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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Selama lima dekade terakhir, antibiotik telah mengalami perkembangan 

yang positif dalammengobati infeksi. Akhir-akhir ini terjadi kekhawatiran tentang 

resistensi bakteri yang menyebabkan sebagian antibiotik tidak efektif 

penggunaannya (Okudoh and Wallis, 2007). Infeksi bakteri yang resisten terhadap 

antibiotik akan membahayakan nyawa pasien karena infeksinya menjadi sulit 

untuk diobati (Desrini, 2015). 

Resistensi terhadap antibiotik mendorong untuk terus dilakukannya 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan antibiotik baru. Zat antimikrobia 

yang dihasilkan oleh mikroorganisme lebih menguntungkan dari pada zat 

antimikrobia yang dihasilkan oleh tumbuhan, hal ini dikarenakan waktu 

regenerasi mikroorganisme yang jauh lebih singkat daripada waktu pertumbuhan 

suatu tanaman (Ambarwati, 2007). 

Bakteri yang sering ditemukan resisten pada tingkat rumah sakit antara lain 

adalah methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA), coagulase- negative 

staphylococci, vancomycin-resistant enterococcus faecalis dan enterococcus 

faecium (VRE), enterobacteriaceae dengan plasmid-encoded extended-spectrum 

beta-lactamases (ESBL), dan strain multi-drug-resistant dari Streptococcus 

pneumoniae dan Pseudomonas aeruginosa (Dwiprahasto, 2005). Berdasarkan 

pernyataan tersebut Pseudomonas aeruginosa merupakan salah satu bakteri 

resisten yang sering ditemukan di tingkat rumah sakit. Infeksi Pseudomonas 

aeruginosa sulit diberantas karena bakteri tersebut mempunyai resistensi intrinsik 

yang tinggi dan resisten terhadap beberapa antibiotik yang berbeda .Hasil 

penelitian yang dilakukan di seluruh rumah sakit di Amerika Serikat pada tahun 

2000-2009, secara keseluruhan ditemukan prevalensi tertinggi kasus resistensi 

terhadap obat antibiotik terjadi pada terapi tunggal tazobaktam yaitu 24,8% serta 

kombinasi antara imipenem dan siprofloksasin yaitu 17,3%. Prevalensi terendah 
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dari kasus resistensi Pseudomonas aeruginosa terjadi pada piperasilin sebagai 

agen tunggal yaitu sebesar 13,4% serta piperasilin dan gentamisin sebagai 

kombinasi yaitu sebesar 7,9% (Zilberberg et al., 2013). 

Actinomycetes adalah salah satu contoh bakteri yang dapat memproduksi 

antibiotik. Populasi Actinomycetes diidentifikasi sebagai salah satu kelompok 

utama dalam populasi tanah (Kuster  and Williams, 1964). Pada tanah yang 

miskin unsur hara atau lingkungan yang ekstrim (misalnya pasir), Actinomycetes 

tumbuh dalam jumlah yang kecil (rare Actinomycetes). Rare Actinomycetes 

sangat potensial sebagai penghasil senyawa bioaktif termasuk senyawa antibiotik 

(Gathogo et al., 2004). 

Beberapa genera dari kelompok rare Actinomycetes adalah Actinomadura, 

Actinoplanes, Amycolatopsis, Actinokineospora, Acrocarpospora, Actinosynnema, 

Catenuloplanes, Cryptosporangium, Dactylosporangium, Kibdelosporangium, 

Kineosporia, Kutzneria, Microbiospora, Microtetraspora, Nocardia, 

Nonomuraea, Planomonospora, Planobispora, Pseudonocardia, 

Saccharomonospora, Saccharopolyspora, Saccharothrix, Streptosporangium, 

Spirilliplanes, Thermomonospora, Thermobifida, dan Virgosporangium. Beberapa 

antibiotik yang dihasilkan oleh spesies dari genera tersebut diantaranya adalah 

kuinolidomisin, gentamisin, cororubisin, rustmisin, lipiarmisin dan matemisin A 

(Tiwari and Sankyo, 2012). 

Hasil penelitian mengenai uji potensi antimikroba isolat rare 

Actinomycetesdari pasir pantai Depok DI Yogyakarta yang diujikan terhadap 

bakteri Escherichia coli multiresisten menunjukkan bahwa isolat rare 

Actinomycetes mempunyai potensi sebagai antibakteri (Ristrianto, 2010). Hasil 

penelitian yang dilakukan Rifaat and El-sayed (2008) mengenai uji aktivitas 

antimikroba rare Actinomycetes dari berbagai habitat di Mesir menunjukkan 

bahwa rare Actinomycetes memiliki aktivitas antimikroba yang tinggi terhadap 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, dan 

Acinetobacter calcoaceticus. Hasil uji aktivitas isolat Actinomycetes dari pasir 

pantai Baron Gunung Kidul Yogyakarta terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli mendapatkan isolat Actinomycetes dengan kode strain A1 
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yang potensial sebagai antibakteri dengan zona hambat 21 dan 26 mm (Rini, 

2007).  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan menguji potensi antibakteri 

rare Actinomycetes material pasir pantai Baron Gunung Kidul Yogyakarta 

terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah material pasir pantai Baron Gunung Kidul menghasilkan isolat-isolat 

rare Actinomycetes yang berpotensi menghasilkan antibiotik terhadap 

Pseudomonas aeruginosa? 

2. Bagaimana potensi isolat-isolat rare Actinomycetes terhadap Pseudomonas 

aeruginosa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat-isolat rare Actinomycetes 

dari pantai Baron Gunung Kidul Yogyakarta dan mengetahui potensi 

antibakterinya terhadap Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa termasuk dalam famili Pseudomonadaceae. 

Pseudomonadaceae dan beberapa genus lain bersama beberapa organisme 

tertentu, dikenal sebagai pseudomonad. Istilah pseudomonad ditujukan pada 

bakteri yang mempunyai perlengkapan fisiologik yang serupa dengan genus 

Pseudomonas. Bakteri ini merupakan patogen oportunistik yang memanfaatkan 

kerusakan mekanisme pertahanan pada sel inang untuk memulai suatu infeksi. 
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Bakteri Pseudomonas aeruginosa biasanya berada pada tanah dan permukaan di 

lingkungan yang  lembab. Resistensi yang tinggi terhadap antibiotik intrinsik 

memungkinkan Pseudomonas aeruginosa untuk bertahan hidup dalam berbagai 

kondisi, termasuk permukaan di fasilitas medis. Infeksi Pseudomonas aeruginosa 

yang serius dapat menyebabkan neutropenia, luka bakar yang parah, atau cystic 

fibrosis (Gellatly and Hancock, 2013). Pseudomonas aeruginosa memiliki 

klasifikasi sebagai berikut: 

Divisi   : Protophyta 

Class   : Schizomycetes 

Ordo   : Pseudomonadales 

Sub Ordo  : Pseudomonadinae 

Familia  : Pseudomonadaceae 

Genus   : Pseudomonas 

Species  : Pseudomonas aeruginosa (Sulistiyaningsih, 2010). 

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif memiliki bentuk 

batang lurus atau lengkung berukuran sekitar 0,6 x 0,2 µm. Bakteri Pseudomonas 

aeruginosa dapat ditemukan sendiri-sendiri, berpasangan, dan kadang membentuk 

rantai pendek, tidak berspora, tidak berselubung dan memiliki flagel tunggal pada 

kutub (monotrika) (Todar, 2007). Pseudomonas aeruginosa mempunyai berbagai 

mekanisme resistensi antibiotik seperti b-laktamase spektrum luas, Metallo-b-

laktamase (MBL), perubahan ikatan protein penisilin (PBP), mutasi porin 

,modifikasi enzimatik plasmid dan mutasi DNA-girase. Imipenem dan 

meropenem merupakan antibiotik spektrum luas yang biasa digunakan untuk 

pengobatan infeksi nosokomial yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa 

(Ochoa et al., 2013). 

Penelitian yang dilakukan di seluruh rumah sakit Amerika Serikat secara 

keseluruhan, prevalensi tertinggi kasus resistensi bakteri Pseudomonas 

aeruginosa terhadap antibiotik terjadi pada terapi tunggal tazobaktam yaitu 24,8% 

serta kombinasi antara imipenem dan siprofloksasin yaitu 17,3%. Prevalensi 

terendah dari kasus resistensi Pseudomonas aeruginosa terjadi pada piperasilin 
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sebagai agen tunggal yaitu sebesar 13,4% serta piperasilin dan gentamisin sebagai 

kombinasi yaitu sebesar 7,9% (Zilberberg et al., 2013). 

Penelitian yang dilakukan mengenai resistensi dan sensitivitas bakteri 

terhadap antibiotik di RSU dr. Soedarso Pontianak Tahun 2011-2013 didapatkan 

hasil bakteri terbanyak kedua dalam persentase yang resisten terhadap antibiotik 

adalah Pseudomonas aeruginosa, resisten 100% terhadap amoksisilin/asam 

klavulanat, sefadroksil, sefuroksim, sefaleksin, klindamisin, eritromisin, 

kanamisin,linkomisin, neomisin, nitrofuratoin, oksasilin, pefloksasin, asam 

pipemedik, tetrasiklin, tikarsilin, sefepim, furazolidon, metronidazol (Nurmala et 

al, 2015). 

2. Resistensi Bakteri terhadap Antibiotik 

Resistensi bakteri tehadap antibiotik didefinisikan sebagai bakteri yang 

tidak dapat dihambat atau penurunan rentang hambat oleh dosis normal antibiotik.  

Resistensi bakteri terhadap antibiotik terjadi ketika bakteri mengalami perubahan 

yang dapat mengurangi atau menghilangkan efektivitas antibiotik sehingga bakteri 

bertahan dan terus bertambah menyebabkan infeksi semakin parah (Bisht et al, 

2009).  

Secara umum, agen antibiotik yang bekerja sebagai antibakteri merupakan 

bakteriostatik atau bakterisida. Agen bakteriostatik hanya menghambat 

pertumbuhan atau multiplikasi bakteri dan agen bakterisida bekerja dengan 

membunuh bakteri. Mekanisme kerja antibiotik secara umum adalah 

penghambatan sintesis dinding sel bakteri, penghambatan fungsi ribosom, 

penghambatan sintesis asam nukleat, penghambatan metabolisme folat dan 

penghambatan fungsi membran sel (Bisht et al, 2009). 

Mekanisme resistensi bakteri terhadap antibiotik diperoleh dari adanya 

enzim atau enzim alternatif yang menginaktivasi agen antibiotik, mutasi pada 

bakteri yang mengurangi ikatan agen antimikroba, modifikasi pasca-transkripsi 

atau pasca-translasi bakteri yang mengurangi ikatan agen antibiotik, bakteri 

mengurangi penyerapan zat antimikroba dan produksi berlebih dari target agen 

antimikroba (Bisht et al, 2009). 
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3. Rare Actinomycetes 

Rare Actinomycetes tersebar luas di darat dan ekosistem perairan. Faktor 

lingkungan seperti jenis tanah, pH, konten humus, dan karakteristik dari 

kandungan asam humat dari tanah mempengaruhi distribusi rare Actinomycetes 

(Tiwari and Sankyo 2012).  Rare Actinomycetes yang dieksplorasi dari laut 

ditargetkan dalam studi penemuan obat karena sebagai sumber daya yang 

berpotensi besar dalam penelitian produk alam yang beragam dengan aktivitas 

biologis yang kuat.  Penelitian rare Actinomycetes dari beragam habitat alami 

telah menghasilkan isolasi sekitar 220 genera rare Actinomycetes dan lebih dari 50 

taksa telah dilaporkan menjadi produsen 2.500 senyawa bioaktif (Subramani and 

Aalbersberg 2013). 

Actinomycetes berbeda dari jamur dalam hal komposisi dinding selnya. 

Actinomycetes tidak memiliki kitin dan selulosa yang umum dijumpai dalam 

dinding sel jamur. Actinomycetes tidak dapat tumbuh pada suasana asam dan 

jumlahnya menurun pada pH 5,0. Rentang pH yang sesuai untuk pertumbuhan 

Actinomycetes adalah antara 6,5 dan 8,0. Tanah yang mengandung banyak air 

tidak cocok sebagai habitat Actinomycetes sedangkan tanah pada wilayah kering 

dan setengah kering mempunyai populasi Actinomycetes yang cukup besar karena 

adanya ketahanan spora terhadap kekeringan. Persentase Actinomycetes akan 

meningkat seiring dengan makin meningkatnya kedalaman tanah. Temperatur 

optimal bagi tumbuhnya Actinomycetes adalah antara 25 dan 30˚C (Rao, 1994). 

Actinomycetes merupakan bakteri yang memiliki morfologi mirip jamur karena 

dapat membentuk filamen. Actinomycetes dapat dibedakan dengan jamur 

berdasarkan dua karakter penting, yaitu Actinomycetes tidak memiliki nukleus 

sejati sehingga digolongkan sebagai prokariot dan Actinomycetes membentuk hifa 

yang berdiameter 0,5-1,0 µm, hifa ini lebih kecil dari hifa jamur yang berdiameter 

3,0 – 8,0 µm (Coyne, 1999). 

Actinomycetes dalam media agar secara makroskopis dapat dibedakan 

dengan bakteri yang sebenarnya. Koloni Actinomycetes muncul perlahan, 

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

1994). Secara makroskopik contoh isolat Actinomycetes tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Contoh isolat Actinomycetes secara makroskopik(Ariningsih et al., 2009) 

 

Secara mikroskopik rare Actinomycetes merupakan bakteri Gram positif 

atau Gram-variabel tergantung pada usia kultur. Jika kultur sudah mengalami 

maturasi (penuaan) maka warna cat Gram pada Actinomycetes akan menjadi ungu 

kemerahan (Gram variabel). Terdapat beberapa spesies dari Actinomycetes dan 

setiap spesies memiliki karakteristik yang berbeda dalam hasil pengecatan Gram 

yang diperoleh (Public Health England, 2015). Contoh hasil pengecatan Gram 

Actinomycetes dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Contoh hasil cat Gram Actinomycetes(Ariningsih et al., 2009) 

 

Beberapa antibiotik yang dihasilkan oleh spesies famili rare Actinomycetes 

diantaranya adalah kuinolidomisin, gentamisin, cororubisin, rustmisin, lipiarmisin 

dan matemisin A. Antibiotik tersebut berasal dari berberapa genus yang berasal 

dari rare Actinomycetes di antaranya adalah Actinomadura, Actinoplanes, 

Amycolatopsis, Actinokineospora, Acrocarpospora, Actinosynnema, 

Catenuloplanes, Cryptosporangium, Dactylosporangium, Kibdelosporangium, 
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Kineosporia, Kutzneria, Microbiospora, Microtetraspora, Nocardia, 

Nonomuraea, Planomonospora, Planobispora, Pseudonocardia, 

Saccharomonospora, Saccharopolyspora, Saccharothrix, Streptosporangium, 

Spirilliplanes, Thermomonospora, Thermobifida, dan Virgosporangium (Tiwari 

and Sankyo, 2012). 

Actinomycetes tersebar luas secara signifikan dari habitat tanah dan pasir 

sehingga jika kita mengasumsikan bahwa 1 gram tanah mengandung sekitar 109 

pembentuk koloni unit bakteri, dari yang 107 adalah Actinomycetes (Tiwari and 

Sankyo 2016). Penelitian sebelumnya terhadap isolat rare Actinomycetes dari 

material pasir pantai Depok DI Yogyakarta yang diujikan kepada bakteri 

Escherichia coli multiresisten, Propionibacterium acne, dan Candida albicans 

mendapatkan 6 isolat berpotensi sedang dan 1 isolat berpotensi kuat terhadap E. 

coli multiresisten, 9 isolat berpotensi kuat dan 1 isolat berpotensi sangat kuat 

terhadap P. acne, dan 8 isolat berpotensi sedang dan 5 isolat berpotensi kuat 

terhadap Candida albicans (Ristrianto, 2010). 

Hasil penelitian mengenai uji aktivitas antimikroba rare Actinomycetes dari 

berbagai habitat tanah di Mesir menunjukkan bahwa rare Actinomycetes memiliki 

aktivitas antimikroba yang tinggi terhadap Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Serratia marcescens, dan Acinetobacter calcoaceticsus pada isolat 

dengan kode strain D.W2.4 (Rifaat and El-sayed, 2008). 

 

E. Keterangan Empiris 

Actinomycetesdari pasir pantai Baron Gunung Kidul Yogyakarta yang 

diujikan terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Eschericia coli 

menghasilkan isolat Actinomycetes yang berpotensi sebagai antibakteri dengan 

zona hambat 21 mm terhadap Staphylococcus aureus dan 26 mm terhadap 

Eschericia coli (Rini, 2007).  

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh isolat-isolat rare 

Actinomycetes dari pantai Baron Gunung Kidul Yogyakarta yang berpotensi 

antibakteri terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa.


