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ABSTRACT 

 

Demand of antibiotics for phatogenic bacteria is getting increased, therefore, the 

discovery of novel antibiotics is needed to address antibiotics resistancy problem. 

Actinomycetes are well known to produce secondary metabolites such as antibiotics. 

Isolation of actinomycetes was conducted by making initial treatment of 4 soil 

samples with dry heat and wet heat to inoculate on Starch Casein Agar (SCA). From 

4 sampled location at Univesitas Riau Arboretum, Location 3 had the most various of 

actinomycetes discovered. Wet heat treatment gave higher number of isolated 

actinomycetes with a number of 23 isolates. In this study, total actinomycetes isolated 

from samples were 30 isolates and tested their antibacterial activity. Actinomycetes 

isolate code C2.20 had the widest clear zone of 21.29 mm against pathogenic bacteria 

Staphylococcus aureus with agar disc method. 
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ABSTRAK 

 

Kebutuhan akan antibiotik untuk bakteri patogen semakin meningkat, sehingga 

diperlukan antibiotik terbaru yang mampu mengatasi masalah resistensi. 

Aktinomisetes yang terkenal dalam menghasilkan metabolit sekunder merupakan 

mikroorganisme potensial yang diharapkan dapat menghasilkan antibiotik. Isolasi 

aktinomisetes dilakukan dengan cara pemberian perlakuan panas kering, panas basah, 

dan fenol pada sampel. Dari 4 lokasi pengambilan sampel tanah pada Arboretum 

Universitas Riau, Lokasi 3 memiliki variasi aktinomisetes yang paling beragam 

menggunakan Starch Casein Agar (SCA) sebagai media isolasi. Perlakuan panas 

basah diperoleh aktinomisetes yang paling banyak, yaitu sebanyak 23 isolat. 

Sebanyak 30 isolat aktinomisetes berhasil diperoleh dan diuji aktivitas 

antimikrobanya. Isolat aktinomisetes dengan kode C2.20 membentuk zona bening 

terbesar, yakni 21,29 mm terhadap bakteri patogen Staphylococcus aureus 

menggunakan metode potongan agar. 

 

Kata kunci : aktinomisetes, antibakteri, Arboretum Universitas Riau 
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PENDAHULUAN 

 

Mikroorganisme potensial 

belakangan ini kerap dieksplorasi dan 

diteliti demi menunjang kesejahteraan 

manusia, baik dalam bidang agrikultur, 

peternakan, farmasi, dan industri 

lainnya. Aktinomisetes dikenal sebagai 

mikroorganisme yang mampu 

menghasilkan berbagai jenis metabolit, 

yang dapat diaplikasikan sebagai 

antibiotik, herbisida, pestisida, maupun 

sebagai sumber enzim (Subramani dan 

Aalbersbeg 2012). Aghigi et al. (2004) 

menyatakan bahwa Streptomyces sp. 

mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan berbagai senyawa 

metabolit sekunder dan substansi 

biologi yang bernilai tinggi seperti 

enzim dan antibiotik. 

Menurut Sullia dan Shantharam 

(1997), aktinomisetes kelompok 

Streptomyces merupakan penghasil 

antibiotik terbesar, misalnya 

streptomisin (S. griseus), tetrasiklin (S. 

viridifaciens), oksitetrasiklin (S. 

rimosus), kloramfenikol (S. 

venezuelae), dan eritromisin (S. 

erythroeus). Pandey et al. (2008), 

menyatakan bahwa Streptomyces sp. 

dan Saccharopolyspora sp. dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri 

Gram positif (Staphylococcus aureus 

dan Bacillus subtilis). 

Penggunaan antibiotik yang 

tidak tepat dapat mengubah 

mikroorganisme patogen menjadi 

resisten. S. aureus merupakan agen 

penyebab infeksi kulit (Hart dan 

Shears 1997). Bakteri tersebut 

belakangan ini menunjukkan aktivitas 

resistensi yang tinggi terhadap 

beberapa antibiotik (multi drug 

resistance), sehingga perlu ditemukan 

antibiotik terbaru yang diharapkan 

mampu mengatasi masalah resistensi 

ini. Kebutuhan dalam bidang 

kesehatan akan antibiotik sangatlah 

tinggi, antibiotik sintetik memiliki efek 

samping merugikan bagi tubuh pasien, 

sehingga penelitian-penelitian akan 

antibiotik terbaru yang berasal dari 

makhluk hidup kerap dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengisolasi aktinomisetes asal 

Arboretum Universitas Riau yang 

mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan pada 

November 2015 hingga Oktober 2016 

di Arboretum dan Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakutas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Riau. Bakteri 

patogen Staphylococcus aureus 

diisolasi dari luka bakar dan 

merupakan koleksi Laboratorium 

Mikrobiologi. 

 

1. Medium Starch Casein Agar 

(SCA) 

 

Medium SCA merupakan media 

yang digunakan untuk pertumbuhan 

aktinomisetes. Medium SCA dibuat 

dengan komposisi 18 g agar, 10 g pati, 

2 g KNO3, 2 g NaCl, 2 g K2HPO4, 

0,05 g MgSO4.7H2O, 0,2 g CaCO3, 

0,01 g FeSO4.7H2O dalam 750 ml 

akuades. Kemudian pH medium diatur 

dengan menambahkan HCl 1M atau 

NaOH 1M sehingga pH medium 

menjadi sama dengan pH sampel. 

Semua campuran tersebut dipanaskan 

sambil diaduk hingga homogen lalu 

disterilkan dengan menggunakan 

autoklaf. Sebanyak 0,3 g kasein 
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dilarutkan dengan 250 ml akuades 

steril kemudian dipasteurisasi. 

Medium yang telah disterilkan di 

dalam autoklaf dicampurkan dengan 

250 ml larutan kasein sehingga 

diperoleh medium SCA sebanyak 1000 

ml (Prapagde et al. 2008). Pada 

medium untuk isolasi ditambahkan 

kloramfenikol 25 µg/ml dan nystatin 

10 µg/ml. 

 

2. Medium Mueller-Hinton Agar 

(MHA) 

 

Medium MHA merupakan 

medium untuk uji aktivitas antibakteri. 

Medium MHA dalam 1000 ml 

memiliki komposisi 21 g Mueller-

Hinton dan 17 g agar (Merck). 

Medium dipananskan hingga homogen 

lalu disterilkan menggunakan autoklaf. 

 

3. Medium Mueller-Hinton Broth 

(MHB) 

 

Medium MHB digunakan untuk 

membuat inokulum bakteri patogen. 

Medium MHB dalam 1000 ml 

memiliki komposisi 21 g Mueller-

Hinton (Merck). Medium dipanaskan 

hingga homogen lalu disterilkan 

menggunakan autoklaf. 

 

4. Isolasi Aktinomisetes 

 

Sampel tanah diambil dari empat 

titik di Arboretum Universitas Riau. 

Tanah diambil pada kedalaman ±15 

cm dan dilakukan pengukuran suhu 

serta pH tanah. Sampel tanah dikering-

anginkan selama 7 hari. Tanah dari 

setiap lokasi diberi perlakuan panas 

kering pada suhu 100oC selama 1 jam 

dalam oven dan panas basah pada suhu 

70oC selama 15 menit dalam water 

bath. Sampel dari tiap lokasi 

diengencerkan bertingkat hingga 10-4 

kemudian disebar (spread) pada 

medium SCA dan diinkubasi selama 5 

hari. Isolasi dilakukan pada tiap 

pengenceran sampel. Koloni 

aktinomisetes dengan morfologi yang 

berbeda dimurnikan dengan metode 

streak quadrant, kultur murni 

disimpan pada medium SCA miring di 

dalam refrigerator suhu 4oC. 

 

5. Uji Aktivitas Antibakteri 

 

Inokulum S. aureus dibuat dalam 

medium MHB. Jumlah S. aureus yang 

digunakan untuk uji aktivitas 

antibakteri adalah 106 CFU/ml. Koloni 

aktinomisetes yang berumur 7 hari 

pada medium SCA dipotong 

menggunakan pangkal pipet tip steril 

dengan diameter 6 mm. Uji aktivitas 

dilakukan dengan metode potongan 

agar. Potongan agar dengan 

aktinomisetes diletakkan pada media 

yang telah diinokulasikan S. aureus 

secara pour plate. Pengamatan 

dilakukan setelah 24 jam dengan 

mengukur zona bening yang terbentuk. 

 

6. Analisis Data 

 

Isolat-isolat yang memiliki 

aktivitas antibakteri dikelompokkan 

dalam kategori tinggi, sedang dan 

rendah berdasarkan uji nilai tengah 

(Sudjana 2005) dari zona bening yang 

terbentuk. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Isolasi Aktinomisetes 

 

Arboretum Universitas Riau 

sebagai lokasi pengambilan sampel 
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tanah  terletak pada ketinggian 5-50 

mdpl. Wahyu et al. (2014) menyatakan 

bahwa tanah Arboretum Universitas 

Riau merupakan tanah yang usianya 

masih muda, termasuk tanah mineral, 

dan tergolong kedalam jenis tanah 

inceptisol. Informasi lokasi 

pengambilan sampel tanah dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Karakteristik tanah dan lokasi pengambilan sampel tanah 

Lokasi 
Suhu 

(˚C) 
pH Warna Koordinat Vegetasi 

Lokasi 1 26 6,6 
merah sangat 

gelap 

N00˚28'49.2" 

E101˚23'02.2" 

Moraceae, Anacardiaceae, 

Piperaceae 

 

Lokasi 2 26 4,6 
merah 

kehitaman 

N00˚28'40.5" 

E101˚23'02.4" 

Moraceae, Vabaceae, 

Sapindaceae, Myrtaceae, 

Piperaceae 

 

Lokasi 3 26 6,2 

coklat 

kemerahan 

gelap 

N00˚28'33.0" 

E101˚23'00.5" 

Stenochlaena palustris, 

Moraceae, Apocynaceae, 

Myrtaceae, Anacardiaceae, 

Gutiferae 

 

Lokasi 4 26 5,2 
coklat 

kemerahan 

N00˚28'33.1" 

E101˚23'01.9" 

Euphorbiacea, Moraceae, 

Anacardiaceae, Macaranga 

triloba, Myrtaceae, Anisophyla 

distica, Stenochlaena palustris 

 

Isolasi aktinomisetes dilakukan 

dengan dua metode, yakni perlakuan 

panas kering dan perlakuan panas 

basah. Aktinomisetes genus yang 

jarang dijumpai (rare actinomycetes) 

dapat diisolasi secara selektif 

menggunakan berbagai macam metode 

perlakuan awal (pre-treatment) kimia 

dan fisika. Hal ini dilakukan karena 

aktinomisetes dari genus yang jarang 

dijumpai tesebut sulit diisolasi 

langsung secara konvensional atau 

tanpa perlakuan (Khanna et al. 2011). 

Pertumbuhan aktinomisetes lebih 

lambat jika dibandingkan dengan 

mikroba lain. Mikroba kontaminan 

sering menganggu pertumbuhan 

aktinomisetes yang bersifat slow 

recovery, sehingga sulit untuk diisolasi. 

Pemberian perlakuan pada sampel 

dapat membatasi pertumbuhan 

mikroba lain, sehingga dapat 

menunjang pertumbuhan aktinomisetes 

yang sulit untuk ditemukan (Nurkanto 

et al. 2008). Dari sampel tanah 

Arboretum Universitas Riau berhasil 

diisolasi aktinomisetes sebanyak 30 

isolat. Isolat dibedakan berdasarkan 

lokasi pengambilan sampel dan 

metode isolasi yang dilakukan dapat 

dilihat pada Tabel 2.   

 

Tabel 2. Jumlah isolat berdasarkan  

     lokasi dan perlakuan 

  

Perlakuan 
TOTAL panas 

kering 

panas 

basah 

Lokasi 1 0 1 1 

Lokasi 2 5 5 10 

Lokasi 3 2 11 13 

Lokasi 4 0 6 6 

TOTAL 8 23 30 
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Berdasarkan Tabel 2, dari tanah 

Arboretum Universitas Riau diperoleh 

aktinomisetes paling bervariasi dengan 

perlakuan panas basah. Hal ini 

dikarenakan tanah Arboretum 

Universitas Riau memiliki kelembaban 

yang cukup tinggi. Aktinomisetes 

masih dapat bertahan pada pemanasan 

dikarenakan aktinomisetes merupakan 

mikroorganisme yang memiliki spora, 

spora tersebut mampu bertahan pada 

pemanasan suhu tertentu. 

Penelitian yang dilakukan 

Naikpatil dan Rathod (2011), dari 

berbagai  perlakuan fisika  yang paling 

efektif untuk isolasi aktinomisetes 

adalah panas basah pada medium 

HHVA (Hair Hydrolisate Vitamin 

Agar). Menurut Nurkanto et al. (2008) 

perlakuan panas kering khusus untuk 

memperoleh Streptomyces secara cepat, 

dan pemanasan sampelnya tidak lebih 

dari 110oC. Pemanasan pada suhu 

yang lebih tinggi akan mematikan 

spora Streptomyces. Pada penelitian 

Suzuki et al. (1999) pemanasan sampel 

pada suhu 80oC selama 1 jam dapat 

meningkatkan rasio pertumbuhan 

aktinomisetes genus Sporichthya pada 

medium HVG (Humic acid-Vitamin-

Gellan gum) terhadap bakteri yang 

tidak berfilamen. Penelitian yang 

dilakukan Baskaran et al. (2011) 

menunjukkan bahwa sampel yang 

diberi pemanasan basah meningkatkan 

jumlah aktinomisetes, khususnya 

aktinomisetes yang sulit ditemukan 

(rare actinomycetes). 

                         

Uji Aktivitas Antibakteri 

 

Hasil penelitian menunjukkan 15 

dari 30 isolat aktinomisetes yang 

membentuk zona bening. Rata-rata 

zona bening yang dihasilkan 

aktinomisetes berkisar antara 8,00 mm 

hingga 21,29 mm dapat dilihat pada 

Gambar 1. Isolat yang menghasilkan 

rata-rata zona bening yang tertinggi 

adalah C2.20, yakni sebesar 21,29 mm. 

isolat yang menghasilkan rata-rata 

zona bening terendah adalah A2.01 

dan B2.08, yakni sebesar 8,00 mm. 

Perbandingan zona bening yang 

terbentuk dari isolat aktinomisetes 

dengan zona bening tertinggi dan 

isolat dengan zona bening terendah 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

Penelitian Jannah et al. (2013), 

sebanyak 3 dari 43 isolat aktinomisetes 

mampu menghasilkan zona bening 

terhadap S. aureus. Ambarwati dan 

Gama (2009) mengisolasi 

aktinomisetes dari tanah sawah, 

sebanyak 3 dari 35 isolat aktinomisetes 

mampu menghambat pertumbuhan S. 

aureus dengan kode isolat SR13, SR1 

dan SR6, masing-masing membentuk 

zona bening sebesar 14,66 mm, 24,66 

mm, dan 5 mm. Penelitian oleh 

Naorungrote et al. (2011), isolat 

aktinomisetes dengan kode CO4 

menunjukan zona bening tertinggi 

terhadap 10 strain MRSA (Methicillin 

Resistant Staphylococcus aureus). 

Diameter zona bening terbesar isolat 

CO4, yakni 21,46 mm terhadap MRSA 

strain 7645. 
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Gambar 1. Rata-rata zona bening yang dihasilkan aktinomisetes terhadap  

          Staphylococcus aureus dengan metode potongan agar. 

 

Terhambatnya pertumbuhan 

bakteri oleh isolat aktinomisetes 

membentuk zona bening di sekitar 

koloni aktinomisetes. Hal ini 

dikarenakan adanya senyawa metabolit 

sekunder aktinomisetes yang bersifat 

antibakteri, metabolit tersebut 

berdifusi ke dalam media dan 

mencegah pertumbuhan bakteri. Setiap 

isolat aktinomisetes memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen S. aureus. Pengelompokan 

aktivitas antifungi berdasarkan uji nilai 

tengah dibagi menjadi tiga kategori, 

yakni tinggi (>11,52 mm), sedang 

(9,01-11,52 mm), dan rendah (<9,01 

mm). Pengelompokan aktivitas 

antibakteri berdasarkan uji nilai tengah 

dari 30 isolat aktinomisetes disajikan 

pada Tabel 3.  

 

 
Gambar 2. Perbandingan zona bening yang dihasilkan aktinomisetes terhadap  

        Staphylococcus aureus.  A: isolat C2.20  dengan zona bening tertinggi,  

        B: isolat A2.01 dengan zona  bening terendah, C: kontrol negatif. 
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Tabel 2. Zona bening dan kategori aktivitas aktinomisetes terhadap  Staphylococcus  

   aureus dengan metode potongan agar 

Kode Isolat 
Diamaeter Zona Bening 

(mm) 
Kategori Persentase 

C2.20 21,29±0,14 tinggi 17,65% 

C2.18 12,99±0,41 tinggi 
 

D2.31 12,66±0,48 tinggi 
 

C2.21 12,11±0,88 tinggi 
 

B2.09 10,79±0,20 sedang 52,94% 

B1.07 9,58±0,12 sedang 
 

D2.29 9,39±0,29 sedang 
 

B2.10 9,38±0,38 sedang 
 

C2.25 9,34±0,14 sedang 
 

B1.06 9,13±0,44 sedang 
 

B2.11 9,11±0,68 sedang 
 

B1.05 8,66±0,05 rendah 23,53% 

C2.23 8,61±0,29 rendah 
 

A2.01 8,00±0,50 rendah 
 

B2.08 8,00±0,50 rendah 
 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

Isolat aktinomisetes yang dapat 

diisolasi 30 isolat. Uji aktivitas 

antibakteri diperoleh 15 isolat 

aktinomisetes membentuk zona bening. 

Isolat dengan kode C2.20 membentuk 

zona bening tertinggi, yakni sebesar 

21,29 mm. Sedangkan isolat dengan 

kode A2.01 dan B2.08 membentuk 

zona bening terendah, yakni sebesar 

8,00 mm. 
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