrobia dapat menyebabkan banyak 

bahaya, karena dapat menginfeksi organisme lain mulai dari infeksi ringan 

sampai kepada kematian. 

Patogenesis infeksi bakteri meliputi permulaan awal dari proses infeksi 

hingga mekanisme timbulnya tanda dan gejala penyakit. Ciri- ciri bakteri 

patogen yaitu kemampuan untuk menularkan, melekat pada sel inang, 

menginvasi sel inang dan jaringan, mampu untuk meracuni serta mampu 

untuk menghindari dari sistem kekebalan inang. Beberapa infeksi disebabkan 

oleh bakteri yang secara umum dianggap patogen  tidak menampakkan gejala 

(asimptomatik). Suatu penyakit terjadi jika bakteri atau reaksi imunologi yang 

ditimbulkannya menyebabkan suatu bahaya bagi seseorang. Maka untuk 

menghambat daya infeksi agar tidak berkelanjutan lebih tinggi, bahkan 



kematian, perlu adanya antibakteri atau antibiotik sebagai obatnya (Jawetz et 

al.,2001). 

Sekarang ini telah banyak dikembangkan penelitian tentang antibiotik. 

Antibiotik yang berasal dari mikroorganisme salah satunya, yaitu 

Actinomycetes. Actinomycetes secara taksonomi dan morfologi dapat 

digolongkan sebagai fungi ataupun sebagai bakteri, tetapi pada akhir-akhir ini 

oleh beberapa ahli telah mengklasifikasikan Actinomycetes sebagai bakteri. 

Biasanya berwarna putih, kelabu, lembayung, merah, kuning, hijau, dan 

cokelat, hiphae pendek dan pucat (Sutedjo, 1991). Actinomycetes termasuk 

bakteri yang berbentuk batang, gram positif bersifat anaerobik atau fakultatif. 

Struktur Actinomycetes berupa filamen lembut yang sering disebut hyfa atau 

mycelia, sebagaimana yang terdapat pada fungi, memiliki konidia pada hifa 

yang menegak. Habitat Actinomycetes paling banyak di rizosfer (Rollin dan 

Joseph, 2000). 

Tanah rizosfer adalah tanah yang menempel pada perakaran tanaman 

yang banyak terdapat bakteri, jamur, Actinomycetes dibanding tanah non 

rizosfer. Banyak kandungan yang terdapat pada tanah tersebut yang 

merupakan sumber penting sebagai antibiotik (Rao, 1994). Streptomyces 

adalah salah satu genus dari kelas Actinomycetes yang mampu menghasilkan 

bermacam-macam antibiotik. Antibiotik dari jenis Streptomyces, yaitu 

(Bleomisin, Eritromisin, Josamisin, Kanamisin, Neomisin, Tetrasiklin) dan 

masih banyak lagi (Hasim, 2003). Streptomyces biasa berhabitat di tanah dan 

berfungsi sebagai pengurai sisa-sisa makhluk hidup.  



Streptomyces juga berperan penting dalam kesehatan dan industri karena 

Streptomyces mensintesis antibiotik. Lebih dari 50 antibiotik diisolasi dari 

spesies Streptomyces (Aghighi et al., 2004). Pada akhir tahun 1972 bakteri 

dari genus Streptomyces telah menghasilkan 2.078 jenis antibiotik, lebih dari 

90% antibiotik dihasilkan dari Streptomyces digunakan untuk terapi penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri (Hasim, 2003). 

Escherichia coli termasuk kelompok bakteri berbentuk batang aerob 

fakultatif gram negatif.  Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa 

92,9 % E. coli yang mencemari bahan makanan berasal dari tinja manusia. 

Oleh karena itu keberadaannya pada bahan makanan atau ikan segar 

menunjukkan adanya ancaman kesehatan pada konsumen (manusia), sebab 

dapat diartikan bahwa bahan makanan atau ikan telah tercemar oleh  tinja 

manusia. Hal itu yang menjadi alasan E. coli dipakai sebagai indikator 

pencemaran yang berbahaya bagi manusia (Buckle, dkk., 1990).  

Penelitian yang dilakukan Saputro (2006), bahwa pada penelitiannya 

telah diketahui potensi antifungi bakteri rizosfer rumput Pangola (Digetaria 

decumbens) terhadap Candida albicans dengan menggunakan metode 

sumuran. Metode sumuran termasuk pengujian antibiotik dengan cara 

membuat lubang pada media nutrien agar yang sudah diinokulasi jamur 

Candida albicans, kemudian diisi kultur cair isolat bakteri rizosfer rumput 

Pangola (Digitaria decumbens). Kelebihan metode sumuran yaitu lebih mudah 

mengukur luas zona hambat yang terbentuk karena isolat beraktivitas tidak 

hanya di permukaan atas nutrien agar tetapi juga sampai ke bawah. 



Pengukuran aktivitas antimikroba dari strain Actinomycetes biasa 

menggunakan metode difusi dengan agar block (Moncheva et al., 2000). 

Metode agar block dilakukan dengan cara menempelkan isolat antibiotik pada 

media agar yang sudah diinokulasi dengan bakteri uji. Penelitian terbaru dari 

Retno (2009), pada uji potensi antibiotik hasil dari isolasi Streptomycetes yang 

menggunakan metode agar block, membuktikan efektivitas hambat 

Streptomycetes terhadap Escherichia coli ATCC 25922 dan Escherichia coli 

multiresisten. Tipe pertumbuhan bakteri Streptomyces lebih menyerupai jamur 

daripada struktur dari bakteri itu sendiri. Streptomyces berukuran kecil 

(berdiameter 1-10 mm), terpisah-pisah seperti lichen 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, 

yang menghasilkan berbagai macam pigmen yang menimbulkan warna pada 

miselium vegetatif, miselium udara dan substrat. Metode penelitian uji 

Streptomyces yaitu metode agar block terhadap Candida albicans berpotensi 

sebagai antijamur dengan zona hambat (10-20 mm) ”kuat” (Ariningsih, 2009). 

Pada metode sumuran dengan metode agar block memiliki efektivitas 

hambat terhadap pertumbuhan bakteri. Akan tetapi diantara kedua metode 

tersebut perlu diketahui lebih lanjut, metode mana yang lebih efektif untuk 

pengujian antibiotik dari isolat Streptomyces. Berdasarkan uraian di atas, 

untuk penelitian kali ini akan membuktikan dan memperkuat penelitian 

sebelumnya. Perlu adanya penelitian lagi, maka penelitian selanjutnya dengan 



mengambil judul: Efektivitas Penggunaan Metode Pengujian Antibiotik 

Isolat Streptomyces Dari Rizosfer Familia Poaceae Terhadap Escherichia 

coli. 

 

B. Pembatasan Masalah 

1. Bahan uji antibiotik yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat 

Streptomyces dari rizosfer familia Poaceae yaitu rumput alang-alang 

(Imperata cylindrica L.), rumput gajah (Pennisetum purpureum 

Schumach), dan rumput kembangan (Digitaria michrobachne (Presl.) 

Henr) dengan kode strain (KB11, GJ5, AL27, AL1). 

2. Bakteri uji antibiotik yang digunakan adalah Escherichia coli sensitif dan 

multiresisten antibiotik. 

3. Efektivitas pengujian antibiotik dengan menggunakan metode sumuran 

dan metode agar block. 

4. Parameter penelitian ini adalah diameter zona penghambat dari isolat 

Streptomyces yang berpotensi sebagai antibiotik terhadap Escherichia coli. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: “Metode manakah yang lebih efektif untuk pengujian antibiotik dari 

isolat Streptomyces terhadap Escherichia coli?” 

 

 



D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui metode yang lebih efektif untuk pengujian antibiotik dari 

isolat Streptomycetes terhadap Escherichia coli. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, dapat mengetahui metode yang lebih efektif dalam pengujian 

antibiotik dari isolat Streptomyces terhadap Escherichia coli. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat 

bahwa Streptomyces  berpotensi sebagai antibiotik. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan, dapat menambah pengetahuan dibidang kesehatan 

terutama  Streptomyces yang berpotensi sebagai antibiotik. 

4. Bagi dunia pendidikan, terutama bidang studi Biologi, Streptomyces dapat 

dijadikan kajian pembelajaran mikrobiologi  siswa-siswa sekolah. 

 


