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ABSTRACT 

  
The plant disease caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae is still the major problem 
that can reduce agriculture productivity up to 20%. Currently the use of chemical 
bactericides can cause environment pollution and resistance to bacteria. Microorganisms 
can be used as biocontrol agent that is environmental friendly and potential to be 
developed. This study aimed to find the potential microbe from peat land at Rimbo 
Panjang village, Kampar Riau to produce antibacterial activity against Xanthomonas 
oryzae pv.oryzae. Antibacterial activity of microbe was tested using agar disk method 
and measured based on the ratio between the clear zone and  colony diameter (ratio 
Z/K). The results showed 21 isolates of actinomycetes and 23 fungus isolates had 
antibacterial activity. The highest ratio activity for actinomycetes isolates was produced 
by Streptomyses RBIS6 (2.98) while the highest ratio for fungus isolates was produced 
by of Penicillium sp. L5J15 (2.00). Actinomycetes were the most potential microbes to 
produce antibacteria than the other microbes. 

Key words: antibacterial activity, actinomycetes, fungi, Riau peat land, Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae 

 

ABSTRAK 

Serangan penyakit tanaman yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama pertanian yang menurunkan 
produktivitas pertanian hingga 20%. Saat ini penggunaan bakterisida kimia dapat 
menyebabkan pencemaran lingkungan dan resistensi terhadap bakteri. Mikroorganisme 
dapat digunakan sebagai agen biokontrol yang ramah lingkungan dan berpotensi untuk 
dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi mikroba indigenus 
asal tanah gambut Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Riau dalam menghasilkan 
aktivitas antibakteri terhadap Xanthomonas oryzae pv.oryzae. Aktivitas antibakteri 
isolat mikroba diuji dengan metode agar disk dan ditentukan melalui rasio antara 
diameter zona bening dengan diameter koloni (rasio Z/K). Hasil diperoleh 21 isolat 
aktinomisetes dan 23 isolat jamur yang bersifat antibakteri. Rasio aktivitas tertinggi 
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untuk isolat aktinomisetes dihasilkan oleh Streptomyses RBIS6 (2,98) dan untuk isolat 
jamur dihasilkan oleh isolat Penicillium sp. L5J15 (2,00). Aktinomisetes merupakan 
mikroba yang paling berpotensi dalam menghasilkan senyawa antibakteri dari pada 
mikroba lainnya. 

Kata kunci: aktivitas antibakteri, aktinomisetes, jamur, tanah gambut Riau, 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

 
PENDAHULUAN 

 
Indonesia merupakan negara agraris yang banyak menghasilkan tanaman 

pertanian dan perkebunan yang mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian 
maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang semakin meningkat 
sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini mendorong para petani untuk 
terus melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan produktivitas pertanian. 

Usaha peningkatan produktivitas pertanian ini masih mengalami banyak hambatan 
diantaranya yaitu serangan organisme pengganggu tanaman dan sampai saat ini tetap 
menjadi masalah penting dalam dunia pertanian. Di Indonesia sendiri kerugian yang 
dialami sektor pertanian akibat serangan hama dan penyakit menurunkan produktivitas 
pertanian sampai 20 % (Djunaedy 2009). 

Salah satu penyakit tanaman yang hingga saat ini masih menjadi masalah utama 
adalah serangan penyakit hawar daun bakteri (HDB) pada padi yang disebabkan oleh 
bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Penyakit HDB merupakan salah satu penyakit 
yang dapat menurunkan kuantitas serta kualitas produksi tanaman padi (Abdullah2002). 
Berbagai usaha penanggulangan penyakit ini telah banyak dilakukan, antara lain dengan 
menggunakan bakterisida kimia. Namun penggunaan bakterisida kimia dalam 
penanganan penyakit tanaman dapat menyebabkan resistensi terhadap bakteri, 
menimbulkan residu, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya 
alternatif biokontrol (Asman 1996). 

Beberapa mikroba seperti aktinomisetes, jamur dan bakteri diketahui memberikan 
manfaat sebagai pengendali penyakit tanaman dengan menghasilkan senyawa 
antibakteri. Tetapi informasi tentang potensi mikroba asal tanah gambut Rimbo Panjang 
Kabupaten Kampar ini sebagai penghasil antibakteri terhadap bakteri Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae masih belum ada dilaporkan. Oleh karena itu penelitian ini perlu 
dilakukan untuk mengetahui potensi isolat mikroba ini dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae sehingga mikroba ini nantinya 
dapat dijadikan agen biokontrol penyakit tanaman dan dapat diaplikasikan dibidang 
pertanian. 

METODE PENELITIAN 
 

Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2012 hingga Oktober 2013 di 

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Riau. 
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Sumber Isolat  
Isolat aktinomisetes (111 isolat), jamur (165 isolat) dan bakteri (3 isolat) diisolasi 

dari tanah perkebunan karet Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Riau oleh 
penelitian sebelumnya (Berbasis Laboratorium Tahun Anggaran 2010/2011), kultur 
bakteri X. oryzae pv. oryzae diperoleh dari koleksi Laboratorium Hama dan Penyakit 
Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Riau diisolasi dari tanaman padi yang 
terserang penyakit hawar daun bakteri. 

 
Peremajaan Isolat Mikroba Uji 

Isolat aktinomisetes diremajakan dengan menumbuhkan kembali pada medium 
SCA dan diinkubasi selama 7 hari, isolat jamur diremajakan dengan menumbuhkan 
kembali pada medium PDA dan diinkubasi selama 5 hari, sedangkan isolat bakteri 
ditumbuhkan kembali pada medium NA secara streak plate dan diinkubasi selama 24 
jam pada suhu kamar sampai koloni tumbuh. Isolat-isolat tersebut digunakan untuk 
tahap berikutnya. 

 
Peremajaan dan Pembuatan Inokulum Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

Isolat bakteri X. oryzae pv. oryzae diremajakan kembali dengan cara ditumbuhkan 
pada medium NA dengan metode streak plate. Kemudian isolat diinkubasi pada suhu 
ruang selama 24 jam. Selanjutnya isolat yang telah diremajakan digunakan untuk 
pembuatan inokulum dengan cara sebanyak satu ose bakteri X. oryzae pv. oryzae 
ditumbuhkan kedalam 10 ml medium NB lalu diinkubasi pada suhu ruang selama 24 
jam. Selanjutnya inokulum digunakan untuk uji aktivitas (Ulya 2009). 

 
Uji Potensi Aktivitas Antibakteri Isolat Mikroba Uji terhadap Xanthomonas oryzae 
pv. oryzae 

Isolat mikroba uji (aktinomisetes, jamur dan bakteri) yang telah diremajakan 
dipotong dengan ukuran diameter 0,5 cm, lalu masing-masing isolat  dipindahkan ke 
cawan petri yang berisi 15 ml NA yang telah diinokulasikan bakteri patogen  X. oryzae 
pv. oryzae secara pour plate dan diinkubasi pada suhu kamar selama 3 hari. Pengamatan 
dilakukan dengan melihat dan mengukur diameter koloni dan zona bening yang 
terbentuk disekeliling isolat uji. 

 
Karakterisasi 

Karakterisasi isolat-isolat mikroba potensial yang menunjukkan aktivitas 
antibakteri dilakukan terhadap isolat-isolat yang belum dikarakterisasi oleh peneliti 
sebelumnya. Karakterisasi dilakukan dengan pengamatan morfologi meliputi 
makroskopis dam mikroskopis. 

 
Analisis data 

Data pengukuran zona bening dan koloni dihitung berdasarkan rasio dengan 
rumus sebagai berikut : 

 

 

   R = Z/K  
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Keterangan: 
R = Rasio aktivitas  
Z = Diameter zona bening 
K = Diameter koloni 
Hasil pengukuran zona bening pada uji aktivitas antimikroba selanjutnya dilakukan uji 
nilai tengah dan diurutkan berdasarkan kemampuan isolat uji dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri target yang termasuk kriteria tinggi, sedang, atau rendah (Sudjana 
2002). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Potensi Aktivitas Antibakteri Isolat Aktinomisetes terhadap Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae 

Uji potensi aktivitas antibakteri 111 isolat aktinomisetes diperoleh sebanyak 21 
isolat aktinomisetes yang dapat menghambat pertumbuhan X. oryzae pv. oryzae. 
Kemampuan isolat tersebut dalam menghambat pertumbuhan bakteri target 
menunjukkan adanya aktivitas antibakteri. Aktivitas ini ditandai dengan zona hambat 
yang terbentuk disekitar koloni aktinomisetes seperti yang ditunjukkan Gambar 1. 
Kemudian dihitung rasio aktivitasnya. 

 

Gambar 1. Aktivitas antibakteri isolat aktinomisetes Streptomyces sp. RB1S6 terhadap 
bakteri Xanthomonas oryzae a. isolat uji b. zona bening. 

 
Berdasarkan rasio Z/K yang dihasilkan kemudian dilakukan pengelompokan 

berdasarkan uji nilai tengah (median) untuk mengetahui tingkatan kriteria tinggi, 
sedang, dan rendah. Kriteria dari masing-masing isolat aktinomisetes yang diperoleh 
ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Kriteria isolat aktinomisetes berdasarkan uji nilai tengah (median) terhadap 

pertumbuhan  Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
No  Kode Isolat Rasio Z/K Kriteria 

1 RB1S6 (Streptomyces) 2,98 Tinggi 
2 RB2S33 (Streptomyces) 2,75 Tinggi 
3 RB3S51(Streptomyces) 2,70 Tinggi 
4 RB5S82 (Streptomyces) 2,51 Tinggi  

a 

b 
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5 RB2S37 (Streptomyces) 2,36 Tinggi  
6 RB2S25 (Streptomyces) 2,17 Sedang 
7 RB2S38 (Streptomyces) 2,15 Sedang 
8 RB1S4 2,01 Sedang 
9 L4A7 (Streptomyces) 2,00 Sedang 

10 RB2S30 (Streptomyces) 1,97 Sedang 
11 L2A9  1,90 Sedang 
12 RB3S59 (Rhodococcus) 1,73 Sedang 
13 RB2S32 1,62 Sedang 
14 RB1S12 (Rhodococcus) 1,54 Sedang 
15 RB3S44 (Rhodococcus) 1,49 Sedang 
16 RB3S52 (Streptomyces) 1,48 Sedang 
17 RB3S62  (Streptomyces) 1,47 Sedang 
18 RB1S7 (Streptomyces) 1,35 Rendah 
19 RB1S11  1,28 Rendah 
20 RB1S21 (Streptomyces) 1,27 Rendah 
21 RB2S39 (Streptomyces) 0,95 Rendah 

Keterangan: 
Kriteria rasio aktivitas antibakteri aktinomisetes tehadap X. oryzae pv. oryzae: Tinggi> 
2,23; Sedang = 1,44-2,23; Rendah < 1,44. 
 

Hasil seleksi pada penelitian ini dari 21 isolat aktinomisetes diperoleh 14 isolat  
yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap X. oryzae pv. oryzae yang tergolong ke 
dalam genus Streptomyces dengan persentase sebesar 66,66%. Berdy (2005) 
menyatakan bahwa genus Streptomyces merupakan peringkat pertama dalam 
menghasilkan antibiotik, yaitu sekitar 70%. Dehnad et al. (2009) juga menjelaskan 
bahwa Streptomyces merupakan genus yang paling banyak sebagai penghasil antibiotik. 
Genus ini dapat menghasilkan antibiotik, baik yang bersifat antibakteri maupun 
antifungi. 

Hasil seleksi pada penelitian ini menunjukkan bahwa isolat aktinomisetes yang 
memiliki zona hambat tertinggi terdapat pada isolat Streptomyces RB1S6 sebesar 26,8 
mm dan terendah pada isolat Streptomyces RB1S21 sebesar 8,00 mm. Genus 
Rhodococcus menempati urutan kedua yang menghasilkan aktivitas antibakteri 
sebanyak 3 isolat (14,28%). Megeed et al. (2011) melaporkan bahwa Rhodococcus 
mampu menekan pertumbuhan bakteri dan jamur patogen. 

 
Uji Potensi Aktivitas Antibakteri Isolat Jamur terhadap Xanthomonas oryzae pv. 
oryzae 

Uji potensi aktivitas antibakteri 165 isolat jamur diperoleh sebanyak 23 isolat 
jamur yang dapat menghambat pertumbuhan X. oryzae pv. oryzae. Kemampuan isolat 
tersebut dalam menghambat pertumbuhan bakteri target menunjukkan adanya aktivitas 
antibakteri. Aktivitas ini ditandai dengan zona hambat yang terbentuk disekitar koloni 
aktinomisetes seperti yang ditunjukkan Gambar 2. Kemudian dihitung rasio 
aktivitasnya. 
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Gambar 2. Aktivitas antibakteri isolat jamur Penicillium sp. L5J15 terhadap bakteri 

Xanthomonas oryzae  a. isolat uji b. zona bening. 
 

Berdasarkan rasio Z/K yang dihasilkan kemudian dilakukan pengelompokan 
berdasarkan uji nilai tengah (median) untuk mengetahui tingkatan kriteria tinggi, 
sedang, dan rendah. Kriteria dari masing-masing isolat jamur yang diperoleh 
ditunjukkan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Kriteria isolat jamur berdasarkan uji nilai tengah (median) terhadap 

pertumbuhan  Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
No  Kode Isolat Rasio Z/K Kriteria 

1 L5J15 (Penicillium sp.) 2,00 Tinggi 
2 RPL3-10(Penicillium sp.) 1,99 Tinggi 
3 L2J1 (Penicillium sp.) 1,92 Tinggi 
4 L1J5 (Penicillium sp.) 1,85 Sedang 
5 L5J12 (Penicillium sp.) 1,84 Sedang 
6 RPL1-5 (Trichoderma sp.) 1,83 Sedang 
7 L4J4 (Penicillium sp.) 1,80 Sedang 
8 RPL3-6(Penicillium sp.) 1,78 Sedang 
9 RPL3-19(Penicillium sp.) 1,74 Sedang 
10 RPL3-9(Penicillium sp.) 1,69 Sedang 
11 RPL3-13(Penicillium sp.) 1,69 Sedang 
12 RPL2-17(Penicillium sp.) 1,67 Sedang 
13 RPL1-9(Penicillium sp.) 1,67 Sedang 
14 L1J6 (Penicillium sp.) 1,57 Rendah 
15 RPL3-21(Penicillium sp.) 1,57 Rendah 
16 RPL1-7(Penicillium sp.) 1,57 Rendah 
17 RPL4-12(Penicillium sp.) 1,53 Rendah 
18 RPL1-12 (Penicillium sp.) 1,52 Rendah 
19 RPL2-36(Penicillium sp.) 1,41 Rendah 
20 RPL3-2 (Trichoderma sp.) 1,40 Rendah 
21 RPL3-1 (Penicillium sp.) 1,37 Rendah 
22 RPL3-32 (Penicillium sp.) 1,34 Rendah 
23 L5J2 (Penicillium sp.) 1,22 Rendah 

 

a 

b 
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 Keterangan: 

Kriteria rasio aktivitas antibakteri isolat jamur tehadap X. oryzae pv. oryzae: Tinggi 
> 1,85; Sedang = 1,61-1,85; Rendah < 1,61. 

Hasil seleksi daya hambat jamur diperoleh rasio Z/K tertinggi pada isolat jamur 
Penicillium sp. L5J15 sebesar 2,00 dan terendah pada isolat Penicillium sp. L5J2 
sebesar 1,22. Pengelompokan aktivitas antibakteri isolat jamur yang diurutkan 
berdasarkan uji nilai tengah menunjukkan bahwa diantara 23 isolat jamur yang 
mempunyai aktivitas antibakteri, terdapat 3 isolat yang memiliki kriteria tinggi yaitu 
isolat L5J15, isolat RPL3-10 dan isolat L2J1 dengan persentase isolat sebesar 14%.  
Dari keseluruhan jamur yang memiliki aktivitas pada penelitian ini tergolong kedalam 
Penicillium, dan Trichoderma  berdasarkan pengamatan makroskopis dan mikroskopis. 

Uji Potensi Aktivitas Antibakteri Isolat Bakteri terhadap Xanthomonas oryzae pv. 
oryzae 

Sebanyak 3 isolat bakteri yang yang telah diremajakan kembali diuji terhadap X. 
oryzae pv. oryzae. Hasil uji daya hambat 3 isolat tersebut tidak menunjukkan adanya 
aktivitas antibakteri, yaitu tidak terbentuknya zona hambat disekitar isolat uji. 

Pengelompokan Mikroba Indigenus yang Memiliki Aktivitas Antibakteri terhadap 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

Pengelompokan aktivitas antibakteri  isolat mikroba terhadap X. oryzae pv. 
oryzaeyang diurutkan berdasarkan uji nilai tengah (Tabel 3)  menunjukkan bahwa isolat 
yang termasuk kedalam kriteria tinggi apabila rasio aktivitas bernilai >1,79 sebanyak 12 
isolat (27,27%), kriteria sedang apabila rasio aktivitas berkisar antara 1,79 – 1,95 
sebanyak 6 isolat (13,63%) dan kriteria rendah apabila rasio aktivitas bernilai <1,95 
sebanyak 26 isolat (59,10%).  

Tabel 3. Pengelompokan aktivitas isolatmikroba indigenus berdasarkan uji nilai tengah 
terhadap pertumbuhan  Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

Kriteria Rasio Persentase 
Tinggi >1,79 27,27  % 
Sedang 1,79 – 1,95 13,63 % 
Rendah <1,95 59,10  % 

  
 Dari 12 isolat yang memiliki kriteria tinggi, 9 isolat diantaranya tergolong ke 
dalam genus Streptomyces dan 2 isolat lainnya tergolong ke dalam genus Penicillium 
sp.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktinomisetes merupakan mikroba yang 
paling berpotensi dalam menghasilkan aktivitas antibakteri yaitu dari genus 
Streptomyces dengan jumlah 9 isolat. Menurut Berdy (2005) mikroba penghasil 
antibiotik meliputi golongan bakteri, aktinomisetes, fungi, dan beberapa mikroba 
lainnya. Kurang lebih 70% antibiotik dihasilkan oleh aktinomisetes, 20% dihasilkan 
oleh jamur dan 10% dihasilkan oleh bakteri. Streptomyces merupakan penghasil 
antibiotik yang paling besar jenisnya. Jenis antibiotik yang dihasilkan Streptomyces 
antara lain; eritromisin, tetrasiklin, streptomisin, nistatin, neomisin, kanamisin, 
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sikloserin, linkomisin, kloramfenikol, nistatin, amphoterisin dan amfosetin B (Madigan 
et al. 2006). 
 
Karakterisasi 
 Pada penelitian ini dari 21 isolat jamur yang memiliki aktivitas antibakteri 12 
diantaranya sudah dilakukan karakterisasi oleh peneliti sebelumnya (Ramadhan 2012 
dan Sari 2012) dimana 10 isolat tergolong ke dalam genus Penicillium sp. dan 2 isolat 
tergolong ke dalam genus Trichoderma sp.. Hasil karakterisasi terhadap 11 isolat jamur 
lainnya menunjukkan bahwa keseluruhan isolat jamur tersebut termasuk ke dalam genus 
Penicillium sp. seperti yang ditunjukkan Gambar 3. 
 

 

Gambar 3.  Penicillium sp. RPL1-7a. Koloni pada medium PDA inkubasi 7 hari b. 
Koloni pada medium CYA inkubasi 7 hari c. (1) Konidia (2) Fialid (3) 
Konidiofor (4) Hifa 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Rasio aktivitas antibakteri terbesar pada isolat aktinomisetes dihasilkan oleh isolat 
RB1S6 sebesar 2,98 yang tergolong ke dalam genus Streptomyces, sedangkan pada 
jamur dihasilkan oleh isolat L5J15 sebesar 2,00 yang tergolong ke dalam genus 
Penicillium. Dari keseluruhan isolat mikroba yang diseleksi aktinomisetes dari genus 
Streptomyses merupakan isolat yang tertinggi dalam menghasilkan aktivitas antibakteri 
terhadap Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai optimalisasi kemampuan dari isolat jamur dan aktinomisetes asal tanah 
gambut Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Riau dalam menghambat 
pertumbuhan Xanthomonas oryzae pv. oryzae seperti waktu inkubasi, medium 
pertumbuhan dan pH medium. 
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