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ABSTRACT

Potential actinomycetes in producing antibacterial compound has been widely
studied. However, not so many information about antibacterial compound
produced by local isolates actinomycetes from Riau despite its high diversity. The
aim of this research is to determine potential of actinomycetes from Rimbo
Panjang Peat, Kampar, Riau in producing antibacterial compounds against
S. aureus. Agar disc method was used to test the antibacterial activity by
measuring the inhibition zone. Furthermore, antibacterial compounds produced by
isolated filtrate of actinomycetes, following five day fermentation, were tested
using paper disc method. The result showed that 13 of 40 isolates which were
tested using agar disc method had antibacterial activity against S. aureus with the
highest inhibition zone was 18,45 mm (isolates KN 5.4). Meanwhile, only 6 of 13
isolates filtrate which were tested using paper disc method showed antibacterial
activity with the highest inhibition zone of 16,16 mm (KN 5.4).
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ABSTRAK

Potensi aktinomisetes dalam menghasilkan senyawa antibakteri sudah banyak
dikaji. Namun, tidak begitu banyak informasi mengenai senyawa antibakteri yang
dihasilkan oleh isolat lokal aktinomisetes dari Riau meskipun memiliki
keragaman yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
potensi aktinomisetes asal lahan gambut Rimbo Panjang, Kampar, Riau dalam
memproduksi senyawa antibakteri terhadap S. aureus. Uji aktivitas antibakteri
pada isolat aktinomisetes menggunakan metode agar disc melalui pengukuran
zona hambat. Selanjutya, senyawa antibakteri yang dihasilkan oleh filtrat isolat
aktinomisetes, diuji aktivitasnya menggunakan metode paper disc. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 13 dari 40 isolat yang diuji dengan metode agar
disc memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dengan zona hambat
tertinggi  yaitu 18,45 mm (isolat KN 5.4). Sementara itu, hanya 6 dari 13  filtrat
isolat aktinomisetes yang diuji dengan metode paper disc mampu menghambat
S. aureus dengan zona hambat tertinggi yaitu 16,16 mm (isolat KN 5.4).

Kata kunci : Aktinomisetes, Antibakteri, Staphylococcus aureus, Riau
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PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia banyak
terserang penyakit kulit yang
diakibatkan oleh adanya infeksi
dari mikroorganisme patogen
yang masuk ke dalam tubuh,
kemudian berkembang biak sehingga
menimbulkan penyakit (Jawetz et al.
2005). Penyakit infeksi dapat
ditularkan dari satu orang ke orang
lain atau dari hewan ke manusia.
Salah satu mikroorganisme yang
dapat menyebabkan infeksi
yaitu bakteri (Raharjo 2002).
Staphylococcus aureus merupakan
bakteri yang dapat menyebabkan
penyakit infeksi kulit pada manusia
(Radji 2011). S. aureus juga
berperan penting dalam infeksi
nosokomial dan penyakit infeksi
kulit seperti folikulitis, jerawat,
meningitis, pneumonia dan lain-lain
(Darmadi 2008).

Secara umum penyakit infeksi
oleh bakteri dapat disembuhkan
dengan menggunakan antibiotik
sintetik, namun belum tersedianya
antibiotik nontoksik secara medis
yang dapat digunakan, sehingga
penyakit tersebut akan bertambah
parah (Pelczar & Chan 2007). Zat
antimikrobial yang dihasilkan oleh
mikroorganisme tertentu bisa saja
berperan sebagai zat antibakteri.
Bila mikroorganisme terbukti
menghasilkan zat antibakteri, maka
mikrorganisme tersebut berpotensi
sebagai penghasil antibiotik. Seiring
perkembangan zaman, pengendalian
penyakit infeksi dapat diatasi dengan
menggunakan antibiotik alami yang
berasal dari aktinomisetes, lebih
aman bagi manusia karena tidak
menimbulkan efek samping
(Josodiwondo 1996).

Aktinomisetes merupakan
kelompok mikroba penghasil
antibiotik alami paling banyak.

Sekitar 70% antibiotik yang
dihasilkan oleh aktinomisetes
terutama genus Streptomyces
(Khanna et al. 2008). Aktinomisetes
dapat dimanfaatkan sebagai
antibiotik, karena kemampuannya
dalam memproduksi senyawa
metabolit yang bervariasi (Hopwood
2007). Senyawa metabolit yang
dihasilkan oleh aktinomisetes
memiliki aktivitas antagonis terhadap
bakteri, sehingga senyawa metabolit
yang dihasilkan aktinomisetes
tersebut dapat digunakan sebagai
antibakteri (Nurkanto 2010).

Penelitian mengenai isolat
aktinomisetes di Indonesia telah
banyak dilakukan terutama di lahan
gambut Riau. Lahan gambut
berpotensi menghasilkan senyawa
antimikroba yang dapat digunakan
sebagai antibakteri terhadap bakteri
patogen. Fitriyani dan Suryani
(2014) telah mengisolasi 40 isolat
aktinomisetes asal lahan gambut
Rimbo panjang Kampar Riau yang
berkemampuan dalam menghambat
pertumbuhan bakteri Escherichia
coli dan Salmonella typhii yang
menghasilkan zona hambat berkisar
7,8-16,9 mm dan 6,1- 11,9  mm.

Penelitian yang dilakukan
Ambarwati dan Gama (2009)
berhasil menemukan 35 isolat
aktinomisetes yang diisolasi dari
tanah sawah di Klaten, dan terdapat
3 isolat aktinomisetes berpotensi
sebagai antibiotik yang mampu
menghambat bakteri Staphylococcus
aureus ATCC 25923 yaitu isolat SR6
dengan diameter zona hambat 5,00
mm dikategorikan lemah, isolat SS13
dengan diameter zona hambat 13,66
mm (sedang), dan isolat RS1
dikategorikan kuat dengan diameter
zona hambat 24,66 mm.

Berdasarkan penelitian
sebelumnya, potensi aktinomisetes
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dari lahan gambut Rimbo Panjang
Kampar Riau, mendorong peneliti
untuk melakukan uji aktivitas
antibakteri aktinomisetes asal lahan
gambut terhadap S. aureus, sehingga
isolat tersebut dapat dimanfaatkan
untuk masa yang akan datang
sebagai antibakteri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan September 2015 sampai
November 2015 di Laboratorium
Mikrobiologi Jurusan Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Riau.
Sumber isolat aktinomisetes
merupakan koleksi Laboratorium
Mikrobiologi Jurusan Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Riau
dan isolat bakteri yang digunakan
merupakan koleksi Laboratorium
Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

a. Pembuatan Medium

Medium SCA (Starch Casein
Agar) dibuat dengan melarutkan pati
10g, CaCO3 0,02g, FeSO4.7H2O
0,01g, KNO3 2g, K2HPO4 2g,
Mgso4.7H2O 0,05g, NaCl 2g dan
agar 18 g ke dalam 750 ml akuades
dan dipanaskan hingga tercampur
homogen. Medium disterilisasi
dengan autoklaf pada suhu 121°C
tekanan 15 psi selama 15 menit.
kasein 0,3 g dilarutkan dengan 250
ml akuades dan dipasteurisasi. kedua
medium dicampur secara aseptis.
Pembuatan medium Starch Casein
Broth (SCB) dilakukan dengan cara
yang sama tanpa penambahan agar.

Medium NA (Nutrient Agar)
dibuat dengan komposisi 8 g nutrient
broth, 16 g agar dilarutkan kedalam
1000 ml akuades kemudian
dipanaskan hingga larut. Medium
disterilkan dalam autoklaf dengan

suhu 121° tekanan 15 psi selama 15
menit. Pembuatan medium NB
(Nutrient Broth) dilakukan dengan
cara yang sama pada penjelasan
diatas tanpa menambahkan agar.

b. Peremajaan Isolat Mikroba

Sebanyak 40 isolat
aktinomisetes diremajakan pada
medium SCA dan diinkubasi selama
lima hari.

Bakteri Staphylococcus aureus
diremajakan pada medium NA dan
diinkubasi selama 24 jam pada suhu
ruang.

c. Pembuatan Suspensi Bakteri

Isolat bakteri diinokulasikan ke
dalam 10 ml medium NB dan
diinkubasi selama 24 jam dengan
suhu ruang.

d. Uji Aktivitas Antibakteri
dengan Metode Agar Disc

Bakteri patogen diinokulasikan
secara pour plate sebanyak 1 ml ke
dalam medium NA di cawan petri.
Potongan agar disc aktinomisetes
berdiameter 6 mm dipindahkan ke
cawan petri yang sudah berisi bakteri
target. Pengamatan dilakukan selama
lima hari dengan mengukur zona
hambat yang terbentuk menggunakan
jangka sorong.

e. Senyawa Antibakteri

Isolat aktinomisetes
diinokulasikan 1 ose ke dalam 20 ml
medium SCB dan diinkubasi selama
5 hari pada suhu ruang (Susilowati
et al. 2007). Selanjutnya, kultur
aktinomisetes disentrifugasi dengan
kecepatan 4.000 rpm selama
15 menit. Supernatan disterilisasi
dengan disaring menggunakan
Kertas Whatman No.42. Kemudian
filtrat disimpan pada suhu 4°C untuk
uji selanjutnya (Susilowati et al.
2007).
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f. Uji  Potensi Aktivitas
Antibakteri Filtrat Isolat
Aktinomisetes terhadap
S. aureus dengan Metode
Paper Disc

Suspensi kultur bakteri target
diinokulasikan secara pour plate
sebanyak 1 ml ke dalam medium NA
di cawan petri dan dibiarkan
memadat. Paper disc berdiameter
6 mm direndam pada filtrat isolat
aktinomisetes sebanyak 50 µl
selama 2 menit. Kemudian dengan
menggunakan pinset steril, paper
disc diletakkan ke dalam cawan
petri yang sudah berisi NA
dan bakteri target. Setiap cawan
petri diisi dengan 4 potongan
paper disc. Pengamatan dilakukan
dengan mengukur zona hambat
menggunakan jangka sorong selama
5 hari (Aghigi et al. 2004).

g. Analisis Data

Data isolat aktinomisetes asal
lahan gambut Rimbo Panjang
Kampar Riau koleksi Laboratorium
Mikrobiologi Universitas Riau dalam
penelitian dianalisis secara deskriptif
berdasarkan hasil pengukuran zona
hambat yang dikelompokkan ke
dalam kriteria tinggi > 16 mm,
sedang 12-16 mm dan tidak ada
aktivitas < 12 mm (Indu et al. 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Aktivitas Antibakteri
dengan Metode Agar Disc

Sebanyak 40 isolat
aktinomisetes yang telah berhasil
diremajakan kembali, dilakukan
uji aktivitas antibakteri terhadap
S. aureus menggunakan metode
agar disc. Adanya aktivitas
antibakteri tersebut ditandai
dengan terbentuknya zona hambat

di sekitar koloni aktinomisetes.
Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan dari 40 isolat
aktinomisetes diperoleh 13 isolat
yang mampu menghambat
pertumbuhan S. aureus.

Berdasarkan zona hambat
yang terbentuk, dilakukan
pengelompokkan isolat aktinomisetes
berdasarkan kriteria Indu et al.
(2006). Isolat aktinomisetes yang
menghasilkan senyawa antibakteri
dibagi kedalam tiga kriteria yaitu
kriteria tinggi >16 mm, sedang 12-16
mm dan tidak ada aktivitas < 12mm
(Tabel 1).

Pada penelitian ini diameter
zona hambat tertinggi diperoleh oleh
isolat KN 5.4 sebesar 18,45 mm
(Gambar 1). Penelitian Oskay et al.
(2004) berhasil menemukan 50 strain
aktinomisetes pada sampel tanah
pertanian yang diambil dari daerah
Manisa di Turki. Sebanyak lima
isolat aktinomisetes mampu
menghambat pertumbuhan S. aureus
dengan zona hambat berkisar
8,00 mm hingga 16 mm. Dari
lima isolat aktinomisetes tersebut
diketahui merupakan golongan
dari Streptomyces sp. yaitu 5C12,
1B19, 10P45, 1B49 dan 10P50.
Aktinomisetes yang termasuk ke
dalam genus Streptomyces ini
merupakan genus yang paling
dominan dalam menghasilkan
antibiotik.

Penelitian Milda et al. (2012)
dari 24 isolat aktinomisetes yang
berhasil diisolasi dari sampel tanah
Taman Hutan Raya Pocut Meurah
Intan, Banda Aceh, diperoleh empat
isolat yang memiliki kemampuan
dalam menghambat pertumbuhan
bakteri S. aureus menggunakan
metode agar disc dengan zona
hambat tertinggi yaitu 9,48 mm.
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Tabel 1. Kriteria isolat aktinomisetes yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap
Staphylococcus  aureus dengan metode agar disc

No Kode isolat
Diameter zona
hambat (mm)

Kriteria

1 KN 5.4 18,45 Tinggi
2 DP 4.1 16,58 Tinggi
3 DP 1.2 16,14 Tinggi
4 KN 2.1 13,78 Sedang
5 DP 2.3 13,3 Sedang
6 DP 5.1 12,76 Sedang
7 DP 3.2 12,57 Sedang
8 DP 1.51 12,15 Sedang
9 DP 2.5 11,51 Tidak ada aktivitas
10 KN 5.13 10,75 Tidak ada aktivitas
11 DP 1.52 10,07 Tidak ada aktivitas
12 DP 4.2 8,12 Tidak ada aktivitas
13 KN 5.15 6,85 Tidak ada aktivitas

Gambar 1. Aktivitas antibakteri isolat KN 5.4 terhadap Staphylococcus aureus
dengan metode agar disc (a) Zona hambat, (b) bakteri target.

Kemampuan aktinomisetes
dalam menghambat pertumbuhan
S. aureus ditandai dengan
terbentuknya zona hambat di sekitar
koloni aktinomisetes. Hal
ini disebabkan adanya senyawa
metabolit sekunder dihasilkan
dari isolat yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri
tersebut. Senyawa metabolit
sekunder merupakan senyawa
kimia yang memiliki kemampuan
bioaktivitas dan tidak esensial bagi
pertumbuhan organisme. Fungsi
metabolit sekunder adalah
untuk mempertahankan diri dari
kondisi lingkungan yang kurang
menguntungkan dan juga digunakan

oleh organisme untuk berinteraksi
dengan lingkungannya (Rao  1994).

b. Uji Aktivitas Antibakteri
Filtrat Isolat Aktinomisetes
terhadap S. aureus dengan
Metode Paper Disc

Sebanyak 13 isolat
aktinomisetes yang menghasilkan
zona hambat pada uji aktivitas
antibakteri terhadap S. aureus
dengan metode agar disc, diperoleh
enam isolat aktinomisetes mampu
menghambat pertumbuhan S. aureus
pada fermentasi hari ke lima.

Berdasarkan zona hambat
yang terbentuk, dilakukan
pengelompokkan aktivitas antibakteri
isolat aktinomisetes lima hari

a

b
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fermentasi terhadap S. aureus
diurutkan berdasarkan kriteria Indu
et al. (2006). Pengelompokkan isolat
aktinomisetes dibagi tiga kriteria
yaitu kriteria tinggi >16 mm, sedang
12-16 mm dan tidak ada aktivitas
< 12 mm (Tabel 2).

Pada penelitian ini diameter
zona hambat tertinggi diperoleh
pada isolat KN 5.4 sebesar
16,16 mm. Hasil uji kemampuan
aktivitas antibakteri menggunakan
filtrat aktinomisetes sama dengan
uji menggunakan agar disc,
dimana isolat KN 5.4 merupakan
isolat yang  menghasilkan diameter
zona hambat tertinggi (Gambar 2).
Penelitian Silambrasan et al. (2012)

menggunakan metode paper disc,
memperoleh sebanyak 27 isolat
aktinomisetes yang diisolasi dari
lima sampel tanah Hutan Bukit
Rathanagiri Kabupaten Vellor
Tamilnadu, India yang diuji aktivitas
antibakteri terhadap lima bakteri
(Escherichia coli, Bacillus subtilis,
B. cereus, K. pneumoniae dan
Staphylococcus aureus). Penelitian
tersebut dengan penambahan etil
asetat pada filtrat isolat aktinomisetes
hari ke tujuh fermentasi. Senyawa
antibakteri yang diproduksi isolat
aktinomisetes strain RA05 dan RB02
mampu menghambat pertumbuhan S.
aureus yang menghasilkan diameter
zona hambat sekitar  8,00 – 14 mm.

Tabel 2. Kriteria aktivitas antibakteri filtrat isolat aktinomisetes lima hari
fermentasi terhadap Staphylococcus aureus

No
Kode
Isolat

Diameter
zona hambat

(mm)
Kriteria Persentase

1 KN 5.4 16,16 Tinggi 16,7 %
2 DP 4.1 13,65 Sedang

50%3 DP 1.2 13,23 Sedang
4 KN 2.1 12,17 Sedang
5 DP 2.3 10,48 Tidak ada aktivitas

33,3%6 DP 5.1 10,13 Tidak ada aktivitas

Gambar 2. Aktivitas antibakteri filtrat isolat KN 5.4 pada 5 hari fermentasi
terhadap Staphylococcus aureus dengan metode paper disc (a) Zona
hambat, (b) bakteri target.

Kemampuan aktinomisetes
dalam menghambat pertumbuhan
bakteri target merupakan adanya
bentuk aktivitas antagonis yang
diduga menghasilkan kandungan

senyawa metabolit sekunder
yang bersifat antibakteri. Waktu
fermentasi adalah salah satu
faktor yang mempengaruhi
metabolit sekunder yang dihasilkan

a

b
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zona hambat tertinggi (Gambar 2).
Penelitian Silambrasan et al. (2012)

menggunakan metode paper disc,
memperoleh sebanyak 27 isolat
aktinomisetes yang diisolasi dari
lima sampel tanah Hutan Bukit
Rathanagiri Kabupaten Vellor
Tamilnadu, India yang diuji aktivitas
antibakteri terhadap lima bakteri
(Escherichia coli, Bacillus subtilis,
B. cereus, K. pneumoniae dan
Staphylococcus aureus). Penelitian
tersebut dengan penambahan etil
asetat pada filtrat isolat aktinomisetes
hari ke tujuh fermentasi. Senyawa
antibakteri yang diproduksi isolat
aktinomisetes strain RA05 dan RB02
mampu menghambat pertumbuhan S.
aureus yang menghasilkan diameter
zona hambat sekitar  8,00 – 14 mm.

Tabel 2. Kriteria aktivitas antibakteri filtrat isolat aktinomisetes lima hari
fermentasi terhadap Staphylococcus aureus

No
Kode
Isolat

Diameter
zona hambat

(mm)
Kriteria Persentase

1 KN 5.4 16,16 Tinggi 16,7 %
2 DP 4.1 13,65 Sedang

50%3 DP 1.2 13,23 Sedang
4 KN 2.1 12,17 Sedang
5 DP 2.3 10,48 Tidak ada aktivitas

33,3%6 DP 5.1 10,13 Tidak ada aktivitas

Gambar 2. Aktivitas antibakteri filtrat isolat KN 5.4 pada 5 hari fermentasi
terhadap Staphylococcus aureus dengan metode paper disc (a) Zona
hambat, (b) bakteri target.

Kemampuan aktinomisetes
dalam menghambat pertumbuhan
bakteri target merupakan adanya
bentuk aktivitas antagonis yang
diduga menghasilkan kandungan

senyawa metabolit sekunder
yang bersifat antibakteri. Waktu
fermentasi adalah salah satu
faktor yang mempengaruhi
metabolit sekunder yang dihasilkan

a

b



7

oleh aktinomisetes. Pada penelitian
ini, filtrat isolat aktinomisetes
fermentasi hari kelima
menghasilkan senyawa metabolit
sekunder yang ditunjukkan dengan
terbentuknya zona hambat.
Penelitian Sharma dan Leena
(2010) diperoleh senyawa metabolit
sekunder dengan waktu fermentasi
selama lima hari. Istiana (2015)
melakukan fermentasi isolat
aktinomisetes selama lima dan tujuh
hari. Aktinomisetes membutuhkan
waktu yang cukup lama dalam
proses pertumbuhan berkisar 5-7
hari yang ditandai dengan terjadinya
perubahan warna media dan
terbentuknya permukaan bertepung
pada isolat aktinomisetes dewasa.
Hal ini menunjukkan bahwa
aktinomisetes memiliki waktu
tumbuh yang berbeda-beda
tergantung jenisnya (Holt et al.
1994).

KESIMPULAN

Isolat aktinomisetes yang diuji
aktivitas antibakteri terhadap
S. aureus dengan metode agar disc
memiliki diameter zona hambat
tertinggi yaitu pada isolat KN 5.4
sebesar 18,45 mm dan uji  potensi
aktivitas antibakteri filtrat isolat
aktinomisetes terhadap S. aureus
dengan metode paper disc, pada hari
ke lima fermentasi diperoleh
diameter zona hambat tertinggi yaitu
isolat KN 5.4 sebesar 16,16 mm.
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