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Peningkatan kasus penyakit infeksi dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat serta 

tidak terkontrol, telah mengakselerasi timbulnya strain bakteri yang bersifat resisten 

terhadap antibiotik. Oleh sebab itu eksplorasi mikroba penghasil antibiotik baru menjadi 

penting. Actinomycetes banyak dikaji potensinya karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi 

sebagai penghasil antibiotik. Indonesia yang beriklim tropis memiliki keanekaragaman 

ekosistem dan Actinomycetes yang tinggi. Actinomycetes yang hidup di daerah rhizosfer 

tumbuhan Leda (Eucalyptus deglupta Blume.) dan Ebony (Diospyros celebica Bakh.) 

mempunyai potensi menghasilkan senyawa antibakteri patogen pada manusia. Salah satu 

ekosistem yang diduga di huni oleh Actinomycetes penghasil senyawa antibakteri patogen 

pada manusia adalah rhizosfer tumbuhan khas Leda dan Ebony di kawasan Taman Nasional 

Lore Lindu, Sulawesi Tengah.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengisolasi berbagai isolat Actinomycetes rhizosfer 

tumbuhan Leda dan Ebony di TNLL sebagai penghasil senyawa antibakteri patogen 

manusia, (2) menyeleksi isolat-isolat Actinomycetes dari rhizosfer tumbuhan Leda dan 

Ebony di TNLL yang memiliki aktivitas tertinggi sebagai antibakteri patogen manusia, (3) 

mengisolasi dan mengidentifikasi antibiotik dari Actinomycetes yang potensial penghasil 

senyawa antibakteri patogen manusia, (4) menganalisis aktivitas daya hambat metabolit 

isolat Actinomycetes terhadap berbagai bakteri patogen manusia, dan (5) mengidentifikasi 

isolat Actinomycetes yang terbaik sebagai penghasil antibakteri patogen manusia 

berdasarkan sekuen 16S rDNA. 

Penelitian ini dibagi tiga tahap. Tahap pertama sampling, isolasi, dan skrining 

Actinomycetes penghasil senyawa antibakteri patogen manusia. Sampel tanah rhizosfer 

diambil dengan metode purposive sampling yang dipadukan dengan metode kuadran 

dengan mengukur berbagai faktor lingkungan. Tahap kedua merupakan seleksi untuk 

menganalisis potensi dan efikasi isolat Actinomycetes sebagai penghasil senyawa 

antibakteri terhadap bakteri patogen manusia. Uji optimasi Actinomycetes potensial pada 

variasi suhu, waktu inkubasi, dan pH pertumbuhan; serta uji produksi melanin, hemolisis, 

dan berbagai fraksi pelarut. Efikasi senyawa antibakteri diuji dalam bentuk massa sel 

(suspensi sel) dan crude metabolit terhadap bakteri patogen manusia Gram positif dan 

negatif. Senyawa antibakteri yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri patogen 

ditentukan konsentrasi hambat minimum (KHM) dan berat molekulnya ditentukan dengan 

LC-MS. Tahap ketiga adalah karakterisasi dan identifikasi filogenetik isolat Actinomycetes 

yang terbaik sebagai penghasil senyawa antibakteri patogen manusia berdasarkan 

similaritas sekuen 16S rDNA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tegakan tumbuhan Leda di daerah 

Anaso-Rorekatimbu dengan kondisi tegakan tumbuhan Ebony di daerah Sedoa-Poso pada 

umumnya berbeda, namun densitas Actinomycetes relatif sama. Actinomycetes rhizosfer 

tumbuhan Leda dan Ebony yang berhasil diisolasi secara berurutan masing-masing 

sebanyak 15 dan 17 isolat. Isolat Actinomycetes L213 dari rhizosfer Leda paling potensial, 

memiliki daya hambat spektrum luas, dan mampu menghambat keempat bakteri uji S. 
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aureus, MRSA, V. cholera, dan EPEC; dengan daya hambat berturut-turut sebesar 18,94 ± 

0,34 mm, 19,90 ± 1,40 mm, 21,10 ± 0,26 mm, dan 22,24 ± 0,24 mm. Isolat Actinomycetes 

E512 dari rhizosfer Ebony juga memiliki daya hambat spektrum luas dan mampu  

menghambat keempat spesies bakteri patogen V. cholera,  EPEC,  MRSA, dan  S. aureus 

dengan daya hambat berturut-turut sebesar 18,55 ± 0,46 mm, 18,73 ± 1,02 mm, 19,81 ± 0,47 

mm, dan 20,06 ± 0,75 mm.  

Crude antibakteri isolat L213 (Leda) memiliki konsentrasi hambat terendah (KHM) 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen S. aureus, EPEC, MRSA, dan V. cholerae 

berturut-turut adalah 125 ppm, 125 ppm, 250 ppm, dan 250 ppm. Crude antibakteri isolat 

E512 (Ebony) memiliki KHM terhadap bakteri patogen S. aureus, EPEC, MRSA, dan V. 

cholerae berturut-turut adalah 250 ppm, 250 ppm, 500 ppm, dan 500 ppm. Crude antibakteri 

isolat L213 dan E512 hasil ekstraksi menggunakan pelarut kloroform dan memiliki aktivitas 

antibakteri lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak metanol, etil asetat, dan n-heksan. 

Senyawa dominan dalam isolat L213 adalah antibakteri yang memiliki massa molekul 

371,647 m/z dengan rumus molekul C20H20O7 yang merupakan senyawa Aurantine, 

sedangkan senyawa antibakteri yang dihasilkan isolat E512 memiliki massa molekul 575,60 

m/z tetapi belum diketahui nama senyawanya. Meskipun demikian, ada senyawa yang 

memiliki karakteristik yang mirip dengan senyawa isolat E512 dengan berat molekul 606 

g/mol dengan rumus molekul C27H38N6O10 sebagai senyawa Levomycin. Senyawa 

antibakteri isolat ini dikategorikan sebagai senyawa baru karena memiliki aktivitas 

antibakteri yang berbeda dengan temuan sebelumnya sebagai antikanker dan antifungi. 

Kedua senyawa ini dikategorikan sebagai antibakteri yang berspektrum luas yang efektif 

terhadap bakteri patogen serta tidak toksik terhadap manusia. 

Telah berhasil diisolasi 32 isolat Actinomycetes rhizosfer tumbuhan Eucalyptus 

deglupta Blume. dan Diospyros celebica Bakh., namun yang potensial sebagai penghasil 

antibakteri patogen manusia yaitu isolat L213, L411, L433, E416, dan E512. Pelarut terbaik 

untuk mengekstrak senyawa antibiotik Actinomycetes terpilih sebagai antibakteri patogen 

manusia adalah khloroform. Crude isolat L213 memiliki aktivitas terbaik diikuti isolat E512 

dengan daya hambat spektrum luas dan efektif menghambat keempat jenis bakteri patogen 

uji. Berdasarkan similaritas sekuen 16S rDNA isolat L213 diidentifikasi sebagai 

Streptomyces aurantiacus LMG 19358 (similaritas 99 %), sedangkan isolat E512 sebagai 

Streptomyces globisporus KCTC 9026 dengan similaritas 99 %.   
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SUMMARY 

The Diversity and Potency of Rhizosphere Actinomycetes of Eucalyptus deglupta 

Blume. and Diospyros celebica Bakh. in Lore Lindu National Park, Central 

Sulawesi, as Human Pathogenic Antibacterial  
 

Muhammad Alwi, Suharjono, Tri Ardyati, Subandi 

Doctoral Program of Biology, Department of Biology  

Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Brawijaya University 

2019 

 

The increased cases of infectious diseases and inappropriate uncontrolled use of 

antibiotics have accelerated the emergence of bacterial strains with antibiotic resistance. 

Therefore, the exploration of new antibiotic-producing microbes becomes important. 

Actinomycetes are popular and considered as potential research objects as they have high 

economic value due to their antimicrobial compounds. Indonesia has a diversity of 

ecosystems and Actinomycetes due to its tropical climate. Actinomycetes that live in the 

rhizosphere of certain plants such as Eucalyptus deglupta Blume. and Diospyros celebica 

Bakh. has the potency to produce antibacterial compounds to inhibit pathogenic bacteria in 

humans. Actinomycetes samples were collected from the rhizosphere of Leda and Ebony 

plants in the Lore Lindu National Park (TNLL), Central Sulawesi.  

This study aimed to 1) isolate various Actinomycetes from rhizosphere of Leda and 
Ebony plants in TNLL as a producer of human pathogen antibacterial compounds, 2) 

screening Actinomycetes isolated from Leda and Ebony rhizosphere which have the highest 

antibacterial activity against pathogenic bacteria, 3) evaluate the best solvents for the 

extraction of Actinomycetes that can support the antibacterial activity of the isolates, 4) 

analyze the potency inhibitory activity of Actinomycetes isolates for various human 

pathogenic bacteria, and 5) identify the best Actinomycetes isolate that produce antibacterial 

compounds for pathogenic bacteria based on 16S rDNA sequences. 

This study was conducted in three stages. The first stage included sampling, isolation, 

and screening of Actinomycetes. The samples of the rhizosphere (soil) were collected 

according purposive sampling method combined with the quadrant method by measuring 

various environmental factors. The second stage was analyzed the potency and efficacy of 

Actinomycetes isolate to produce antibacterial compounds. The optimization test of 

Actinomycetes was covered out of variations of temperature, incubation time, and growth 

pH, as well as melanin production test, hemolysis, and solvent fraction. The efficacy of 

antibacterial compounds was tested as bacterial cell mass and crude cell-free supernatant 

against Gram-positive and negative bacteria. The effectivity of antibacterial compounds to 

inhibit the growth of pathogenic bacteria was determined by the minimum inhibitory 

concentration (MIC) and the molecular weight was determined by LC-MS. The third stage 

was the characterization and identification of the best Actinomycetes isolate for the 

antibacterial agent based on the similarity of the 16S rDNA sequence. 

The habitus condition of Leda (Eucalyptus deglupta) in Anaso-Rorekatimbu area was 

different from the Ebony (Diospyros celebica) in Sedoa-Poso. However, the density of 

Actinomycetes was relatively the same. Actinomycetes were successfully isolated from the 

Leda and Ebony rhizospheres, as many as 15 isolates and 17 isolates, respectively. The 

isolate L213 from Leda rhizosphere was the most potency, had a broad spectrum and it was 

able to inhibit the four test bacteria (S. aureus, MRSA, V. cholera, and EPEC), with 

inhibition diameter are 18.94±0.34 mm, 19.90±1.40 mm, 21.10±0.26 mm, and 22.24±0.24 

mm, respectively. In addition, the isolate E512 from Ebony rhizosphere also has broad-
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spectrum inhibitory and it was able to inhibit all pathogenic bacteria (V. cholera, EPEC, 

MRSA, and S. aureus) wide 18.55±0.46 mm, 18.73±1.02 mm, 19.81±0.47 mm, and 

20.06±0.75 mm, respectively. 

The crude metabolite of L213 isolate had the lowest Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) to inhibit the growth of S. aureus, EPEC, MRSA, and V. cholerae, 

with the concentrations were 125 ppm, 125 ppm, 250 ppm, and 250 ppm, respectively. The 

crude antibacterial compound of E512 isolate had MIC on the pathogenic bacteria of S. 

aureus, EPEC, MRSA, and V. cholerae were 250 ppm, 250 ppm, 500 ppm, 500 ppm, and 

500 ppm, respectively. Furthermore, the crude metabolite of L213 and E512 isolates 

extracted using chloroform solvents had the highest antibacterial activity compared to 

methanol, ethyl acetate, and n-hexane solvents. The antibacterial metabolite of L213 had a 

molecular weight of 371,647 m/z, molecular formula of C20H20O7 which is assumed as 

Aurantine compound, while the antibacterial compound produced by E512 isolate had a 

molecular weight of 575.60 m/z but the name of the compound is still unknown. 

Nonetheless, there was compound that had characteristics similar to isolate E512 with a 

molecular weight of 606 g/mol, it was molecular formula of C27H38N6O10 as a Levomycin. 

The antibacterial compound of this isolate is categorized as a new compound as it has 

different antibacterial activity than the previous findings as anticancer and antifungal. Both 

of these compounds are categorized as broad-spectrum antibacterial and are not toxic to 

humans. 

Based on observations toward 32 Actinomycetes from rhizosphere isolates of 

Eucalyptus deglupta Blume. and Diospyros celebica Bakh. however, the potential as an 

antibacterial producer of human pathogens are isolates L213, L411, L433, E416, and E512. 

Chloroform was the best solvent for Actinomycetes metabolites. The crude metabolite of 

L213 isolates had the best activity followed by E512 isolate with broad-spectrum inhibitory 

and it was able to inhibit wide types of pathogenic bacterial tests. Based on 16S rDNA 

sequence similarity, isolate L213 was identified as Streptomyces aurantiacus LMG 19358 

and isolate E512 as Streptomyces globisporus KCTC 9026 with 99% similarity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Peningkatan kasus penyakit infeksi dan makin resistennya mikroba patogen terhadap 

obat-obatan yang ada, merupakan tantangan bagi industri farmasi dalam menyediakan 

produk antibiotik. Terbatasnya jumlah antibiotik merupakan masalah serius dalam 

pengobatan penyakit infeksi yang diakibatkan oleh meningkatnya resistensi bakteri patogen 

terhadap antibiotik yang tersedia. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan tidak 

terkontrol telah mengakselerasi timbulnya strain bakteri yang bersifat resisten terhadap 

antibiotik yang biasa disebut MDR (multi drug resistance) (Abbanat dkk., 2003). 

Kecemasan yang muncul dalam penanganan penyakit infeksi akibat strain MDR mendorong 

berbagai penelitian untuk mengeksplorasi mikroba khususnya Actinomycetes yang 

menghasilkan senyawa antibiotik baru (Subramani & Aalbersberg, 2013). Berdasarkan data 

penelitian menunjukkan kematian akibat penyakit infeksi masih relatif tinggi. Setiap tahun 

penyakit infeksi dapat menyebabkan kematian sekitar 3,5 juta orang (WHO, 2014). 

Kemampuan bakteri patogen meningkatkan resistensi terhadap antibiotik semakin 

tinggi dan beragam. Mikroba memiliki berbagai strategi untuk melawan efek antibiotik dan 

memiliki mekanisme yang efisien untuk mewariskan sifat resistensi tersebut pada 

keturunannya (Mardiastuti dkk., 2007; Fair & Tor, 2014). Mekanisme resistensi tersebut 

dikembangkan mikroba melalui berbagai cara misalnya perubahan struktur sel mikroba, 

baik reseptor atau perubahan yang lain misalnya gangguan pembentukan sterol membran 

sel (Davelos dkk., 2004). Resistensi mikroba terhadap senyawa antibakteri selain 

menyebabkan kegagalan pengobatan juga meningkatkan biaya pengobatan. Kegagalan 

pengobatan akibat resistensi tidak dapat diatasi dengan menaikkan dosis obat tetapi harus 

dilakukan penggantian obat. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mencari 

antibakteri yang lebih efektif dari antibakteri yang ada melalui sintesis atau isolasi dari 

sumber alami yang potensial (Allen & Nicas, 2003; Khaliq dkk., 2013). Antimikroba yang 

berasal dari alam tetap menjadi sumber yang menjanjikan untuk mendapatkan struktur 

antibiotik yang baru, meskipun perlu pendekatan baru untuk mendapatkan isolat-isolat 

mikroba, khususnya dari rhizosfer (Barreto dkk., 2008; Sembiring, 2009; Zhao dkk., 2012; 

Trabelsi dkk., 2016; Kumar dkk., 2017; Das dkk., 2018)). 

Actinomycetes merupakan mikroba tanah yang banyak dikaji potensinya karena 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi, diantaranya sebagai penghasil antibiotik (antibakteri), 
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antifungi, antivirus, kemoterapeutik (agen antikanker), enzim, dan imunosupresan (Raja & 

Prabakarana, 2011; Rajeswari dkk., 2015; Lima dkk., 2017). Barakate dkk. (2002) dan 

Oskay dkk. (2004) menyatakan bahwa semua antibiotik yang telah ditemukan, dua per 

tiganya dihasilkan oleh Actinomycetes. Dari 22.000 jenis antibiotik yang ditemukan, sekitar 

75 % dari jumlah tersebut dihasilkan oleh Actinomycetes dari Genus Streptomyces (Berdy, 

2012; Abid dkk., 2016). Dengan demikian Actinomycetes merupakan mikroba tanah yang 

mempunyai peran utama pada bidang kesehatan. Upaya pencarian spesies Actinomycetes 

yang baru sebagai penghasil antibakteri patogen telah banyak dilakukan di tanah hutan, 

pertanian, perkebunan, sedimen, perairan tawar sampai di perairan laut (Debananda dkk., 

2009; Xu dkk., 2014; Charousova dkk., 2015; Khandan & Janardhana, 2015). 

Pencarian antibakteri baru dari bioaktif mikroba menjadi obyek penting yang terus 

dilakukan hingga saat ini (Busti dkk., 2006). Penemuan senyawa aktif termasuk antibakteri 

pada tahun 1940-an hanya berkisar 10 sampai 20 senyawa, dan mengalami peningkatan 

yang drastis dalam kurun waktu 20 tahun menjadi 1.000 senyawa. Pada tahun 2002 lebih 

dari 22.000 senyawa bioaktif metabolit sekunder termasuk antimikroba telah dipublikasi. 

Sumber utama senyawa bioaktif tersebut umumnya berasal dari kelompok Actinomycetes 

(Berdy, 2005). 

Isolasi strain baru anggota Actinomycetes pada berbagai habitat dan metode skrining 

senyawa bioaktif baru menjadi fokus kajian yang banyak dilakukan untuk menemukan 

antibiotik baru yang lebih potensial. Meskipun penelitian telah menggunakan berbagai 

metode isolasi baru, namun jumlah mikroba yang berhasil diisolasi masih sedikit 

dibandingkan jumlah mikroba sesungguhnya yang ada. Data penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah mikroba yang diketahui saat ini hanya sekitar 10 % dari total mikroba yang ada di 

dunia (Takahashi & Omura, 2003). Berdasarkan data The Antibiotic Literature Database 

(ABL) diketahui bahwa terdapat 46,30 % Actinomycetes langka telah ditemukan. Dari 

jumlah tersebut sebanyak 40,40 % merupakan genus baru Actinomycetes (Lazzarini dkk., 

2000). Data ini menunjukkan bahwa keragaman maupun jumlah Actinomyctes cukup tinggi 

sehingga potensi untuk menemukan jenis baru yang menghasilkan senyawa bioaktif baru 

masih tinggi. 

Tanah merupakan habitat kompleks bagi berbagai jenis mikroba seperti bakteri, 

jamur, protozoa, dan alga. Bakteri merupakan populasi terbesar dari seluruh kelompok 

mikroba yang jumlahnya mencapai 108 - 109 cfu/gram tanah. Bakteri dari kelompok 

Actinomycetes paling dominan dan mencapai populasi sekitar 106 - 107 cfu/gram tanah 

(Sylvia dkk., 2005; Barreto dkk., 2008). Jumlah bakteri pada tanah di daerah rhizosfer 
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lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan tanah bukan rhizosfer (Berg dkk., 2005). 

Tanah di daerah rhizosfer memiliki kandungan bahan organik dan kelembaban yang 

tinggi, serta aerasi dan pH tanah yang cocok bagi pertumbuhan Actinomycetes (Barreto 

dkk., 2008). 

Jumlah Actinomycetes di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan 

organik. Semakin tinggi kandungan bahan organik semakin banyak populasi 

Actinomycetes. Hutan merupakan ekosistem penyumbang bahan organik terbanyak di alam 

baik dalam jumlah maupun kualitas sehingga keragaman mikroba tanah di bawah tegakan 

hutan menjadi sangat tinggi. Faktor lingkungan seperti kondisi fisik dan komposisi kimiawi 

tanaman, kualitas dan kuantitas bahan organik tanah, serta komponen-komponen eksudat 

akar memengaruhi keragaman dan kelimpahan Actinomycetes (Zul dkk., 2007).  

Sumber mikroba yang penting untuk dieksplorasi adalah tanah hutan tropis khususnya  

daerah rhizosfer karena memiliki keragaman mikroba yang tinggi (Hartmann dkk., 2008). 

Hal ini berkaitan dengan kandungan sejumlah senyawa yang dapat bertindak sebagai 

substrat pertumbuhan mikroba. Selain kandungan hara yang cukup tinggi, di daerah 

rhizosfer juga terbentuk pola interaksi dengan mikroba yang hidup di sekitarnya, karena 

adanya metabolit sekunder yang dikeluarkan oleh tumbuhan (Hasegawa dkk., 2006). 

Dengan demikian terbentuk pula pola interaksi antara mikroba dengan tumbuhan dan 

mikroba dengan mikroba (Braga dkk., 2016). Kemampuan mengembangkan mekanisme 

kompetisi seperti mensintesis metabolit sekunder berupa antimikroba yang beragam dan 

unik menjadikan tempat ini memiliki beragam Actinomycetes (Tiwari & Gupta, 2012; Zhao 

dkk., 2012). Berdasarkan Muramatsu (2008) keragaman isolat dan kebaruan senyawa 

bioaktif dari sumber skrining merupakan hal penting dalam program pencarian obat bahan 

alam. Pencarian isolat Actinomycetes yang berbasis pada areal terestrial yang masih alami 

telah dilakukan untuk menghasilkan senyawa bioaktif baru berupa senyawa antibakteri 

patogen pada manusia (Kumar dkk., 2010; Cholarajan dkk., 2012; Mohamed dkk., 2017; 

Singh dkk., 2018). 

Keragaman Actinomycetes yang diperoleh pada tanah rhizosfer cukup tinggi, sehingga 

menyebabkan kesulitan untuk mengidentifikasi, baik pada tingkat genus maupun spesies. 

Secara konvensional, identifikasi bakteri termasuk Actinomycetes membutuhkan waktu 

lama, biaya mahal, dan kerja keras. Berbagai pendekatan dilakukan untuk mengidentifikasi 

dan skrining mikroba yang lebih efektif dan efisien. Pendekatan melalui analisis gen 

merupakan salah satu teknik identifikasi yang saat ini banyak digunakan untuk menemukan 

mikroba penghasil senyawa bioaktif yang potensial (Muramatsu, 2008). Penggunaan 
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metode analisis gen tertentu dapat digunakan untuk membedakan kelompok mikroba, baik 

pada tingkat genus, spesies, maupun strain.  

Indonesia terletak di kawasan tropis dan memiliki keragaman hayati yang tinggi, 

maka berpeluang memperoleh Actinomycetes yang baru. Salah satu wilayah di Indonesia 

yang potensial ialah Taman Nasional Lore Lindu (salah satu lokasi perlindungan hayati 

Sulawesi), luasnya 217.991,98 ha. Taman nasional tersebut memiliki kelembaban rata-rata 

98 %, kelimpahan zat hara, pH, dan suhu 22-34 oC, curah hujan rata-rata 2.000-4.000 

mm/tahun (Balai Besar TNLL, 2011) sehingga sangat cocok bagi kelangsungan hidup serta 

mendukung berbagai aktivitas mikroba termasuk Actinomycetes .   

Meskipun sumber mikroba telah banyak dieksplorasi khususnya di negara non-

tropis, akan tetapi sumber mikroba dari negara tropis justru belum banyak ditemukan 

padahal keragaman mikrobanya sangat tinggi. Menurut Qin dkk. (2009) Actinomycetes di 

negara tropis cukup potensial dalam menghasilkan antibakteri baru, namun diperlukan 

usaha keras karena penelitian tentang Actinomycetes di kawasan tropis belum banyak. 

Penelitian tentang skrining Actinomycetes penghasil antibakteri di Indonesia  masih 

sangat terbatas, utamanya di TNLL masih belum ada, padahal mempunyai keragaman 

hayati yang melimpah (termasuk Actinomycetes). Tumbuhan khas atau endemik pada suatu 

ekosistem sangat potensial sebagai sumber untuk memperoleh Actinomycetes. Bakteri ini 

mampu berasosiasi dengan tumbuhan untuk menghasilkan senyawa-senyawa antibiotik 

yang bermanfaat bagi dunia kesehatan (van der Meij dkk., 2017). Leda dan Ebony 

merupakan tumbuhan endemik di TNLL yang potensial sebagai sumber yang baru untuk 

mengisolasi Actinomycetes penghasil senyawa antibakteri patogen pada manusia. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa persenyawaan yang dihasilkan oleh Eucalyptus pada 

umumnya berbentuk volatil sebagai antibiotik dan antiseptik. Senyawa yang dihasilkan 

berasal dari asosiasi antara mikroba (fungi) dengan tumbuhan Eucalyptus (Kharwar dkk., 

2010). Demikian pula hasil ekstraksi organ akar Ebony Afrika (Diospyros mespiliformis 

Hochst.) yang satu klaster dengan Ebony Sulawesi (Diospyros celebica Bakh.) ditemukan 

berbagai senyawa seperti sitosterol, lupeol, betulin, diospyrin, diasquinone, plumbagin. 

Persenyawaan ini bersifat antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan 

Pseudomonas aeruginosa (Lajubutu dkk., 2006; Mohamed dkk., 2009; Jigam dkk.,2012).  

Selain itu, hasil ekstraksi serbuk gergaji batang Ebony (Diospyros celebica Bakh.) dengan 

etanol dihasilkan metabolit aktif sebagai antifungi terhadap Phytophthora palmivora Butler. 

(Alwi dkk., 2010). Oleh sebab itu, diperlukan eksplorasi untuk mendapatkan Actinomycetes 
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dari rhizosfer di Taman Nasional Lore Lindu guna mendapatkan senyawa-senyawa 

antibakteri yang bermanfaat di dunia kesehatan. 

 

1.2  Rumusan Masalah   

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keragaman isolat Actinomycetes dari tanah rhizosfer tumbuhan Leda dan 

Ebony di TNLL yang menghasilkan senyawa antibakteri patogen manusia? 

2. Bagaimanakah potensi isolat Actinomycetes rhizosfer tumbuhan Leda dan Ebony dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen manusia? 

3. Pelarut apakah yang terbaik untuk mengektraksi senyawa antibiotik dari isolat 

Actinomycetes sebagai antibakteri patogen manusia? 

4. Bagaimanakah potensi daya hambat, nilai KHM, dan berat molekul senyawa antibakteri 

dari crude metabolit isolat Actinomycetes terhadap berbagai bakteri patogen manusia? 

5. Spesies apakah Actinomycetes yang berasal dari tanah rhizosfer tumbuhan Leda dan 

Ebony di TNLL yang terbaik sebagai penghasil antibakteri patogen manusia? 
 

 

 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 
 

 

1.3.1 Tujuan umum  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap isolat 

Actinomycetes penghasil senyawa antibakteri patogen pada manusia yang diisolasi dari 

tanah rhizosfer tumbuhan Leda dan Ebony di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, 

Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengisolasi berbagai isolat Actinomycetes rhizosfer tumbuhan Leda dan Ebony di TNLL 

penghasil senyawa antibakteri patogen manusia.  

2. Menguji potensi isolat-isolat Actinomycetes dari rhizosfer tumbuhan Leda dan Ebony di 

TNLL dalam menghambat pertumbuhan berbagai bakteri patogen manusia.  

3. Mengevaluasi berbagai pelarut untuk ektraksi metabolit isolat Actinomycetes yang 

potensial menghambat pertumbuhan bakteri patogen manusia.  
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4. Menganalisis potensi daya hambat metabolit isolat Actinomycetes terhadap berbagai 

bakteri patogen manusia.   

5. Mengidentifikasi isolat Actinomycetes yang terbaik sebagai penghasil antibakteri 

patogen manusia berdasarkan sekuen 16S rDNA. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Eksplorasi Actinomycetes di hutan tropik Indonesia khususnya di TNLL Sulawesi 

Tengah sebagai penghasil senyawa antibakteri patogen pada manusia diharapkan 

bermanfaat untuk: 

1. Bidang penelitian/Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: 

 a.  Meningkatkan koleksi mikroba khususnya Actinomycetes indigenous Indonesia yang 

dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan senyawa antibakteri patogen pada manusia. 

 b. Diharapkan isolat yang ditemukan dapat dikaji lebih lanjut karena memiliki 

kespesifikan yang khas untuk diusulkan menjadi spesies baru. 

2. Bagi pemerintah/pemegang kebijakan: 

Hasil penelitian ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, khususnya kepada 

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu untuk melestarikan secara berkelanjutan Taman 

Nasional Lore Lindu sebagai ekosistem sumber plasma nutfah khususnya Actinomycetes 

indigenous TNLL yang unggul sebagai penghasil antibiotik terhadap bakteri patogen 

pada manusia. 

3. Bagi industri/praktisi: 

a. Meningkatkan ketersediaan obat khususnya antibiotik guna mendukung program 

peningkatan kesehatan masyarakat. 

b. Meningkatkan swasembada dan mengurangi impor obat khususnya antibiotik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) 

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dengan luas 217.991,98 ha merupakan kawasan 

konservasi terbesar di Sulawesi dan merupakan salah satu perwakilan keanekaragaman 

hayati di Bioregion Wallacea (Gambar 1). Taman Nasional tersebut dianggap sebagai 

representative protected area karena terletak di jantung Wallacea, selain itu merupakan 

salah satu dari 10 hotspot untuk keanekaragaman hayati unik di dunia sehingga mendapat 

predikat sebagai cagar biosfer sejak tahun 1977 oleh MAB-UNESCO (Ramadanil, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        Sumber: BBTNLL, (2011) 

 

Gambar 1.  Peta Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Sulawesi Tengah, berdasarkan 

wilayah kerja resort pengelolaan (c); Pulau Sulawesi (b); wilayah Indonesia (a) 

C 
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Taman Nasional Lore Lindu terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, 100 km ke arah 

selatan Kota Palu. Gambar 1 menunjukkan wilayah kerja resort pengelolaan Taman 

Nasional Lore Lindu. Secara geografis TNLL terletak pada 1o3’ – 1o58’ LS dan 119o58’ – 

120o20’ BT. Topografi TNLL bervariasi mulai dari datar, landai, agak curam, curam hingga 

sangat curam. Topografi berada pada ketinggian minimum 200 m dari permukaan laut (dpl) 

dan maksimum 2.610 m dpl (Gunung Rorekatimbu). Suhu di taman nasional tersebut antara 

22 - 34 oC, dengan curah hujan bagian utara 2.000 - 3.000 mm/tahun dan bagian selatan 

sekitar 3.000 - 4.000 mm/tahun, kelembaban udara 98 % dan pH tanah antara 5,6 – 8,5  

(BBTNLL, 2011; BPS, 2016). 

Secara administratif, TNLL terletak dalam dua wilayah kabupaten, yakni di 

Kabupaten Sigi dan Poso. Kawasan TNLL mempunyai iklim berbeda-beda. Berdasarkan 

skala tipe iklim Schmidt/Ferguson, maka TNLL kawasan utara beriklim tipe C/D (musiman) 

dengan curah hujan antara 855 - 1.200 mm/tahun, kawasan timur mempunyai tipe iklim B 

(agak musiman) dengan curah hujan antara 344 - 1.400 mm/tahun dan bagian barat bertipe 

iklim A (lembab permanen) dengan curah hujan antara 1.200 - 2.200 mm/tahun. Secara 

keseluruhan curah hujan di daerah inti bervariasi dari 2.000 - 3.000 mm/tahun di bagian 

utara dan 3.000 - 4.000 mm/tahun di bagian selatan, dengan kecepatan angin rata-rata 3,6 

km/jam (BBTNLL, 2011; BPS, 2016). 

Potensi yang dimiliki oleh TNLL sudah diakui oleh banyak pihak, diantaranya sebagai 

kawasan burung endemik yang merupakan habitat berbagai jenis burung khas daerah 

Wallacea. Ada sekitar 224 jenis burung telah ditemukan di Sulawesi, 97 jenis merupakan 

endemik Sulawesi, dan 83 % burung endemik tersebut terdapat di TNLL. Taman Nasional 

Lore Lindu juga diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati Sulawesi, yang memiliki 

berbagai tipe vegetasi. Lore Lindu dikenal sebagai kawasan ekologi sebagai contoh untuk 

ekosistem terestrial dunia, karena kawasan ini kaya spesies organisme dan spesies endemik. 

Beberapa fauna endemik yang ada dalam TNLL adalah Anoa (Anoa quades), Kera Hitam 

(Macaca tonkeana), Tarsius Sulawesi (Tarsius spectrum), dan Rusa (Cervus timorensis). 

Potensi flora endemiknya antara lain Wanga (Pige fettitans), Leda (Eucalyptus deglupta), 

dan berbagai jenis anggrek alam (BBTNLL, 2009). 

Potensi yang tidak kalah penting dari Taman Nasional Lore Lindu adalah fungsinya 

sebagai sumber mata air bagi daerah di sekitarnya, terutama masyarakat dari Kabupaten 

Poso, Sigi, dan Kota Palu. Dari hasil penelitian The Nature Conservation, perkiraan tata 

nilai air yang berasal dari Taman Nasional Lore Lindu adalah 89,9 milyar rupiah per tahun, 

yang dihitung untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan kebutuhan 
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rumah tangga. Fakta menunjukkan, meskipun Lembah Palu dikenal sebagai daerah paling 

kering di Indonesia, namun sawah irigasi masih dapat tumbuh subur menghiasi bentang 

alam wilayah ini. Oleh karena itu fungsi TNLL yaitu sebagai daerah tangkapan air yang 

mengaliri Sungai Gumbasa yang melayani kebutuhan air masyarakat Kota Palu dan 

sekitarnya (BBTNLL, 2009). 

Berdasarkan data ekologi dan vegetasi TNLL memiliki keanekaragaman jenis flora 

dan fauna yang sangat tinggi dan dipastikan keragaman mikrobanya juga sangat tinggi, 

tetapi informasi tentang kajian mikroba khususnya Actinomycetes belum ada. Berdasarkan 

uraian terdahulu banyak jenis flora yang belum terekam dalam pustaka apalagi data 

mikrobanya. Di sisi lain berbagai aktivitas manusia seperti pengambilan rotan dan kayu, 

pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan terus berkembang. Hal ini berdampak pada 

menurunnya keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem di kawasan ini (BBTNLL, 2009; 

Ramadanil, 2012). 

 

2.2 Tinjauan Umum Tumbuhan Leda (Eucalyptus deglupta Blume.) dan Ebony 

(Diospyros celebica Bakh.) 

 

2.2.1 Tumbuhan Leda (Eucalyptus deglupta Blume.) 

Nama ilmiah dari tumbuhan Leda adalah Eucalyptus deglupta Blume. Eucalyptus 

merupakan tumbuhan endemik yang berasal dari Indonesia, Australia, dan Tasmania, 

kemudian menyebar ke India, Afrika, Brazilia, California, Hawaii, dan Portugal. Ada dua 

spesies anggota Genus Eucalyptus yang tumbuh di wilayah Indonesia (Maluku, Sulawesi, 

dan Nusa Tenggara) yaitu Eucalyptus urophylus dan Eucalyptus deglupta. Khusus di 

kawasan TNLL ditumbuhi E. deglupta Blume. (Gambar 2) (BBTNLL, 2009; Ramadanil 

dkk., 2011; Ramadanil, 2012). 

Daun Eucalyptus mengandung berbagai senyawa seperti minyak atsiri yang bersifat 

antibakteri, tanin, fenol, flavonoid (eucalyptin), aldehid, dan keton. Senyawa yang 

dihasilkan oleh Eucalyptus pada umumnya berbentuk volatil sebagai antibiotik dan 

antiseptik. Senyawa yang dihasilkan berasal dari asosiasi antara mikroba (fungi) dengan 

tumbuhan Eucalyptus. Salah satu jenis mikroba yang berasosiasi dengan Eucalyptus untuk 

menghasilkan senyawa kimia adalah Muscodor albus dan Gliocladium roseum (Kharwar 

dkk., 2010). 

Minyak esensial yang dihasilkan oleh Eucalyptus mempunyai aktivitas sebagai 

antibakteri dan antivirus. Jenis-jenis bakteri yang mampu dihambat pertumbuhannya adalah 
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Streptococcus pyogenes, S. pneumonia, S. agalactiae, Staphylococcus aureus dan beberapa 

jenis virus seperti Haemophilus influenza dan Parainfluenzae (Cermelli dkk., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen pribadi, (2015) 

Gambar 2. Morfologi Leda (Eucalyptus deglupta Blume.) 

 

Kehadiran bakteri tanah di daerah rhizosfer khususnya Actinomycetes merupakan 

promotor pertumbuhan tanaman dan agen kontrol biologis terhadap penyakit-penyakit yang 

disebabkan oleh mikroba patogen. Menurut Peralta dkk. (2012) keberadaan mikroba 

rhizosfer Eucalyptus berperan dalam sintesis fitohormon IAA dan mampu menghasilkan 

siderofor. Bakteri penghasil siderofor memberikan sumbangan yang besar kepada tumbuhan 

inang dalam bentuk ketersediaan unsur besi yang dibutuhkannya dan sekaligus dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba patogen yang berada di sekitar rhizosfer. Beberapa hasil 

penelitian menyatakan bahwa keragaman struktural dan fungsional populasi bakteri dan 

Actinomycetes yang berada di daerah rhizosfer disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

jenis tumbuhan, lokasi dan komposisi eksudat yang diekskresikan oleh akar, dan jenis tanah 

tempat tumbuhnya tumbuhan tersebut (Duineveld dkk., 2001; Peralta dkk., 2012; Varghese 

dkk., 2014). 

Eucalyptus deglupta Blume. adalah satu-satunya anggota Genus Eucalyptus yang 

dapat beradaptasi dengan baik pada hutan hujan pegunungan dataran rendah (Gambar 2). 

Spesies ini tidak dapat tumbuh dengan baik pada daerah kering, tetapi mampu tumbuh 

dengan baik pada daerah dengan curah hujan tinggi lebih dari 1.800 mm/tahun. Walaupun 

menyukai daerah dengan curah hujan tinggi, spesies ini tidak menyukai areal tergenang. 
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Eucalyptus deglupta tersebar di daerah beriklim tropis, pada ketinggian 0-1.800 m dari 

permukaan laut. Eucalyptus deglupta tumbuh dengan baik pada tanah dengan tekstur pasir 

dan tanah bertekstur lempung, atau tanah yang berasal dari abu vulkanik dengan pH 6-7,5 

(BBTNLL,  2011; Ramadanil, 2012). 

 
 

2.2.2 Tumbuhan Ebony (Diospyros celebica Bakh.) 

Ebony adalah tumbuhan berupa pohon, merupakan penghasil kayu mahal dari Famili 

Ebenaceae. Nama ilmiahnya adalah Diospyros celebica Bakh. dan merupakan tumbuhan 

endemik yang banyak tumbuh di kawasan hutan alam Sulawesi. Tumbuhan ini masih 

tumbuh secara alamiah di wilayah Kabupaten Poso, Parigi Moutong, dan Donggala yang 

termasuk dalam kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu, sedangkan di wilayah Sulawesi Selatan 

masih ditemukan di daerah Malili Kabupaten Luwu Utara (Hendromono & Allo, 2008). 

Tumbuhan ini berbatang lurus dan tegak yang mencapai ketinggian 40 m dari 

permukaan tanah. Diameter batang bagian bawah dapat mencapai satu meter dan biasanya 

mempunyai akar banir. Kulit batangnya beralur dan mengelupas kecil-kecil serta berwarna 

coklat hitam. Daun tumbuhan ini berupa daun tunggal yang tersusun berseling berbentuk 

jorong memanjang dengan ujung meruncing. Permukaan atas daun mengkilap seperti kulit 

yang berwarna hijau tua, sedangkan permukaan bawah daun tampak berbulu dan berwarna 

hijau keabu-abuan (Gambar 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: Dokumen pribadi (2015) 

Gambar 3. Morfologi Ebony (Diospyros celebica Bakh.) 
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Tumbuhan Ebony (Diospyros celebica Bakh.) merupakan salah satu jenis pohon 

Indonesia yang ukurannya besar. Di daerah Sulawesi, tumbuhan Ebony dipandang sebagai 

primadona dan merupakan jenis endemik Sulawesi. Penyebaran tumbuhan ini secara alami, 

dan hanya tumbuh di daerah Sulawesi terutama Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. 

Habitat yang disenangi adalah tanah yang bertekstur liat sampai berpasir pada ketinggian 

700 m dari permukaan laut (Ramadanil dkk., 2011; Ramadanil, 2012).  

Berdasarkan analisis pohon filogeni, maka Diospyros celebica Bakh. termasuk satu 

klaster dengan Ebony Afrika (D. mespiliformis Hochst.) (Alaklabi dkk., 2014). Ekstrak daun 

Diospyros mespiliformis Hochst. mengandung alkaloid, tanin, saponin, glikosida, steroid, 

flavonoid, terpenoid, disquinone, dan plumbagin yang memiliki aktivitas penghambatan 

pertumbuhan beberapa jenis bakteri patogen, seperti Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Shigella sp. Selain itu juga mempunyai aktivitas 

penghambatan pertumbuhan terhadap Plasmodium falciparum dan  P. berghei (Dangoggo 

dkk., 2012). Hasil ekstraksi organ akar Ebony Afrika (Diospyros mespiliformis Hochst.) 

ditemukan pula berbagai senyawa seperti sitosterol, lupeol, betulin, diospyrin, diasquinone, 

plumbagin yang bersifat antibakteri terhadap jenis bakteri Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa (Lajubutu dkk., 2006; Mohamed dkk., 

2009; Jigam dkk.,2012).  

Secara keseluruhan organ tumbuhan D. mespiliformis Hochst. mengandung senyawa 

seperti saponin, tanin, minyak atsiri, alkaloid, dan fenol yang mempunyai aktivitas 

antibakteri. Daya hambat senyawa tersebut terhadap pertumbuhan bakteri yang paling 

signifikan pada Shigella sp., Escherichia coli, dan Streptococcus sp. Ketiga jenis bakteri ini 

adalah patogen klinis (Shagal dkk., 2012). 

 

 

2.3  Tanah dan Mikroba Rhizosfer 

Rhizosfer merupakan bagian dari tanah yang berada di sekitar perakaran tumbuhan 

dan berperan sebagai pertahanan luar bagi tumbuhan terhadap serangan patogen akar. 

Konsep rhizosfer pertama kali dikemukakan oleh Hiltner pada tahun 1904 sebagai bagian 

dari tanah yang dipengaruhi oleh akar, dan sebagai titik sentral terjadinya proses-proses 

penting terbentuknya nutrisi tumbuhan (Schenk dkk., 2012). Pengaruh rhizosfer 

menggambarkan fenomena yang terjadi sebagai interaksi antara tanah, biomassa, dan 

aktivitas mikroba yang meningkat sebagai akibat dari eksudasi senyawa-senyawa yang 

dihasilkan oleh akar tumbuhan (Berg  dkk., 2005). Interaksi sangat kompleks yang terjadi 

di dalam rhizosfer yaitu interaksi antara patogen tular tanah dan antagonisnya menjadi 
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bagian yang sangat penting untuk ketersediaan nutrisi dan kesehatan tumbuhan (Whipps, 

2001). 

Tanah merupakan habitat kompleks sebagai tempat terjadinya interaksi berbagai 

macam bakteri, fungi, protozoa, dan alga. Hanya sekitar 10 % mikroba tanah yang telah 

dikultur sehingga masih terbuka lebar untuk mempelajari tanah sebagai lingkungan untuk 

kehidupan miroba. Mikroba ditemukan hidup secara bebas atau menempel pada permukaan 

partikel-partikel tanah, tetapi sebagian besar bakteri tanah ada dan melakukan interaksi 

dengan akar-akar tanaman yang dikenal dengan istilah rhizosfer. Barreto dkk. (2008) dan 

Qin dkk. (2009) membagi rhizosfer menjadi endorhizosfer, rizoplan, dan ektorhizosfer 

berdasarkan kaitannya dengan bagian jaringan akar, permukaan akar, dan yang berasosiasi 

dengan akar tanaman. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa densitas bakteri yang ditemukan di sekitar 

akar tumbuhan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah di sekitarnya. Jumlah 

Actinomyetes rhizosfer dapat mencapai dua kali lipat (Sutedjo & Kartasapoetra, 1996) atau 

tiga kali lipat (Sembiring, 2009) dibandingkan dengan daerah di luar rhizosfer. Bakteri 

merupakan populasi terbesar dari seluruh kelompok mikroba yang mendiami tanah yang 

jumlahnya mencapai 108 - 109 cfu/gram tanah. Actinomycetes adalah kelompok bakteri yang 

paling dominan yang mencapai populasi 106 - 107 cfu/gram tanah (Sylvia dkk., 2005). 

Jumlah tersebut masih lebih banyak pada daerah rhizosfer, yaitu daerah di sekitar perakaran 

tanaman (Berg dkk., 2005; Yilmaz dkk., 2008). Hal ini disebabkan banyaknya eksudat yang 

diekskresikan oleh perakaran tumbuhan. Senyawa inilah yang mendukung laju 

pertumbuhan dan aktivitas mikroba yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang 

jauh dari perakaran tanaman. 

Ketersediaan sumber C, N, dan energi yang berasal dari akar berguna untuk kehidupan 

mikroba patogen maupun non-patogen. Hal tersebut disebabkan meningkatnya laju 

ketersediaan senyawa organik terlarut yang berasal dari eksudasi akar tanaman khususnya 

monomer karbohidrat dan asam amino. Komposisi dan jumlah eksudat akar sangat 

bergantung pada spesies tanaman, juga kondisi abiotik yang ada seperti kandungan air dan 

suhu (Soderberg & Baath, 1998). 

Mikroba rhizosfer mampu meningkatkan eksudasi akar melalui pembentukan hormon 

tanaman atau secara langsung melalui kerusakan fisik akar (Barreto dkk., 2008). Secara 

umum rhizosfer yang kaya nutrisi secara alami dikolonisasi/dimanfaatkan oleh bakteri dan 

fungi patogen yang berpengaruh pada pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas 

tanaman. Beberapa interaksi antara bakteri, fungi, dan akar dapat memberi manfaat, 
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kerugian atau pengaruh netral terhadap tanaman yang sangat bergantung pada tipe interaksi 

simbion serta kondisi tanah.  

Actinomycetes diketahui sebagai kelompok mikroba yang tersebar luas di alam dan 

juga dikenal sebagai saprofit di tanah. Umumnya Actinomycetes di dalam tanah didominasi 

oleh Genus Streptomyces. Streptomyces merupakan genus terbanyak dari Actinomycetes 

yang hidup dan ditemukan di daerah rhizosfer tanaman dan banyak mendapat perhatian 

karena dapat dimanfaatkan untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Reddy dkk., 

2011). Kemampuan Streptomyces menghambat pertumbuhan bakteri patogen tersebut 

disebabkan oleh senyawa antibakteri ataupun enzim-enzim yang dihasilkannya yang dapat 

merusak dinding sel bakteri (Panjiar dkk., 2013). 

2.4  Karakter Umum Actinomycetes 

Pada awalnya Actinomycetes digolongkan dalam kelompok fungi, sebab kenampakan 

morfologi dan pertumbuhannya yang mirip dengan fungi membentuk miselium sehingga 

Actinomycetes disebut sebagai “Ray Fungi”. Namun dengan berkembangnya Ilmu 

Mikrobiologi, maka akhirnya Actinomycetes digolongkan ke dalam bakteri dengan 

mengamati selnya yang memiliki nukleoid dan penyusun dinding selnya bukan kitin dan 

selulosa, namun berupa polimer peptidoglikan (Goodfellow & O’Donel, 1994; Intra dkk., 

2011). 

Sifat bakteri ditunjukkan oleh hasil pewarnaan sebagai Gram positif, sedangkan sifat 

fungi ditunjukkan oleh pembentukan spora dan hifa yang bercabang-cabang membentuk 

miselium. Hasil penelitian secara cermat pada komposisi kimia dan strukturnya (terutama 

DNA) menunjukkan bahwa Actinomycetes merupakan kelompok prokariot dan ditempatkan 

dalam Domain Bacteria. Mikroba ini umumnya tumbuh membentuk filamen dibandingkan 

sebagai sel-sel tunggal. Actinomycetes yang tumbuh mampu menghasilkan filamen 

bercabang-cabang yang rumit dan disebut juga dengan miselium. Miselum tersebut dapat 

juga dinyatakan sebagai miselia aerial/udara karena tumbuh pada permukaan media, 

sebaliknya yang menancap masuk ke dalam media disebut sebagai miselium substrat. 

Ukuran miselium umumnya memiliki diameter 0,5-1,0 m, dengan panjang yang tidak 

tentu, dan tidak memiliki sekat pada fase vegetatif (Madigan dkk., 2005). Miselium 

aerial dapat berwarna putih, kelabu, merah, kuning, coklat, hijau, atau suatu tipe warna 

lainnya. Hifa yang pendek cenderung berkembang dengan suatu penampilan yang pucat 

atau panjang membentuk semacam lapisan yang tebal, menutupi permukaan pada 
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perkembangan vegetatif atau mungkin membentuk suatu jaringan yang halus (Sutedjo & 

Kartasapoetra, 1996; Tortora dkk., 2010). 

Sebagian besar Actinomycetes mampu menghasilkan spora seperti halnya fungi 

atau jamur. Spora Actinomycetes disebut eksospora, karena terbentuk tidak dari dalam 

sel serta memiliki dinding yang tidak terlalu tebal. Beberapa Actinomycetes seperti 

Mycobacterium sp. dan Nocardia sp. tidak membentuk miselia dan tumbuh sebagai 

pleomorfik. Beberapa Actinomycetes tidak membentuk spora secara langsung pada 

miselium udara, tetapi justru membentuk sporangia. Anggota Genus Streptomyces 

memiliki miselium permanen, miselium udaranya seringkali berkembang dengan baik 

dan mengandung hifa udara (sporofor). Genus ini dikarakterisasi dengan pertumbuhan 

koloni yang spesifik. Koloninya bukanlah akumulasi dari sel-sel tunggal yang seragam 

seperti halnya bakteri umumnya, melainkan bentuk massa filamen yang bercabang-

cabang (Lazzarini dkk., 2000; Qin dkk., 2009). 

Actinomycetes merupakan bakteri Ordo Actinomycetales dan merupakan kelompok 

terbesar mikroba tanah. Meskipun Actinomycetes dikelompokkan sebagai mikroba 

prokariotik, namun secara morfologi memiliki diferensiasi yang sangat tinggi. Mikroba 

ini memiliki kemiripan dengan mikroba eukariotik yang dicirikan oleh pembentukan 

filamen bercabang sehingga menyerupai fungi (Osada, 2001). Diferensiasi selular 

ekstensif tampak dalam pertumbuhannya, selain itu pembesaran dan pembelahan selnya 

berbeda dengan bakteri uniselular lain. Hifa vegetatif tumbuh memanjang berupa 

kumpulan filamen bercabang-cabang tetapi tanpa mengalami pembelahan sel, hanya genom 

saja yang mengalami pembelahan sehingga hasilnya adalah sel panjang dengan multiple 

copy genom (Paradkar dkk., 2003). 

Di alam, Actinomycetes dapat ditemui sebagai konidia atau bentuk vegetatif. Populasi 

di alam dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kandungan bahan organik, pH, 

kelembaban, suhu, musim, kedalaman, dan sebagainya (Barreto dkk., 2008; Ruiz dkk., 

2010). 

Actinomycetes yang tersebar di alam terbagi atas dua subgrup yaitu, bentuk oksidatif 

(umumnya ditemukan di habitat tanah) dan bentuk fermentatif (hidup pada rongga manusia 

dan binatang). Sifat Actinomycetes bermacam-macam seperti hidup sebagai patogen, 

simbiosis komensal dengan tanaman, dan penambat nitrogen. Ciri umum Actinomycetes 

yaitu pembentukan miselium substrat dan miselium udara pada media padat, bersifat Gram-

positif, membentuk spora, dan memiliki kandungan G+C tinggi pada DNAnya (60-70 %) 

(Berdy, 2005). Genom Actinomycetes sirkular atau liniar bergantung spesiesnya. Ukuran 
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genomnya besar, mencapai dua kali genom Escherichia coli. Sebagai contoh genom 

lengkap Streptomyces coelicolor yang sudah disekuensing mempunyai ukuran kromosom 

liniar 8.667.507 bp dengan GC 72,12 % (Bentley dkk., 2002). 

Actinomycetes aerobik umumnya mudah dibedakan ke dalam genera yang berbeda 

berdasarkan sifat morfologis, fisik, maupun kimiawi. Kebanyakan Actinomycetes memiliki 

dinding sel tipe I sampai IV dengan peptidoglikan yang mengandung asam L-

diaminopimelat (DAP) dan glisin (tipe I), meso-DAP dan glisin (tipe II), meso-DAP (tipe 

III), atau meso-DAP, arabinosa, dan galaktosa (tipe IV). Genus Streptomyces diketahui 

secara umum memiliki dinding sel tipe I. Micromonospora dan Actinoplanes tipe II, 

ThermoActinomycetes, Microtetraspora, dan Frankia merupakan genera tipe III. Dinding 

sel tipe IV terdiri atas dua familia yang memiliki asam mikolat (Mycobacteriaceae) dan 

tanpa asam mikolat (Pseudonocardiaceae). Genera dari Familia Pseudonocardiaceae 

antara lain Amycolatopsis, Amycolata, Pseudocardia, Saccharomonospora, dan 

Saccharopolyspora (Li dkk., 2004). 

 

2.4.1  Kelompok umum Actinomycetes   

Menurut Holt dkk. (1994) dan Madigan dkk. (2005) bakteri Actinomycetes dapat 

dikelompokkan menjadi tujuh kelompok besar, yaitu Actinomycetes Nocardioform, genus 

dengan spora multilokus, Actinoplanes, Streptomycetes, Maduromycetes, 

Thermomonospora, dan Thermoactinomycetes.     

Actinomycetes Nocardioform. Nocardioform merupakan kelompok heterogen yang 

membentuk filamen atau fragmen sebagai elemen-elemen pendek. Pertumbuhan miselium 

udara dijumpai pada beberapa genera dan menghasilkan rantai spora. Secara umum, 

kelompok ini dapat dibedakan berdasarkan tipe kimiawi yaitu ada atau tidaknya asam 

mikolat dan karakter kimiawi lainnya. Beberapa subgrup dari kelompok ini antara lain: 

Subgrup 1 mengandung asam mikolat (Genus Gordona, Nocardia, Rhodococcus, dan 

Tsukamurella), Subgrup 2 Pseudonocardia dan genera terkait lainnya (Genus 

Actinobispora, Actinokineospora, Actinopolyspora, Amycolata, Pseudoamycolata, 

Kibdelosporangium, Saccharomonospora, dan Saccharopolyspora), Subgrup 3 

(Nocardioides dan Terrabacter), dan Subgrup 4 Puomicromonospora dan genera yang 

terkait (Genus Jonesia dan Oerskovia). 

Genera dengan spora multilokus. Genera ini membentuk filamen-filamen yang 

membagi septa secara longitudinal (membujur) dan transversal (melintang). Pembagian 
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tersebut menghasilkan banyak elemen seperti kokus yang bersifat motil, misalnya Genus 

Dermatophilus, Geodermatophilus, atau non-motil seperti Frankia.  

Actinoplanes. Kelompok Actinomycetes ini membentuk filamen dengan sedikit atau 

tanpa pertumbuhan aerial. Spora motil dibentuk di dalam sporangia, misalnya Actinoplanes, 

Ampullariella, Dactylosporangium, Pilimelia atau spora non motil yang terbentuk satu-satu 

seperti Micromonospora atau dalam bentuk seperti rantai, contohnya Catellatospora. 

Dinding sel mengandung meso-DAP atau glisin, arabinosa, dan xilosa yang ditemukan pada 

hidrolisat sel. 

Streptomycetes. Kelompok heterogen yang semua dinding selnya mengandung L-

DAP dan glisin. Terbentuk filamen stabil yang menghasilkan pertumbuhan aerial yang 

ekstensif dengan rantai spora panjang, misalnya Streptomyces dan Streptoverticillium. 

Genus lainnya yang membentuk sedikit atau tanpa pertumbuhan aerial dengan berbagai 

bentuk spora misalnya Intrasporangium, Kineospora, dan Sporichthya. 

Maduromycetes. Terbentuk filamen stabil dan menghasilkan miselum udara yang 

membentuk spora. Rantai pendek berupa arthrospora non motil dihasilkan oleh 

Macrobispora (dua spora), Microtetraspora (empat spora), dan Actinomadura (jumlah 

banyak). Genus lainnya menghasilkan spora dalam sporangia yang bersifat motil, misalnya 

Planobispora, Planomonospora, Spinillospora atau non motil, seperti Streptosporangium. 

Dinding sel mengandung meso-DAP dan hidrolisat sel mengandung madurosa. Kelompok 

ini meliputi Subgrup 1 Streptosporangium dan kelompok genus terkait (Genus 

Microbispora, Microtetraspora, Planobispora, Planomonospora, Spirillospora, dan 

Streptosporangium), Subgrup 2 (Actinomadura). 

Thermomonospora. Hifa aerial yang terbentuk menghasilkan miselum aerial yang 

membentuk spora tunggal, misalnya Thermomonospora, berbentuk rantai, seperti 

Actinosynnema, Nocardiopsis atau dalam struktur yang menyerupai sporangia, contohnya 

Streptoalloteichus.  Dinding sel mengandung meso-DAP, tetapi asam amino dan gula yang 

tidak khas pada hidrolisat sel. 

Thermoactinomycetes. Hanya ada satu genus yaitu Thermoactinomycetes. Hifa 

stabil membentuk pertumbuhan aerial. Spora tunggal yang merupakan endospora terbentuk 

baik pada miselium aerial maupun miselium vegetatif. Semua spesies bersifat termofilik. 

Dinding sel megandung meso-DAP namun tidak memiliki asam amino dan gula yang khas. 
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2.4.2 Genus Streptomyces 

Streptomyces merupakan Actinomycetes yang mempunyai kelimpahan miselium yang 

tinggi dan rantai sporanya panjang. Miseliumnya tumbuh secara luas dan menempel pada 

medium padat sampai masuk sebagian ke dalam media membentuk miselium substrat. 

Apabila miselium tumbuh dan berkembang, permukaannya cenderung seperti tepung dan 

halus. Struktur, bentuk, ukuran, dan warna koloni sangat bervariasi dan dapat berubah 

warnanya sesuai dengan kondisi kulturnya (media). Karakteristik miselium aerial 

Streptomyces adalah terbentuknya pigmentasi yang dapat memberikan warna pada 

koloninya. Pigmen tersebut adalah warna putih, abu-abu, kuning, kuning jeruk, biru, hijau, 

merah kecoklatan, abu-abu tua, dan lavender sehingga disebut sebagai colour wheel 

(Wendisch & Kutzner, 1991; Otoguro, 2009). 

Genus Streptomyces merupakan kelompok besar mikroba dengan beberapa karakter 

yang berbeda dengan kebanyakan bakteri seperti siklus hidupnya yang menyerupai fungi 

dan bau khas tanah. Genus ini memiliki habitat yang tersebar luas di alam dan menunjukkan 

keragaman tinggi dalam hal warna koloni, pigmen, dan sebagainya dibandingkan dengan 

kelompok bakteri lainnya (Kim dkk., 2000; Miyadoh & Otoguro, 2004). Genus 

Streptomyces yang banyak memproduksi antibiotik telah diketahui ada sekitar 500 spesies. 

Beberapa spesies bersifat patogen dan fitopatogen dengan persentase GC 69 % – 75 % 

(Berdy, 2005). Ada juga Streptomyces yang memiliki kemampuan dalam mendegradasi 

selulosa dan melarutkan fosfat. Genus ini paling efisien dalam mendegradasi selulosa dan 

melarutkan fosfat karena kecepatan pertumbuhan dan aktivitas yang tinggi dibandingkan 

genus lain. 

Analisis kimiawi dinding sel menunjukkan bahwa Streptomyces yang mencakup 

Genera Chainia, Elytrosporangium, Microellobosporia, Streptoverticillium, 

Actinopycnidium, dan Actinosporangium memiliki dinding sel tipe I. Hal ini berarti bahwa 

dinding sel mengandung bentuk isomer LL-asam diaminopimelat (A2pm) dan glisin tetapi 

tidak memiliki gula khas pada lapisan peptidoglikannya (Hasegawa dkk., 2006). Kandungan 

dinding sel Streptomyces ditentukan atas dasar terdapatnya isomer asam diaminopemilat. 

Namun bila dinding selnya mengandung isomer meso-diaminopemilat dinyatakan sebagai 

bakteri non Streptomyces (Qin dkk., 2009). 

Siklus hidup Streptomyces dimulai dengan proses perkecambahan spora yang berada 

pada lingkungan seperti suhu, nutrisi, kondisi aerobik yang menguntungkan untuk tumbuh 

dan tidak adanya pengaruh hambatan dari organisme lainnya. Spora yang berkecambah akan  

membentuk hifa yang bercabang-cabang atau membentuk jalinan yang disebut miselium. 
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Hifa biasanya dipisahkan oleh sekat yang disebut septa yang membagi hifa menjadi sel-sel 

panjang (20 m atau lebih) yang mengandung beberapa nukleoid. Pemanjangan dan 

pembentukan cabang-cabang hifa pada permukaan media membentuk hifa yang disebut 

aerial hifa atau aerial miselium (hifa udara), sedangkan yang menembus masuk ke dalam 

media kultur membentuk hifa yang disebut miselium vegetatif atau miselium substrat. 

Miselium substrat melakukan penetrasi ke dalam media berfungsi untuk menyerap nutrisi 

dengan menggunakan enzim-enzim hidrolitik ekstraselular. Pertumbuhan hifa ini mengikuti 

kinetika pertumbuhan secara eksponensial (Paradkar dkk., 2003). 

2.5  Metabolit Sekunder Actinomycetes 

Actinomycetes merupakan kelompok mikroba yang paling banyak menghasilkan 

senyawa bioaktif antibiotika (65 %), sedangkan kelompok fungi hanya (23 %), bakteri 

hanya (11 %), dan algae hanya (1 %). Pada siklus hidup yang normal, mikroba akan tumbuh 

dalam medium yang sesuai dan menghasilkan jumlah sel maksimum, setelah itu berhenti 

pertumbuhannya dan memasuki fase stasioner, akhirnya diikuti oleh kematian sel 

vegetatif dan pembentukan spora. Pada stadium ini setelah sel-sel berhenti membelah, 

metabolit sekunder mulai diproduksi (Madigan dkk., 2005). 

Metabolit sekunder adalah senyawa antara atau produk metabolisme yang 

ditemukan secara unik pada suatu kelompok organisme tertentu, bukan merupakan 

senyawa esensial untuk hidup dan tumbuh, dan dibiosintesis dari satu atau lebih metabolit 

primer dengan jalur biosintesis yang berbeda dibanding jalur metabolisme pada umumnya. 

Beberapa golongan metabolit sekunder utama adalah terpenoid, poliketida, 

fenilpropanoid, flavonoid, stilbenoid, dan alkaloid (Gomes dkk., 2013). 

Banyak produk mikroba seperti antibiotika merupakan metabolit sekunder karena 

metabolit tersebut tidak memiliki peran langsung dalam aspek metabolisme yang 

mendukung fungsi penting sel seperti pembentukan energi, pertumbuhan, dan 

perkembangbiakan. Metabolit sekunder sering diproduksi dalam jumlah banyak dan 

umumnya disekresikan ke dalam media biakan. Meskipun kebanyakan antibiotika 

merupakan metabolit sekunder, tetapi ada juga antibiotika sebagai hasil metabolit primer 

yang terbentuk selama pertumbuhan organisme, misalnya antibiotika polipeptida nisin 

(Allen & Nicas, 2003). 

Antimikroba yang dihasilkan oleh kelompok Actinomycetes umumnya merupakan 

poliketida yang banyak digunakan dalam industri farmasi. Poliketida disintesis dengan  

polimerisasi sub unit asetil dan propionil dalam proses yang mirip dengan sintesis asam 
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lemak (kondensasi Claisen). Poliketida adalah blok pembangun (building block) untuk 

berbagai produk-produk alami (Robinson, 1991; Komasaki & Harayama, 2006). 

Poliketida merupakan metabolit sekunder yang mempunyai struktur dasar poliketon, 

beberapa gugus karbonil yang diselingi rantai metilen. Poliketida dibentuk dari reaksi 

kondensasi senyawa karbonil (Gomes dkk., 2013). Senyawa poliketida yang dihasilkan 

oleh kelompok Actinomycetes antara lain eritromisin (antibakteri), nistatin dan 

ampoterisin A/B (antifungi), avermisin (antiparasit), dan norubisin (antitumor) (Komasaki 

& Harayama, 2006). Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh 

metabolit sekunder sebagai antimikroba yang dihasilkan oleh bakteri Actinomycetes yang 

diisolasi dari berbagai habitat dirangkum pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Beberapa penelitian Actinomycetes sebagai penghasil senyawa antimikroba 
 

Habitatnya Jenis Actinomycetes 
Metabolit yang 

dihasilkan 
Sumber pustaka 

Akar gandum - Streptomycetes sp. 

- Microbiospora 

- Micromonospora 

- Nocardiodes 

Senyawa yang 

memengaruhi 

pertumbuhan tanaman 

(non patogen). 

Coombs & 

Franco, 2003 

Rhizosfer tanaman 

kakao di Brazilia 

- Streptomycetes sp. 

- Berbagai jenis 

Actinomycetes 

 

Aktivitas untuk: 

-Antibakteri 

-Selulolitik 

-Xilanolitik 

-Chitinolitik 

Barreto dkk., 

2008 

Tumbuhan obat dari 

hutan tropis di Cina 

- Saccharopolyspora. 

- Dietzia 

- Blastococcus 

- Dactylosporangium 

- Promicromonospora 

- Actinocorallia 

Skrining sebagai gen 

penyandi PKS 

(Poliketida) 

Qin  dkk., 2009 

Rhizosfer tumbuhan legum 

tropik (P. falcataria L.) 

Indonesia. 

- Streptomyces spp. 

- S. abikoensis 

- Sembiring, 2009 

Tanah perkebunan di 

Ternate. 

 

- Streptomyces spp.. 

 

Antifungi dan 

antibakteri  

Nurkanto  dkk., 

2010 

Rhizosfer kayu putih di 

Hutan Wanagama,  

Indonesia. 

- Streptomyces spp.. 

 

Antifungi Makrolida 

(ansamycin)  

Alimuddin  dkk., 

2011 

Tanah Pertanian di 

Afrika. 

- Streptomyces variabilis 

- S. flavomacrosporus 

- S. levis 

- S. griseastramineum. 

Antibakteri  Khaliq  dkk., 

2013 

Rhizosfer tumbuhan 

karet di Thailand 

 

- S. misionensis Antifungi Poomthongdee 

dkk., 2015 

Rhizosfer Paullina 

cupana di Brazilia. 

- S. hygroscopicus 
ACTMS-9H 

Antibakteri, 

Antifungi, dan 

Antikanker 

Lima dkk., 2017 
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2.6 Identifikasi Fenotipik dan Filogenetik Mikroba 

Taksonomi mikroba atau sistematika mikroba berkaitan dengan klasifikasi, 

identifikasi, dan nomenklatur mikroba. Istilah taksonomi dan sistematik seringkali 

digunakan sebagai hal yang sama, namun kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. 

Taksonomi merupakan teori dan penerapan pengklasifikasian organisme, sedangkan 

sistematika menyangkut kajian keragaman organisme dan semua hubungan antara mereka 

termasuk kekerabatan evolusioner (filogeni) dan semua interaksi biologi (Coenye dkk., 

2005).  

Untuk melakukan klasifikasi numerik-fenetik dari suatu organisme dengan 

spesies/strain acuan yang telah ada berdasarkan karakterisasi fenotipik dengan analisis 

hubungan similaritas yang didasarkan atas “Simple Mattching Coefficient” (SSM) dan 

algoritma yang sesuai. Menurut Saitou & Nei (1987) dan Tamura dkk. (2013) bahwa 

algoritma yang sering dipakai dalam penentuan kekerabatan antarspesies, yaitu (1) metode 

Maximum Parsimony, (2) metode Fitch Margoliash, (3) metode Maximum Likelihood, (4) 

metode Neighbor-Joining, dan (5) metode UPGMA. Hasil analisis similaritas disajikan 

dalam bentuk dendrogram (phylogenetic tree) yang merupakan grafik dua dimensi 

berbentuk pohon yang merepresentasikan hubungan evolusi atau kekerabatan antarspesies 

di alam.  

Untuk membuat suatu pohon filogeni diperlukan sebuah matriks jarak (distance 

matrix) berdasarkan sekuen DNA, protein, atau karakter fenotipik (Das dkk., 2007; Nguyen 

dkk., 2015). Dendrogram atau pohon filogeni yang dihasilkan dipakai untuk menentukan 

hubungan kekerabatan antarspesies yang terlibat atau spesies yang dibandingkan. Pada 

dasarnya pembentukan dendrogram dilakukan untuk menentukan similaritas yang ada pada 

organisme yang dibandingkan. Semakin tinggi tingkat similaritas genetiknya, maka 

semakin dekat pula hubungan evolusi dan kekerabatannya (Dharmayanti, 2011). 

Pendekatan lainnya yang juga dikenal sebagai pendekatan polifasik digunakan untuk 

membedakan spesies bakteri berdasarkan morfologi dan data biokimiawi yang ditambahkan 

dengan informasi yang dihasilkan dari teknik molekular. Pendekatan polifasik untuk 

klasifikasi bakteri seperti penggunaan sekuen 16S rDNA yang terintegrasi dengan marka 

molekular merupakan metode penting pada sistematika mikroba. Sejumlah kriteria yang 

mencakup genotipe, kemotipe, dan fenotipe digunakan untuk karakterisasi polifasik bakteri 

(Clarridge, 2004). 

Identifikasi kelompok Actinomycetes dilakukan dengan menggunakan berbagai 

pendekatan antara lain molekular, kemotaksonomi, dan klasik. Pendekatan secara molekular 
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yang paling banyak dilakukan untuk penyusunan taksonomi adalah melalui kajian asam 

nukleat. Hal ini berkaitan langsung dengan produk gen dan perbandingan asam nukleat yang 

diperoleh dapat memberikan informasi kekerabatan yang lebih baik. Sistematik molekular 

yang meliputi klasifikasi maupun identifikasi awalnya dilakukan melalui kajian hibridisasi, 

namun saat ini kajian filogenetik berdasarkan sekuen 16S rDNA lebih banyak digunakan 

pada bakteri maupun Actinomycetes. Salah satu gen penting pada prokariotik adalah gen 

rRNA yang bersifat conserved karena memiliki fungsi vital dalam proses metabolisme 

mikroba. Secara evolusioner gen ini bersifat lestari dan dimiliki oleh semua mikroba dan 

tidak ditemukan adanya transfer gen secara lateral antarspesies dan perubahan yang terjadi 

pada gen ini sangat lambat (Stakebrandt & Goebel, 1994). Gen yang mengkode rRNA ini 

telah digunakan secara luas untuk menganalisis hubungan antarmikroba (filogeni) dan juga 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi mikroba pada tingkatan genus atau spesies 

(Stakebrandt & Goebel, 1994; Rossello-Mora & Amann, 2001).  

Menurut Goodfellow & O`donell (1994) serta Dharmayanti (2011) sekuen 16S rDNA 

digunakan untuk identifikasi karena ditemukan pada semua mikroba prokariotik (bakteri 

dan Archaea) dan memiliki jumlah nukleotida yang cukup untuk menggambarkan tingkat 

evolusi yang terjadi serta tidak mengalami perubahan sekuen yang cepat. Sekuen 16S rDNA 

memiliki bagian yang lestari dan variabel. Bagian yang lestari dapat menggambarkan 

tingkat hubungan filogenetik sedangkan bagian yang bervariasi (hyper variable) digunakan 

untuk menunjukkan tingkat kedekatan antarbakteri. 

Metode lain yang digunakan adalah pendekatan kemotaksonomi yaitu kajian 

keragaman kimiawi pada organisme dan penggunaan karakter kimia untuk klasifikasi dan 

identifikasi Genus Actinomycetes. Kajian yang dilakukan oleh Muramatsu (2008) 

menunjukkan bahwa Actinomycetes memiliki suatu komposisi dinding sel yang berbeda 

dengan bakteri Gram positif, dan juga menunjukkan bahwa komposisi kimiawi sel 

memungkinkan dijadikan sebagai metode praktis dalam membedakan berbagai tipe 

Actinomycetes. Selanjutnya sistematik secara klasik dengan cara identifikasi menggunakan 

ciri morfologi, fisiologi, dan biokimiawi. Metode ini menggunakan sistem identifikasi 

melalui keragaman bentuk Actinomycetes serta kunci determinasi Bergey’s Manual of 

Determinative Bacteriology (Holt dkk., 1994). 

 

2.7  Teknik Isolasi Actinomycetes 

Teknik isolasi mikroba adalah suatu usaha menumbuhkan mikroba di luar lingkungan 

alamiahnya. Pemisahan mikroba dari lingkungannya ini bertujuan untuk memperoleh 
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biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya yang disebut dengan 

biakan murni. 

Mikroba dapat  diperoleh dari lingkungan air, tanah, udara, substrat yang berupa 

bahan pangan, tanaman, dan hewan. Jenis mikroba dapat berupa bakteri, khamir, dan 

kapang. Populasi mikroba di lingkungan sangat beranekaragam sehingga dalam mengisolasi 

diperlukan beberapa tahap penanaman sehingga diperoleh koloni tunggal.  

Actinomycetes memiliki distribusi ekologi yang luas dan mampu tumbuh pada 

berbagai habitat dan kondisi, namun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan 

mikroba lain sehingga sulit untuk diisolasi. Kontaminasi mikroba lain sering terjadi saat 

Actinomycetes ditumbuhkan pada media agar. Berbagai metode telah dikembangkan untuk 

menumbuhkan Actinomycetes dan membatasi pertumbuhan mikroba lain yang tidak 

dikehendaki, yang disebut skrining. Dengan mengacu kepada teknik isolasi Actinomycetes, 

dikenal tiga cara yang secara garis besar dikelompokkan kepada metode umum, metode 

dengan perlakuan awal, dan kombinasi kedua metode dasar tersebut. 

Metode tabur (Spread method) dikembangkan untuk mengeliminasi kontaminasi oleh 

mikroba lain. Pada metode tabur digunakan media yang hanya mampu untuk memacu 

pertumbuhan Actinomycetes dan dapat menghambat pertumbuhan mikroba lain karena 

sumber karbon dan nutrisi hanya spesifik digunakan oleh Actinomycetes. Prinsip kedua 

adalah penghambatan dengan menggunakan penambahan antifungi nistatin 25 mg/L serta 

sikloheksamid 50 mg/L (Coombs & Franco, 2003; Yilmaz dkk., 2008; Zhang dkk., 2012) 

dan antibakteri Gram negatif rifampisin 25 mg/L yang ditambahkan dalam media isolasi 

(Kumar dkk., 2010; Shetty dkk., 2014; Nguyen & Kim, 2015). 

Keragaman Actinomycetes yang sangat tinggi menyebabkan kesulitan untuk 

mengidentifikasi secara morfologi, sehingga digunakan pendekatan molekular dengan 

mengacu pada sekuen 16S rDNA untuk membantu menentukan kekerabatan dalam 

kelompok Actinomycetes. Walau demikian, pendekatan lainnya yang dilakukan yaitu secara 

kemotaksonomi (komposisi dinding sel) dan secara klasik yaitu pendekatan morfologi-

biokimiawi seperti warna massa aerial spora, pigmen terlarut (soluble pigment), penggunaan 

dan degradasi karbon (Shirling & Gottlieb, 1966; Qin dkk., 2009). 

 

2.8  Antibiotik yang Dihasilkan oleh Actinomycetes 

Sejarah perkembangan penemuan antibiotika berawal dari penemuan oleh Alexander 

Fleming pada jamur Penicillium notatum yang terus berkembang sampai sekarang. 

Sekarang ini telah ditemukan lebih dari 10.000 senyawa bahan alam yang dihasilkan dari 
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mikroba. Tahun 1940 sampai dengan awal tahun 1950 merupakan tahun keemasan yaitu 

banyak ditemukan senyawa alami antibiotik yang berasal dari mikroba. Hampir semua 

antibakteri penting seperti tetrasiklin, sefalosporin, amiloglikosida, dan makrolida telah 

ditemukan pada tahun-tahun tersebut. Menurut Berdy (2005) pada tahun 1940 sekitar 10-20 

antibiotik telah ditemukan, pada tahun 1950-an ditemukan 300-400 antibiotik, sekitar tahun 

1960 ditemukan 800-1.000 antibiotik, tahun 1970 ditemukan 2.500, tahun 1980 ditemukan 

5.000, tahun 1990 ditemukan sekitar 10.000, tahun 2000 ditemukan sekitar 20.000 antibiotik 

dan pada tahun 2002 berhasil ditemukan sebanyak 22.000 antibiotik.  

Antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan oleh mikroba, dalam konsentrasi 

rendah mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroba lain (Madigan dkk., 

2008). Setiap antibiotik mempunyai aktivitas penghambatan pertumbuhan hanya terhadap 

mikroba patogen spesifik, yang disebut spektrum penghambatan. Mikroba penghasil 

antibiotik meliputi golongan Actinomycetes, bakteri, fungi, dan beberapa mikroba lainnya. 

(Berdy, 2005; Madigan dkk., 2008).  

Antibiotik yang dihasilkan oleh Actinomycetes dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu 

aminoglikosida, makrolida, dan golongan obat antitumor (Madigan dkk., 2005; Tortora 

dkk., 2010). Golongan aminoglikosida mengandung gugus amino dan glikosida. 

Aminoglikosida bekerja secara langsung pada ribosom bakteri dan menghambat sintesis 

protein sehingga mengganggu translasi pesan genetik bakteri tersebut. Contoh antibiotik 

golongan ini adalah streptomisin, neomisin, peromomisin, kanamisin, gentamisin, dan 

tobramisin. Golongan kedua yaitu golongan makrolida. Struktur golongan ini terdiri atas 

cincin lakton yang besar dinamakan makrolid, gugus keton, dan glikosida. Cara kerja 

golongan makrolid ini antara lain dengan menghambat sintesis protein. Contoh antibiotik 

golongan ini adalah pikromisin, eritromisin, karbomisin, oleandomisin, spiramisin, 

josamisin, dan tilosin. Golongan ketiga yaitu golongan obat antitumor. Contohnya 

aktinomisin D, mitomisin C dan antraksiklin, bleomisin, stretonigrin, mitramisin, 

kromomisin dan olivomisin. Mekanisme kerja aktinomisin D, mitomisin C, dan antraksiklin 

yaitu mengganggu fungsi DNA. Antibiotik yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

bermanfaat dalam berkompetisi dengan mikroorganisme lain untuk memperoleh nutrisi. 

Sifat ini menyebabkan antibiotik dapat diaplikasikan dalam bidang medis dan pertanian. Di 

bidang pertanian, sifat antagonis dari antibiotik tidak dapat dibuktikan di dalam tanah karena 

produksinya yang sangat sedikit dan dapat menghambat pertumbuhan organisme penghasil 

antibiotik sendiri (Barreto dkk., 2008). Pengujian aktivitas antibiotika dapat dilakukan 
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melalui teknik difusi dan dilusi. Teknik dilusi dengan mencampur zat antibiotika pada 

medium dan diinokulasi dengan mikroba uji. Dasar pengamatannya adalah mengamati 

tumbuh  atau tidaknya mikroba uji tersebut. Pada teknik difusi, zat yang akan ditentukan 

aktivitas antibiotiknya berdifusi pada lempeng agar yang sebelumnya telah ditambahkan 

mikroba uji. Dasar pengamatannya adalah ada atau tidaknya zona hambatan pada 

pertumbuhan mikroba. Teknik difusi ada 3 macam yaitu cara agar block, cara lubang atau 

cawan (hole/cup), dan cara cakram (disk) (Nedialkova & Naidenova, 2005; Sharma dkk., 

2011; Muharram dkk., 2013; Hong-Thao, 2016). Kekuatan atau aktivitas antibakteri diukur 

menurut metode Davis & Stout (1971) adalah: sangat kuat (daerah hambat 20 mm atau 

lebih), kuat (daerah hambat 10-20 mm), sedang (daerah hambat 5-10 mm), dan lemah 

(daerah hambat 5 mm atau kurang). 

 

2.8.1 Mekanisme kerja antibiotik 

Setiap antibiotik mempunyai sifat-sifat fisik, kimia, dan farmakologi yang berbeda, 

demikian pula pengaruh spektrumnya. Secara in-vitro antibiotik dibagi menjadi dua 

kelompok, yakni: (1) Bersifat bakteriostatik, yaitu pada dosis biasa berefek utama 

menghambat pertumbuhan dan multiplikasi bakteri; misalnya Sulfonamida, Tetrasiklin, 

Kloramfenicol, Eritromisin, Limkomisin, dan Klindamisin. (2) Bersifat bakterisid, yaitu 

antibiotik pada dosis biasa berefek utama membunuh bakteri; misalnya Penisilin, 

Sefalosporin, Aminoglikosida, Eritromisin, Kotrimoksazol, Rifampisin, dan Vankomisin.  

Berdasarkan spektrumnya maka antibiotik dibagi menjadi (1) antibiotik spektrum sempit 

(narrow spectrum) yaitu hanya mampu memengaruhi kelompok bakteri tertentu (Gram 

positif atau negatif), (2) antibiotik spektrum luas (broad spectrum) yaitu antibiotik yang 

mampu memengaruhi semua kelompok bakteri baik Gram positif maupun negatif. 

Antibiotik yang termasuk kategori spektrum sempit untuk bakteri Gram positif adalah 

Penisilin G, Makrolida, Linkomisin, Eritromisin, dan Vankomisin, sedangkan untuk bakteri 

Gram negatif adalah aminoglikosida dan polimiksin. Antibiotik spektrum luas meliputi 

Ampisilin, Amoksisilin, Sefalosporin, Tetrasiklin, Kloramfenikol, dan Sulfonamida 

(Mardiastuti dkk., 2007; Kemenkes RI., 2011). 

Menurut Madigan dkk. (2005) dan Permen Kemenkes No. 2406 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik bahwa mekanisme kerja antibiotik terhadap 

pertumbuhan sel mikroba ada lima proses penghambatan dan gangguan, yakni: (1) 

Mengganggu metabolisme sel target pada saat mikroba patogen mensintesis asam folat dari 

PABA untuk melanjutkan metabolismenya. Namun demikian, bila ada senyawa antibiotik 
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yang mengandung sulfonamid, trimetoprim, asam p-aminosalisilat, dan sulfon; maka 

senyawa tersebut akan berkompetisi dengan PABA yang mengakibatkan mikroba patogen 

akan terganggu metabolismenya, golongan antibiotiknya adalah Trimetoprim. (2) 

Menghambat sintesis dinding sel.  Golongan antibiotik Penisilin, Sefalosporin, Basitrasin, 

Vankomisin, dan Sikloserin menghambat reaksi transpeptidase dalam proses sintesis 

dinding sel yang mengakibatkan tekanan osmotik dalam sel lebih besar dibandingkan di luar 

sel, dan akhirnya menyebabkan sel mikroba patogen lisis. (3) Mengganggu permiabilitas 

membran sel. Golongan antibiotik Polimiksin mengandung fosfor yang dapat bereaksi 

dengan membran sel. (4) Menghambat sintesis protein. Golongan antibiotik 

Aminoglikosida, Makrolida, Linkomisin, Tetrasiklin, dan kloramfenikol mengakibatkan 

terganggunya sintesis protein. Penghambatan sintesis protein terjadi dengan berbagai cara. 

Streptomisin berikatan dengan ribosom 30S dan menyebabkan kode pada mRNA salah 

dibaca oleh tRNA pada waktu sintesis protein. Akibatnya terbentuk protein yang abnormal 

dan nonfungsional bagi sel mikroba. (5) Menghambat sintesis serta merusak asam nukleat. 

Golongan antibiotik Rifampisin dan Kuinolon dapat mengikat enzim RNA polimerase yang 

mengakibatkan sintesis RNA terhambat. Golongan kuinolon menghambat enzim DNA 

girase pada bakteri yang fungsinya menata kromosom sangat panjang menjadi bentuk spiral 

sehingga dapat dimuat dalam sel bakteri yang kecil.  

 

2.8.2 Mekanisme biosintesis antibiotik 

Pada siklus hidup yang normal, mikroba tumbuh dalam medium yang sesuai dan 

menghasilkan jumlah sel maksimum. Setelah itu pertumbuhannya berhenti dan memasuki 

fase stasioner, dan selanjutnya masuk pada fase kematian yang ditandai dengan sel vegetatif 

lisis atau pembentukan spora. Pada fase stasioner kecepatan pertumbuhan mikroba (bakteri) 

sama dengan kecepatan kematian selnya, sehingga jumlah sel bakteri yang hidup akan tetap. 

Pada fase ini pula metabolit sekunder mulai diproduksi. Metabolit sekunder sering 

diproduksi dalam jumlah tertentu dan kebanyakan disekresikan ke dalam medium biakan. 

Sebagian besar antibotik merupakan metabolit sekunder, akan tetapi ada 14 antibiotik 

merupakan metabolit primer yang terbentuk selama fase pertumbuhan eksponensial, 

misalnya antibiotik polipeptida nisin (Qin dkk., 2009). 

Antibiotik dan produk alami (natural product) yang sejenis merupakan metabolit 

sekunder yang dihasilkan oleh hampir semua tipe makhluk hidup, seperti mikroba 

prokariotik, eukariotik, beberapa tumbuhan, dan hewan. Kemampuan mikroba 

menghasilkan metabolit sekunder sangat bervariasi pada setiap spesies. Total jenis senyawa 
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aktif yang dihasilkan oleh kelompok bakteri sebanyak 3.800 atau 17 % dari total senyawa 

aktif yang telah ditemukan. Actinomycetes menghasilkan lebih dari 10.000 senyawa aktif, 

7.600 dihasilkan oleh Streptomyces dan 2.500 dihasilkan oleh Rare Actinomycetes 

(Madigan dkk., 2005; Madigan dkk., 2008). Dari 2.500 senyawa antibiotik yang dihasilkan 

oleh kelompok Rare Actinomycetes ada sekitar 2.250-an senyawa streptothricin, 125 

senyawa streptomisin, dan lebih 40-an senyawa tetrasiklin (Clardy dkk., 2006). 

Proses biosintesis poliketida sederhana hanya melibatkan asetil Co-A terkondensasi 

dengan malonil Co-A yang masuk ke dalam proses siklisasi terhadap ester poli β-keto yang 

menghasilkan fenolik. Kondensasi aldol menyisakan struktur ester (bentuk ester Co-A 

yang bereaksi dengan enzim PKS) bergantung pada tipe enzim PKS-nya sebagai 

pengkatalis untuk mensintesis poliketida yang lain. Seperti halnya sintesis antibiotik 

makrolida jenis eritromisin, kondensasi dengan prekursor ekstendernya adalah metil 

malonil Co-A bukan malonil Co-A. Metil malonil Co-A berasal dari karboksilasi propionil 

Co-A bukan dari metilasi malonil Co-A (Gomes dkk., 2013). 

Biosintesis eritromisin melibatkan kondensasi propionil Co-A dengan 6-metil 

malonil Co-A seperti terlihat pada Gambar 4. Enzim PKS yang terlibat dalam biosintesis 

eritromisin mempunyai kemampuan untuk melakukan modifikasi reduksi maupun 

dehidrasi seperti yang dimiliki oleh fatty acid synthase (FAS). Namun demikian 

modifikasi reduksi yang berjalan tidak terjadi pada semua gugus keto. Dari enam gugus 

keto yang ada, maka ada empat gugus keto yang mengalami reduksi, sedangkan satu keto 

tidak direduksi sama sekali, dan satu keto lagi direduksi dan dehidrasi seperti pada 

biosintesis asam lemak. Eritromisin mempunyai empat struktur, yaitu eritromisin struktur 

A, B, C, dan D. Perbedaan dari keempat struktur eritromisin tersebut terletak pada adanya 

gugus -OH pada strukturnya. Struktur eritromisin A, C, dan D memiliki gugus -OH pada 

strukturnya, sedangkan eritromisin B tidak memiliki gugus -OH pada strukturnya 

(Raharjo, 2013; Zou dkk., 2013). 
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      Sumber: Zou dkk. (2013) 

Gambar 4.  Biosintesis eritromisin pada Saccharopolyspora erythraea 

 

2.8.3 Pengaturan Biosintesis Antibiotik  

Mikroba dalam keadaan berkompetisi atau berada dalam kondisi stres akan 

menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan metabolit sekunder. Salah satu metabolit 

sekunder yang penting dan mempunyai nilai jual yang tinggi adalah antibiotik. Senyawa ini 

dihasilkan oleh mikroba untuk membantu keberlangsungan hidupnya dari persaingan 

dengan mikroba lain. Senyawa ini memiliki struktur dan mekanisme kerja yang kompleks 

dan dihasilkan oleh sekelompok gen biosintesis. Kelompok Actinomycetes dalam 

menghasilkan antibiotik diiringi dengan pembentukan spora. Antibiotik dihasilkan oleh 

miselium vegetatif, sedangkan spora dihasilkan oleh miselium generatif (Martin, 2004; 

Miyadoh & Otoguro, 2004; Nofiani, 2008). 

Pembentukan metabolit sekunder khususnya senyawa bioaktif secara langsung 

diorganisir oleh 20-30 klaster gen yang berkaitan secara khusus dalam mekanisme untuk 

mengontrol waktu maupun tingkat ekspresi gen. Selain itu proses pengaturan biosintesis 

misalnya biosintesis poliketida juga bergantung pada bahan yang akan dimetabolisme dan 

enzim utama yang digunakan dalam biosintesis poliketida. Asetil Co-A merupakan 
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metabolit yang sangat penting dalam proses biosintesis metabolit sekunder golongan 

poliketida. Sumber utama metabolit asetil Co-A berasal dari hasil oksidasi asam piruvat, 

hasil glikolisis, dan oksidasi asam lemak pada metabolisme lemak (Komasaki & 

Harayama, 2006). 

Struktur kerangka karbon metabolit sekunder berasal dari kondensasi asetil Co-A 

atau malonil Co-A. Kondensasi poliketida asetil Co-A disebut sebagai “prekursor 

starter”, sedangkan malonil Co-A disebut sebagai “prekursor extender”. Bentuk ester poli 

β-keto mengalami proses siklisasi, kemudian mengikuti mekanisme kondensasi Aldol 

maupun Claissen yang diikuti berbagai modifikasi yang menjadikan struktur poliketida 

yang disintesis menjadi beragam. Enzim utama yang digunakan dalam biosintesis 

poliketida adalah “Polyketide Synthase” (PKS). Enzim PKS memiliki beberapa tipe, yaitu 

tipe I, II, dan III. Enzim PKS tipe I mirip dengan enzim yang disebut FAS yang umumnya 

terjadi pada metabolisme mamalia. Enzim PKS tipe II mirip dengan FAS yang terjadi pada 

metabolisme mikroba dan tumbuhan. Enzim PKS tipe III merupakan protein kecil yang 

fungsinya hanya mempunyai aktivitas kondensasi dan siklisasi (Komasaki & Harayama, 

2006; Lu dkk., 2007). 

 

2.9  Resistensi Antibiotik 

Resistensi antibiotik adalah suatu keadaan di mana mikroba memiliki kemampuan 

untuk menghambat efek suatu antibiotik, pada konsentrasi hambat minimal. Salah satu 

keadaan bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik melalui proses mutasi gen tertentu. 

Dalam beberapa tahun terakhir, resistensi antibiotik mengalami peningkatan. Peningkatan 

resistensi antibiotik terjadi seiring penggunaan antibiotik yang juga meningkat. Kondisi 

semacam ini terjadi di sebagian besar negara-negara yang berpenghasilan rendah dan 

menengah (Permen Kemenkes, 2011).  

Resistensi terhadap antibiotik disebabkan oleh tingginya tekanan selektif oleh 

antibiotik terhadap bakteri yang menyebabkan proliferasi dan penyebaran lanjut bakteri 

patogen. Proses transfer gen resistensi antibiotik dapat terjadi antar sel dalam plasmid atau 

transposon dengan proses transduksi atau konjugasi (Zhang dkk., 2009). 

Kejadian resistensi antibiotik dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu 

resistensi bawaan (primer) dan resistensi dapatan (sekunder). Resistensi bawaan merupakan 

sifat dari antibiotik tersebut yang memang aktivitasnya kurang atau tidak aktif terhadap 

suatu bakteri patogen tertentu. Selain itu, bakteri patogen menghasilkan enzim pengurai 

antibiotik sehingga secara alami bakteri tersebut dapat menguraikan antibiotik. Mekanisme 

http://www.liputan6.com/tag/resistensi-antibiotik
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bakteri menjadi resisten terhadap suatu obat diantaranya adalah bakteri mengaktivasi enzim 

yang dapat merusak obat, mengurangi akumulasi obat, perubahan tempat ikatan, dan 

perkembangan jalur metabolik alternatif. Bakteri akan memberikan respon terhadap kerja 

antibiotik sehingga khasiat antibiotik menjadi berkurang, bahkan tidak berkhasiat sama 

sekali (Brown, 2005). Salah satu contohnya yaitu bakteri Salmonella typhosa yang resisten 

terhadap vankomisin (Neal, 2011). Resistensi dapatan (sekunder) terjadi bila bakteri 

patogen tersebut sebelumnya sensitif terhadap suatu antibiotik kemudian berubah menjadi 

resisten. Proses resistensi ini terjadi melalui mekanisme terjadinya mutasi pada kromosom 

DNA bakteri atau terdapat materi genetik spesifik baru yang dapat menghambat mekanisme 

kerja antibiotik. Salah satu contoh resistensi dapatan ini adalah E. coli yang resisten terhadap 

ampisilin dari golongan antibiotik β – lactam (Russell, 2013). Demikian juga 

Staphylococcus aureus yang pernah sensitif terhadap penisillin menjadi resisten terhadap 

penisillin yang disebabkan karena bakteri tersebut menghasilkan enzim penisillinase (Kee 

& Hayes, 1996).  

Proses terjadinya resistensi bakteri patogen terhadap antibiotik dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu:  

a. Frekuensi penggunaan antibiotik yang tinggi  

Penggunaan antibiotik yang frekuensinya sering akan menyebabkan bakteri mampu 

beradaptasi dan bertahan terhadap efek antibiotik sehingga dapat mengurangi efektivitas 

antibiotik dan meningkatkan resiko terjadinya resistensi. Biasanya keadaan diperparah lagi 

dengan memberikan antibiotik lain yang masih sensitif terhadap bakteri tersebut. 

Kemoterapeutika yang digunakan pada penyakit infeksi bakteri biasanya tidak mempunyai 

efek terhadap bakteri-bakteri tertentu dan malahan memiliki daya tahan kuat dan 

menunjukkan resistensi terhadap antibiotik tersebut (Tjay & Rahardja, 2007). 

b. Penggunaan antibiotik yang irrasional  

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik yang irrasional, baik 

di rumah sakit maupun di puskesmas, merupakan faktor penting yang memudahkan 

terjadinya resisitensi bakteri terhadap antibiotik. Penggunaan antibiotika secara benar dan 

rasional memang harus diberikan. Rasional dalam penggunaan antibiotik yang sesuai 

dengan indikasi penyakit, dosis penggunaan, cara pemberian, dan tetap memperhatikan efek 

sampingnya. Diharapkan masyarakat tidak berlebihan dalam menggunakan antibiotik sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan oleh badan kesehatan dunia (Permen Kemenkes, 2011).  
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c. Penggunaan antibiotik baru secara berlebihan  

Berdasarkan banyaknya kasus resistensi antibiotik, penelitian terus dilakukan untuk 

menemukan antibiotik baru yang sensitif untuk digunakan dalam terapi suatu penyakit. 

Apabila antibiotik baru digunakan secara berlebihan, maka dapat kembali menimbulkan 

kasus resistensi. Pemberian dan penggunaan antibiotik harus menerapkan sosialisasi 

pengobatan antibiotik yang dislogankan oleh Kemenkes dengan pengobatan tepat, dosis 

tepat, penggunaan tepat, dan biaya tepat. Penggunaan antibiotik yang melebihi dari dosis 

yang diberikan, menggunakan resep lama tanpa memeriksakan ke dokter terlebih dahulu, 

kesemua ini dapat memicu terjadinya resistensi antibiotik.  

d. Penggunaan antibiotik jangka panjang  

Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi mikroba untuk beradaptasi terhadap 

mekanisme kerja antibiotik, sehingga bakteri patogen berkembang menjadi lebih resisten 

terhadap antibiotik yang digunakan. Resistensi sekunder (dapatan) diperoleh akibat kontak 

dengan agen antibiotik dalam waktu yang cukup lama dengan frekuensi yang tinggi, 

sehingga memungkinkan terjadinya mutasi pada bakteri, mekanisme ini juga dapat 

berlangsung akibat adanya adaptasi atau penyesuaian akitivitas metabolisme bakteri untuk 

melawan efek obat, contohnya dengan perubahan pola enzim yang dapat menguraikan 

antibiotik (Devinna dkk. 2017). 

 

2.10  Kerangka Konsep Penelitian 
 

Tegakan-tegakan tumbuhan khas sebagai penyusun ekosistem hutan tropis yang 

terdapat di kawasan TNLL merupakan habitat Actinomycetes. Setiap tumbuhan 

menghasilkan suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang 

mengganggu di sekitar perakaran (rhizosfer), sehingga kompetisi nutrisi oleh mikroba di 

daerah rhizosfer rendah. Namun demikian lingkungan rhizosfer merupakan lingkungan 

biologis unik yang mendukung keragaman mikroba karena besarnya input senyawa organik 

yang dihasilkan melalui eksudat akar dalam bentuk asam-asam organik, gula-gula, fosfat, 

asam amino, dan ion H+. Meski demikian beberapa mikroba mampu beradaptasi dan 

menjalin interaksi dengan daerah perakaran tumbuhan tersebut. Actinomycetes merupakan 

salah satu kelompok mikroba yang ditemukan hidup dan menjadikan daerah rhizosfer 

tumbuhan menjadi habitatnya. Keberadaan Actinomycetes pada daerah rhizosfer justru 

memegang peranan penting karena mampu memengaruhi pertumbuhan dan asimilasi nutrisi 

oleh metabolit sekunder yang dihasilkannya. Selain itu ada juga kelompok mikroba yang 

hidup di sekitar perakaran (ektorhizosfer) namun masih berasosiasi dengan tumbuhan.  
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Actinomycetes merupakan mikroba penghasil senyawa aktif terbanyak dibandingkan 

bakteri ataupun fungi, baik itu senyawa aktif sebagai antimikroba (antibakteri, antifungi, 

antiparasit, antivirus), antikanker, antikolesterol, herbisida, dan pestisida. Diversitas dan 

jumlah populasi Actinomycetes dari tanah di kawasan hutan tropis lebih banyak 

dibandingkan di daerah subtropis, namun demikian senyawa aktif dan mikroba tersebut 

belum banyak dieksplorasi.  

Actinomycetes tersebar di lingkungan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan seperti nutrisi, suhu, pH, dan aerasi tanah. Makin tinggi kandungan nutrisi 

di habitat tersebut akan menyebabkan diversitas Actinomycetes juga tinggi. Selain itu 

diversitas Actinomycetes juga berkaitan erat dengan jenis metabolit sekunder (senyawa 

aktif) yang dihasilkan, dan habitat mikroba berpengaruh terhadap jenis metabolit sekunder 

yang dihasilkan. Meskipun spesiesnya sama, tetapi metabolit sekunder yang dihasilkan 

dapat berbeda-beda apabila berada pada habitat yang berbeda. Ekskresi metabolit sekunder 

oleh mikroba merupakan fungsi dari lingkungan mikroba itu berada, dan bukan merupakan 

fungsi dari biomassa sel mikroba. Semakin tinggi keragaman ekologi dalam habitat tertentu 

maka tingkat keragaman metabolit sekunder juga semakin tinggi. Dengan demikian masih 

banyak peluang untuk mendapatkan senyawa aktif baru atau spesies baru mikroba yang 

berasal dari rhizosfer tumbuhan khas di kawasan TNLL.  

Ditemukannya senyawa aktif atau spesies baru sangat ditentukan oleh metode isolasi 

dan pengujian yang digunakan. Metode isolasi berkaitan dengan medium isolasi dan metode 

preparasi sampel, termasuk di dalamnya metode praperlakuan sampel Actinomycetes dan 

senyawa antibakteri yang dihasilkan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini telah dicobakan 

metode preparasi sampel (sumber Actinomycetes) yang dimodifikasi dan metode 

skriningnya. Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Senyawa 
Antimikroba 
 

TNLL-SULTENG 
 

 

Rhizosfer 
 

Faktor Lingkungan 
(Suhu, pH, Aerasi) 

Antifungi 
Antivirus 

Antibakteri 
 

Actinomycetes 
 

Tumbuhan khas 
Sulawesi 

(Leda & Ebony) 

 
 

Vegetasi Hutan Tropis 

Antiparasit 
Antikanker 

Antibiotik untuk 
manusia 

 

Antibiotik untuk 
manusia 

 

Nutrisi 

Mikroba lain  Mikroba lain 

Assosiasi Assosiasi 

Herbisida 
Pestisida 

- Bakteri & Fungi 

 

Metabolit 
Sekunder 
 

Enzim & Hormon Tumbuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka konsep penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai Bulan Maret 2015 sampai Juli 2017. Penelitian ini 

dibagi dalam tiga tahapan yakni: (1) tahap sampling, isolasi, dan skrining Actinomycetes 

penghasil senyawa antibakteri, (2) tahap uji efikasi senyawa antibakteri dan penentuan 

KHM, serta penentuan dan analisis senyawa dengan LC-MS, dan (3) tahap identifikasi isolat 

yang paling potensial menghasilkan senyawa antibakteri patogen.  

Sampel tanah rhizosfer tumbuhan Leda (Eucalyptus deglupta Blume.) diambil dari 

daerah Anaso-Rorekatimbu (Kamarora), Kawasan Pengelolaan II Makmur TNLL. Daerah 

ini berada pada Zona Inti (core) yang terletak pada 1o12’ - 1o22’ LS dan 120o05’ - 120o14’ 

BT (Lampiran 1). Tanah rhizosfer tumbuhan Ebony (Diospyros celebica Bakh.) diambil dari 

daerah Sedoa-Poso, Kawasan Pengelolaan III Poso TNLL. Daerah ini berada pada Zona 

Penyangga yang terletak pada 1o19’ - 1o37’ LS dan 120o10’ - 120o37’ BT (Lampiran 1). 

Faktor lingkungan tempat pengambilan sampel diukur pada masing-masing lokasi.  

Rasio C/N tanah diukur di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Tadulako, Palu. Analisis mikrobiologis (isolasi, skrining, karakterisasi, produksi, dan 

identifikasi) dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan analisis molekularnya dilakukan 

di Laboratorium Biologi Seluler dan Molekuler Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas 

Brawijaya, Malang. Senyawa antibakteri diekstraksi di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, 

Kultur Jaringan, dan Mikroteknik Jurusan Biologi FMIPA Universitas Brawijaya. Senyawa 

antibakteri yang dihasilkan dikarakterisasi di Laboratorium Pusat Penelitian Kimia LIPI 

(Puspitek) Tangerang, Banten. Fenotip morfologi sel dan rantai spora (Foto SEM) diamati 

di Laboratorium Sentral Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. 
 

 

3.2 Kerangka Operasional Penelitian 

Pada tahap pertama penelitian ini adalah sampling tanah rhizosfer, isolasi, dan 

skrining Actinomycetes penghasil senyawa antibakteri patogen pada manusia. Metode 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yang dipadukan 

dengan metode kuadran. Tegakan Leda dipilih sebanyak 10 spot, demikian pula untuk 

tegakan Ebony. Setiap spot terpilih empat pohon (titik ulangan) yang berada pada kuadran 

sebagai tempat pengambilan sampel tanah rhizosfer. Tanah diambil dari daerah perakaran 

(rhizosfer) dengan menggunakan bor besi pada kedalaman 20 cm dari daerah perakaran 
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tumbuhan. Tanah rhizosfer dari tumbuhan khas (Leda dan Ebony) di kawasan TNLL 

dijadikan sebagai sumber isolat Actinomycetes. Untuk mendapatkan isolat-isolat 

Actinomycetes yang terseleksi sebagai penghasil senyawa antibakteri dari tanah rhizosfer, 

maka dilakukan proses isolasi dan skrining Actinomycetes. Skrining yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini adalah secara fisik dengan cara suspensi tanah dipanaskan di dalam 

waterbath pada suhu 70 oC selama satu jam, kemudian dihomogenkan dengan rotary shaker 

selama 30 menit (Poomthongdee dkk., 2015; Chaouch dkk., 2018). Media yang digunakan 

untuk isolasi Actinomycetes yaitu media SCA (Starch Casein Agar) yang mengandung 

antibiotik nystatin (Sigma-Aldrich) (25 µg/mL), sikloheksamid (Fluka) (50 µg/mL) 

(Coombs & Franco, 2003; Zhang dkk., 2012), dan rifampisin (Sigma-Aldrich) (25 µg/mL) 

(Kumar dkk., 2010; Shetty dkk., 2014; Nguyen & Kim, 2015). Isolat-isolat Actinomycetes 

diseleksi melalui uji antagonisme dengan metode Agar-Blocks terhadap bakteri patogen uji, 

yaitu: Staphylococcus aureus, MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus aureus), EPEC 

(Enteropathogenic Escherichia coli), dan Vibrio cholerae. Metode ini menggunakan cork-

borer yang berdiameter lima millimeter untuk mengambil Actinomycetes uji yang 

diantagoniskan pada medium NA yang telah diinokulasi bakteri patogen uji (Nedialkova & 

Naidenova, 2005; Muharram dkk., 2013; Hong-Thao dkk., 2016). Isolat-isolat 

Actinomycetes yang terseleksi dilakukan pemeliharaan dan penyimpanan untuk pengujian 

berikutnya. 

Tahap kedua dari penelitian ini adalah melakukan seleksi untuk mengetahui potensi 

isolat Actinomycetes sebagai penghasil antibakteri dan efikasi senyawa antibakteri. 

Berbagai pengujian telah dilakukan untuk optimalisasi Actinomycetes yang potensial seperti 

suhu, waktu, pH pertumbuhan, produksi melanin, pengujian hemolisis, dan pengujian 

berbagai fraksi pelarut. Uji efikasi senyawa antibakteri dilakukan dalam bentuk massa sel 

(suspensi sel) dan crude metabolit terhadap bakteri patogen manusia dari kelompok bakteri 

Gram positif dan negatif, yaitu: S. aureus, MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus 

aureus) dan EPEC (Enteropathogenic Escherichia coli), V. cholerae. Senyawa antibakteri 

yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri patogen kemudian ditentukan konsentrasi 

hambat minimum (KHM) dan ditentukan berat molekulnya dengan LC-MS. Luaran tahap 

ini diperoleh isolat Actinomycetes yang potensial dan senyawa antibakteri yang terbaik 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen.  

Tahap ketiga dari penelitian ini adalah karakterisasi dan identifikasi filogenetik isolat 

Actinomycetes yang terbaik sebagai penghasil antibakteri  patogen berdasarkan sekuen 16S 

rDNA. Sekuen 16S rDNA dianalisis menggunakan program Sequence-Scanner dan 
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program BioEdit, hasilnya dialignment menggunakan program MEGA ver. 6.0 kemudian 

dibandingkan dengan pangkalan data yang tersedia di NCBI menggunakan Blast search 

pada laman (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Matriks similaritas dan pohon filogeni 

dikonstruksi menggunakan program Mega ver. 6.0 (Tamura dkk., 2013). Hasil akhir yang 

diperoleh berupa spesies Actinomycetes indigenous potensial dan terbaik yang telah 

diidentifikasi sebagai penghasil senyawa antibakteri patogen. Penelitian ini dilakukan 

dengan mengacu pada skema kerangka operasional penelitian pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka operasional penelitian  
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3.3 Sampling, Isolasi, dan Skrining Actinomycetes Penghasil Antibakteri 

3.3.1 Pengambilan sampel tanah rhizosfer  

Bahan untuk isolasi Actinomycetes adalah tanah yang diambil dari daerah rhizosfer 

tumbuhan khas di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Lokasi pengambilan tanah 

rhizosfer adalah di kawasan TNLL tempat tumbuhnya tumbuhan khas Sulawesi, yaitu di 

Kawasan Pengelolaan II Makmur (Kabupaten Sigi) (tumbuhan Leda) dan Kawasan 

Pengelolaan III Poso (Kabupaten Poso) (tumbuhan Ebony).  

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling 

yang dipadukan dengan metode kuadran. Tanah diambil dari daerah perakaran 

menggunakan bor besi pada kedalaman 20 cm dari daerah perakaran tumbuhan (Varghese 

dkk., 2012; Khandan & Janardhana, 2015; Das dkk., 2018). Sampel tanah rhizosfer yang 

diambil dari setiap pohon yang berada pada kuadran sebanyak 200 gram dan dianggap 

sebagai ulangan dan masing-masing ulangan merupakan komposit dari empat kali 

pengambilan sampel. Sampel tanah dimasukkan ke dalam plastik polietilen steril dan 

disimpan di kotak isotermis. Bersamaan dengan pengambilan sampel tanah rhizosfer 

dilakukan juga pengukuran parameter lingkungan. Parameter lingkungan tanah yang diukur 

secara langsung meliputi ketinggian tempat dari permukaan laut, intensitas cahaya di 

permukaan tanah, suhu tanah, kelembaban udara, dan titik koordinat yang ditentukan 

dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS). Parameter tanah yang diukur 

di laboratorium meliputi keasaman tanah (pH), serta kandungan karbon dan nitrogen 

organik (rasio C/N) tanah. Selain itu dicatat pula diameter pohon, tinggi pohon, dan jarak 

antarpohon.  

 

 

3.3.2 Isolasi dan skrining Actinomycetes 

Sampel tanah rhizosfer sebanyak 25 gram disuspensikan ke dalam 225 mL larutan 

garam fisiologis (NaCl 0,9 %) steril. Suspensi tanah dipanaskan di dalam waterbath pada 

suhu 70 oC selama satu jam sebagai skrining primer, kemudian dihomogenkan dengan 

rotary shaker selama 30 menit (Chaouch dkk., 2018). Suspensi tanah satu mililiter 

diencerkan dengan sembilan mililiter larutan garam fisiologis, selanjutnya diencerkan 

secara bertingkat sampai pengenceran 10-6. Suspensi sampel sebanyak 0,1 mL disebar ke 

dalam Cawan Petri steril yang berisi media isolasi Actinomycetes Starch Casein Agar 

(SCA) (Lampiran 2) yang telah ditambahkan antibiotik nystatin (25 µg/mL), sikloheksamid 

(50 µg/mL) (Coombs & Franco, 2003; Zhang dkk., 2012), dan rifampisin (25 µg/mL) 

(Kumar dkk., 2010; Shetty dkk., 2014; Nguyen & Kim, 2015). Cawan agar diinkubasi pada 
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suhu 28 oC selama tujuh hari dalam kondisi tanpa cahaya (Pandey dkk., 2011; Hong-Thao 

dkk., 2016). Jumlah Actinomycetes yang tumbuh dihitung dari setiap ulangan sampel. Data 

jumlah Actinomycetes yang tumbuh dihitung dan dianalisis untuk penentuan densitas 

Actinomycetes pada setiap spot lokasi penelitian. Korelasi berbagai parameter lingkungan 

terhadap densitas Actinomycetes dianalisis dengan Korelasi-Pearson menggunakan Program 

SPSS versi 24,0. 

Koloni Actinomycetes yang morfologinya berbeda diseleksi dan dimurnikan secara 

berulang-ulang dengan metode gores kuadran sampai diperoleh koloni tunggal pada media 

SCA. Isolat Actinomycetes yang murni disimpan dalam media agar miring pada tabung 

reaksi untuk uji selanjutnya.  

Skrining sekunder Actinomycetes yang terpilih sebagai penghasil antibakteri patogen 

pada manusia dilakukan uji antagonis dengan metode Agar Blocks (Nedialkova & 

Naidenova, 2005; Sharma dkk., 2011; Muharram dkk., 2013; Hong-Thao, 2016).  Semua 

Actinomycetes yang terpilih ditumbuhkan pada medium SCA selama delapan hari sampai 

membentuk spora. Lempeng kultur Actinomycetes dipotong dengan menggunakan cork-

borer yang berdiameter lima milimeter dan diletakkan pada medium Nutrient Agar (NA) 

yang sebelumnya telah dinokulasikan secara spread plate bakteri uji sebanyak 0,1 mL 

dengan densitas sel 106 sel/ml. Bakteri uji yang digunakan adalah S. aureus, MRSA 

(Meticillin Resistant Staphylococcus aureus), EPEC (Enteropathogenic Escherichia coli), 

dan V. cholerae yang selanjutnya diinkubasi pada suhu 30 oC selama 48 jam dan diamati 

adanya daerah hambatan pertumbuhan. Data diameter zona hambat yang terbentuk pada 

masing-masing Actinomycetes dianalisis menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan tiga kali ulangan. Data yang diperoleh dianalisis ragam dengan α 5 % dan uji lanjut 

Tukey-HSD menggunakan Program SPSS versi 24.0 (Lampiran 7 dan 8).  

Keempat jenis bakteri patogen uji yang digunakan dalam penelitian ini tergolong 

kategori resisten berdasarkan standar sensitivitas antibiotik Streptomycin yang dikeluarkan 

CLSI dan WHO. Menurut CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute) (2012) 

antibiotik Streptomycin (Aminoglikosida) untuk kepentingan klinis dalam kategori resisten 

memiliki diameter zona hambat ≤ 17, sedangkan WHO kategori resisten diameter zona 

hambat ≤ 15 mm terhadap bakteri patogen. Sementara keempat jenis bakteri patogen uji 

yang digunakan memiliki nilai diameter zona hambat < 15 mm. 
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3.3.3 Karakterisasi morfologi Actinomycetes dari rhizosfer tumbuhan Leda dan Ebony  

 

Morfologi Actinomycetes dikarakterisasi dengan mengamati pertumbuhan koloni di 

dalam tiga jenis media agar Starch Casein Agar (SCA), Medium Oatmeal Agar (ISP 3), dan 

Medium Tyrosine Agar (ISP 7) (Lampiran 2 dan 3). Kultur diinkubasi pada suhu 28 oC 

selama 10 hari dan diamati warna, bentuk, elevasi, pinggiran, tekstur permukaan, dan warna 

di balik koloni; serta warna aerial hypha (miselium udara), vegetative hypha (miselium 

substrat) serta pigmen terdifusi (Lampiran 9 dan 10).   

Morfologi isolat Actinomycetes dikarakterisasi secara mikroskopis dengan pewarnaan 

Gram dan metode slide culture (Tortora dkk., 2010). Actinomycetes dikultur di dalam media 

agar ISP3 dengan menggunakan metode slide culture untuk mengamati struktur miselia dan 

sporanya secara langsung menggunakan mikroskop perbesaran 500 - 1.000 kali. Morfologi 

isolat Actinomycetes yang telah diamati dibandingkan dengan morfologi Actinomycetes 

yang terdapat dalam Bergey’s Manual untuk pendugaan identitas isolat sampai ke tingkat 

genus (Miyadoh & Otoguro, 2004; Qin dkk., 2009). 

 

3.3.4 Pengamatan struktur Actinomycetes L213 dan E512 dengan mikroskop elektron  

Actinomycetes yang memiliki aktivitas terbaik sebagai penghasil antibakteri patogen 

ditumbuhkan pada media agar ISP3. Isolat L213 dan E512 ditumbuhkan pada medium 

Oatmeal Agar (ISP3) dengan menggunakan metode pancing pada Cover-glasses (slide 

culture). Cover-glass ditancapkan pada permukaan media agar dengan sudut kemiringan 

45o. Media agar diinokulasi secara goresan di sekitar cover-glass, kemudian diinkubasi pada 

suhu 28 oC selama 10 hari (Praveen-Kumar dkk., 2015).  

Sampel slide culture Actinomycetes dilapisi dengan Au-Pd pada holder yang telah 

diberi double side carbon tape. Sampel Actinomycetes diletakkan pada alat Sputter Coater 

(Emitech SC-7620) untuk proses pelapisan. Selanjutnya mesin SEM dinyalakan, dan sampel 

Actinomycetes yang telah dilapisi dimasukkan ke dalam chamber SEM. Proses kerja SEM 

berjalan sampai terdeteksi semua morfologi sel pada monitor. Untuk mengamati struktur 

miselia dan rantai sporanya secara jelas dan sempurna dilakukan perekaman dengan 

mikroskop elektron (SEM-EDS) tipe FEI Inspect 550-EDAX AMETEK.  

 

3.4 Pengujian dan Pertumbuhan Actinomycetes yang Potensial 

3.4.1 Pengujian suhu optimum pertumbuhan 
 

Pertumbuhan Actinomycetes yang potensial dioptimasi pada suhu 0, 28, 30, 37, dan 

45 °C. Medium pertumbuhan yang digunakan adalah Yeast Extract - Malt Extract Agar 
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(ISP2) (Lampiran 3). Masing-masing Actinomycetes yang potensial (L213, L411, L433, 

E416, dan E512) diinokulasikan dengan cara goresan pada medium agar ISP2. Kultur 

diinkubasi pada suhu uji dan diamati pada umur 24 jam, 96 jam, dan dilanjutkan sampai 192 

jam. Paramater yang diamati yaitu diameter koloni Actinomycetes pada permukaan media 

dan kecepatan membentuk spora.  

 

3.4.2 Pengujian waktu optimum untuk pertumbuhan 

Lima isolat Actinomycetes yang potensial (L213, L411, L433, E416, dan E512) 

ditumbuhkan pada medium ISP2. Masing-masing isolat Actinomycetes ditumbuhkan di 

dalam 200 mL medium cair ISP2 dan diinkubasi pada suhu 28 oC dengan penggojogan pada 

rotary shaker dengan kecepatan 130 rpm. Densitas kultur Actinomycetes diukur setiap 24 

jam selama 10 hari menggunakan UV-Vis Spectrophotometer 1240 (Shimadzu) pada 

panjang gelombang 600 nm. 

 

3.4.3 Pengujian pH optimum pertumbuhan 

Lima isolat Actinomycetes L213, L411, L433, E416, dan E512 diinokulasikan pada 

medium padat ISP2 pada pH 4 sampai dengan 10 dengan cara goresan. Selanjutnya kultur 

diinkubasi pada suhu 28 oC dan diamati pertumbuhan koloni Actinomycetes dan 

pembentukan sporanya pada 96 jam dan 192 jam waktu inkubasi.  

 

3.4.4 Pengujian produksi melanin 

Pengujian ini digunakan untuk menentukan suatu isolat Actinomycetes menghasilkan 

pigmen melanin atau tidak. Kultur dinyatakan positif memproduksi melanin bila pigmen 

terlarut pada media berwarna coklat atau hitam, selain warna tersebut dinyatakan negatif 

(Miyadoh & Otoguro, 2004). Isolat diuji pada medium ISP7 (Lampiran 3). Masing-masing 

isolat Actinomycetes yang potensial (umur 8 hari inkubasi) diinokulasi secara goresan pada 

medium ISP7. Produksi melanin diamati setelah inkubasi pada suhu 28 oC selama 4 hari 

sampai dengan 8 hari. Media yang tidak diinokulasi isolat uji digunakan sebagai kontrol.  

 

3.4.5 Pengujian hemolisis 

Pengujian hemolisis digunakan untuk menguji Actinomycetes yang potensial untuk 

menentukan aktivitas hemolitik yang berpotensi patogen terhadap manusia dan hewan. 

Actinomycetes yang baik sebagai penghasil antibakteri adalah bersifat non patogen atau non 

hemolisis (γ-hemolisis). Semua isolat Actinomycetes yang potensial (umur 10 hari inkubasi) 

ditumbuhkan secara goresan pada media tumbuh Blood Agar (BAP). Kultur diamati setelah 
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diinkubasi pada suhu 30 oC selama 48 jam dan 96 jam. Terbentuknya zona di sekeliling 

koloni Actinomycetes uji menandakan adanya aktivitas hemolitik, demikian sebaliknya. 

Komposisi medium Blood Agar yang dibuat dalam satu liter (BAP) yaitu mengandung 5 % 

darah kelinci steril (v/v), tryptone 15 gram, soy peptone 5 gram, sodium khloride 5 gram, 

lithium khloride 10 gram, magnesium sulphate 3,8 gram, dan agar 15 gram. 

 

3.4.6 Pengujian berbagai fraksi pelarut metabolit Actinomycetes terhadap bakteri uji 

Isolat Actinomycetes L213, L411, L433, E416, dan E512 yang potensial ditumbuhkan 

pada medium SCB. Masing-masing isolat Actinomycetes ditumbuhkan di dalam 200 mL 

medium cair SCB yang diinkubasi pada suhu 28 oC dengan penggojogan pada rotary shaker 

dengan kecepatan 130 rpm selama 192 jam (8 hari). Senyawa antibakteri dipanen dari 

suspensi biakan Actinomycetes dengan cara disaring menggunakan kertas saring Whatman 

No. 42 (Merck) untuk memisahkan antara cairan dan biomassa (Gautham dkk., 2012; 

Yellamanda dkk., 2016). 

Cairan bebas sel diekstraksi masing-masing menggunakan pelarut metanol, etil asetat, 

kloroform, dan n-heksana dengan perbandingan (1:1 v/v) dalam corong pisah selama 20 

menit (Alimuddin dkk., 2011; Pandey dkk., 2011). Masing-masing maserat diuapkan 

pelarutnya dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 35 ºC kecepatan 2 mBar pada 

tekanan satu atmosfir hingga diperoleh ekstrak kental. Masing-masing ekstrak kental (fraksi 

pelarut) yang diperoleh diuji terhadap bakteri uji (S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. cholerae) 

menggunakan metode difusi agar (disc diffusion method). Data zona hambat pada masing-

masing fraksi pelarut dianalisis berdasarkan Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial 

(RAL-Faktorial) dengan tiga kali ulangan. Data yang diperoleh dianalisis ragam dengan α 

5 % dilanjutkan uji Tukey HSD menggunakan Program SPSS versi 24.0 (Lampiran 11).   

 

3.5 Uji Potensi Actinomycetes Penghasil Antibakteri Patogen 

3.5.1 Uji massa sel (suspensi sel) Actinomycetes sebagai antibakteri patogen 

Percobaan dilakukan tiga kali ulangan berdasarkan rancangan acak lengkap pola 

faktorial dan sebagai perlakuan adalah masing-masing isolat Actinomycetes yang terpilih 

yang reproducible (L213, L411, L433, E416, dan E512) terhadap bakteri patogen uji. Uji 

potensi ini menggunakan metode difusi sumuran (agar well diffusion method). Masing-

masing isolat Actinomycetes ditumbuhkan di dalam 100 mL medium cair SCB (Starch 

Casein Broth, pH 7,0) kemudian diinkubasi pada suhu 28 oC dengan penggojogan pada 

rotary shaker kecepatan 130 rpm selama delapan hari (Alimuddin dkk., 2011). Suspensi 
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biakan bakteri uji disetarakan densitas optisnya menggunakan spektrofotometer (ƛ=600 

nm). Cawan Petri diinokulasi 0,1 mL masing-masing bakteri patogen dengan densitas 106 

sel/mL dan dituangi media NA kemudian dihomogenkan. Media NA dalam setiap Cawan 

Petri dibuat sumuran dengan menggunakan Cork Borer (Ø 6 mm), kemudian diisi 50 μl 

suspensi biakan Actinomycetes yang berumur 8 hari. Biakan diinkubasi pada suhu 30 oC 

selama 48 jam (Muharram dkk., 2013; Varghese dkk., 2014; Trabelsi dkk., 2016). Diameter 

zona hambat yang terbentuk di sekitar sumuran diukur dan dianalisis ragam untuk 

menentukan isolat Actinomycetes terbaik dan efektif untuk menghambat bakteri patogen 

yang diujikan. Data yang diperoleh dianalisis ragam dengan α 5 % dilanjutkan uji Tukey-

HSD menggunakan Program SPSS versi 24.0 (Lampiran 12). 

 

3.5.2 Uji crude metabolit Actinomycetes sebagai antibakteri patogen 

Senyawa crude metabolit antibakteri diproduksi dan diuji efikasinya berdasarkan 

metode Pandey dkk. (2011). Masing-masing isolat Actinomycetes yang potensial 

ditumbuhkan di dalam 250 mL medium cair SCB (Starch Casein Broth, pH 7,0) yang 

diinkubasi pada suhu 28 oC dengan penggojogan pada rotary shaker dengan kecepatan 130 

rpm selama delapan hari. Senyawa antibakteri dipanen dari suspensi biakan yang sama 

volumenya dengan cara disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 (Merck) 

untuk memisahkan antara cairan dan biomassa (Gautham dkk., 2012; Yellamanda dkk., 

2016). 

Cairan hasil fermentasi diekstraksi dua kali dengan menggunakan pelarut kloroform 

(1:1 v/v) dalam corong pisah selama 20 menit (Alimuddin dkk., 2011; Pandey dkk., 2011). 

Maserat yang diperoleh diuapkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator pada suhu 35 

ºC kecepatan 2 mBar tekanan satu atmosfir hingga diperoleh ekstrak kental (crude). Ekstrak 

kental yang diperoleh diuji terhadap bakteri patogen uji menggunakan metode difusi agar 

(agar diffusion method). Medium uji yang digunakan adalah Nutrient Agar. Percobaan 

dilakukan dengan rancangan acak lengkap pola faktorial dengan empat kali ulangan. 

Perlakuannya adalah jenis crude senyawa antibakteri yang diperoleh dari masing-masing 

isolat Actinomycetes.  

Crude Actinomycetes diuji dengan cara menuangkan medium NA ke dalam Cawan 

Petri kemudian disebar suspensi biakan bakteri uji dengan densitas sel 106 sel/mL sebanyak 

100 L. Crude metabolit Actinomycetes dari berbagai isolat potensial sebanyak 30 L yang 

telah diencerkan dengan pelarut kloroform (1 : 1) diteteskan dalam kertas cakram kosong 

(Oxoid) (Sibanda dkk., 2010), kemudian dikeringanginkan. Kertas cakram diletakkan pada 



10 

 

permukaan agar yang telah diinokulasi bakteri uji sesuai dengan rancangan percobaan 

(Pandey dkk., 2011; Trabelsi dkk., 2016). Semua kultur diinkubasi pada suhu 30 oC selama 

24 jam dan 48 jam sampai terbentuk zona hambatan di sekitar kertas cakram yang berisi 

crude senyawa antibakteri. Zona hambatan diukur diameternya dan dianalisis ragam dengan 

α 5 %, untuk menentukan crude yang terbaik dan efektif untuk menghambat bakteri patogen 

yang diujikan dilanjutkan dengan uji Tukey-HSD menggunakan Program SPSS versi 24.0 

(Lampiran 13). 

 

3.5.3 Penentuan berat molekul senyawa dengan LC-MS 

Pendugaan senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh isolat L213 dan E512 ditentukan 

menggunakan LC-MS (Mariner Biospectrometry, type Hitachi L620). Spektrometer massa 

dioperasikan pada mode pemayaran ion positif dengan kisaran scan m/z 100 – 1.200. Kolom 

yang digunakan adalah Phenomenex 5µC18 berukuran 150 x 1 mm dan pada suhu kolom 

40 oC. Fase gerak (eluent) adalah larutan metanol, dengan laju alir 0,2 mL/menit. Sistem 

spektrometer massa yang digunakan adalah ESI-MS (Electrospray Ionisation). Sistem ini 

menghasilkan ionisasi yang efektif dari kisaran molekul yang bersifat semipolar hingga 

polar. Selain itu sistem ini juga memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sistem yang lain (Theodoridis dkk., 2008). 

Crude metabolit isolat L213 dan E512 diuji menggunakan LC-MS dengan cara 0,8 

mg sampel dilarutkan dalam 0,8 mL metanol 95 %. Masing-masing larutan crude sampel 

sebanyak 2 µL disuntikkan pada instrument LC-MS dengan laju alir 0,2 mL/menit serta 

dilakukan proses pompa selama 10-15 menit yang dialirkan pada katup kolom selector. 

Selanjutnya komponen-komponen crude terjadi pemisahan menuju UV-detector karena 

mengalami ionisasi. Berat molekul senyawa dapat terukur berdasarkan fragmentasi 

komponen oleh detector pada spektrometer (MS) dalam bentuk kromatogram (Lampiran 14 

dan 15). Spektrum massa memberikan informasi mengenai berat molekul senyawa, yang 

selanjutnya dapat ditentukan  rumus molekul, struktur dan nama senyawa (Lee & Kerns, 

1999; Sunaryanto dkk., 2010).  

 

3.6 Pengujian Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Senyawa Antibakteri 

 

Crude senyawa antibakteri yang diuji konsentrasi hambat minimumnya adalah crude 

yang terbaik pada pengujian sebelumnya yakni crude isolat L213 (Leda) dan E512 (Ebony). 

Nilai konsentrasi hambat minimum senyawa antibakteri isolat L213 dan E512 ditentukan 

dengan mengacu pada metode seri pengenceran Kirby-Bauer yang dimodifikasi oleh 
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Pandey dkk. (2011), Trabelsi dkk. (2016), dan Kumar dkk. (2017). Crude senyawa 

antibakteri yang telah dilarutkan dengan kloroform kemudian diencerkan dengan cara 

masing-masing 500 µL sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 mL 

Nutrient Broth (Difco) (1.000 ppm). Selanjutnya dibuat seri pengenceran sampel, sehingga 

diperoleh konsentrasi 1.000, 500, 250, 125, 62,5, dan 31,25 ppm. Tiap-tiap konsentrasi 

suspensi senyawa antibakteri dalam tabung reaksi diinokulasikan suspensi bakteri uji yang 

berumur 24 jam sebanyak 100 µL  dengan densitas 106 sel/mL. Sebagai kontrol negatif, 

media dalam tabung tidak diberi suspensi bakteri uji, sedangkan kontrol positifnya tabung 

diberi suspensi bakteri uji dan tidak diberi senyawa antibakteri (suspensi crude metabolit). 

Masing-masing kultur diinkubasi secara agitasi pada suhu 30 oC dengan putaran 130 rpm 

selama 24 jam, kemudian diukur densitas optisnya pada panjang gelombang 600 nm dan 

diamati pertumbuhannya. Konsentrasi terendah dari crude yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri uji ditunjukkan dari perlakuan yang nilai densitas optisnya terendah 

yang menyamai kontrol negatif dan dinyatakan sebagai Konsentrasi Hambat Minimal 

(KHM). Data KHM pada masing-masing suspensi crude terhadap bakteri uji di analisis 

berdasarkan rancangan acak lengkap dengan tiga kali ulangan. Data yang diperoleh 

dianalisis ragam dengan α 5 % dilanjutkan dengan Tukey-HSD menggunakan Program 

SPSS versi 24.0 (Lampiran 16 dan 17). 

 

3.7 Identifikasi Actinomycetes potensial Penghasil Antibakteri Patogen 

 

Kromosomal DNA Actinomycetes diisolasi berdasarkan metode Ausubel dkk. (2003) 

yang dimodifikasi. Kultur isolat Actinomycetes isolat L213 dan E512 umur 72 jam pada 

medium Nutrient Agar (Oxoid) sebanyak 5 ose disuspensikan ke dalam 1,5 mL akuabides 

steril (air bebas nuclease), kemudian disentrifugasi pada suhu 25 oC dengan kecepatan 

10.000 rpm selama 2 menit. Pelet diresuspensi dengan 500 L TE Buffer pH 7,6 dan 6 L 

Lyzosim kemudian diinkubasi pada suhu 37 oC selama 2 jam. Suspensi ditambah dengan 30 

L SDS 10 %, 3 L pro-K 10 mg/mL kemudian divorteks, diinkubasi pada suhu 45 oC 

selama 1 jam. Suspensi ditambah 100 L NaCl 5M dan 80 L CTAB (cetyl trimethyl 

ammonium bromide) dihomogenkan dan diinkubasi pada suhu 65 oC selama 10 menit. 

Suspensi ditambah 0,3 mL CI (chloroform isoamil alkohol) dihomogenkan, kemudian 

disentrifugasi pada suhu 4 oC dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit. Supernatan 

(lapisan atas) diambil dan dimasukkan ke dalam microtube baru kemudian ditambahkan lagi 

500 L PCI (fenol chloroform isoamil) dihomogenisasi dengan pelan, dan disentrifugasi 

pada suhu 4 oC dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit. Hasil sentrifugasi terbentuk 
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2 lapisan, lapisan atas (lapisan keruh) diambil dan dimasukkan ke dalam microtube baru, 

kemudian ditambahkan etanol absolut sampai leher microtube kemudian disentrifugasi pada 

suhu 4 oC dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Pelet diambil kemudian 

ditambahkan 500 L etanol 70 % dan disentrifugasi pada suhu 25 oC dengan kecepatan 

10.000 rpm selama 5 menit. Pelet dikeringkan kemudian dilarutkan dengan 50 L TE Buffer 

pH 7,6. Sampel DNA yang diperoleh diuji secara kualitatif (elektroforesis gel agarosa) dan 

kuantitatif (Nano drop) untuk mengetahui konsentrasi DNA yang diperoleh. Sampel 

DNA/whole genome dielektroforesis pada tegangan 100 volt selama 30 menit dan 

didokumentasikan dengan Gel doc.  

Sekuen 16S rDNA diamplifikasi menggunakan GoTaq (Promega) dengan primer 27f 

(5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) dan 1492r (5’-GGTTACCTTGTTACGA-CTT-

3’) yang komplementer dengan ujung sekuen 16S rDNA dari semua strain dan 

menghasilkan pita tunggal dengan panjang sekitar 1500 bp (Correa dkk., 2010). Campuran 

suspensi untuk reaksi PCR dalam tabung PCR beserta program mesin PCR ditampilkan 

pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 2. Komposisi reaksi PCR untuk amplifikasi sekuen 16S rDNA 

No. Larutan Volume (L) Konsentrasi 

1 Master mix 5 10 mol 

2 Primer 27F 1 10 mol 

3 Primer 1492R 1 10 mol 

4 Akuabides 2  

5 DNA template 1  

 

Tabel 3. Program PCR untuk amplifikasi sekuen 16S rDNA 
 

Proses Suhu Waktu Siklus 

Inisiasi 96o C  2 menit 1 siklus 

Denaturasi 96o C  45 detik 30 siklus 

Annealing 56o C  30 detik 30 siklus 

Extension 72o C  2 menit 30 siklus 

Final extension 72o C  5 menit 1 siklus 
 

(Correa dkk., 2010) 

 

Sekuen 16S rDNA diamplifikasi menggunakan mesin PCR. Amplikon 16S rDNA 

divisualisasikan menggunakan elektroforesis gel agarosa 1,5 %. Amplikon 16S rDNA 

disekuensing di First Base, Malaysia. Sekuen 16S rDNA dianalisis menggunakan program 

Sequence-Scanner dan Program BioEdit, kemudian dialignment menggunakan program 
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MEGA-6 untuk dibandingkan dengan data base di NCBI menggunakan Blast search pada 

laman http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. 

Matriks similaritas sekuen 16S rDNA dan pohon filogeni dikonstruksi menggunakan 

program Mega-6 (Tamura dkk., 2013). Pohon filogeni dibuat dengan metode Maximum-

Likelihood berdasarkan algoritma Tamura Nei dengan bootstrap sebanyak 1.000 kali 

(Felsenstein, 1985; Nguyen dkk., 2015). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Kondisi Lingkungan Tumbuhan Leda (Eucaplyptus deglupta Blume.) dan Ebony 

(Diospyros celebica Bakh.) di Kawasan TNLL 

 

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah terdiri 

atas tiga Wilayah Kerja Resort Pengelolaan. Wilayah bagian barat dan selatan merupakan 

Pengelolaan Wilayah I Saluki yang berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara (Provinsi 

Sulawesi Barat), Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Luwu Utara (Provinsi Sulawesi 

Selatan). Wilayah bagian utara merupakan pengelolaan Wilayah II Makmur yang 

berbatasan dengan Kabupaten Sigi. Wilayah bagian timur merupakan pengelolaan Wilayah 

III Poso, yang berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong. 

Lokasi tegakan tumbuhan Leda terletak di daerah Kamarora-Anaso Rorekatimbu yang 

termasuk dalam Wilayah Pengelolaan II Makmur. Secara geografi, Kamarora terletak pada 

1o12’ - 1o16’ LS dan 120o05’ - 120o12’ BT. Daerah ini berada di bagian tenggara Kota Palu 

yang berjarak sekitar 100 km. Lokasi tegakan tumbuhan Ebony berada di daerah Sedoa-

Lore Utara yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan III Poso. Secara geografi, Sedoa 

terletak pada 1o26’ - 1o19’ LS dan 120o10’ - 120o20’ BT. Daerah ini berada di bagian barat 

Kota Poso yang berjarak sekitar 70 km. Secara administrasi daerah Sedoa termasuk dalam 

wilayah pemerintahan Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. 

Secara umum kondisi faktor lingkungan di Wilayah Pengelolaan II Makmur adalah 

mirip yang dilaporkan oleh BPS Tahun 2016 di daerah Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi 

memiliki dua musim, sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu musim kemarau 

dan musim hujan. Musim kemarau terjadi antara Bulan April – September, sedangkan 

musim hujan terjadi pada Bulan Oktober – Maret. Suhu udara rata rata tertinggi terjadi pada 

Bulan Februari (28,1 °C) dan suhu udara terendah terjadi pada Bulan Agustus (25,7 °C). 

Kelembaban udara berkisar 75 – 93 %. Kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada 

Bulan Agustus yang mencapai 93 %, sedangkan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi 

pada Bulan Februari yaitu 75 % (BPS, 2016). Demikian pula kondisi faktor lingkungan di 

Wilayah Pengelolaan III Poso adalah mirip yang dilaporkan oleh BPS Tahun 2016 di daerah 

Kabupaten Poso. Kabupaten Poso juga memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan 

musim hujan. Musim kemarau terjadi antara Bulan April – September, sedangkan musim 

hujan terjadi pada Bulan Oktober – Maret. Suhu udara rata rata tertinggi terjadi pada Bulan 

Februari (29,3 °C) dan suhu udara terendah terjadi pada Bulan Agustus (26,2 °C). 



Kelembaban udara berkisar 75 – 87 %. Kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada 

Bulan Agustus yang mencapai 87 %, sedangkan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi 

pada Bulan Februari yaitu 75 % (BPS, 2016). 

Faktor lingkungan tegakan Leda dan Ebony yang diukur meliputi pH tanah, suhu 

tanah, kelembaban udara, intensitas cahaya, rasio C/N tanah, ketinggian dari permukaan 

laut, tinggi pohon, diameter batang pohon, jarak antarpohon, dan densitas Actinomycetes. 

Lokasi tempat pengambilan sampel tanah rhizosfer tumbuhan Leda berada pada topografi 

ketinggian yang relatif menanjak. Kenampakan tekstur tanah rhizosfer pada umumnya 

adalah liat dan berwarna coklat muda. Secara umum tanah rhizosfer Leda mempunyai 

tingkat kemasaman mendekati pH netral (pH 7). Keadaan topografi tegakan tumbuhan Leda 

ditunjukkan pada Gambar 7A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Keadaan dan topografi tegakan tumbuhan Leda di Anaso-Rorekatimbu (A) dan 

Ebony di Sedoa-Poso (B) 

 
 
 

Lokasi tempat pengambilan sampel tanah rhizosfer tumbuhan Ebony berada pada 

topografi lembah dan berbukit. Kenampakan tekstur tanah rhizosfer tumbuhan Ebony pada 

umumnya adalah berpasir dan berwarna coklat tua. Secara umum tanah rhizosfer Ebony 

juga mempunyai tingkat kemasaman yang mendekati pH netral (pH 7). Keadaan topografi 

tegakan tumbuhan Ebony ditunjukkan pada Gambar 7B. 

Kondisi tegakan tumbuhan Leda yang ada di daerah Anaso-Rorekatimbu dengan 

kondisi tegakan tumbuhan Ebony di daerah Sedoa-Poso pada umumnya berbeda, disajikan 

pada Tabel 4 dan Lampiran 4. Dari 11 parameter lingkungan yang diamati, hanya terdapat 



empat parameter yang tidak ada perbedaan (p ≤ 0,05) antara kedua kawasan tersebut yaitu 

tinggi pohon, pH tanah, rasio C/N tanah, dan densitas Actinomycetes. 

Rata-rata tinggi pohon Leda dan Ebony relatif tidak berbeda, karena kedua jenis pohon 

tersebut dilindungi dan tumbuh alami. Oleh karena itu vegetasinya tidak terganggu, dan 

kedua jenis tumbuhan ini berhabitus perrenial dan pertumbuhannya lambat, serta tajuk dan 

perawakan tumbuhan ini hampir sama. Faktor pH tanah, rasio C/N tanah, dan densitas 

Actinomycetes di kedua kawasan tersebut relatif tidak berbeda (p ≤ 0,05). Hal ini didukung 

oleh banyaknya dedaunan di lantai hutan yang diuraikan oleh mikroba dekomposer, 

termasuk Actinomycetes. Densitas Actinomycetes yang tinggi dapat menimbulkan 

perubahan rasio C/N dan pH tanah (Barreto dkk., 2008). Hal ini pula yang menyebabkan 

keberadaan Actinomycetes lebih beragam dan densitasnya lebih tinggi di daerah rhizosfer 

dibandingkan dengan di luar rhizosfer (Hartmann dkk., 2008). 
 

Tabel 4. Parameter lingkungan di kawasan tumbuhan Leda dan Ebony  
 

No. Parameter 
Nilai rata-rata di kawasan 

Rorekatimbu (Leda) Poso (Ebony) 
1. Diameter batang (cm) 88,40b 63,98a 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Jarak antar pohon (m) 

Tinggi pohon (m) 

Ketinggian dpl. (m) 

Intensitas cahaya (lux) 

Kelembaban udara (%) 

Suhu udara (oC) 

Suhu tanah (oC) 

pH tanah (keasaman) 

Rasio C/N tanah 

Densitas Actinomycetes (cfu/g) 

16,95a 

30,40a 

1.763,60b 

582,70a 

90,60b 

24,10a 

27,62a 

6,78a 

11,59a 

1,53.107a 

31,46b 

32,47a 

183,70a 

696,60b 

85,50a 

27,40b 

28,51b 

6,71a 

13,39a 

   1,56.107a 
 

Keterangan: Notasi yang sama pada setiap parameter menunjukkan kedua kawasan tidak berbeda 

 

Faktor lingkungan lainnya seperti intensitas cahaya, ketinggian tempat dari 

permukaan laut, kelembaban udara, suhu udara, dan suhu tanah dipengaruhi langsung oleh 

topografi kawasan tersebut. Topografi kawasan tumbuhan Leda dan Ebony berbeda. 

Kawasan tumbuhan Leda berada pada topografi daerah pegunungan, sedangkan kawasan 

Ebony berada pada daerah lembah atau sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Oleh 

karena itu faktor lingkungan pada kedua kawasan ini secara umum berbeda, demikian pula 

mikroba khususnya jenis Actinomycetes yang didapatkan juga berbeda. Hal ini sesuai 

dengan yang dilaporkan Nurkamto dkk. (2010) yang mengatakan bahwa perbedaan 



topografi dan ketinggian tempat dari permukaan laut memengaruhi keberadaan jenis 

Actinomycetes yang hidup di dalamnya. 

Karakteristik kimia tanah seperti pH tanah dan rasio C/N tanah sangat ditentukan oleh 

keberadaan Actinomycetes di kawasan tersebut. Aktivitas Actinomycetes meningkatkan 

proses dekomposisi bahan organik, yang mengakibatkan C-organik berkurang dan N-total 

mengalami peningkatan. Akibatnya terjadi penurunan rasio C/N yang menandakan 

terjadinya proses mineralisasi. Oleh karena itu rasio C/N yang rendah, yakni kurang dari 20 

menunjukkan bahwa proses mineralisasi berjalan dengan baik (Pratiwi dkk., 2013).  

Rasio C/N pada tegakan rhizosfer tumbuhan Leda maupun Ebony kurang dari 20. Hal 

ini menunjukkan bahwa kedua kawasan tersebut telah mengalami proses mineralisasi atau 

pengomposan bahan organik oleh mikroba. Dengan demikian peran serta Actinomycetes 

dalam pendegradasian bahan organik yang ada di lantai hutan pada tegakan tersebut berjalan 

dengan baik. 

 

4.2. Hubungan Faktor Lingkungan Tanah dengan Densitas Actinomycetes pada 

Rhizosfer Tumbuhan Leda dan Ebony 

 

Hasil penghitungan total plate count (TPC) dari 10 spot pengambilan sampel tanah 

rhizosfer tumbuhan Leda (Eucaplyptus deglupta Blume.) memenuhi syarat keberadaan 

jumlah Actinomycetes di daerah perakaran tumbuhan pada umumnya, yakni 106 sampai 

dengan 107 cfu/gram tanah rhizosfer. Hal ini selaras dengan Sylvia dkk. (2005) dan Barreto 

dkk. (2008) yang menyatakan bahwa Actinomycetes adalah kelompok bakteri paling 

dominan yang mencapai populasi 106 - 107 cfu/gram tanah pada daerah rhizosfer. Dari 10 

spot lokasi pengambilan sampel tanah rhizosfer tersebut maka spot ke-7 dan 8 paling banyak 

jumlah Actinomycetesnya mencapai 107 cfu/gram tanah rhizosfer. Hal ini didukung oleh 

beberapa faktor lingkungan yang memengaruhi keberadaan Actinomycetes di daerah 

rhizosfer tumbuhan Leda, yakni diameter batang tumbuhan Leda dan rasio C/N tanah. Hal 

ini menandakan bahwa semakin besar diameter batang Leda maka semakin banyak pula 

jumlah Actinomycetesnya, sejalan dengan rasio C/N yang semakin tinggi nilainnya maka 

jumlah Actinomycetes semakin banyak pula. Di alam utamanya habitat hutan tropis, makin 

besar diameter batang tumbuhan maka makin banyak menyumbangkan serasah ke lantai 

hutan sehingga dapat menaikkan nilai rasio C/N tanah. Namun tingginya intensitas cahaya 

yang masuk menerangi lantai hutan dapat menurunkan densitas Actinomycetes pada tegakan 

hutan Leda tersebut (Tabel 5 dan Lampiran 5). 

 



Tabel 5.  Hubungan faktor lingkungan terhadap densitas Actinomycetes pada rhizosfer 

tumbuhan Leda dan Ebony  
 

Parameter 
Rhizosfer Leda Rhizosfer Ebony 

r-hitung p-value r-hitung p-value 

Diameter batang (cm) 0,457c 0,043 -0,135 0,569  

Jarak antarpohon (m) -0,057 0,812 0,042 0,861 

Tinggi pohon (m) 0,311 0,182 0,089 0,709  

Ketinggian dpl. (m) 0,429 0,059 0,563c 0,010  

Intensitas cahaya (lux) -0,498c 0,025 -0,482c 0,032  

Kelembaban udara (%) 0,423 0,063 -0,286 0,221  

Suhu tanah (oC) 0,161 0,498 -0,526c 0,017  

pH tanah (kemasaman) -0,080 0,737 0,400 0,080  

Rasio C/N 0,476c 0,034 0,669c 0,001 
 

Keterangan: notasi (c) pada setiap parameter menunjukkan ada korelasi (p≤0,05); nilai 

positif r-hitung (korelasi positif); nilai negatif r-hitung (korelasi negatif)  
 

Pada kenyataannya spot tujuh dan delapan rata-rata lantai hutannya berserasah tebal 

dibandingkan dengan spot yang lain. Hal ini didukung oleh diameter batang tumbuhan Leda 

37,74 cm (spot-7) dan 33,92 cm (spot-8) yang lebih besar dibandingkan dengan spot yang 

lain. Oleh karena itu diduga bahwa keberadaan Actinomycetes di daerah rhizosfer tumbuhan 

Leda dipengaruhi oleh banyaknya serasah yang dihasilkan oleh pohon Leda tersebut. 

Demikian pula semakin tinggi nilai rasio C/N tanah maka semakin banyak jumlah 

Actinomycetes yang ditemukan. Pada spot-7 dengan nilai rasio C/N 14,85 dan spot-8 dengan 

nilai 14,66, rata-rata jumlah Actinomycetes yang ditemukan mencapai 107 cfu/gram tanah 

rhizosfer. Berdasarkan analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa semakin besar 

diameter batang tumbuhan Leda meningkatkan jumlah Actinomycetes. Demikian juga 

semakin tinggi rasio C/N maka jumlah Actinomycetes semakin banyak. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya serasah yang dihasilkan oleh pohon Leda yang berdiameter batang besar 

dibandingkan dengan pohon diameter kecil. Serasah merupakan penyumbang sumber 

karbon pada lantai hutan. Banyaknya sumber C dari serasah mengakibatkan rasio C/N 

menjadi tinggi, akibatnya densitas Actinomycetes akan meningkat pula. Parameter 

lingkungan lain seperti kelembaban udara, suhu tanah, pH tanah, ketinggian tempat dari 

permukaan laut, serta tinggi pohon tidak memengaruhi densitas Actinomycetes rhizosfer 

tumbuhan Leda di daerah Anaso-Rorekatimbu TNLL. 

Densitas Actinomycetes pada 10 spot pengambilan sampel tanah rhizosfer tumbuhan 

Ebony (Diospyros celebica Bakh.) antara 106 sampai dengan 107 cfu/gram tanah rhizosfer. 



Spot 7, 8, dan 9 memiliki densitas Actinomycetes tertinggi mencapai 107 cfu/gram tanah 

rhizosfer. Hal ini didukung oleh ketinggian tempat dari permukaan laut dan rasio C/N tanah. 

Namun intensitas cahaya dan suhu tanah berkorelasi negatif terhadap densitas 

Actinomycetes yang ada pada tegakan tumbuhan Ebony. Korelasi antara diameter batang, 

jarak antarpohon, tinggi pohon, ketinggian dari permukaan laut, intensitas cahaya, 

kelembaban udara, suhu tanah, pH tanah, dan rasio C/N terhadap densitas Actinomycetes di 

tegakan rhizosfer tumbuhan Ebony disajikan pada Tabel 5 dan Lampiran 6. 

Faktor lingkungan seperti diameter batang, jarak antarpohon, tinggi pohon, 

kelembaban udara, dan pH tanah rhizosfer tumbuhan Ebony menunjukkan tidak ada korelasi 

yang signifikan terhadap densitas Actinomycetes. Faktor ketinggian tempat dari permukaan 

laut, intensitas cahaya, suhu tanah, dan rasio C/N tanah menunjukkan terdapat korelasi atau 

hubungan yang signifikan dengan densitas Actinomycetes di tegakan rhizosfer tumbuhan 

Ebony. Parameter intensitas cahaya dan suhu tanah menunjukkan korelasi negatif yang 

artinya makin tinggi intensitas cahaya pada lantai hutan mengakibatkan suhu tanah 

meningkat, akibatnya densitas Actinomycetes pada tegakan tersebut menurun.  

 Ketinggian tempat dari permukaan laut berkorelasi positif signifikan dengan densitas 

Actinomycetes. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tempat dari permukaan laut rhizosfer 

tegakan tumbuhan Ebony, maka semakin tinggi densitas Actinomycetes. Hal ini 

kemungkinan dipengaruhi oleh kontur topografi kawasan ini. Tegakan tumbuhan Ebony di 

Kawasan TNLL umumnya berada pada dataran rendah, namun konturnya berbukit-bukit. 

Pada umumnya tumbuhan Ebony yang mempunyai kerapatan yang relatif tinggi berada pada 

daerah-daerah yang berbukit. Pengolahan lahan oleh masyarakat menjadi perkebunan kakao 

pada spot 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 10 menyebabkan densitas Actinomycetes lebih rendah; 

sedangkan spot 7, 8, dan 9 yang lahannya relatif alami karena konturnya mempunyai 

kemiringan yang relatif terjal pada kontur perbukitan, densitasnya lebih tinggi. Selain itu, 

diduga pula dengan adanya pengolahan areal lahan yang dipadukan dengan penggunaan 

pupuk kimia dan herbisida mengakibatkan menurunnya densitas Actinomycetes. Hal ini 

berbeda dengan tegakan rhizosfer tumbuhan Leda yang ada dikawasan Pengelolaan II 

Makmur TNLL dan hasil penelitian Nurkamto dkk (2012) yang menyatakan bahwa faktor 

ketinggian dari permukaan laut tidak memengaruhi keberadaan Actinomycetes yang ada di 

daerah Halmahera Maluku.  

Rasio C/N tanah berkorelasi positif dengan densitas Actinomycetes. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio C/N tanah maka semakin tinggi pula densitas 



Actinomycetes. Pada spot 7, 8, dan 9 memiliki rasio C/N secara berurutan 14,13; 17,27 dan 

13,79 dengan rata-rata densitas Actinomycetes mencapai 107 cfu/gram tanah rhizosfer. Hal 

ini disebabkan pada spot ini Actinomycetes belum terganggu keberadaannya oleh kegiatan 

masyarakat. 

 

 

4.3 Actinomycetes Rhizosfer Tumbuhan Leda dan Ebony Penghasil Antibakteri 

Patogen Manusia 

 

Actinomycetes yang diisolasi dari sampel tanah rhizosfer tumbuhan Leda (Eucalyptus 

deglupta Blume.) dari kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Sulawesi Tengah 

sebanyak 15 isolat. Actinomycetes tersebut merupakan penghasil antibakteri patogen pada 

manusia. Berdasarkan fenotip makroskopis dan mikroskopis, isolat-isolat Actinomycetes 

termasuk ke dalam kelompok Streptomyces. Actinomycetes dari Genus Streptomyces 

ditandai dengan terbentuknya spora pada medium ISP3 (Gambar 8 dan Lampiran 9). Spora 

yang terbentuk berstruktur Arthrospora (Miyadoh & Otoguro, 2004; Qin dkk., 2009).  

Semua isolat Actinomycetes tersebut telah diuji daya hambatnya terhadap 

Staphylococcus aureus, MRSA, EPEC, dan Vibrio cholerae. Isolat L213 terlebar zona 

hambatnya terhadap S. aureus, MRSA, dan EPEC (p≤0,05), diikuti oleh isolat L433 dan 

L411. Isolat L213, L433, dan L411 memiliki zona hambat yang sama terhadap Vibrio 

cholerae namun berbeda dengan Actinomycetes lainnya (Tabel 6 dan Lampiran 7). Oleh 

karena itu dipilih tiga isolat L213, L411, dan L433 yang potensial sebagai penghasil 

antibakteri patogen. 
 

 Actinomycetes yang diisolasi dari tanah rhizosfer tumbuhan Ebony (Diospyros 

celebica Bakh.) di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) sebanyak 17 isolat. 

Potensi isolat-isolat Actinomycetes dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen pada 

manusia disajikan pada Tabel 6. 

Genus Actinomycetes ditentukan berdasarkan karakter morfologi secara manual 

menurut metode ISP (Shirling & Gottlieb, 1966; Miyadoh & Otoguro 2004; Qin dkk., 

2009). Actinomycetes juga diidentifikasi berdasarkan karakter morfologi koloni dan struktur 

reproduktifnya terutama bentuk rantai sporanya. Berdasarkan karakteristik morfologinya, 

Actinomycetes yang diperoleh dari rhizosfer tumbuhan Ebony di kawasan Sedoa 

(Pengelolaan III Poso-TNLL) termasuk Genus Streptomyces (Gambar 8 dan Lampiran 10). 

 

 



Tabel 6. Aktivitas isolat Actinomycetes rhizosfer tumbuhan Leda dan Ebony dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen manusia 
 

No. 
Kode isolat 

Actinomycetes 

Rata-rata Ø zona hambat terhadap bakteri uji (mm) 

S. aureus MRSA EPEC V. cholerae 

1 L135 7,01 ab  7,23 bc 6,14 a 6,05 a 

2 L213 15,03 f  18,48 g 18,52 g 8,99 e 

3 L2310 8,16 de 8,08 cd 7,11 bc 6,73 ab 

4 L249 7,45 cd 6,08 a 6,03 a 6,01 a 

5 L312 6,10 a 6,05 a 6,00 a 6,04 a 

6 L318 6,05 a 6,04 a 6,08 a 6,02 a 

7 L411 8,45 e 8,79 e 9,18 e 9,57 e 

8 L412 7,09 ab 6,05 a 6,13 a 6,16 a 

9 L413 7,12 bc   7,03 abc 6,03 a 6,13 a 

10 L427 7,13 bc 6,73 ab 6,00 a 6,02 a 

11 L428 7,33 bc 6,41 ab 6,63 ab 6,18 a 

12 L431 7,77 cd 6,00 a 7,82 cd 8,27 de 

13 L432 7,66 bc 6,08 a 7,32 abc 7,80 cd 

14 L433 9,04 e 9,18 e 9,50 e 9,73 e 

15 L526 6,45 ab 6,02 a 6,09 a 6,03 a 

16 E111 6,71 ab 6,65 ab 7,02 bc 6,49 ab 

17 E116 6,50 ab 7,37 bc 6,47 ab 6,00 a 

18 E121 6,87 ab 6,40 ab 7,13 b 6,03 a 

19 E131 7,08 ab 6,68 ab 7,09 b 6,12 a 

20 E132 7,07 ab 6,41 ab 6,75 ab 6,38 ab 

21 E136 6,97 ab 6,11 a 7,04 b 6,50 ab 

22 E141 7,09 ab 6,83 ab 7,12 b 6,22 a 

23 E142 6,79 ab 6,92 ab 7,11 b 6,57 ab 

24 E226 7,15 ab 6,88 ab 7,11 b 6,33 ab 

25 E311 7,09 ab 7,02 ab 7,09 b 6,33 ab 

26 E331 7,09 ab 6,89 ab 7,12 b 6,37 ab 

27 E3313 7,03 ab 6,83 ab 7,09 b 6,88 ab 

28 E3314 7,37 bc 6,63 ab 7,02 b 6,52 ab 

29 E416 8,13 d 8,15 d 8,45 e 7,97 cd 

30 E428 7,09 ab 6,73 ab 7,20 b 7,05 ab 

31 E512 9,95 e 9,18 e 12,00 f 8,10 d 

32 E534 7,07 ab 6,13 a 7,11 b 6,37 ab 
 

 

Keterangan:  Nilai yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda 

signifikan (p ≤ 0,05); n = 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: L=Leda; E=Ebony 

Gambar 8. Morfologi makroskopis Actinomycetes rhizosfer tumbuhan Leda dan Ebony 

 

Actinomycetes sebanyak 17 isolat diuji daya hambatnya terhadap Staphylococcus 

aureus, MRSA, EPEC, dan Vibrio cholerae. Isolat E512 terlebar zona hambatnya berturut-

turut terhadap MRSA, S. aureus, EPEC (p≤0,05) diikuti oleh isolat E416 (Tabel 6 dan 

Lampiran 8). Isolat E512 dan E416 memiliki lebar zona hambat yang sama terhadap Vibrio 

cholerae tetapi berbeda dengan Actinomycetes lainnya (Tabel 6 dan Lampiran 8). 
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 Adanya perbedaan aktivitas zona hambat Actinomycetes terhadap bakteri uji 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain faktor genetik, faktor lingkungan dan faktor biotik 

lainnya juga memengaruhi biosintesis metabolit sekunder yang dihasilkan oleh 

Actinomycetes. Biosintesis metabolit sekunder dalam bentuk senyawa bioaktif oleh 

Actinomycetes dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, 

konsentrasi oksigen, sumber karbon dan nitrogen (Ruiz dkk., 2010). Kedua isolat E512 dan 

E416 dari rhizosfer Ebony memiliki kemampuan daya hambat yang paling baik terhadap 

bakteri uji. 

Menurut Berdy (2005; 2012) metabolit sekunder pada tumbuhan sebenarnya disintesis 

oleh mikroba yang berasosiasi dengannya, atau kedua organisme ini berinteraksi 

menghasilkan senyawa bioakif secara bersama-sama. Oleh karena itu Actinomycetes yang 

berasosiasi dengan tumbuhan Ebony diduga bersifat spesifik. Menurut Berdy (2005), 

Yilmaz dkk. (2008), dan Lanoue dkk. (2010) bahwa Actinomycetes dengan tumbuhan dalam 

suatu ekosistem keberadaaan saling memengaruhi. Tumbuhan mengekskresikan berbagai 

senyawa berupa gula, gula-alkohol, asam amino, dan asam organik sebagai sumber C dan 

N untuk Actinomycetes, sebaliknya Actinomycetes mengekskresikan berbagai senyawa 

untuk pertumbuhan tumbuhan. 

Actinomycetes setelah memasuki fase pertumbuhan idiofase (fase stasioner), maka 

metabolit sekunder disintesis. Pada periode ini sel Actinomycetes umumnya mensintesis 

senyawa-senyawa bioaktif (Cundliffe & Demain, 2010). Sel Actinomycetes pada fase 

tersebut resisten terhadap senyawa-senyawa bioaktif, sehingga mampu bertahan hidup 

sampai periode ini berakhir. Hal tersebut disebabkan Actinomycetes mampu mensintesis 

antibiotik sebagai metabolit sekunder yang berpotensi autotoksik dan berfungsi untuk 

melindungi selnya secara keseluruhan. 

 

4.4. Pertumbuhan Optimum Actinomycetes Terpilih 

 

4.4.1 Suhu optimum pertumbuhan  

Pengujian suhu pertumbuhan dilakukan untuk menentukan suhu optimum bagi 

pertumbuhan setiap isolat Actinomycetes yang diuji. Lima isolat Actinomycetes terseleksi 

yakni L213, L411, L433, E416 dan E512 ditumbuhkan pada medium ISP2 agar. Kelima 

isolat diamati pertumbuhannya pada waktu inkubasi 1, 4, dan 8 hari (Tabel 7).  

 

 

 

 



Tabel 7. Pertumbuhan isolat Actinomycetes pada variasi waktu dan suhu inkubasi 

 

Waktu 

inkubasi (hari) 

Suhu 

(oC) 

Isolat Actinomycetes potensial 

L213 L411 L433 E416 E512 

1 

0 - - - - - 

28 - + + + - 

30 - + + + - 

37 - - - - - 

45 - - - - - 
       

4 

0 - - - - - 

28 + ++ + ++ + 

30 + + + + + 

37 + - + + + 

45 - - - - - 
       

8 

0 - - - - - 

28 ++ ++ ++ ++ ++ 

30 + + ++ + ++ 

37 + - + + + 

45 - - - - - 
 

Keterangan: (++) = tumbuh sangat baik; (+) = tumbuh sedang; (-) = tidak tumbuh 

 
 

Isolat L411, L433, dan E416 pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan isolat 

Actinomycetes yang lain, yakni tumbuh pada waktu inkubasi satu hari pada suhu 28 oC dan 

30 oC, tetapi tidak tumbuh pada suhu 0 oC, 37 oC, dan 45 oC. Pada waktu inkubasi empat 

hari kelima isolat tersebut dapat tumbuh pada suhu 28 oC, 30 oC, dan 37 oC, kecuali isolat 

L411 tidak tumbuh pada suhu 37 oC. Pada waktu inkubasi delapan hari kelima isolat 

Actinomycetes tumbuh sangat baik pada suhu 28 oC. Isolat E512 dan L433 tumbuh sangat 

baik pada suhu 30 oC pada medium ISP2 (Tabel 7). 

Pertumbuhan Actinomycetes dan pembentukan metabolit sekunder sangat dipengaruhi 

oleh lingkungannya. Setiap Actinomycetes memiliki rentang kondisi optimum yang 

berbeda-beda untuk pertumbuhan sel dan produksi metabolit sekunder. Suhu merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sel maupun produktivitas 

senyawa bioaktif yang diekskresikan oleh Actinomycetes (Berdy, 2012). Hal ini disebabkan 

suhu dapat memengaruhi secara umum kinerja membran sel mikroba, enzim, dan komponen 

intraselular lainnya (Madigan dkk., 2005). Ada tiga jenis pembagian mikroba didasarkan 

pada suhu optimum untuk pertumbuhan dan produktivitas senyawa bioaktif. Pertama 

mikroba psychrophiles yaitu pertumbuhan optimumnya pada suhu kurang dari 20 °C. Kedua 

mikroba mesophiles yaitu pertumbuhan optimum pada rentang suhu 20-40 °C, dan ketiga 

mikroba thermophile, yaitu pertumbuhan optimum pada suhu lebih dari 40 °C. Berdasarkan 



pembagian rentang suhu pertumbuhan ini, kelima isolat Actinomycetes yang diuji tergolong 

dalam bakteri mesophiles, yaitu suhu optimum untuk pertumbuhan dan produksi metabolit 

sekunder berada pada kisaran 20-40 °C. Hal tersebut didukung oleh Sembiring & 

Goodfellow (2008) yang menyatakan bahwa Actinomycetes dari Genus Streptomyces 

bersifat aerobik dan tumbuh pada suhu mesofilik.  

Suhu sangat memengaruhi dan berkaitan erat dengan proses metabolisme 

pembentukan metabolit primer dan sekunder. Pada proses metabolisme banyak reaksi enzim 

yang terlibat dan saling berkaitan. Enzim dapat bekerja secara maksimal pada suhu yang 

optimum. Setiap mikroba memiliki suhu optimum yang berbeda-beda, demikian pula 

Actinomycetes. Jika mikroba berada pada suhu yang lebih tinggi dari suhu optimumnya, 

maka peningkatan suhu mengakibatkan penurunan kecepatan pertumbuhan sel dengan 

cepat. Demikian pula jika suhu dibawah optimum, maka proses metabolisme sel akan 

berjalan lebih lambat dan kecepatan pertumbuhan sel akan terganggu. 

 

4.4.2 Waktu pertumbuhan optimum 

Pengujian waktu pertumbuhan bertujuan untuk menentukan waktu pertumbuhan yang 

optimum bagi setiap isolat Actinomycetes yang diuji. Sebelum dilakukan optimasi proses 

produksi metabolit, terlebih dahulu dilakukan penentuan waktu pertumbuhan optimum sel 

vegetatif setiap isolat Actinomycetes yang diuji. Isolat Actinomycetes yang diuji yang 

nantinya digunakan sebagai inokulum dalam proses produksi metabolit. Kurva 

pertumbuhan vegetatif digunakan untuk menentukan waktu yang paling tepat untuk transfer 

dari kultur vegetatif ke kultur fermentatif, yaitu pada saat mendekati akhir dari fase 

logaritma. Kultur vegetatif bertujuan untuk memperbanyak sel yang digunakan sebagai 

inokulum pada proses fermentasi (produksi metabolit). Pada penelitian ini medium yang 

digunakan untuk penentuan kurva vegetatif adalah medium ISP2 yang merupakan medium 

yang terlengkap komposisinya untuk Actinomycetes. Medium ISP2 banyak digunakan untuk 

perbanyakan sel dalam kultur cair untuk Genus Streptomyces (Alimuddin dkk., 2011).  

Kelima isolat Actinomycetes (L213, L411, L433, E416, dan E512) ditumbuhkan pada 

medium ISP2 cair. Pertumbuhan Actinomycetes diamati setiap 24 jam selama inkubasi 10 

hari (Gambar 9). Pertumbuhan lima isolat Actinomycetes uji menunjukkan waktu 

pertumbuhan optimum tercapai pada waktu inkubasi 192 jam (8 hari). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kurva pertumbuhan optimum isolat Actinomycetes yang terpilih 

 
4.4.3 Pertumbuhan isolat Actinomycetes pada variasi pH media 

Pengujian pH pertumbuhan bertujuan untuk menentukan pH pertumbuhan optimum 

bagi setiap isolat Actinomycetes yang diuji. Kelima isolat ini ditumbuhkan pada medium 

ISP2 agar dan diamati pada jam ke-96 (4 hari) dan 192 (8 hari) (Tabel 8). 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kondisi fermentasi untuk produksi senyawa 

bioaktif adalah pH awal medium. Kondisi pH medium merupakan salah satu parameter 

penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sel dan pembentukan metabolit. Pada 

umumnya Actinomycetes tumbuh optimum pada pH 5-8 (Khaliq dkk., 2013). Pada 

penelitian ini Actinomycetes ditumbuhkan pada rentang pH 4 sampai dengan pH 10. 

Hasilnya menunjukkan bahwa isolat Actinomycetes uji dapat tumbuh pada pH 5 sampai 

dengan pH 10, kecuali isolat E512 dan L411 yang tidak tumbuh pada pH 5. Pertumbuhan 

optimum Actinomycetes adalah pada pH 7, ditunjukkan dengan pertumbuhan sel yang 

sangat baik dengan indikator pembentukan spora yang lebat pada waktu delapan hari 

inkubasi (Tabel 8). Seperti halnya pengaruh suhu fermentasi, pH awal medium 

pertumbuhan memiliki pengaruh yang besar terhadap konsentrasi metabolit bioaktif yang 

dihasilkan. Pertumbuhan sel pada pH awal medium sangat berkaitan dengan proses 

metabolisme sel, kinerja membran sel, dan tekanan osmotik sel. Enzim yang terlibat dalam 

proses metabolisme memerlukan kondisi pH yang optimum.  
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Tabel 8.  Pertumbuhan isolat Actinomycetes pada variasi waktu inkubasi dan pH media 

 

Waktu 

inkubasi (hari) 

pH 

media 

Isolat Actinomycetes yang terpilih 

L213 L411 L433 E416 E512 

4 

4 - - - - - 

5 + - + + - 

6 + + + + + 

7 + + + + + 

8 + + + + + 

9 + + + + + 

10 + + + + + 
       

8 

4 - - - - - 

5 + - + + - 

6 + + ++ + + 

7 ++ ++ ++ ++ ++ 

8 + + + + + 

9 + + + + + 

10 + + + + + 
 

Keterangan: (++) = tumbuh sangat baik; (+) = tumbuh sedang; (-) = tidak tumbuh 
 

 

4.4.4 Produksi melanin 

Uji produksi melanin digunakan untuk menentukan suatu isolat Actinomycetes 

menghasilkan pigmen melanin atau tidak. Kelima isolat Actinomycetes ditumbuhkan pada 

medium ISP7 agar dan diinkubasi selama 192 jam pada suhu 28 oC. Pertumbuhan 

Actinomycetes menunjukkan bahwa empat isolat Actinomycetes (L213, L433, E416, dan 

E512 tidak menghasilkan pigmen melanin, hanya isolat L411 yang menghasilkan pigmen 

melanin (Tabel 9 dan Gambar 10). 

Actinomycetes menghasilkan pigmen coklat gelap di media kultur, umumnya disebut 

pigmen melanin atau melanoid (Dastager dkk., 2006). Senyawa melanin adalah metabolit 

sekunder yang dihasilkan oleh Actinomycetes, mampu menghasilkan enzim tyrosinase atau 

fenol-oksidase yang bertanggung jawab pada biosintesis pigmen melanin (Seo dkk., 2003). 

Actinomycetes yang mampu menghasilkan enzim tyrosinase juga mengekskresikan melanin 

ke dalam medium tumbuh. Karakteristik pigmen melanin yang diekskresikan ke dalam 

medium ISP7 adalah berwarna coklat atau hitam yang disebut eumelanin (Miyadoh & 

Otoguro, 2004). Actinomycetes yang menghasilkan senyawa melanin, tidak direkomendasi-

kan untuk produksi senyawa bioaktif untuk kesehatan, utamanya antibiotik, namun hanya 

untuk bahan kosmetik. Selain itu, Actinomycetes yang mensitesis melanin sulit untuk 

dilakukan uji antagonis dengan bakteri patogen. 



Tabel 9. Produksi melanin oleh isolat Actinomycetes pada medium ISP7 dalam waktu 

inkubasi delapan hari  
 

No. Kode Isolat Produksi Melanin 

1 L213 - 

2 L411 + 

3 L433 - 

4 E416 - 

5 E512 - 

 

Keterangan: (+) = ada; (-) = tidak ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Pertumbuhan isolat Actinomycetes pada medium ISP7 yang mengekskresikan 

pigmen melanin (8 hari pada medium ISP7); panah merah=pigmen melanin  

 

4.4.5 Aktivitas hemolitik Actinomycetes terpilih 

Pengujian hemolisis digunakan untuk menguji Actinomycetes uji memiliki aktivitas 

hemolitik (berpotensi patogen terhadap manusia dan hewan) atau tidak. Penggunaan media 

Blood Agar untuk pertumbuhan bakteri dapat membedakan bakteri patogen atau tidak 

berdasarkan efek eksotoksin hemolitiknya terhadap sel-sel darah merah. Blood Agar Plate 

(BAP) dapat membedakan bakteri hemolitik dan nonhemolitik yaitu berdasarkan 

kemampuannya untuk melisiskan sel-sel darah merah. Ada tiga jenis hemolisis yaitu β-

hemolisis, α-hemolisis, dan ɣ-hemolisis. Beta hemolisis merupakan lisis lengkap (complete) 

sel darah merah dan hemoglobin yang ditandai terbentuknya zona hemolisis disekitar 



koloni. Alfa hemolisis mengacu pada lisis parsial/lisis sebagian dari sel darah merah dan 

hemoglobin. Aktivitas hemolisis menghasilkan perubahan warna medium di sekitar koloni 

dari merah darah menjadi abu-abu kehijauan. Gamma hemolisis yaitu tidak terjadinya 

hemolisis yang berarti tidak ada perubahan warna dalam media pertumbuhannya.  

Hemolisis adalah pecahnya membran eritrosit, sehingga hemoglobin terlepas bebas 

ke dalam medium sekelilingnya (plasma). Kerusakan membran eritrosit dapat disebabkan 

oleh aktivitas bakteri maupun Actinomycetes uji yang ditumbuhkan pada medium Blood 

Agar (BAP). Menurut Khusnan dkk. (2008) bakteri patogen menghasilkan toksin berupa 

hemolysin yang mampu mendegradasi atau melisiskan sel eritrosit yang ada pada medium 

BAP sehingga memperlihatkan zona hemolisis di sekeliling koloni bakteri patogen tersebut. 

Semua isolat Actinomycetes uji (L213, L411, L433, E416, dan E512) yang 

ditumbuhkan pada medium BAP tidak memiliki aktivitas hemolitik atau disebut gamma (γ)-

hemolisis, yaitu tidak dapat melisiskan sel-sel darah merah. Hasil sebaliknya menunjukkan 

bakteri S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. cholerae sebagai patogen manusia semuanya 

memiliki aktivitas hemolitik yaitu beta (β)-hemolisis (Gambar 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.  Aktivitas hemolitik isolat Actinomycetes yang terpilih pada Blood Agar; tanda 

panah merah=aktivitas hemolitik (suhu 30 oC; 96 jam inkubasi) 
  

 Keterangan: γ=Actinomycetes terpilih (non hemolisis); β=Bakteri patogen uji 

(hemolisis lengkap) 



4.4.6  Aktivitas antibakteri metabolit Actinomycetes hasil ektraksi menggunakan 

berbagai pelarut 
 

Pengujian berbagai pelarut digunakan untuk menentukan pelarut terbaik yang dapat 

melarutkan senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh setiap isolat Actinomycetes yang diuji. 

Lima isolat Actinomycetes yang terseleksi L213, L411, L433, E416, dan E512 ditumbuhkan 

pada medium SCB secara agitasi pada suhu 28 oC dengan kecepatan 130 rpm selama 192 

jam (8 hari).  

Ekstraksi senyawa antibakteri masing-masing isolat terseleksi dilakukan dengan 

menggunakan pelarut metanol, etil asetat, kloroform, dan n-heksana. Selanjutnya masing-

masing ekstrak dari isolat terseleksi diuji dengan metode disk diffusion dengan bakteri uji 

patogen S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. cholerae. Hasil uji aktivitas senyawa antibakteri 

dari berbagai pelarut secara umum menunjukkan bahwa keempat macam pelarut dapat 

mengekstraksi senyawa antibakteri yang terkandung dalam supernatan dari kelima isolat 

Actinomycetes uji. Namun, pelarut yang terbaik adalah kloroform ditunjukkan dengan uji 

kemampuan menghambat keempat bakteri patogen uji (Tabel 10). Hal ini dikarenakan 

kloroform bersifat semi-polar sehingga dapat melarutkan senyawa-senyawa organik yang 

bersifat aktif dalam larutan. 

Tabel 10. Aktivitas crude metabolit Actinomycetes terpilih hasil ekstraksi dengan berbagai 

fraksi pelarut terhadap bakteri patogen   
 

Pelarut 
Bakteri 

uji 

Actinomycetes terpilih 

L213 L411 L433 E416 E512 

Metanol 

S. aureus 17,78 ± 0,16 de 12,28 ± 0,46 ef 16,42 ± 0,08 de 15,80 ± 0,40 fg 16,12 ± 0,20 fg 

MRSA 18,17 ± 0,51 ef 12,32 ± 0,08 ef 16,97 ± 0,28 ef 15,47 ± 0,38 fg 16,25 ± 0,15 fg 

EPEC 18,63 ± 0,60 f  11,08 ± 0,08 de 17,97 ± 0,15 f 14,57 ± 0,65 ef 15,52 ± 0,51 f 

V. cholerae 17,14 ± 0,05 d 10,20 ± 0,10 cd 15,30 ± 0,05 d 12,85 ± 0,61 d 13,27 ± 0,37 e 
       

Etil asetat 

S. aureus 10,92 ± 0,36 ab 10,15 ± 0,05 cd 10,48 ± 0,18 ab 10,53 ± 0,59 c 12,03 ± 0,16 d 

MRSA 11,22 ± 0,15 c 10,13 ± 0,06 cd 10,30 ± 0,15 c   8,75 ± 0,44 b 11,27 ± 0,15 d 

EPEC 11,32 ± 0,08 c 10,27 ± 0,08 cd 10,90 ± 0,10 c   7,40 ± 0,20 a 10,22 ± 0,08 c 

V. cholerae 10,15 ± 0,05 ab   8,52 ± 0,45 ab   9,23 ± 0,15 ab   7,15 ± 0,05 a 10,08 ± 0,08 bc 
       

Kloroform 

S. aureus 17,93 ± 0,15 de 13,27 ± 1,14 f 16,63 ± 0,22 de 16,35 ± 0,23 g 17,12 ± 0,20 g 

MRSA 18,60 ± 0,36 f 12,57 ± 0,15 f 17,35 ± 0,22 f 16,03 ± 0,21 g 17,18 ± 0,08 g 

EPEC 19,46 ± 0,66 f 11,46 ± 0,56 ef 18,05 ± 0,18 f 14,42 ± 0,42 e 16,27 ± 0,10 fg 

V. cholerae 17,30 ± 0,15 de 10,53 ± 0,25 de 16,00 ± 0,22 de 13,08 ± 0,60 d 15,80 ± 0,41 f 
       

n-Heksana 

S. aureus 10,15 ± 0,09 ab   8,62 ± 0,43 ab 10,07 ± 0,06 ab   8,15 ± 0,25 ab 10,53 ± 0,38 cd 

MRSA 10,10 ± 0,09 ab   9,23 ± 0,19 bc 10,14 ± 0,02 ab   7,37 ± 0,38 a 10,42 ± 0,08 c 

EPEC 11,02 ± 0,24 bc   9,53 ± 0,10 bc 10,58 ± 0,18 bc   7,15 ± 0,05 a   9,43 ± 0,10 ab 

V. cholerae   9,68 ± 0,43 a   7,85 ± 0,28 a   8,27 ± 0,18 a   6,90 ± 0,58 a   8,95 ± 0,30 a 

Keterangan:  Nilai yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama secara signifikan 

berbeda (p ≤ 0,05); n = 3 



Aktivitas antibakteri isolat L213 (tumbuhan Leda) yang diekstrak menggunakan 

empat macam pelarut relatif sama (p≤0.05) terhadap S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. 

cholerae. Kloroform merupakan pelarut terbaik untuk mengekstrak senyawa antibakteri 

Actinomycetes, diikuti secara berturut-turut fraksi pelarut metanol, etil asetat, dan n-Heksan 

(Tabel 10). Aktivitas antibakteri isolat E512 (tumbuhan Ebony) menunjukkan fraksi pelarut 

terbaik adalah kloroform namun tidak berbeda nyata dengan metanol (p≤0,05), diikuti 

pelarut etil asetat dan n-Heksan (Tabel 10). Aktivitas antibakteri isolat L411, L433, dan 

E416 memiliki pola aktivitas yang relatif sama dengan isolat L213 dan E512, yakni fraksi 

pelarut kloroform yang terbaik dan tidak berbeda nyata dengan metanol, diikuti fraksi 

pelarut etil asetat dan n-Heksan (Lampiran 11). Hal ini berarti pelarut yang terbaik untuk 

mengekstraksi keempat senyawa aktif antibakteri dari Actinomycetes uji adalah pelarut 

kloroform. 

Senyawa antibakteri Actinomycetes dapat diisolasi menggunakan pelarut organik 

tertentu. Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang dihasilkan oleh isolat 

L213, E512, L433, E416, dan L411 adalah sesuai dengan tingkat kepolarannya sehingga 

dapat mengikat dengan sempurna senyawa aktif yang terdapat dalam supernatan. Senyawa 

antibakteri dapat diekstraksi secara sempurna apabila menggunakan pelarut yang tepat. 

Menurut Pandey dkk. (2011) untuk mendapatkan senyawa aktif antibakteri yang dihasilkan 

oleh Streptomyces, maka harus ada kesesuaian antara pelarut dengan senyawa aktif yang 

dipisahkan dalam larutan tersebut. Maleki dkk. (2013) dan Paul dkk. (2016) menggunakan 

etil asetat sebagai pelarut terbaik sedangkan Lima dkk. (2017) menggunakan pelarut 

metanol sebagai pelarut terbaik untuk memisahkan senyawa bioaktif antibakteri dalam 

supernatan metabolit Actinomycetes. 

 

4.5. Potensi dan Aktivitas Actinomycetes Penghasil Senyawa Antibakteri Patogen 
 

4.5.1 Potensi massa sel (suspensi sel) 

Berdasarkan hasil seleksi Actinomycetes rhizosfer tumbuhan Leda terhadap bakteri uji 

patogen didapatkan tiga isolat L213, L433, dan L411 yang mempunyai daya hambat paling 

tinggi sebagai antibakteri patogen manusia (Tabel 6). Demikian pula dari rhizosfer 

tumbuhan Ebony didapatkan dua isolat Actinomycetes E512 dan E416 yang mempunyai 

daya hambat paling tinggi sebagai antibakteri patogen manusia. Kelima isolat potensial 

tersebut diuji potensinya terhadap empat jenis bakteri patogen manusia. Potensi massa sel 

(suspensi sel) kelima isolat Actinomycetes terhadap bakteri uji dilakukan dengan 

menggunakan metode Agar Well Diffusion disajikan pada Gambar 12 dan Lampiran 12. 



Isolat L213 memiliki zona hambat paling besar dibandingkan dengan isolat L433, 

L411, E512, dan E416 terhadap bakteri patogen uji, kecuali terhadap Vibrio cholerae; 

demikian pula bila dibandingkan dengan kontrol Streptomycin 10 µg. Isolat E512 dari 

rhizosfer Ebony mempunyai aktivitas terbaik kedua sebagai penghasil antibakteri patogen 

terhadap keempat bakteri patogen uji, namun aktivitasnya lebih rendah bila dibandingkan 

dengan Streptomycin 10 µg. Salah satu penyebab rendahnya aktivitas zona hambat diduga 

konsentrasi senyawa bioaktifnya yang masih rendah karena masih tercampur dengan sel 

Actinomycetes dibandingkan dengan antibiotik sintetik (Gambar 12). Selain itu, perbedaan 

aktivitas zona hambat kemungkinan disebabkan oleh konsentrasi senyawa antibakteri yang 

masih rendah. 

Isolat L411 dan L433 aktivitas penghambatannya relatif sama terhadap semua bakteri 

uji, sedangkan isolat E416 lebih rendah aktivitasnya bila dibandingkan dengan kedua isolat 

Actinomycetes tersebut. Ketiga isolat tersebut lebih rendah aktivitas penghambatannya bila 

dibandingkan dengan antibiotik Streptomycin 10 µg (Gambar 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Potensi massa sel Actinomycetes terhadap bakteri patogen manusia 
 

Keterangan: Bar yang diikuti oleh huruf yang berbeda secara signifikan berbeda (p ≤ 0,05); Kontrol= 

Streptomycin 10 µg; n = 3 

 

Kontrol positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah antibiotik sintetik 

Streptomycin yang diproduksi Oxoid. Berdasarkan Clinical and Laboratory Standard 

Institute (CLSI) bahwa antibiotik Streptomycin dengan konsentrasi 10 µg per cakram dapat 

dijadikan sebagai standar untuk menentukan kategori resisten, intermediat, dan sensitif. 

Streptomycin 10 µg digunakan sebagai kontrol positif karena merupakan antibiotik 

bakteriosida berspektrum luas yang aktif terhadap bakteri Gram positif maupun Gram 

negatif (Mardiastuti, 2007; Kumar dkk., 2010; Kemenkes RI, 2011). 
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Secara umum massa sel (suspensi sel) isolat L213 (Leda) memiliki keunggulan dan 

bersifat efektif menghambat pertumbuhan bakteri patogen uji dibandingkan isolat 

Actinomycetes uji lainnya. Demikian pula isolat E512 (Ebony) mampu menghambat dan 

bersifat efektif terhadap semua bakteri uji yang diberikan dengan zona hambat yang relatif 

lebih tinggi dibandingkan dengan isolat L411, L433, dan E416. Rata-rata zona hambat yang 

dihasilkan oleh isolat L213 terhadap keempat bakteri patogen uji berturut-turut sebesar 7,57 

± 0,39 mm untuk V. cholera, 14,75 ± 0,77 mm untuk S. aureus, 18,51 ± 0,25 mm untuk 

MRSA, dan 19,50 ± 0,30 mm untuk EPEC. Rata-rata zona hambat oleh isolat E512 terhadap 

keempat bakteri patogen uji berturut-turut sebesar 8,12 ± 0,02 mm untuk V. cholerae, 9,18 

± 0,38 mm untuk MRSA, 9,80 ± 0,10 mm untuk S. aureus, dan 11,60 ± 0,30 mm untuk 

EPEC. Hal ini menunjukkan bahwa isolat L213 dan E512 potensial menghasilkan senyawa 

antibakteri patogen manusia.  

Isolat Actinomycetes hasil seleksi memiliki kemampuan berbeda dalam menghambat 

setiap bakteri patogen. Kemampuan isolat Actinomycetes dalam menghambat bakteri 

patogen uji dapat digolongkan menjadi dua yaitu bersifat bakterisidal dan bakteriostatik 

(Kumar dkk., 2010). Kemampuan senyawa antibakteri yang baik adalah bersifat bakterisidal 

dan sensitif, karena dengan kedua sifat ini maka bakteri uji atau patogen yang digunakan 

lisis dan membentuk zona hambat yang tinggi meskipun dengan kuantitas antibakteri yang 

rendah. Aktivitas penghambatan terjadi melalui banyak mekanisme. Mekanisme kerja 

senyawa antimikroba dapat berupa: 1) penghambatan sintesis dinding sel yakni sintesis 

terganggu sehinggga dinding sel menjadi kurang sempurna dan tidak tahan terhadap tekanan 

osmotik dari plasma sel, akibatnya dinding sel pecah dan lisis, 2) mengubah permeabilitas 

membran plasma dengan cara mengganggu sintesis molekul lipoprotein sehingga plasma 

sel dapat merembes keluar/bocor, 3) menghambat sintesis protein sel dengan cara 

mengganngu proses translasi, 4) menghambat sintesis asam nukleat dengan cara 

mengganggu proses replikasi dan transkripsi, dan 5) penghambatan kerja enzim dalam sel 

yang dapat mengakibatkan metabolism sel terganggu (Madigan dkk., 2005; Tortora dkk., 

2010). 

 

4.5.2 Potensi metabolit senyawa (crude)  

Crude senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh Actinomycetes rhizosfer tumbuhan 

Leda dan Ebony diuji aktivitas penghambatannya terhadap bakteri S. aureus, MRSA, EPEC, 

dan V. cholerae. Crude senyawa antibakteri setiap isolat Actinomycetes berbeda aktivitas 

zona hambatnya terhadap setiap bakteri uji. Crude metabolit isolat L213 memiliki aktivitas 



zona hambat paling kuat terhadap EPEC, V. cholerae, MRSA, S. aureus dan antibiotik 

kontrol (Streptomycin 10 µg). Isolat E512 menghasilkan crude senyawa dengan aktivitas 

terkuat kedua sebagai antibakteri, namun aktivitasnya relatif sama dengan L433 terhadap 

bakteri EPEC dan V. cholerae (Gambar 13 dan Lampiran 13).  

Crude metabolit isolat L213 memiliki rata-rata diameter zona hambat terhadap 

keempat bakteri patogen uji berturut-turut sebesar 18,94 ± 0,34 mm untuk S. aureus 

(aktivitas kuat), 19,90 ± 1,40 mm untuk MRSA (aktivitas kuat), 21,10 ± 0,26 mm untuk V. 

cholerae (aktivitas sangat kuat), dan 22,24 ± 0,24 mm untuk EPEC (aktivitas sangat kuat) 

(Gambar 13). Crude metabolit isolat E512 menunjukkan rata-rata diameter zona hambat 

terhadap keempat bakteri uji berturut-turut sebesar 18,55 ± 0,46 mm untuk V. cholera 

(aktivitas kuat), 18,73 ± 1,02 mm untuk EPEC (aktivitas kuat), 19,81 ± 0,47 mm untuk 

MRSA (aktivitas kuat), dan 20,06 ± 0,75 mm untuk S. aureus (aktivitas sangat kuat) 

(Gambar 13). Kekuatan antibiotik dan kategori aktivitasnya ditentukan berdasarkan Davis 

& Stout (1971), Permen Kemenkes (2011), dan Zahro & Agustini (2013). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Potensi crude metabolit Actinomycetes terhadap bakteri patogen manusia 

Keterangan: Bar yang diikuti oleh huruf yang berbeda secara signifikan berbeda (p ≤ 0,05); Kontrol= 

(Streptomycin 10 µg); n = 4 

 

Berdasarkan uji aktivitas antibakteri pada massa sel (suspensi) dan crude metabolit 

Actinomycetes (Gambar 12 dan 13) menunjukkan isolat L213 dari rhizosfer tumbuhan Leda 

dan isolat E512 dari rhizosfer tumbuhan Ebony paling potensial dan efektif sebagai 

antibakteri patogen manusia. Actinomycetes isolat L213 dan E512 menghasilkan senyawa 

metabolit ekstraselular yang bersifat antibakteri dan mampu menghambat pertumbuhan 

keempat bakteri patogen uji. Senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh isolat L213 dan E512 

memiliki aktivitas penghambatan lebih baik dan efektif terhadap bakteri patogen uji 
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dibandingkan dengan isolat L433, E416, dan L411 (Gambar 13), bahkan lebih baik daripada 

Streptomycin 10 g sebagai antibiotik komersial yang berspektrum luas, walaupun 

metabolit Actinomycetes ini masih dalam bentuk crude/belum murni. Crude metabolit L213 

memiliki aktivitas daya hambat yang lebih tinggi terhadap bakteri patogen Gram negatif 

(EPEC, V. cholerae) dibandingkan dengan Gram positif (S. aureus, MRSA). 

Apabila dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka senyawa 

antibakteri yang dihasilkan oleh isolat L213 dan E512 memiliki aktivitas daya hambat 

terhadap bakteri patogen manusia relatif lebih tinggi. Cholarajan dkk. (2012) melaporkan 

Actinomycetes memiliki daya hambat terhadap Staphylococcus aureus (10 mm), Salmonella 

typhi (10 mm), Escherichia coli (11 mm), dan Klebsiella pneumonia (9 mm). Gautham dkk. 

(2012) mendapatkan isolat G19 memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus (12 mm), E. coli (17 mm), dan Vibrio cholerae (10 mm). Paul dkk. (2016) 

menemukan Actinomycetes isolat R1 dan R2 dengan aktivitas antibakteri R1 terhadap E. 

coli (20 mm), S. aureus (0 mm), sedangkan R2 aktivitas antibakteri terhadap E. coli (22 

mm), S. aureus (0 mm). Varghese dkk. (2012) mendapatkan isolat Gr1 yang mampu 

menghasilkan zona hambat terhadap Staphylococcus aureus (20 mm), Escherichia coli (14 

mm), dan Vibrio cholerae (20 mm). Selvameenal dkk. (2009) menemukan Actinomycetes 

S. higroscopicus D10 dengan aktivitas penghambatan crude senyawa antibakteri terhadap 

MRSA (15 mm), VRSA (17 mm), dan E. coli (19 mm). Kumar dkk. (2017) menemukan 

Streptomyces collinus DPR-20 dari rhizosfer tumbuhan pinus dengan diameter zona hambat 

terhadap Staphylococcus aureus (17,3 ± 0,5 mm), MRSA (20 ± 1 mm), dan Vibrio cholerae 

(20 ± 0,5 mm).  

Streptomyces merupakan salah satu genus terbesar dari Actinomycetes yang dapat 

menghasilkan berbagai macam senyawa antibiotik dan senyawa bioaktif lain dibandingkan 

dengan genus yang lain (Berdy, 2012; Varghese dkk., 2014; Abid dkk., 2016; Das dkk., 

2018). Hal ini lebih diperjelas oleh Procopio dkk. (2012) dan Tiwari & Gupta (2012) bahwa 

50 % dari jumlah Actinomycetes yang telah diisolasi dari alam adalah genus Streptomyces 

sebagai penghasil antibakteri patogen manusia. Senyawa antibiotik yang dihasilkan 

Actinomycetes beragam dan unik serta memiliki toksisitas yang rendah terhadap manusia. 

Senyawa antibakteri yang dihasilkan sangat baik karena pada umumnya tidak mengandung 

senyawa terpenoid dan benzenoid yang bersifat toksik (Procopio dkk., 2012). 

Kemampuan senyawa antibakteri yang terkandung dalam metabolit untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen dapat memperlihatkan berbagai tipe zona 



hambatan. Tipe zona hambatan yang terbentuk setelah dilakukan pengujian terhadap 

berbagai bakteri patogen uji adalah terbentuknya zona jernih di sekeliling paper disk yang 

berisi crude metabolit. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa antibakteri yang terkandung 

di dalam crude metabolit isolat L213 maupun E512 adalah bersifat bakterisida. 

Karakteristik kedua crude senyawa yang dihasilkan adalah berwarna kuning keabu-abuan 

dan dapat larut dengan baik pada pelarut kloroform maupun metanol.  

 

4.5.3 Berat molekul crude senyawa antibakteri dari isolat Actinomycetes  
 

Berat molekul crude senyawa antibakteri dari isolat Actinomycetes ditentukan dengan 

menggunakan Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS) yang merupakan 

penggabungan kemampuan pemisahan dari HPLC dan deteksi ion dari MS. Sistem LC-MS 

menggunakan beberapa jenis sumber ion dan analisis massa yang biasanya disesuaikan 

dengan kepolaran senyawa yang dianalisis. Senyawa aktif isolat L213 dan E512 dianalisis 

menggunakan mode ion positif (kation). Sistem spektrometer massa yang digunakan adalah 

ESI-MS. Luas area dari setiap puncak yang muncul dapat menggambarkan senyawa yang 

dominan dalam sampel. Puncak yang muncul terdiri dari spektra-spektra yang disertai 

dengan berat molekul senyawa-senyawa dugaan dalam sampel.  

Uji LC-MS menggunakan metode “Electrospray Ionization” (ESI) modus positif 

dengan pelarut metanol. Ionisasi metode ESI positif menghasilkan ion molekul dengan 

penambahan kation, misalnya (M+H)+, (M+Na)+ atau ion ganda (M+H)2+. Hasil uji LC-MS 

pada senyawa yang dihasilkan oleh isolat L213 menunjukkan terbentuknya 2 puncak pada 

waktu retensi 1,696 dan 3,397 menit (Gambar 14), sedangkan senyawa yang dihasilkan oleh 

isolat E512 terbentuk 2 puncak pada waktu retensi 1,042 dan 3,393 menit (Gambar 15). 

Berdasarkan hasil kromatogram pada Gambar 14, crude metabolit isolat L213 waktu retensi 

3,4 menit dengan intensitas yang paling besar terdapat pada puncak kedua, sedangkan 

puncak pertama pada waktu retensi 1,7 menit merupakan pengotor/plastisizer. Senyawa 

aktif dari isolat L213 yang terdeteksi pada puncak yang pertama pada Spektrum Massa 

dengan berat molekul 371,64781 m/z dan rumus molekul C20H20O7 diduga sebagai 

kelompok senyawa Aurantine yang muncul pada waktu retensi 3,4 menit. Puncak yang 

diduga sebagai ion molekular tersebut menunjukkan fragmentasi senyawa dengan berat 

molekul 371,64781 m/z (Gambar 16 dan Lampiran 14). Berdasarkan penelusuran berat 

molekul pada massbank, maka senyawa dengan berat molekul tersebut adalah senyawa 

C20H20O7 yang disebut sebagai Aurantine. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian 



Schlegel dkk. (2011) bahwa aurantimycin yang terdiri dari 4 jenis (A, B, C, dan D) yang 

merupakan turunan dari Aurantine, dan termasuk dalam golongan antibiotik Azinothricin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Spektrum LC (Liquid Chromatography) dari senyawa aktif isolat L213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Spektrum LC (Liquid Chromatography) dari senyawa aktif isolat E512 

 

Senyawa Aurantimycin D yang dihasilkan oleh Streptomyces aurantiacus IMET 

43917 memiliki aktivitas daya hambat moderat yang berspektrum sempit terhadap bakteri 

patogen. Aktivitas KHM yang diberikan terhadap S. aureus 62,5 mg/mL, Bacillus subtilis 

62,5 mg/mL, Micrococcus flavus 31,3 mg/mL, dan M. luteus 12,5 mg/ml. Berdasarkan hasil 

penelitian Schlegel dkk. (2011) senyawa antibakteri (Aurantimycin D) yang dihasilkan oleh 



S. aurantiacus IMET 43917 memiliki aktivitas KHM terhadap S. aureus maupun bakteri 

patogen lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas KHM isolat L213 dan E512. 

Hal ini berarti bahwa senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh isolat L213 maupun E512 

lebih unggul dibandingkan dengan yang dihasilkan S. aurantiacus IMET 43917. Selain itu 

Gupta dkk. (2007) juga mengisolasi Actinomycetes dari phyllosphere tumbuhan mangrove 

yang menemukan S. aurantiacus, namun metabolit bioaktif yang dihasilkan adalah senyawa 

antijamur Fusarium.   

 

Rt 3,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16.  Spektrum massa dari senyawa dengan waktu retensi 3,39 menit dalam 

senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh isolat L213 

 

Senyawa yang dihasilkan oleh isolat L213 yang terfraksinasi sebagai Aurantine 

adalah senyawa antibakteri yang memiliki aktivitas antibakteri yang berspektrum luas 

terhadap bakteri patogen uji (S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. cholerae) dan memiliki nilai 

KHM yang relatif lebih rendah dari temuan sebelumnya. Senyawa ini merupakan senyawa 

baru karena memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan temuan sebelumnya.  

Berdasarkan hasil kromatogram crude E512 yang terbaca pada Spektrum Massa 

menunjukkan puncak tertinggi m/z sekitar 575,60 yang diduga sebagai berat molekul dari 

senyawa antibakteri dari isolat E512 (Gambar 17 dan Lampiran 15). Senyawa ini terdeteksi 

pada puncak pertama dalam waktu retensi 1 menit (Rt 1,04) pada spektrum Liquid 

Chromatography (Gambar 15). Berdasarkan pustaka senyawa antibakteri terkini, maka 

tidak ditemukan adanya berat molekul senyawa yang sama dengan nilai m/z tersebut. 

Namun demikian ada senyawa yang memiliki karakteristik yang mirip dengan senyawa 

 (C20H20O7)  (C20H20O7) 

 Aurantine 



isolat E512 dengan berat molekul 606 g/mol dan rumus molekul C27H38N6O10 sebagai 

senyawa Levomycin. Senyawa ini dihasilkan oleh Actinomycetes dari Genus Streptomyces 

yang ditumbuhkan dalam kultur cair Kerner dan Morton. Senyawa antibakteri ini dari 

golongan polipeptida tanpa gugus amino atau karboksil bebas, berbentuk kristal, berwarna 

kuning keabu-abuan, dan larut dalam kloroform dan metanol (Carter dkk., 1954). Senyawa 

Levomycin mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli pada konsentrasi 80 

µg/mL, Micrococcus aureus (5 µg/mL), Bacillus subtilis, Streptothricin resistant (10 

µg/mL), Klebsiella pneumonia (20 µg/mL), dan Mycobacterium tuberculosis (20 µg/mL) 

(Carter dkk., 1954). Pada penelitian lain, Matselyukh dkk. (2014) melaporkan bahwa 

Streptomyces globisporus strain 1912 merupakan penghasil senyawa antikanker. 

Actinomycetes ini diisolasi dari tanah yang berasal dari Armenia.  

Senyawa metabolit yang dihasilkan isolat E512 dari rhizosfer tumbuhan Ebony 

merupakan senyawa antibakteri patogen yang baru, karena belum ada laporan penelitian 

yang mengatakan bahwa S. globisporus adalah penghasil antibakteri yang berspektrum luas 

terhadap bakteri patogen yang resisten. Laporan yang ada hanya sebagai antikanker dan 

antitumor. 

 

Rt 1,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Spektrum massa dari senyawa dengan waktu retensi 1,04 menit dalam 

senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh isolat E512 

 

4.6. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) 

4.6.1 Konsentrasi hambat minimum isolat L213 dari rhizosfer tumbuhan Leda 

Berdasarkan uji potensi massa sel (suspensi sel) dan metabolit senyawa antibakteri 

terhadap Stapylococcus aureus, MRSA, EPEC, dan Vibrio cholerae menunjukkan isolat 

L213 yang terbaik dan efektif diantara Actinomycetes yang lain dari rhizosfer tumbuhan 

Leda. Crude metabolit isolat Actinomycetes diuji untuk menemukan konsentrasi hambat 

(C27H38N6O10) 

Levomycin 



minimum (KHM). Konsentrasi senyawa aktif yang diujikan adalah 31,25 ppm (0,031 

mg/mL), 62,50 ppm (0,063 mg/mL), 125 ppm (0,125 mg/mL), 250 ppm (0,250 mg/mL), 

500 ppm (0,500 mg/mL), dan 1.000 ppm (1,000 mg/mL). Tingkat aktivitas antibakteri suatu 

ekstrak diketahui melalui nilai konsentrasi hambat minimum (KHM). Nilai KHM 

didefinisikan sebagai konsentrasi terendah senyawa antimikroba yang dibutuhkan untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba (Wahi dkk., 2011). Selanjutnya Holetz dkk. (2002) 

menyebutkan bahwa aktivitas antimikroba suatu ekstrak dikatakan baik jika nilai KHM di 

bawah 0,1 mg/mL, moderat jika nilai KHM 0,1– 0,5 mg/mL, lemah jika nilai KHM 0,5 - 1 

mg/mL, dan tidak aktif jika nilai KHM lebih dari 1 mg/mL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. KHM crude senyawa antibakteri isolat L213 terhadap bakteri uji (A) 

Staphylococcus aureus, (B) MRSA, (C) EPEC, dan (D) Vibrio cholerae 

 

Hasil uji crude senyawa isolat L213 menunjukkan konsentrasi terendah (KHM) yang 

menghambat pertumbuhan bakteri uji secara berturut-turut untuk S. aureus, MRSA, EPEC, 

V. cholerae adalah 125 ppm (0,125 mg/mL), 250 ppm (0,250 mg/mL), 125 ppm (0,125 

mg/mL), dan 250 ppm (0,250 mg/mL) (Gambar 18 dan Lampiran 16). Hasil ini 

menunjukkan bahwa senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh isolat L213 memiliki potensi 

dan aktivitas yang unggul dibandingkan dengan aktivitas antibakteri yang dilaporkan oleh 

Mogea dkk. (2015) dan Kumar dkk. (2017). Mogea dkk. (2015) melaporkan bahwa senyawa 

antibakteri yang dihasilkan Pseudomonas aeruginosa NS3 yang bersimbiosis dengan 

Ascidian menunjukkan nilai KHM 0,5 mg/mL terhadap S. aureus, 0,5 mg/mL terhadap 



MRSA, dan 0,25 mg/mL terhadap EPEC. Kumar dkk. (2017) melaporkan bahwa senyawa 

antibakteri yang dihasilkan oleh Actinomycetes yang diisolasi dari rhizosfer tumbuhan pinus 

menunjukkan nilai KHM 31,25 mg/mL terhadap Bacillus subtilis dan S. epidermidis, 1 

mg/mL terhadap S. aureus, 0,25 mg/mL terhadap MRSA, dan 0,50 mg/mL terhadap V. 

cholerae. 

 
 

4.6.2 Konsentrasi hambat minimum isolat E512 dari rhizosfer tumbuhan Ebony 

 

Nilai KHM penting untuk mengetahui resistensi bakteri uji terhadap suatu senyawa 

aktif antibakteri dan untuk memantau aktivitas senyawa aktif antibakteri baru. Secara klinis, 

nilai KHM tidak hanya digunakan untuk menentukan jumlah antibiotik yang akan diberikan 

kepada pasien tetapi juga digunakan untuk menentukan jenis antibiotiknya (Wahi dkk., 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. KHM crude senyawa antibakteri isolat E512 terhadap bakteri uji (A) 

Staphylococcus aureus, (B) MRSA, (C) EPEC, dan (D) Vibrio cholerae 

 

Nilai KHM senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh isolat E512 terhadap S. aureus, 

MRSA, EPEC, dan V. cholerae secara berurutan sebesar 250 ppm (0,25 mg/mL), 500 ppm 

(0,50 mg/mL), 250 ppm (0,25 mg/mL), dan 500 ppm (0,50 mg/mL) (Gambar 19 dan 



Lampiran 17). Berdasarkan nilai KHM maka aktivitas senyawa aktif antibakteri yang 

dihasilkan oleh Actinomycetes isolat E512 tergolong kategori sedang (moderat). Selain itu 

senyawa ini juga termasuk antibakteri berspektrum luas. Senyawa aktif Actinomycetes isolat 

E512 efektif menghambat pertumbuhan bakteri uji Gram positif (S. aureus dan MRSA) dan 

bakteri Gram negatif (EPEC dan V. cholerae). 

 

4.7 Spesies Actinomycetes yang Terbaik Sebagai Penghasil Antibakteri Patogen 
 

Berdasarkan uji potensi isolat L213 dari rhizosfer tumbuhan Leda (Eucalyptus 

deglupta Blume.) dan isolat E512 dari rhizosfer Ebony (Diospyros celebica Bakh.) 

merupakan isolat paling potensial penghasil metabolit antibakteri dan efektif menghambat 

pertumbuhan keempat jenis bakteri patogen uji. Kedua isolat ini diidentifikasi secara 

molekular berdasarkan sekuen nukleotida 16S rDNA dan dikonstruksi pohon filogeninya 

bersama isolat-isolat acuan (Gambar 20; Lampiran 20; Lampiran 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Pohon filogeni Actinomycetes isolat L213, E512 dan isolat-isolat acuan 

berdasarkan similaritas sekuen 16S rDNA berdasarkan metode Maximum-

Likelihood dengan algoritma Tamura-Nei dan bootstrap 1.000 kali 



Sekuen 16S rDNA pada penelitian ini diamplifikasi menggunakan primer universal 

yaitu 27f dan 1492r. Sekuen tersebut banyak digunakan dalam filogenetika, klasifikasi, dan 

identifikasi bakteri karena sifatnya ubikuitus dan fungsinya yang identik pada semua 

bakteri. Sekuen 16S rDNA kedua isolat dibandingkan dengan sekuen seluruh Actinomycetes 

yang ada dalam database Gen-Bank menggunakan program BLAST pada laman NCBI 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST. Matriks similaritas dan pohon filogeni dikonstruksi 

menggunakan program Mega-6. Berdasarkan metode Maximum-Likelihood dan algoritma 

Tamura Nei dengan bootstrap 1.000 kali (Gambar 20), menunjukkan Actinomycetes isolat 

L213 dan E512 memiliki kemiripan 99 % sekuen 16S rDNA secara berurutan dengan 

Streptomyces arantiacus LMG 19358 dan Streptomyces globisporus KCTC 9026. Kedua 

spesies tersebut merupakan anggota Kelas Actinobacteria, Ordo Actinomycetales, Family 

Streptomycetaceae, dan Genus Streptomyces (Holt dkk., 1994; Miyadoh & Otoguro, 2004; 

Qin dkk., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Morfologi Actinomycetes isolat L213 dari rhizosfer 

tumbuhan Leda  
 

Keterangan: A=Morfologi koloni (medium SCA umur 14 hari); B=Morfologi sel (1.000 kali); 

C=Morfologi sel (SEM 5.000 kali); Rantai spora (bertanda panah merah) 
 

Koloni Actinomycetes isolat L213 tumbuh lambat, melekat erat pada media agar, 

koloninya tumbuh terpisah-pisah, pada medium SCA dan PDA koloni tumbuh menjadi hijau  

5 µm 

5 mm 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST


keabu-abuan setelah berumur 7 hari, namun pada medium NA koloninya menjadi keabu-

abuan (Gambar 21A). Hal ini sesuai Wendisch & Kutzner (1991) dan Prashith-Kekuda dkk. 

(2015) yang menyatakan bahwa khusus warna miselia aerial untuk Genus Streptomyces 

adalah kuning, violet, merah, biru, hijau abu-abu dan putih. Bila berdasarkan letak pigmen, 

maka isolat L213 dinyatakan sebagai endopigmen karena hanya mewarnai koloninya saja 

dan tidak mendifusikan warna ke media tumbuh dan telah dikonfirmasi pada medium 

Oatmeal Agar (ISP3) dan Tyrosin Agar (ISP7). Berdasarkan morfologinya, isolat L213 juga 

memiliki hifa agak memipih, terbentuk beberapa hifa antena (aerial hyphae), membentuk 

miselium, serta miselium substrat yang berwarna kehijauan yang menembus ke dalam 

medium agar (Lampiran 18). Adanya aerial hyphae bercabang-cabang dan miselium 

substrat yang dapat tumbuh ke dalam medium agar merupakan salah satu ciri khas Genus 

Streptomyces (Qin dkk., 2009). Rantai spora bertipe S (spirales) dan permukaan halus yang 

ditumbuhkan pada medium ISP3 (Gambar 21B dan 21C). Morfologi Streptomyces dapat 

dilihat berdasarkan bentuk hifa antena, miselium substrat, bentuk permukaan koloni, 

pigmen, dan rantai spora (Shirling & Gottlieb, 1966; Miyadoh & Otoguro, 2004; Qin dkk., 

2009) (Lampiran 18). 

Koloni Actinomycetes isolat E512 tumbuh lambat pada medium SCA dan PDA 

(Potato Dextrose Agar) berwarna putih keabu-abuan, tumbuh terpisah-pisah, berbentuk 

bulat, muncul di permukaan media agar dan tepi koloni lebih transparan (Gambar 22A). Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Prashith-Kekuda dkk. (2015) bahwa warna miselium aerial 

untuk Genus Streptomyces adalah kuning, violet, merah, biru, hijau abu-abu dan putih. 

Sebalik koloni berwarna kuning keemasan. Namun pada medium ISP2 (International 

Streptomyces Project-2) pertumbuhan koloninya dapat dipercepat menjadi lima hari telah 

membentuk spora berwarna putih berdebu. Berdasarkan morfologinya, isolat E512 

memiliki hifa vegetatif bulat memanjang serta hifa antena (aerial hyphae) yang membentuk 

miselium, serta miselium substrat berwarna kuning keabu-abuan. Bila berdasarkan letak 

pigmen, maka isolat E512 dinyatakan sebagai endopigmen yang telah dikonfirmasi pada 

medium Oatmeal Agar (ISP3). Rantai sporanya bertipe RF (rectiflexible), permukaan halus, 

dan sporanya tersusun menjadi beberapa tangkai spora yang memanjang (Lampiran 19). 

Setiap spora berlubang bagian tengah yang tersusun kadang berselang seling (Gambar 22B 

dan 22C). Adanya aerial hyphae bercabang-cabang dan miselium substrat merupakan salah 

satu ciri khas Genus Streptomyces (Qin dkk., 2009).  

Senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh isolat L213 (Leda) dan E512 (Ebony) bersifat 

ekstraselular dan berfungsi sebagai antibakteri patogen dan berspektrum luas (broad 



spectrum). Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menghasilkan senyawa antibakteri 

ini dalam skala yang lebih besar. Selain itu senyawa ini dijadikan sebagai industri bahan 

baku obat yang penting. Penelitian mengenai gen penyandi dan rekayasanya perlu dilakukan 

untuk meningkatkan potensi isolat tersebut. 

Actinomycetes isolat L213 dan E512 sebagai penghasil senyawa antibakteri patogen 

dapat dikembangkan dan berpeluang menjadi Actinomycetes penghasil antibiotik yang 

dapat memberikan kontribusi di dunia kesehatan. Secara umum diketahui bahwa lebih 

kurang dari 96 % bahan baku untuk antibiotik masih diimpor dari Negara Cina dan India. 

Oleh karena itu perlu pengembangan Actinomycetes isolat L213 dan E512 ini untuk 

menanggulangi krisis bahan baku antibiotik, khususnya antibakteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22.  Morfologi Actinomycetes isolat E512 dari rhizosfer Ebony  
 

Keterangan: A=Pertumbuhan koloni (medium SCA umur 14 hari); B=Morfologi sel (mikroskop 

cahaya 1.000 kali); C=Morfologi sel dan tipe rantai spora (SEM 7.000 kali); Tanda 

panah berwarna merah = rantai spora tipe RF 



4.8. Pembahasan Umum 

Daerah rhizosfer merupakan reservoir metabolit bioaktif yang melimpah untuk 

eksploitasi bahan baku obat. Daerah rhizosfer tumbuhan sangat menjanjikan sebagai agen 

farmasi (Wardecki dkk., 2015; Lima dkk., 2017; Zhao dkk., 2018). 

Banyak peneliti telah melaporkan dan melakukan konfirmasi bahwa di daerah 

rhizosfer tumbuhan adalah sumber baru dan potensial untuk mendapatkan mikroba yang 

menghasilkan senyawa bioaktif baru untuk eksploitasi dalam dunia kedokteran modern, 

pertanian, dan industri (Raja & Prabakarana, 2011; Solecka dkk., 2012). Sejauh ini banyak 

bioaktif alami yang memiliki aktivitas antimikroba telah diisolasi dari daerah rhizosfer 

(Sembiring, 2009; Poomthongdee dkk., 2015; Barka dkk., 2016). Telah terbukti bahwa 

skrining Actinomycetes yang menghasilkan senyawa antibakteri dari daerah rhizosfer 

merupakan cara yang menjanjikan untuk mengatasi meningkatnya ancaman resistensi 

bakteri patogen terhadap obat yang diberikan pada manusia.  

Actinomycetes merupakan kelompok mikroba yang tersebar luas dan dapat ditemukan 

di berbagai ekosistem alam di seluruh dunia. Mereka merupakan prokariot yang bernilai 

ekonomis dan berharga karena mampu menghasilkan berbagai metabolit sekunder dalam 

bentuk senyawa bioaktif yang berguna dalam dunia kesehatan (Demain & Sanches, 2009; 

Berdy, 2012; Subramani & Aalbersberg, 2013). Senyawa tersebut adalah antibiotik, 

antikanker, antivirus, antiparasit, imunosupresan, dan inhibitor enzim (Kekuda dkk., 2010; 

Procopio dkk., 20 

12; Solecka dkk., 2012).  

Actinomycetes merupakan bakteri yang dianggap paling menjanjikan untuk 

menghasilkan produk alami berupa senyawa bioaktif. Beberapa tahun yang lalu para peneliti 

mulai menurun semangatnya meneliti tentang senyawa bioaktif, namun pada akhir-akhir ini 

mulai bangkit lagi untuk meneliti secara intensif untuk mencari sumber-sumber 

Actinomycetes yang baru seperti di laut, tumbuhan, tanaman obat, sedimen, dan tanah 

(Kumar dkk., 2010; Baskaran dkk., 2011; Khanna dkk., 2011; George dkk., 2012; Kaewkla 

& Franco, 2013; Xu dkk., 2014). 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2014) dan Fair & Tor (2014) bahwa 

penggunaan antibiotik yang tidak tepat telah menyebabkan generasi bakteri patogen yang 

resisten terhadap antibiotik. Oleh karena itu banyak ilmuwan dan industri farmasi yang 

secara aktif terlibat dalam isolasi dan skrining Actinomycetes dari areal/spot yang belum 

terjamah manusia untuk menghasilkan senyawa antibiotik (Gautham dkk., 2012; Das dkk., 

2018). Meskipun telah banyak laporan tentang temuan Actinomycetes yang menghasilkan 



antibiotik, namun permintaan untuk antibiotik baru terus tumbuh karena munculnya patogen 

yang bersifat multidrug resistance yang cepat (Magiorakos dkk., 2012). 

Pada dekade tahun 1990-an temuan antibiotik diperuntukkan untuk mengendalikan 

pertumbuhan bakteri patogen dari kelompok Gram positif yang resisten. Seiring 

perkembangan temuan antibiotik dan juga merajalelanya bakteri patogen yang semakin 

resisten terhadap antibiotik, maka pada abad ke-21 ini diusahakan untuk menemukan 

golongan antibiotik baru untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri patogen dari kelompok 

Gram negatif (Fair & Tor, 2014). 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada tegakan tumbuhan Leda dan Ebony di 

kawasan TNLL merupakan areal yang berpotensi untuk mendapatkan Actinomycetes yang 

memiliki aktivitas antibakteri yang tinggi. Hal ini didukung oleh berbagai faktor lingkungan 

yang memadai. Hasil pengamatan dan analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 

kedua tegakan ini. Secara umum tegakan tumbuhan Leda berada pada tofografi pegunungan 

dengan ketinggian di atas 1.500 m dari permukaan laut (dpl), sedangkan tegakan tumbuhan 

Ebony berada pada dataran rendah yang berbukit (>200 m dpl). Selain itu, letak tegakan 

tumbuhan Leda berada pada zona inti sedangkan tegakan tumbuhan Ebony berada pada zona 

penyangga dalam pengelolaan Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. 

Oleh karena itu keberadaan dan jenis Actinomycetes di daerah rhizosfer tumbuhan Leda dan 

Ebony dipengaruhi oleh perbedaan jenis tumbuhan dan faktor lingkungan yang ada. 

Actinomycetes yang berasosiasi dengan tumbuhan Leda dan Ebony adalah yang 

bersifat spesifik, namun dapat dikultur dengan menggunakan medium selektif SCA. Hal ini 

dikatakan sebagai spesifik karena hanya pada daerah rhizosfer Leda dapat hidup 

Actinomycetes isolat L213 yang homolog dengan Streptomyces aurantiacus LMG 19358, 

sedangkan pada rhizosfer Ebony dapat hidup Actinomycetes isolat E512 yang homolog 

dengan Streptomyces globisporus KCTC 9026. Berdasarkan penjelasan Berdy (2005), 

Yilmaz dkk. (2008), dan Lanoue dkk. (2010) tentang asosiasi dan interaksi antara 

Actinomycetes dengan tumbuhan dalam suatu ekosistem, maka keberadaaannya saling 

memengaruhi. Tumbuhan mengekskresikan berbagai persenyawaan berupa gula, gula-

alkohol, asam amino, dan asam organik sebagai sumber C dan N untuk Actinomycetes, 

demikian juga Actinomycetes mengekskresikan berbagai persenyawaan untuk pertumbuhan 

bagi tumbuhan yang berupa hormon tumbuh. 

Namun setelah Actinomycetes memasuki periode idiofase/stasioner, maka terjadi 

sintesis metabolit sekunder. Pada periode ini sel Actinomycetes pada umumnya mensintesis 

senyawa-senyawa bioaktif (Cundliffe & Demain, 2010). Pada periode ini sel Actinomycetes 



resisten terhadap senyawa-senyawa bioaktif, sehingga mampu bertahan untuk hidup sampai 

periode ini selesai. Hal ini disebabkan Actinomycetes tersebut mensintesis antibiotik sebagai 

metabolit sekunder yang berpotensi sebagai autotoksik dan berfungsi untuk melindungi 

selnya secara keseluruhan. 

Metabolit sekunder merupakan produk spesifik dari setiap spesies atau hanya 

ditemukan dalam bagian kecil dari spesies dalam grup filogenik. Tanpa senyawa ini maka 

organisme biasanya tidak dapat mempertahankan diri, meskipun tidak menyebabkan 

kematian secara langsung. Fungsi utama dari metabolit sekunder dalam organisme pada 

umumnya adalah sebagai fungsi ekologi yaitu sebagai alat pertahanan melawan predator, 

parasit, dan kompetisi antarspesies. Beberapa senyawa yang diekskresikan oleh 

Actinomycetes ke lingkungan adalah senyawa-senyawa aktif berupa antifungi, antibakteri, 

antivirus, antikolesterol, dan berbagai enzim. 

Biosintesis senyawa antibakteri oleh Actinomycetes dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti faktor genetik, fisik, dan kimia. Faktor fisik yang memengaruhi biosintesis 

antibakteri yaitu suhu, pH, dan aerasi. Hal ini disebabkan faktor suhu dan pH dapat 

memengaruhi kinerja membran sel Actinomycetes, enzim dan komponen intraselular 

lainnya. Faktor lingkungan lain yang berpengaruh adalah faktor kimia, yaitu struktur kimia 

media dan karakteristiknya. Namun demikian beberapa sumber nutrisi esensial cocok untuk 

pertumbuhan Actinomycetes dan produksi senyawa tertentu, tetapi tidak menguntungkan 

untuk Actinomycetes yang lain. Faktor genetik adalah faktor internal pada sel Actinomycetes 

itu sendiri. 

Berdasarkan hasil isolasi dan skrining terhadap bakteri patogen maka diperoleh 15 

isolat Actinomycetes dari rhizosfer tumbuhan Leda dan 17 isolat dari rhizosfer tumbuhan 

Ebony. Dari 15 isolat Actinomycetes yang terseleksi dari rhizosfer tumbuhan Leda diuji 

aktivitasnya terhadap bakteri uji S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. cholerae. Berdasarkan 

hasil uji diperoleh tiga isolat Actinomycetes L213, L411, dan L433; sedangkan dari 17 isolat 

Actinomycetes rhizosfer tumbuhan Ebony diperoleh dua isolat E416 dan E512 yang 

memiliki akivitas penghambatan paling tinggi terhadap bakteri patogen uji. Berdasarkan 

hasil uji dengan bakteri patogen, maka isolat L213 yang memiliki diameter zona hambat 

yang sangat kuat (>21 mm) dan spesifik. Pada umumnya senyawa antibakteri yang 

ditemukan selama ini aktivitas penghambatannya lebih kuat terhadap bakteri patogen 

kelompok Gram positif dibandingkan dengan Gram negatif. Namun pada isolat L213 

memiliki aktivitas zona hambat yang relatif sangat kuat ((>21 mm) terhadap bakteri patogen 

dari kelompok Gram negatif (EPEC dan Vibrio cholerae) dibandingkan dengan Gram 



positif (S. aureus dan MRSA) yang zona hambatnya (< 20 mm). Hal ini sejalan dengan nilai 

KHM terhadap keempat bakteri patogen uji berada pada rentang 0,125 mg/mL dan 0,25 

mg/mL.  

 

Tabel 11. Perbandingan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini (kebaruan) 

No. 
Habitat/asal 

Actinomycetes 

Jenis 

Actinomycetes 
Metabolit aktif Aktivitas/Fungsi Spesifik 

Author/ 

peneliti 

1. Pyllosphere 

tumbuhan 

mangrove 

S. aurantiacus Bioaktif 

antijamur 

Antijamur Fusarium Hifa bulat Gupta dkk., 

2007 

2. Tanah gurun, 

India 

Streptomyces 

hygroscopicus 

(Isolat D10) 

Bioaktif 

antibakteri 

MRSA=15 mm 

VRSA=17 mm 

E. coli=19 mm 

30 

µL/sumur 

Ø=5 mm 

Selvameenal 

dkk., 2009 

3. Rhizosfer kayu 

putih, Indonesia 

S. vayuensis  

Isolat GMR22) 

Bioaktif 

ansamycin 
Antijamur 

(Makrolida) 

62,5 µg/mL Alimuddin 

dkk., 2011 

4. Tanah terestrial S. aurantiacus 

IMET 43917 

Bioaktif 

aurantine 

(Azinotricin) 

Daya hambat moderat 

terhadap bakteri 

patogen 

Hifa bulat Schlegel 

dkk., 2011 

5. Rhizosfer 

berbagai 

tanaman, India 

Actinomycetes Bioaktif 

antibakteri 

 

S. aureus=10 mm 

Salmonella typhi=10 

mm 

E. coli=11 mm 

Klebsiella sp.= 9 mm 

200 

µL/sumur 

Ø=6 mm 

Cholarajan 

dkk., 2012 

6. Tanah 

perkebunan, 

India 

Streptomyces 

(Isolat G19) 

Bioaktif 

antibakteri 

 

S. aureus=12 mm 

E. coli=17 mm 

V.cholerae=10 mm 

50 

µL/sumur 

Ø=6 mm 

Gautham 

dkk., 2012 

7. Rhizosfer 

rumput gunung, 

India 

Streptomyces 

(Isolat G1) 

Bioaktif 

antibakteri 

 

S. aureus=20 mm 

E. coli=14 mm 

V.cholerae=20 mm 

30 µL 

/sumur 

Ø=5 mm 

Varghese 

dkk., 2012 

8. Tanah hutan, 

Armenia 

S. globisporus 

(Strain 1912) 

Bioaktif 

(Landomycin) 

Antikanker Ada 

pigmen 

Matselyukh 

dkk., 2014 

9. Tanah pertanian, 

India 

Actinomycetes 

(Isolat R1 dan 

R2) 

Bioaktif 

antibakteri 

 

S. aureus=0 mm 

E. coli=20 mm 

 

30 µL 

/sumur 

Ø=6 mm 

Paul dkk., 

2016 

10. Rhizosfer 

tumbuhan pinus, 

India 

Streptomyces 

collinus 

(Isolat DPR20) 

Bioaktif 

antibakteri 

 

S. aureus=17,3 mm 

MRSA=20 mm 

V.cholerae=20 mm 

2,5 mg 

/paper disk 

Ø=6 mm 

Kumar dkk., 

2017 

11. Rhizosfer 

Paullina 

cupana, Brazil 

Streptomyces 

hygroscopicus 

(Strain 

ACTMS-9H) 

Bioaktif 

(Elaiophylin) 

 

S. aureus=500 ppm 

E. coli=1000 ppm 

Pseudomonas 

aeruginosa=1000ppm 

3,9 mg 

/paper disk 

Ø=6 mm 

Lima dkk., 

2017 

12. Rhizosfer Leda, 

Indonesia 

(1.800 m dpl)  

S. aurantiacus 

LMG 19358 

(Isolat L213)  

 

Bioaktif 

antibakteri 

patogen yang 

resisten 

(Aurantine) 

S.aureus=18,94mm 

MRSA=19,90 mm 

EPEC=22,24 mm 

V.cholerae=21,10 mm 

30 µL/ 

paper disk 

Ø=6 mm 

(Antibakteri 

Gram -) 

Alwi dkk., 

2019 

13. Rhizosfer 

Ebony, 

Indonesia 

(200 m dpl) 

S. globisporus 

KCTC 9026 

(Isolat E512) 

Bioaktif 

antibakteri 

patogen yang 

resisten 

(Levomycin) 

S.aureus=20,06 mm 

MRSA=19,81 mm 

EPEC=18,73 mm 

V.cholerae=18,55 mm 

30 µL/ 

paper disk 

Ø=6 mm 

(Antibakteri 

Gram +) 

Alwi dkk., 

2019 



Nilai KHM ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh crude 

senyawa isolat L213 adalah baik digunakan untuk menghambat bakteri patogen (Holetz 

dkk. (2002). Bila dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu maka aktivitas zona 

hambat yang dihasilkan oleh isolat L213 menunjukkan aktivitas yang terbaik dan efektif 

serta terbarukan dalam menghambat bakteri patogen yang resisten, utamanya dari patogen 

Gram negatif (Tabel 11). 

Crude metabolit isolat E512 terhadap bakteri patogen menunjukkan aktivitas 

penghambatannya terhadap kelompok Gram positif (S. areus, MRSA) lebih tinggi dan 

sensitif daripada kelompok Gram negatif (V. cholerae, EPEC). Hal ini sesuai dengan 

penelitian Barakate dkk. (2002), Yilmaz dkk. (2008), Varghese dkk. (2014) yang 

mengatakan bahwa dinding sel bakteri Gram positif hanya tersusun satu lapis membran saja 

berupa lapisan peptidoglikan dengan permiabilitas yang kurang efektif. Namun pada 

dinding sel bakteri Gram negatif yang tersusun atas peptidoglikan, lipoprotein dan lapisan 

lipopolisakarida, yang bersifat lipofilik maka menyebabkan membran ini menjadi kedap air. 

Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan proses masuknya senyawa antibakteri ke dalam 

sel patogen.  

Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa fraksi kloroform merupakan fraksi 

yang paling aktif dibandingkan dengan fraksi pelarut yang lain. Crude metabolit isolat L213 

dan E512 yang diekstraksi menggunakan kloroform menghasilkan aktivitas antibakteri 

lebih tinggi dibandingkan dengan fraksi pelarut lainnya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa fraksi yang dihasilkan dari pelarut kloroform dan metanol tergolong sebagai 

antibakteri yang memiliki aktivitas kuat karena mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

uji (Staphylococcus aureus, MRSA, EPEC, dan Vibrio cholerae) dengan rata-rata diameter 

zona hambat lebih 10 mm (Davis & Stout, 1971; Permen Kemenkes (2011), dan Zahro & 

Agustini (2013). 

Berdasarkan penentuan berat molekul pada massbank, maka senyawa antibakteri dari 

isolat L213 (Leda) dengan berat molekul 371,647 dan rumus molekul C20H20O7 adalah 

senyawa Aurantine. Menurut Schlegel dkk. (2011) aurantimycin yang terdiri dari 4 jenis (A, 

B, C, dan D) merupakan turunan dari Aurantine dan termasuk dalam golongan antibiotik 

Azinothricin. Senyawa Aurantimycin D dihasilkan oleh Streptomyces aurantiacus IMET 

43917 yang memiliki aktivitas daya hambat moderat dan berspektrum sempit terhadap 

bakteri patogen. Aktivitas KHM terhadap S. aureus 62,5 mg/mL, Bacillus subtilis 62,5 

mg/mL, Micrococcus flavus 31,3 mg/mL, dan M. luteus 12,5 mg/ml. Gupta dkk. (2007) 

mengisolasi S. aurantiacus yang menghasilkan metabolit antijamur Fusarium. 



Senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh isolat E512 memiliki berat molekul 575,60 

m/z. Senyawa yang memiliki karakteristik mirip dengan senyawa isolat E512 dengan berat 

molekul 606 g/mol dan rumus molekul C27H38N6O10 dikenal sebagai senyawa Levomycin. 

Senyawa ini dari golongan polipeptida tanpa gugus amino atau karboksil bebas dihasilkan 

oleh Genus Streptomyces dengan pelarut kloroform dan metanol (Carter dkk., 1954). 

Senyawa Levomycin mampu menghambat pertumbuhan bakteri E. coli, M. aureus, B. 

subtilis, K. pneumonia, dan M. tuberculosis (Carter dkk., 1954).  

Actinomycetes isolat L213 (Leda) menghasilkan senyawa antibakteri patogen yang 

memiliki aktivitas sangat kuat terhadap bakteri patogen Gram negatif dibandingkan dengan 

Gram positif. Hal ini diduga sebagai senyawa baru dan merupakan kelompok antibakteri 

dari golongan Aminoglikosida. Hal ini diperkuat dengan aktivitas hambatan yang lebih 

tinggi terhadap bakteri patogen dari Gram negatif. Senyawa antibakteri yang dihasilkan 

mengandung polisakarida yang dapat berikatan dengan baik dengan lapisan lipopolisakarida 

pada dinding sel bakteri patogen. Selama ini dari berbagai laporan penelitian ditemukan 

aktivitas antibakteri yang dihasilkan lebih tinggi terhadap Gram positif dibandingkan 

dengan Gram negatif. Demikian pula metabolit isolat E512 (Ebony) yang memiliki aktivitas 

antibakteri yang relatif lebih tinggi dan sensitif pada kelompok Gram positif dibandingkan 

Gram negatif. Senyawa yang dihasilkan oleh isolat ini juga dikategorikan sebagai senyawa 

baru karena memiliki aktivitas antibakteri yang berbeda dengan temuan sebelumnya sebagai 

antikanker dan antifungi (Tabel 11). Kedua senyawa ini dikategorikan sebagai antibakteri 

yang berspektrum luas namun tidak patogen berdasarkan uji patogenitas dengan melihat 

aktivitas hemolitik (ɣ-hemolisis). Kedua isolat ini sangat berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai penghasil antibiotik baru dan masih perlu kajian yang mendalam demi untuk 

kemajuan di dunia kesehatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Actinomycetes yang berhasil diisolasi dari rhizosfer tumbuhan Eucalyptus deglupta 

Blume. dan Diospyros celebica Bakh. di TNLL Provinsi Sulawesi Tengah secara 

berurutan masing-masing sebanyak 15 dan 17 isolat yang berpotensi sebagai antibakteri 

patogen.  

2. Actinomycetes isolat L213, L411, dan L433 dari rhizosfer tumbuhan Leda serta isolat 

E416 dan E512 dari rhizosfer tumbuhan Ebony paling tinggi potensinya sebagai 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, MRSA, EPEC, dan Vibrio cholera. 

3. Kloroform merupakan pelarut terbaik untuk mengekstrak senyawa antibakteri patogen 

dari isolat Actinomycetes L213, L411, L433, E416, dan E512. 

4. Crude antibakteri isolat L213 dari rhizosfer tumbuhan Leda memiliki aktivitas daya 

hambat terbaik dan spektrum luas dengan diameter zona hambat terhadap S. aureus 

(resisten terhadap penicillin; oxacillin),  MRSA (resisten terhadap methicillin),  V. 

cholera (resisten terhadap eritromycin; tetraciclin), dan EPEC (resisten terhadap β-

lactam) secara berurutan masing-masing sebesar 18,94 ± 0,34 mm, 19,90 ± 1,40 mm, 

21,10 ± 0,26 mm, dan 22,24 ± 0,24 mm; sedangkan crude antibakteri isolat E512 dari 

rhizosfer tumbuhan Ebony paling tinggi daya hambatnya dan spektrum luas dengan 

diameter zona hambat terhadap V. cholera,  EPEC,  MRSA, dan  S. aureus berturut-turut 

sebesar 18,55 ± 0,46 mm, 18,73 ± 1,02 mm, 19,81 ± 0,47 mm, dan 20,06 ± 0,75 mm.  

5. Di dalam crude isolat L213 terdapat senyawa Aurantine dengan berat molekul 371,647 

dengan rumus molekul C20H20O7 yang memiliki keunggulan menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen dari Gram negatif dibandingkan Gram positif, sedangkan crude E512 

terdapat senyawa dengan berat molekul 575,60 yang diduga adalah senyawa Levomycin 

dengan rumus molekul C27H38N6O10 yang memiliki keunggulan menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen yang telah resisten dari Gram positif maupun negatif. 

6. Berdasarkan identifikasi filogenetik, isolat L213 memiliki kemiripan 99 % dengan 

sekuen 16S rDNA Streptomyces aurantiacus LMG 19358 memiliki hifa memipih, 

bercabang, dan rantai sporanya bertipe spirale (S), sedangkan isolat E512 memiliki 

kemiripan 99 % dengan Streptomyces globisporus KCTC 9026 memiliki hifa 

memanjang dan rantai spora tipe rectiflexible (RF). 
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5.2 Saran-Saran 

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran 

antara lain kepada: 

1. Peneliti 

Pada penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan yang meliputi: 

a. Metabolit antibakteri isolat L213 dan E512 perlu dilakukan purifikasi untuk 

mendapatkan senyawa murni (Aurantine dan Levomycin) serta meningkatkan aktivitas 

daya hambat terhadap bakteri patogen uji, yang sebelumnya ditumbuhkan pada medium 

yang sesuai, yang murah dan mudah didapatkan. Penelitian ini baru sebatas penggunaan 

crude metabolit dalam pengujian efikasi senyawa antibakteri. 

b. Karakterisasi kemotifik yang meliputi mekanisme kerja senyawa antibakteri Aurantine 

yang dihasilkan isolat L213 dan Levomycin yang dihasilkan isolat E512 dalam 

menghambat bakteri patogen secara in-silico.  

c. Penentuan gen penyandi dan rekayasanya untuk meningkatkan potensi isolat L213 dan 

E512 dalam menghasilkan senyawa antibakteri patogen manusia. 

d. Perlu dilakukan penelitian mengenai pendataan flora yang ada di sekitar tegakan Leda 

dan Ebony untuk mendukung keberlanjutan tegakan ini sebagai habitat Actinomycetes 

penghasil senyawa antibiotik. 

 

2. Masyarakat praktisi 

Pada penelitian ini perlu dilakukan pengujian untuk pengembangan teknik fermentasi 

untuk mengoptimalkan produksi senyawa antibakteri dengan menggunakan media produksi 

yang murah dan tersedia, yang nantinya dapat diaplikasikan untuk produksi massal senyawa 

antibiotik dari isolat L213 dan E512. 

 

3. Pemerintah 

a. Perlu dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap kawasan TNLL demi untuk 

melestarikan secara berkelanjutan ekosistem hutan tropis sebagai tempat habitat 

Actinomycetes indigenous yang unggul sebagai penghasil senyawa antibiotik.  

b. Perlu diberikan peluang investasi bagi pengusaha yang bersinergi dengan kebijakan 

pemerintah untuk penggunaan isolat Actinomycetes yang unggul sebagai penghasil 

antibiotik yang diperoleh dari hasil riset terutama antibiotik yang terbarukan. 
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Lampiran 1. Lokasi pengambilan sampel tanah rhizosfer tumbuhan Leda dan Ebony di 

TNLL, Sulawesi Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan:  (A) Wilayah negara Republik Indonesia, (B) Pulau Sulawesi, (C) Taman Nasional Lore Lindu 

(Leda=Anaso-Rorekatimbu; Ebony=Sedoa-Poso) 

 

Gambar LG1. Spot-spot pengambilan sampel tanah rhizosfer tumbuhan Leda 

(Rorekatimbu) dan Ebony (Sedoa-Poso) di TNLL 
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Lampiran 2. Komposisi media isolasi Actinomycetes Starch Casein Agar (SCA) 

 

Tabel LT1. Komposisi media isolasi Actinomycetes dalam satu liter 
 
 

No. Komponen Jumlah (g/L) 

1 Soluble Starch (amilum) 20 

2 Casein bebas vitamin 0,3 

3 KNO3 2 

4 NaCl 2 

5 K2HPO4 2 

6 MgSO4.7H2O 0,05 

7 CaCO3 0,02 

8 FeSO4.7H2O 0,01 

9 Agar 20 

10 Akuades 1.000 

11 pH 7,0 – 7,2 
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Lampiran 3. Komposisi media kultivasi dan pengujian Actinomycetes  
 

Tabel LT2. Medium Yeast Extract-Malt Extract agar (ISP2) 
 

No. Komponen Jumlah (g/L) 

1 Yeast extract  4 

2 Malt extract  10 

3 Dekstrosa 4 

4 Agar 20 

5 Akuades 1.000 

6 pH 7,0 – 7,2 

 

Tabel LT3. Medium Oatmeal agar (ISP3) 
 

No. Komponen Jumlah (g/L) 

1 Oatmeal komersial  20 

2 Yeast extract 1 

3 Mineral solution*  1 

4 Agar 20 

5 Akuades 1.000 

6 pH 7,0 – 7,2 
*Mineral solution terdiri dari: 

Fe2(SO4)3 10 mg 

CuSO4.5H2O 1 mg 

ZnSO4.7H2O 1 mg 

MnSO4.7H2O 1 mg 

 

Tabel LT4. Medium Tyrosine agar (ISP7) 
 

No. Komponen Jumlah  

1 Glycerol  15 mL 

2 L-tyrosine 0,5 g 

3 L-asparagine 1 g 

4 K2HPO4 5 g 

5 MgSO4 5 g 

6 NaCl 5 g 

7 FeSO4 0,1 g 

8 (NH4)2SO4 2 g 

9 Trace salt* 1 mL 

4 Agar 20 g 

5 Akuades 1.000 mL 

6 pH 7,0 – 7,2 
*Trace salt terdiri dari: 

CuSO4  0,0064 g/L 

FeSO4 0,0011 g/L 

Mn Cl2 0,0079 g/L 

ZnSO4 0,0015 g/L 
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Tabel LT5. Medium Nutrient agar (NA) 
 

No. Komponen Jumlah (g/L) 

1 Nutrient agar (Oxoid) 20 

2 Akuades 1.000 

3 pH 7,0 – 7,2 

 

 

 

Tabel LT6. Medium Potato dextrose agar (PDA) 
 

 

No. Komponen Jumlah (g/L) 

1 Potato dextrose agar (Merck) 39 

2 Akuades 1.000 

3 pH 7,0 – 7,2 

 

 

Tabel LT7. Medium Nutrient broth (NB) 
 

 

No. Komponen Jumlah (g/L) 

1 Nutrient broth (Oxoid) 8 

2 Akuades 1.000 

3 pH 7,0 – 7,2 

 

 

Tabel LT8. Medium Starch Casein Broth (SCB Modifikasi-Medium Produksi) 
 

No. Komponen Jumlah (g/L) 

1 Soluble Starch (amilum) 25 

2 Casein bebas vitamin 0,3 

3 KNO3 1 

4 NaCl 0,4 

5 K2HPO4 0,5 

6 MgSO4.7H2O 0,5 

7 CaCO3 0,02 

8 FeSO4.7H2O 0,01 

9 Agar 20 

10 Akuades 1.000 

11 pH 7,0 – 7,2 
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Lampiran 4. Hasil uji t-Test untuk menentukan perbedaan tegakan tumbuhan Leda dan 

Ebony di Kawasan TNLL 

 

Tabel LT9. Hasil olahan uji t-Test perbedaan tegakan Leda dan Ebony di TNLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel LT10. Hasil analisis uji t-Test perbedaan tegakan Leda dan Ebony di TNLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: s=signifikan; ns=non signifikan 
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Lampiran 5. Hasil uji korelasi Pearson hubungan faktor lingkungan terhadap densitas 

Actinomycetes pada rhizosfer tumbuhan Leda 

 

Tabel LT11.  Hasil olahan Korelasi-Pearson densitas Actinomycetes pada rhizosfer 

tumbuhan Leda 
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Lampiran 6. Hasil uji korelasi Pearson hubungan faktor lingkungan terhadap densitas 

Actinomycetes pada rhizosfer tumbuhan Ebony 

 

Tabel LT12. Hasil olahan Korelasi-Pearson densitas Actinomycetes pada rhizosfer 

tumbuhan Ebony 
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Lampiran 7. Hasil analisis penentuan Actinomycetes potensial dari rhizosfer tumbuhan 

Leda terhadap bakteri patogen (S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. cholerae) 

 
 

Tabel LT13. Hasil uji lanjut Tukey-HSD Actinomycetes potensial dari rhizosfer Leda 

 

 S. aureus                                                                 MRSA       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPEC                                                                        V. cholerae 
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Lampiran 8. Hasil analisis penentuan Actinomycetes potensial dari rhizosfer tumbuhan 

Ebony terhadap bakteri patogen (S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. cholerae) 

 

Tabel LT14. Hasil uji lanjut Tukey-HSD Actinomycetes potensial dari rhizosfer Ebony 

 

 S. aureus                                                                 MRSA       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPEC                                                                        V. cholerae 
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Lampiran 9.  Karakteristik morfologi koloni isolat Actinomycetes dari rhizosfer tumbuhan 

Leda 
 

Tabel LT15. Hasil karakterisasi morfologi koloni Actinomycetes dari rhizosfer Leda 
 

Karakter 
Isolat Actinomycetes potensial 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Warna koloni:                

a. Abu-abu + - - - - - - - + - - - + - - 
b. Abu-abu kehijauan - + - - - - - - - - - - - - - 
c. Putih - - - + - - - + - - + - - - - 
d. Putih keabu-abuan - - + - - + + - - + - + - + - 
e. Putih kekuningan - - - - - - - - - - - - - - + 

f. Coklat muda - - - - + - - - - - - - - - - 
Bentuk koloni:                
a. Bulat + + + + + + - + - + + + + + + 
b. Bulat (tetesan air 

ditengah) 
- - - - - - + - - - - - - - - 

c. Bergerombol - - - - - - - - + - - - - - - 
Elevasi:                
a. Cembung + + - + + - + - - + - - - + - 
b. Berlekuk - - + - - - - - - - - - - - - 
c. Bag. tengah muncul - - - - - + - - - - - - - - - 
d. Beralur - - - - - - - + - - - - - - - 
e. Berkeriput - - - - - - - - + - - - - - - 
f. Menggunung - - - - - - - - - - + - - - - 
g. Cembung bagian 

tengah 
- - - - - - - - - - - + - - + 

h. Beralur bag. tengah 

(kawah) 
- - - - - - - - - - - - + - - 

Tepi Koloni:                

a. Berserabut + + + - - + - + - - - - - - - 
b. Rata - - - + + - + - + + - - - - + 
c. Berambut bentuk 

konsentris 
- - - - - - - - - - - - - + - 

d. Berambut halus - - - - - - - - - - + - - - - 
e. Berambut - - - - - - - - - - - + - - - 

f. Timbul berambut - - - - - - - - - - - - + - - 
Tekstur permukaan:                
a. Berdebu + - - - - - - - - - - - - - - 
b. Bergelombang (basah) - + - - - - - - - - - - - - - 
c. Berlekuk (berdebu) - - + - - - - - - - - - - - - 
d. Halus - - - + - - - + - - + - - - - 
e. Mengkilat/ bening - - - - + - - - - - - - - - - 
f. Berambut - - - - - + - - - - - - - - - 
g. Kasar berdebu - - - - - - + - - - - + + + - 
h. Kasar berkerut - - - - - - - - + - - - - - - 
i. Halus ada cairan 

oranye 
- - - - - - - - - + - - - - - 

j. Halus basah - - - - - - - - - - - - - - + 
Warna sebalik koloni:                

a. Abu-abu + - - - - - - - - - - - + - - 
b. Hijau - + - - - - - - - - - - - - - 
c. Hijau keabu-abuan - - - - - - - - - - - + - - - 
d. Putih - - - - - - - + - - + - - - - 
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e. Putih keabu-abuan - - + - - + - - - - - - - - - 
f. Kuning - - - - - - - - - - - - - - + 
g. Kuning muda - - - + - - - - - - - - - - - 
h. Kuning emas - - - - - - + - - - - - - + - 
i. Kuning tua - - - - - - - - - + - - - - - 
j. Coklat muda - - - - + - - - + - - - - - - 
Warna miselium 

udara: 

               

a. Putih - - + - - + + + - + + + - + + 
b. Putih keabu-abuan + - - - - - - - - - - - - - - 
c. Putih kecoklatan - - - - + - - - - - - - - - - 
d. Abu-abu - + - - - - - - + - - - + - - 
e. Kuning muda - - - + - - - - - - - - - - - 
Warna miselium 

substrat: 

               

a. Abu-abu + - + - - + + - - + - + + + - 
b. Abu-abu kecoklatan - - - - - - - - + - - - - - - 
c. Hijau muda - + - - - - - - - - - - - - - 
d. Putih - - - + - - - + - - + - - - - 
e. Putih kekuningan - - - - - - - - - - - - - - + 
f. Coklat muda - - - - + - - - - - - - - - - 
Pigmen terdifusi:                

a. Ada - - - - + - + - - - - - - - - 
b. Tidak ada + + + + - + - + + + + + + + + 

 

Keterangan: 1=L135; 2=L213; 3=L2310; 4=L249; 5=L312; 6=L318; 7=L411; 8=L412;9=L413; 10=L427; 

11=L428; 12=L431; 13=L432; 14=L433; 15=L526; (+)=positif; (-)=negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan (Tabel LT15) 
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Lampiran 10.  Karakteristik morfologi koloni isolat Actinomycetes dari rhizosfer 

tumbuhan Ebony 

 

Tabel LT16. Hasil karakterisasi morfologi koloni Actinomycetes dari rhizosfer Ebony 

 

Karakter 
Isolat Actinomycetes potensial 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Warna koloni:                  

a. Abu-abu - - + - - - - - - - - + + - - - + 
b. Abu-abu berdebu - - - - + - - - - - - - - - - - - 
c. Merah muda  - - - - - - + - - - - - - - - - - 
d. Putih keabu-

abuan (berdebu) 
- - - - - - - - - - - - - + - + - 

e. Kuning muda - + - - - + - - - - - - - - - - - 
f. Kuning keabu-

abuan 
- - - - - - - - - - - - - - + - - 

g. Abu-abu 

kehijauan 
- - - - - - - - - + - - - - - - - 

h. Kuning 

kecoklatan 
+ - - - - - - - - - - - - - - - - 

i. Coklat - - - + - - - - - - - - - - - - - 
j. Coklat muda 

(merah bata) 
- - - - - - - - + - + - - - - - - 

k. Coklat tua - - - - - - - + - - - - - - - - - 
Bentuk koloni:                  

a. Bulat + + + + + + - + + + + - + + - + + 
b. Bulat (kecil-

kecil) 
- - - - - - + - - - - - - - - - - 

c. Tidak teratur - - - - - - - - - - - + - - + - - 
Elevasi:                  
a. Cembung - + - + + + + + + + - - - + - - + 
b. Cembung (bag. 

tengah menonjol) 
+ - - - - - - - - - - - - - - - - 

c. Bag. tengah 

muncul 
- - - - - - - - - - + - - - - - - 

d. Bergelombang - - - - - - - - - - - + - - + - - 
e. Bag. tengah 

cembung 
- - + - - - - - - - - - + - - - - 

f. Bergelombang 

bagian tengah 

(kawah) 

- - - - - - - - - - - - - - - + - 

Tepi Koloni:                  

a. Berserabut - - + - - - - - - - - + - - - - - 
b. Rata + + - + - + + + + + + - - + + - + 
c. Tipis membentuk 

konsentris 
- - - - - - - - - - - - - - - + - 

d. Tepi muncul - - - - - - - - - - - - + - - - - 
e. Berambut - - - - + - - - - - - - - - - - - 
Tekstur 

permukaan: 

                 

a. Berdebu - - - - - - - - - - - - - - - - + 
b. Halus - + - + - - - - + - + - - - - - - 
c. Mengkilat  - - - - - + + + - + - - + - + - - 
d. Kasar - - - - + - - - - - - + - - - - - 
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e. Kasar berdebu - - + - - - - - - - - - - + - + - 
f. Agak licin + - - - - - - - - - - - - - - - - 
Warna sebalik 

koloni: 

                 

a. Abu-abu - - - - - - - - - - - + + - + - - 
b. Kuning tua 

(oranye) 
- - - - + - - - - - - - - - - - - 

c. Kuning muda - + - - - + - - - - - - - - - - - 
d. Kuning telur - - + - - - + - - - - - - - - - - 
e. Kuning emas - - - - - - - - - - - - - - - + - 
f. Coklat + - - + - - - - - - - - - - - - - 
g. Coklat muda 

(merah bata) 
- - - - - - - + + + + - - + - - + 

Warna miselium 

udara: 

                 

a. Putih - + - + - + + + + + + + - + - + + 
b. Abu-abu - - + - + - - - - - - - - - - - - 

c. Putih keabu-

abuan 
- - - - - - - - - - - - + - + - - 

d. Kuning tua 

(oranye) 
+ - - - - - - - - - - - - - - - - 

Warna miselium 

substrat: 

                 

a. Abu-abu - - - - - - - - - - - + + + + + + 
b. Abu-abu muda - - + - - - - - - - - - - - - - - 
c. Abu-abu 

kekuningan 
- - - - + - - - - - - - - - - - - 

d. Kuning muda - + - - - + - - - - - - - - - - - 
e. Kuning tua - - - - - - - - - + - - - - - - - 
f. Merah muda - - - - - - + - - - - - - - - - - 
g. Coklat + - - + - - - + - - - - - - - - - 
h. Coklat muda - - - - - - - - + - + - - - - - - 
Pigmen terdifusi:                  
a. Ada - - - + - - - + + - - - - - - - - 
b. Tidak ada + + + - + + + - - + + + + + + + + 

 

Keterangan:  1=E111; 2=E116; 3=E121; 4=E131; 5=E132; 6=E136; 7=E141; 8=E142; 9=E226; 10=E311; 

11=E331; 12=E3313; 13=E3314; 14=E416; 15=E428; 16=E512; 17=E534; (+)=positif;               

(-)=negatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan (Tabel LT16) 
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Lampiran 11. Hasil analisis penentuan pelarut terbaik untuk antibiotik dari Actinomycetes 

terpilih terhadap bakteri patogen (S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. cholerae) 
 

Tabel LT17. Hasil uji lanjut Tukey-HSD berbagai pelarut pada metabolit Actinomycetes terpilih 

Crude L213                                                                 Crude L411       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crude L433                                                                        Crude E416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crude E512 
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Lampiran 12. Hasil analisis pengujian massa sel untuk penentuan Actinomycetes terpilih 

dari rhizosfer tumbuhan Leda dan Ebony terhadap bakteri patogen (S. aureus, 

MRSA, EPEC, dan Vibrio cholerae) 

 

Tabel LT18. Hasil uji Anova massa sel Actinomycetes terpilih (Leda dan Ebony) terhadap 

bakteri patogen uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel LT19. Hasil uji lanjut Tukey-HSD pada massa sel Actinomycetes terpilih 

(Leda dan Ebony) 
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Tabel LT20. Hasil uji lanjut Tukey-HSD pada bakteri uji patogen uji (massa sel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabel LT21. Hasil uji lanjut Tukey-HSD interaksi antara massa sel Actinomycetes terpilih 

dengan bakteri patogen uji 
                       

3. Actinomycetes * Bakteri uji 
Descriptive Statistics    

 

Faktor Zona hambat 
Actinomycetes Bakteri uji Mean Std. Deviation N Tukey-HSD 5% 

E416 
 
 
  

S. aureus 7,47 ,61101 3 a 
MRSA 7,57 ,47258 3 ab 
EPEC 7,25 ,15000 3 a 
V.colerae 7,18 ,02887 3 a 

E512 
 
 
  

S. aureus 9,80 ,10000 3 ef 
MRSA 9,18 ,37859 3 de 
EPEC 11,60 ,30414 3 g 
V. colerae 8,12 ,01528 3 bc 

L213 
 
 
  

S. aureus 14,75 ,76974 3 h 
MRSA 18,51 ,25027 3 i 
EPEC 19,50 ,30414 3 i 
V.colerae 7,57 ,38837 3 bc 

L411 

S. aureus 8,33 ,07638 3 bc 
MRSA 8,72 ,24664 3 cd 
EPEC 8,95 ,92601 3 cd 
V.colerae 9,98 ,10408 3 f 

L433 

S. aureus 8,72 ,33045 3 cd 
MRSA 9,08 ,72858 3 de 
EPEC 9,50 ,05000 3 ef 
V.colerae 9,78 ,67515 3 f 

Streptomycin 

S. aureus 15,21 ,04000 3 h 
MRSA 14,84 ,19502 3 h 
EPEC 15,32 ,02646 3 h 
V.colerae 12,53 ,40415 3 g 
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Lampiran 13. Hasil analisis pengujian senyawa crude terbaik dari Actinomycetes rhizosfer 

tumbuhan Leda dan Ebony terhadap bakteri patogen (S. aureus, MRSA, 

EPEC, dan Vibrio cholerae) 

 

Tabel LT22. Hasil uji Anova crude Actinomycetes terpilih (Leda dan Ebony) terhadap 

bakteri patogen uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel LT23. Hasil uji lanjut Tukey-HSD pada crude Actinomycetes terpilih (Leda dan 

Ebony) 
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Tabel LT24. Hasil uji lanjut Tukey-HSD pada bakteri patogen uji (crude) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel LT25. Hasil uji lanjut Tukey-HSD interaksi antara crude Actinomycetes terpilih 

dengan bakteri patogen uji 
 

                                              3. Actinomycetes * Bakteri uji 

Descriptive Statistics    
 

Faktor Zona hambat 

Actinomycetes Bakteri uji Mean 
Std. 

Deviation 
N Tukey-HSD 5% 

E416 
 
 
  

S. aureus 17,98 ,08660 4 ef 

MRSA 17,90 1,82392 4 ef 

EPEC 17,73 ,38837 4 ef 

V.colerae 16,58 3,35621 4 de 

E512 
 
 
  

S. aureus 20,06 ,74540 4 fgh 

MRSA 19,81 ,46615 4 fgh 

EPEC 18,73 ,28723 4 efg 

V. colerae 18,55 ,46007 4 ef 

L213 
 
 
  

S. aureus 18,94 ,33510 4 fg 

MRSA 19,90 1,40119 4 fgh 

EPEC 22,24 ,24281 4 h 

V.colerae 21,10 ,26771 4 gh 

L411 

S. aureus 14,43 1,50139 4 bcd 

MRSA 11,89 ,83204 4 a 

EPEC 11,90 1,01078 4 ab 

V.colerae 11,31 ,83004 4 a 

L433 

S. aureus 17,66 ,42106 4 ef 

MRSA 18,78 ,46278 4 ef 

EPEC 17,76 ,44977 4 ef 

V.colerae 18,95 ,36742 4 ef 

Streptomycin 

S. aureus 15,26 ,13769 4 d 

MRSA 14,83 ,20207 4 cd 

EPEC 15,24 ,17017 4 d 

V.colerae 12,68 ,65638 4 abc 
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Lampiran 14. Hasil kromatogram crude isolat L213 

 

Alwi UB/L-213    LC MS –ESI pos ion 

Vol injection 2 ul 

Flow 0.2 ml/min 

Collumn C-18 (15mm x 1 mm)  

Eluent MeOH   

 

 
Index Time Lower Bound Upper Bound Height Area 

1 1.696767 1.233267 2.546817 59 806.78 

2 3.397217 2.740767 4.480267 255 3753.78 
 

Gambar LG2. Spektrum LC (Liquid Chromatography) dari senyawa aktif Actinomycetes 

isolat L213 

 
Rt 1.69 

 
 

 
 

 
Gambar LG3. Spektrum massa waktu retensi 1,69 dan 3,39 menit (Mass Spectrometry) 

pada fragmentasi senyawa aktif isolat L213 
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Lanjutan (Gambar LG3) 
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Lanjutan (Gambar LG3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel LT26. Hasil deteksi MS antara intensitas relatif dengan massa centroid senyawa 

antibakteri isolat L213 

 

Index Centroid Mass 
Relative 

Intensity 
Area 

1 120.826555 0.01 9.27 

2 131.234621 0.00 22.94 

3 184.951843 0.01 9.37 

4 190.859111 0.13 65.14 

5 191.390522 0.11 7.71 

6 366.110783 0.04 9.67 

7 371.64781 51.28 908.26 

8 372.38376 7.04 9.76 

9 372.549384 8.44 7.55 

10 372.665203 10.62 37.46 

11 373.147355 2.13 7.86 

12 373.634024 1.49 8.55 

13 381.145432 0.02 8.68 

14 384.466269 0.9 117.29 

15 385.949504 0.48 6.1 

16 388.704736 17.65 445.42 

17 389.433214 5.12 29.89 

18 389.689911 6.99 61.09 

19 391.630886 100 2090.52 

20 392.146935 14.47 10.68 

21 392.440434 22.18 10.55 

22 392.642246 31.18 232.88 

23 393.32978 7.13 10.14 

24 393.637889 12.02 154.01 

25 402.756151 0.1 12.7 

26 408.644663 0.22 9.99 

27 409.65708 4.62 130.74 

28 410.643057 1.34 6.29 
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29 413.649292 6.39 167.71 

30 414.670766 1.68 19.6 

31 422.952381 0.02 35.41 

32 429.635088 5.01 139.85 

33 430.232372 1.16 6.52 

34 430.621141 1.2 8.72 

35 529.392388 0.03 52.86 

36 588.021947 0.7 25.53 

37 588.940449 0.44 10.65 

38 605.335687 0.05 7.93 

39 675.159496 0.25 10.48 

40 760.488253 0.07 7.25 

41 764.335023 4.54 124.84 

42 765.207182 2.98 11 

43 768.44937 0.45 5.61 

44 774.877214 0.11 6.41 

45 779.374735 0.85 16.08 

46 780.353539 1.31 22.08 

47 781.224265 0.89 10.33 

48 784.338675 15.29 360.16 

49 785.32605 12.7 31.48 

50 786.233578 5.78 44.26 

51 790.895139 0.29 15.34 

52 800.35715 4.1 27.92 

53 800.838924 2.81 9.11 

54 801.225783 3.38 12.66 

55 801.336567 3.46 10.82 

56 804.281829 16.66 173.48 

57 804.681797 7.02 10.19 

58 805.291991 10.29 195.37 

59 806.005378 4.2 5.65 

60 806.296481 3.99 7.46 

61 811.733613 0.07 5.48 

62 820.352391 2.46 76.7 

63 821.318672 1.85 33.18 

64 822.18179 1.08 7.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan (Tabel LT26) 
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Lampiran 15. Hasil kromatogram crude isolat E512 

 

 

Alwi UB E-512    LC MS –ESI pos ion 

Vol injection 2 ul 

Flow 0.2 ml/min 

Collumn C-18 (15mm x 1 mm)  

Eluent MeOH   

 

 

 

 

 

 

Index Time  Lower Bound Upper Bound Height Area 

1 1.041650 0.809317 1.311050 115 536.89 

2 3.393367 2.582533 4.204867 314 3417.36 

Gambar LG4. Spektrum LC (Liquid Chromatography) dari senyawa aktif Actinomycetes 

isolat E512 

 

Rt  1,04 

 
 

 

 
 

 

 

 
Gambar LG5. Spektrum massa waktu retensi 1,04 menit (Mass Spectrometry) pada 

fragmentasi senyawa aktif isolat E512 
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Lanjutan (Gambar LG5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel LT27. Hasil deteksi MS antara intensitas relatif dengan massa centroid senyawa 

antibakteri isolat E512 

 

Index Centroid Mass 
Relative 

Intensity 
Area 

1 120.837045 0.09 12.82 

2 146.266481 2.31 17.28 

3 147.216743 11.52 114.14 

4 161.287471 0.34 11.5 

5 163.177795 1.47 21.09 

6 175.190827 24.92 256.8 

7 175.635952 3.45 25.67 

8 176.219203 4.96 19.24 

9 177.194496 5.36 51.85 

10 180.26912 0.35 68.53 

11 184.25388 0.09 26.31 

12 185.014888 0.14 16.55 

13 189.286406 1.27 13.58 

14 203.275564 1.86 24.6 

15 207.245151 4.71 39.3 

16 210.439623 0.11 18.8 

17 229.382362 1.59 16.29 

18 236.982128 0.17 21.49 

19 247.040202 0.28 14.48 

20 251.231979 7.48 68.01 

21 251.809381 1 11.27 

22 265.255846 38.99 337.11 

23 265.686991 4.32 11.68 

24 266.203819 3.38 13.56 

25 279.270531 100 809.02 

26 279.815308 12.6 44.04 

27 280.286153 11.06 45.99 

28 292.061288 0.41 17.07 
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29 293.306049 92.55 900.33 

30 293.795907 12.95 16.95 

31 294.259549 11.21 24.82 

32 302.965337 0.28 57.76 

33 305.836761 0.28 19.81 

34 307.303627 26.96 254.86 

35 308.288821 4.28 12.54 

36 317.34046 0.49 70.3 

37 321.327635 8.56 71.56 

38 381.230081 0.27 14.62 

39 385.364876 0.83 12.28 

40 399.382172 5.58 36.17 

41 400.119209 1.56 14.44 

42 413.41955 19.07 176.68 

43 427.453076 44.07 410.62 

44 428.110023 8.91 19.87 

45 432.732802 0.68 19.11 

46 441.455113 49.28 348.91 

47 442.328118 9.14 18.31 

48 445.760714 0.56 14.88 

49 455.456619 2.62 26.45 

50 469.497746 0.81 13.04 

51 543.482093 0.57 11.59 

52 547.570152 2.05 17.48 

53 575.599995 6.3 62.56 

54 589.640317 4.58 52.78 

55 640.441318 0.51 12.56 

56 738.311393 0.53 14.89 

57 788.607992 0.35 17.84 

58 841.691503 0.36 66.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan (Tabel LT27) 
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Lampiran 16. Hasil analisis penentuan KHM senyawa antibakteri isolat L213 terhadap 

bakteri patogen (S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. cholerae) 

 

Tabel LT28. Hasil uji lanjut Tukey-HSD untuk penentuan KHM senyawa antibakteri isolat 

L213 

 

 S. aureus                                                                                      MRSA       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EPEC                                                                                           V. cholerae 
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Lampiran 17. Hasil analisis penentuan KHM senyawa antibakteri isolat E512 terhadap 

bakteri patogen (S. aureus, MRSA, EPEC, dan V. cholerae) 

 

Tabel LT29. Hasil uji lanjut Tukey-HSD untuk penentuan KHM senyawa antibakteri isolat 

E512 

 

 S. aureus                                                                                      MRSA       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EPEC                                                                                           V. cholerae 
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Lampiran 18. Kenampakan sel Actinomycetes isolat L213 yang terbaik dari rhizosfer Leda 

penghasil antibakteri patogen secara mikroskopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: (A) Mikroskop cahaya 1.000x (slide culture – medium ISP3), (B) Mikroskop elektron 

7.500x (miselium substrat– medium NA), (C) Mikroskop elektron 5.000x (slide culture 

– medium ISP3); tanda panah berwarna merah=rantai spora tipe S (spirale) 

 

Gambar LG6. Kenampakan sel dan rantai spora Actinomycetes isolat L213 dari rhizosfer 

Leda penghasil antibakteri patogen secara mikroskopis  
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Lampirpan 19. Kenampakan sel Actinomycetes isolat E512 yang terbaik dari rhizosfer 

Ebony penghasil antibakteri patogen secara mikroskopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: (A) Mikroskop cahaya 1.000x (slide culture – medium ISP3), (B) Mikroskop elektron 

5.000x (miselium substrat – medium NA, (C) Mikroskop elektron 7.000x (slide 

culture – medium ISP3), tanda panah berwarna merah=rantai spora tipe RF 

 

Gambar LG7. Kenampakan sel dan rantai spora Actinomycetes isolat E512 dari rhizosfer 

Ebony penghasil antibakteri patogen secara mikroskopis 
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Lampiran 20. Urutan nukleotida Actinomycetes isolat L213 (Leda) dan E512 (Ebony)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar LG8. Urutan nukleotida Actinomycetes isolat L213 dari rhizosfer Leda   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar LG9. Urutan nukleotida Actinomycetes isolat E512 dari rhizosfer Ebony 
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Lampiran 21. Hasil PCR 16S rDNA isolat L213 (Leda) dan E512 (Ebony) dengan 

menggunakan primer 27f dan 1492r 

 

                                L213      E512   Marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar LG10. Profil DNA hasil amplifikasi PCR dari isolat L213 (1) dan E512 (2) 
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Lampiran 22. Sertifikat seminar internasional 
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Lampiran 23. Sertifikat bebas plagiasi disertasi 
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Lampiran 24. Publikasi internasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Pertama: 
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Artikel Kedua: (Terbit akhir Desember 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


