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ABSTRAK 

NUR RAHMAH MASDA. Potensi Metabolit Sekunder Isolat Actinomycetes 
SM-2 dari  Rizosfer Andrographis paniculata sebagai Penghasil Senyawa 
Antibakteri (dibimbing oleh Natsir Djide, Herlina Rante) 
 

Actinomycetes adalah sekelompok mikroorganisme penghasil 
senyawa antibakteri. Actinomycetes SM-2 diisolasi dari rizosfer Andrographis 
paniculata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 
antibakteri dan senyawa aktif dari metabolit sekunder Actinomycetes SM-2 
yang diisolasi dari rizosfer Andrographis paniculata. Isolat Actinomycetes 
SM-2 difermentasi selama 24 hari kemudian disaring dan diekstraksi dengan 
etil asetat (1:1), biomassa dimaserasi dengan metanol. Uji aktivitas 
antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus dan Escherichia coli diikuti dengan KLT-Bioautografi. 
Ekstrak air menunjukkan daya hambat yang sangat kuat terhadap E.coli 
(31,32 mm) dan daya hambat kuat terhadap S.aureus (10,88 mm), ekstrak 
etil asetat menunjukkan daya hambat kuat terhadap E.coli dan S.aureus 
(berturut-turut 11,92 mm dan 11,14 mm) serta ekstrak metanol menunjukkan 
daya hambat sedang terhadap E.coli dan S.aureus (berturut-turut 8,02 mm 
dan 7,33 mm). Hasil KLT-Bioautografi ekstrak air pada E.coli menunjukkan 
zona hambat pada Rf 0,13; 0,43; dan 0,58; yang diduga merupakan senyawa 
peptida, sedangkan KLT-Bioautografi ekstrak etil asetat menunjukkan zona 
hambat pada Rf 0,26 dan 0,67; diduga merupakan senyawa flavonoid dan 
alkaloid. 

 
Kata kunci: Actinomycetes, antibakteri, KLT-bioautografi  



x 

 

ABSTRACT 

NUR RAHMAH MASDA. Potency of secondary metabolites actinomycetes 
SM-2 isolate from Andrographis paniculata rhizosphere as producer of 
antibacterial compound. (supervised by Natsir Djide, Herlina Rante) 
 

Actinomycetes are a group of microorganisms producing antibacterial 

compounds. Actinomycetes SM-2 was isolated from Andrographis paniculata 

rhizosphere. The aim of this study was to determine antibacterial activity and 

the active compounds of secondary metabolites of Actinomycetes SM-2 

isolated from Andrographis paniculata rhizosphere. Actinomycetes SM-2 

isolate was fermented for 24 days then filtrated and extracted with ethyl 

acetate (1:1), biomass was macerated with methanol. Antibacterial activity 

assay was carried by using agar diffusion method against Staphylococcus 

aureus and Escherichia coli followed by Thin-layer chromatography (TLC)-

bioautography assay. Water extract showed very strong inhibition against 

E.coli (31,32 mm) and strong inhibition against S.aureus (10,88 mm), ethyl 

acetate extract showed strong inhibition against E.coli and S.aureus 

(respectively 11,92 and 11,14 mm), while metanol extract showed strong 

inhibition against E.coli and S.aureus (respectively 8,02 and 7,33 mm). The 

results of TLC-bioautography of water extract on E.coli showed an inhibition 

zone at Rf 0.13; 0.43; and 0.58; which were predicted as peptides 

compounds, while TLC-bioautography of ethyl acetate extract showed 

inhibition zone at Rf 0,26 and 0,67; the compounds were predicted as 

flavanoids and alkaloids. 

Keywords: Actinomycetes, thin-layer chromatography, antibacterial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi diperkirakan menjadi penyebab setengah dari 

kematian di seluruh dunia. Sekitar 50-75% kematian di rumah sakit 

dilaporkan disebabkan oleh infeksi. Angka ini terus meningkat pesat seiring 

dengan perkembangan resistensi bakteri terhadap antibiotik tertentu (Tandon 

dkk, 2015). Salah satu penyebab terjadinya resistensi karena 

penyalahgunaan antibiotik. Banyaknya kejadian resistensi yang terjadi 

mendorong penemuan-penemuan baru dalam rangka mengatasi masalah 

resistensi ini (Sulistyani dan Achmad, 2014). 

Mikroorganisme penghasil antibiotik meliputi golongan bakteri, 

actinomycetes, fungi dan beberapa mikroba lainnya (Adriani dan Yessica, 

2013). Dari 10.000 jenis antibiotik yang ditemukan, sekitar 75 % dari jumlah 

tersebut dihasilkan oleh Actinomycetes (Alwi dkk, 2012). Actinomycetes 

merupakan sumber utama antibiotik yang digunakan secara klinis, dan 

sebagian besar senyawa yang dihasilkan sangat kompleks untuk disintesis 

(Kaur dkk, 2016).  

Actinomycetes merupakan bakteri Gram positif yang dicirikan oleh 

kandungan GC tinggi (High Guanine-Cytosine Gram Positive) (Putri dan Arif, 

2016). Actinomycetes bersifat aerob, tumbuh lambat, membutuhkan 

temperatur sekitar 25°-37°C, berukuran besar dengan kecenderungan untuk 

membentuk rantai atau filament (Wulandari dan Triastuti, 2015). 
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Keistimewaan  lain  dari  Actinomycetes selain penghasil antimikroba adalah 

mampu  menghasilkan plant grow factor, antioksidan, herbisida, pestisida, 

antiparasit, serta enzim selulase dan xilanase. Actinomycetes memiliki 

distribusi pertumbuhan yang luas berupa filamen di dalam tanah, koloni di 

permukaan akar maupun di rizosfer (Fatmawati dkk, 2014). 

Rizosfer merupakan bagian tanah di sekitar akar, ditandai dengan 

aktivitas mikroba yang tinggi (Jog dkk, 2014). Pada umumnya populasi 

mikroorganisme pada rizosfer jauh lebih tinggi dibandingkan populasi pada 

bagian tanah lainnya. Aktivitas lebih tinggi dari mikroorganisme termasuk 

Actinomycetes pada rizosfer disebabkan karena akar tanaman mempunyai 

kemampuan mengeluarkan eksudat yang mengandung bahan organik. 

Eksudat akar berguna sebagai sumber energi bagi mikroorganisme di sekitar 

perakaran (Ambarwati, 2007).  

Beberapa penelitian telah dilaporkan berhasil mengisolasi 

actinomycetes dari rizosfer yang memiliki potensi sebagai penghasil 

senyawa antibakteri. Ambarwati (2007) berhasil mengisolasi actinomycetes 

dari rizosfer tanaman putri malu (Mimosa pudica L.) dan kucingan-kucingan 

(Acalypha indica L.) memperoleh 5 isolat aktif, dimana 2 isolat aktif 

menghambat E. coli dan 3 isolat aktif menghambat S. aureus. Mariati, dkk 

(2013) berhasil mengisolasi actinomycetes dari padi (Oryza sativa L.) dimana 

2 isolat ditemukan mampu menghambat bakteri Bacillus subtilis. 

Rante, dkk (2017) telah mengisolasi actinomycetes dari rizosfer 

Andrographis paniculata, dan salah satu isolat diberi kode SM-2. Namun 
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belum ada penelitian lebih lanjut mengenai potensinya sebagai sumber 

penghasil senyawa antibakteri. 

II.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah metabolit sekunder isolat Actinomycetes SM-2 dari rizosfer 

Andrographis paniculata memiliki aktivitas antibakteri? 

2. Apakah golongan senyawa dari metabolit sekunder isolat Actinomycetes 

SM-2 yang mempunyai aktivitas antibakteri? 

II.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri senyawa metabolit sekunder 

isolat Actinomycetes SM-2 dari rizosfer Andrographis paniculata. 

2. Untuk mengetahui golongan senyawa dari metabolit sekunder isolat 

Actinomycetes SM-2 yang mempunyai aktivitas antibakteri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Actinomycetes 

II.1.1 Karakteristik Actinomycetes 

Actinomycetes merupakan bakteri gram positif yang dicirikan oleh 

kandungan GC tinggi (High Guanine-Cytosine Gram Positive). Secara umum 

kandungan GC actinomycetes berkisar 51% sampai lebih dari 70%, 

walaupun ada beberapa jenis memiliki kandungan GC yang kurang dari 50% 

(Ventura dkk, 2007). 

Actinomycetes bersifat uniseluler seperti bakteri dan tidak memiliki 

dinding sel yang berbeda, tetapi dapat menghasilkan miselium yang 

nonseptate dan lebih ramping. Actinomycetes pada umumnya dapat 

ditemukan di tanah, air tawar, dan laut. Berperan penting dalam dekomposisi 

bahan organik, seperti selulosa dan kitin, dan bagian penting dalam 

perputaran bahan organik dan siklus karbon, melengkapi nutrisi di tanah, dan 

merupakan bagian penting dari pembentukan humus. Koloni Acntinomycetes 

membentuk konsistensi mirip tepung dan menempel kuat pada permukaan 

agar-agar, menghasilkan hifa dan conidia / sporangia-seperti jamur di media 

kultur (Dhanasekaran dan Jiang, 2016). 

Actinobacteria merupakan sekelompok mikroorganisme uniseluler 

bercabang, yang sebagian besar bersifat aerobik dan membentuk miselium 

yang terdiri dari miselium substrat dan udara. Actinomycetes bereproduksi 
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dengan pembelahan biner atau dengan memproduksi spora/konidia, dan 

sporulasi Actinobacteria adalah melalui fragmentasi dan segmentasi atau 

pembentukan konidia. Penampilan morfologis Actinomycetes tampak 

kompak, kadang kasar, memberikan tampilan kerucut dengan permukaan 

yang kering pada media kultur dan kadang tertutupi oleh miselium udara 

(Gambar 1). 

 

Gambar 1. Penampakan actinomycetes pada media SCA (Starch Casein Agar)  
a,c isolat pada cawan petri. b, d morfologi koloni (Dhanasekaran dan Jiang, 2016) 

Actinomycetes memiliki morfologi yang sangat berbeda dibanding 

antara bakteri gram positif pada umumnya. Namun, struktur sel 

actinomycetes termasuk prokariot dan sepenuhnya berbeda dengan jamur. 

Struktur sel hifa mirip dengan bagian-bagian bakteri yaitu : sitoplasma yang 

mengandung DNA genom, ribosom, dan berbagai inklusi, diduga 

menyimpang zat cadangan seperti polifosfat, lipid, atau polisakarida. 

(Dhanasekaran dan Jiang, 2016). 
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Menurut perbedaan morfologi dan fungsi, miselia dapat dibagi menjadi 

miselium substrat dan miselium udara (Gambar 2). Beberapa actinomycetes 

dapat membentuk struktur yang rumit, seperti spora, rantai spora, sporangia, 

dan sporangiospora. Mode pertumbuhan dan bentuk miselium substrat, 

posisi spora, jumlah spora, struktur permukaan spora, bentuk sporangia, dan 

sporangiospora memiliki flagella atau tidak semuanya merupakan karakter 

morfologis yang penting dalam klasifikasi actinomycetes (Dhanasekaran dan 

Jiang, 2016).  

 

Gambar 2. Penampakan koloni Actinomycetes dengan miselium udara dan miselium 
substrat (Dhanasekaran dan Jiang, 2016) 

Actinomycetes dapat membentuk 2 tipe miselium yang dibedakan 

berdasarkan morfologi dan fungsi, yaitu (Dhanasekaran dan Jiang, 2016) : 

1. Miselium substrat 

Miselium substrat dikenal sebagai miselium vegetatif atau miselium 

primer. Miselium ini tumbuh dalam media atau pada permukaan media kultur. 

Fungsi utama dari miselium substrat adalah penyerapan nutrisi untuk 

pertumbuhan actinomycetes. Di bawah mikroskop, miselium substrat 

berbentuk ramping, transparan, fase gelap, dan lebih bercabang dari 
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miselium udara. Hifa tunggal biasanya memiliki ketebalan 0,4 hingga 1,2 μm, 

biasanya tidak membentuk diafragma dan fraktur, dan dapat membentuk 

cabang (Dhanasekaran dan Jiang, 2016). 

Miselium substrat berwarna putih, kuning, oranye, merah, hijau, biru, 

ungu, coklat, hitam, dan warna lain. Beberapa hifa dapat menghasilkan 

pigmen yang larut dalam air atau larut dalam lemak. Pigmen yang larut air 

dapat meresap ke dalam media kultur, yang membuat media menjadi 

berubah warna. Pigmen yang tidak larut dalam air (atau larut dalam lemak) 

membuat koloni dengan warna yang sesuai (Dhanasekaran dan Jiang, 2016).  

2. Miselium udara 

Miselum udara adalah hifa dari miselium substrat yang berkembang 

ke tahap tertentu, dan tumbuh di udara. Terkadang, hifa udara dan miselia 

substrat sulit dibedakan. Metode mudah yang dapat digunkana untuk 

membedakannya ialah dengan preparasi cover slip dan dry system pada  

mikroskop cahaya akan menunjukkan penampakan hifa substrat ramping, 

transparan, dan fase gelap; hifa udara bersifat kasar, refraktif, dan fase-

terang. Hifa dari miselium udara ditandai dengan selubung fibrosa, kecuali 

genus Pseudonocardia dan Amycolata. Selubung fibrosa juga kadang 

terdapat pada hifa udara sporulasi, menyebabkan perbedaan morfologi 

permukaan spora. Miselium udara pada actinomycetes tergantung pada 

karakteristik spesies, kondisi gizi, atau faktor lingkungan. Miselium aerial dari 

beberapa genus berkembang ke tahap tertentu dalam rantai spora tingkat 
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atas, merupakan hifa reproduksi yang memproduksi spora (Dhanasekaran 

dan Jiang, 2016). 

Actinomycetes termasuk mikroba heterotrof dan bersifat aerob. 

Keasamaan tanah (pH) yang sesuai untuk pertumbuhannya antara 6,5-8,0 

dan populasinya akan menurun seiring dengan menurunnya derajat 

keasaman tanah. Kelembapan tanah yang sesuai untuk pertumbuhan 

Actinomycetes adalah 85%, bila kondisi tanah kering akan membentuk 

konidium. Suhu optimum untuk pertumbuhannya berkisar antara 25-30°C 

tetapi ada juga yang bersifat termofil dengan kisaran suhu optimum 55-65°C 

(Sastrahidayat, 2013). 

II.1.2 Habitat Actinomycetes 

 Actinomycetes yang berasal dari tanah memiliki jenis yang beragam 

dan unik dengan kemampuan memproduksi senyawa kimia yang berbeda-

beda. Actinomycetes juga ditemukan dan dapat diisolasi dari lingkungan 

perairan. Actinomycetes laut menghasilkan metabolit sekunder baru yang 

menunjukkan aktivitas biologi termasuk antibakteri, antifungi, antikanker, 

insektisida dan enzim inhibitor. Senyawa bioaktif dari Actinomycetes laut 

mempunyai struktur kimia yang berbeda yang mungkin dapat menjadi dasar 

sintesis obat baru yang digunakan untuk melawan patogen yang resisten 

(Solanki, 2008). 

Actinomycetes terdiri dari 10 % dari total bakteri yang ada di laut. 

Habitat laut telah terbukti sebagai sumber inovasi baru dan bioaktif yang 

diproduksi oleh mikroorganisme (Valli dkk, 2012). Actiomycetes juga dapat 
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diisolasi dari endapan lumpur. Actinomycetes baru juga telah diisolasi pada 

permukaan asam dan logam berat pada area pertambangan. Actinomycetes 

patogen dilaporkan telah diisolasi dari hewan dan manusia (Khanna dkk, 

2011). 

II.2 Rizosfer 

 Rizosfer merupakan daerah di sekitar daerah perakaran tanaman 

yang merupakan tempat hidup bagi beragam organisme dan dianggap 

sebagai salah satu ekosistem paling kompleks di bumi. Organisme yang 

ditemukan di rizosfer termasuk bakteri, jamur, oomycetes, nematoda, 

protozoa, alga, virus, archaea, dan arthropoda. Sebagian besar organisme 

yang hidup di rizosfer mengambil dan memanfaatkan sumber nutrisi yang 

berasal dari tanaman. Daerah rizosfer kaya akan nutrisi seperti eksudat, 

dinding sel, dan lendir yang kemudian menjadi alasan utama keragaman dan 

aktivitas mikroba pada daerah sekitar akar tanaman. Berbagai organisme 

yang bermanfaat telah banyak ditemukan dari daerah rizosfer bakteri 

pengikat nitrogen yang membantu pertumbuhan dan perkembangan mikroba, 

jamur mikoriza, mikroorganisme biokontrol, jamur mycoparasitic, dan 

protozoa (Mendes dkk, 2013). 

Populasi actinomycetes di akar tanaman semakin meningkat dengan 

bertambahnya umur tanaman. Dinyatakan pula pada kedalaman 8 inci dari 

permukaan tanah populasinya sangat melimpah. Di dalam tanah 

actinomycetes berperan sebagai dekomposer, penghasil antibiotik, dan 



10 
 

dapat pula sebagai antagonis patogen tanaman, pengikat nitrogen dari udara 

(Sastrahidayat dan Rochdjatun, 2014). 

II.3 Pertumbuhan Mikroorganisme 

 Suatu mikroorganisme yang dipindahkan ke media yang baru pada 

umumnya tidak akan segera membelah diri, tetapi akan memerlukan jangka 

waktu tertentu untuk penyesuain diri. Pertumbuhan bakteri dalam suatu 

medium dijabarkan menjadi beberapa fase pertumbuhan sebagai berikut 

(Djide dan Sartini, 2012) :  

1. Fase Permulaan. 

Dikenal pula dengan initial phase atau lag phase atau laten phase. 

Dalam fase ini bakteri belum mengadakan perbanyakan sel, bahkan 

sebagian sel bakteri mati, hingga hanya sel yang kuat saja yang 

bertahan hidup. Ukuran sel membesar yang disebabkan oleh adanya 

pemasukan air ke dalam sel. Secara teoritis, keadaan laten atau leg 

dari populasi bakteri ini diakibatkan oleh pasokan metabolit yang tidak 

mencukupi, atau oleh tidak aktifnya suatu enzim hingga keseluruhan 

metabolisme terhambat. lni disebabkan oleh keberadaan sel bakteri 

dalam lingkungan baru hingga sel harus menyesuaikan diri dalarn 

lingkungan yang baru tersebut.  

2. Fase Pertumbuhan yang Dipercepat (Accelerated Growth Phase) 

Selama fase ini, sel bakteri belum memperbanyak diri. Kecepatan 

penumbuhannya makin lama makin meningkat. Bila kecepatan 

pertumbuhan diberikan dalam waktu generasi (doubling time, td, yaitu 
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waktu yang dibutuhkan populasi sel untuk melipatkan jumlahnya 

menjadi dua kali lipat, maka waktu generasinya makin lama makin 

pendek). Sedangkan kecepatan penumbuhannya dinyatakan dalam 

kecepatan tumbuh spesifik (specific growth rule, µ=maka kecepatan 

tumbuhnya makin lama makin tinggi). Secara individual, makin lama 

ukuran sel makin mendekati maksimum. lni disebabkan oleh adanya 

kemasukan air imbibisi dan adanya permulaan aktivitas metabolisme. 

3. Fase Pertumbuhan Logaritma (Logarihtm Phase atau Exponential 

Phase) Selama fase ini kecepatan pertumbuhan populasi sel berjalan 

maksimum dan konstan, sangat tepat bila digambarkan dengan 

logaritma, apabila kecepatan simesisnya dinyatakan dengan 

kecepatan penumbuhan spesifik. Bila populasi sel yang sedang 

mengalami fase ini dipindahkan ke dalam medium baru dengan 

komposisi nutrisi yang sama dengan kondisi lingkungan yang juga 

sama., maka di dalam medium baru populasi sel ini akan langsung 

mengalami fase logaritma. Jadi tidak mengawali pertumbuhan dengan 

fase permulaan dan fase pertumbuhan dipercepat. 

4. Fase Pertumbuhan Mulai Terhambat (Phase of Negative Accelerated 

Growth)  

Dimulai dari awal fase ini, kecepatan pertumbuhan, makin lama makin 

menurun penghambatan pertumbuhan dapat diakibatkan oleh 

berbagai sebab dalam banyak hal, penurunan kecepatan 

pertumbuhan ini diakibatkan oleh kehabisan nutrisi. Tetapi sering 
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terjadi walaupun pasokan nutrisi diberikan dengan cukup, penurunan 

kecepatan penumbuhan tetap berjalan. Umumnya ini disebabkan oleh 

akumulasi substansi toksik hasil metabolisme sel, yang menghambat 

dapat menghambat pertumbuhan sel. Substansi ini memungkinkan 

pula menyebabkan depresi terhadap kerja sistem sintesis enzim, yang 

mengakibatkan terhentinya transkripsi kode genetik dari gen tertentu 

hingga pembentukan enzim baru terhenti sama sekali. Selanjutnya 

perubahan kondisi lingkungan, seperti perubahan yang tajam sebagai 

akibat metabolisme sel, dapat mengakibatkan penghambatan 

terhadap pertumbuhan sel.  

5. Fase Stasioner  

Karena adanya penurunan kadar nutrien dan adanya penimbunan 

zatzat yang bersifat racun, maka kecepatan pertumbuhan dan 

perbanyakan mikroorganisme akan terhambat. Selain daripada itu 

juga jumlah mikroorganisme yang mati semakin meningkat, sehingga 

jumlah mikroorganisme yang mati sama dengan yang hidup. Panjang 

pendek fase stasioner ini sangat tergantung pada kepekaan 

mikroorganisme dalam menghadapi faktor-faktor pertumbuhan serta 

perubahan-perubahan yang berlangsung dalam mediumnya. Semakin 

peka bakteri itu, semakin pendek pula fase stasionernya. 

6. Fase Kematian Dipercepat dan Fase Kematian Logaritma 

Kedua fase ini biasanya dijadikan satu menjadi fase yang menurun 

(phase of decline). Selama fase ini jumlah sel yang hidup makin lama 
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makin rnenurun, sedangkan jumlah kematian sel makin banyak. 

Kematian ini disebabkan oleh kondisi lingkungan yang memburuk, 

terutama sekali oleh makin banyaknya akumulasi hasil metabolisme 

yang toksik terhadap sel. Lamanya fase ini tergantung pada kondisi 

lingkungannya sendiri. 

II.4 Metabolit sekunder 

 Metabolit adalah produk hasil dari metabolisme. Metabolit terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit 

primer adalah senyawa atau molekul yang merupakan produk akhir atau 

produk antara dalam proses metabolisme makhluk hidup, yang fungsinya 

sangat esensial dan penting bagi kelangsungan hidup organisme tersebut, 

serta terbentuk secara intraseluler (Pratiwi, 2008). 

Metabolit sekunder adalah suatu molekul atau produk metabolit yang 

dihasilkan oleh proses metabolisme sekunder mikroorganisme dimana 

produk metabolit tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok 

mikroorganisme untuk hidup dan tumbuh (Pratiwi, 2008).  

Menurut Gonzalez, dkk (2003) metabolit sekunder merupakan 

senyawa dengan struktur kimia yang bervariasi dan rumit yang diproduksi 

oleh beberapa spesies mikroba dan beberapa tumbuhan. Walaupun 

antibiotik adalah metabolit sekunder yang paling dikenal, terdapat metabolit 

lainnya dengan berbagai aktivitas biologi, sehingga dapat berpotensi untuk 

kepentingan industri. Karakteristik metabolit sekunder yaitu biasanya 

metabolit tidak diproduksi pada saat pertumbuhan sel secara cepat (fase 
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logaritmik), tetapi biasanya disintesis pada akhir siklus pertumbuhan sel, 

yaitu pada fase stasioner saat populasi sel tetap karena jumlah sel yang 

tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati (Gonzalez, dkk., 2003). Pada 

fase ini, sel mikroorganisme lebih tahan terhadap keadaan ekstrim, misalnya 

suhu yang lebih panas atau dingin, radiasi, bahan-bahan kimia dan metabolit 

yang dihasilkannya sendiri (Pratiwi, 2008). 

II.5 Antimikroba 

 Antimikroba adalah substansi yang menghambat pertumbuhan atau 

membunuh bakteri maupun mikroorganisme lainnya. Tetapi toksisitasnya 

bagi manusia kecil (Kee and Hayes, 1996). 

Antibakteri adalah zat aktif yang memiliki efek menghambat atau 

mematikan bakteri, sedangkan toksisitasnya relatif lebih kecil pada manusia. 

Berdasarkan sifat toksisitas selektifnya, antibakteri terbagi menjadi 

(Ganiswarna, 1995) : 

a) Bakteriostatik 

Zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan 

pertumbuhan mikroorganisme (bakteri). Dalam keadaan seperti ini 

jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi 

bermultiplikasi dan berkembang biak. Contoh sulfonalida, tetrasiklin, 

kloramfenikol, dan eritromisin. 

b) Bakterisidal 

Zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). 

Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau 
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bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau 

berkembang biak. Contoh penisilin, sefalosporin, dan neomisin 

Berdasarkan spektrumnya, antibakteri terbagi menjadi dua jenis yaitu, 

(Ganiswarna, 1995) : 

1. Spektrum luas : zat yang aktif terhadap bakteri Gram negatif dan 

Gram positif. Contohnya adalah tetrasiklin dan kloramfenikol. 

2. Spektrum sempit : zat yang aktif terhadap Gram negatif atau Gram 

positif saja. Contonya adalah penisilin yang aktif terhadap bakteri 

Gram positif. 

Mekanisme penghambatan dan kerusakan mikroba oleh senyawa 

antimikroba berbeda-beda. Menurut Djide dan Sartini (2009), antimikroba 

mempunyai mekanisme kerja utama antara lain sebagai berikut : 

1) Penginaktifan enzim tertentu 

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa 

antiseptika dan disinfektansia, seperti turunan aldehida, amida, 

karbanilida, etilen-oksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan 

senyawa ammonium kuartener. 

2) Denaturasi protein 

Turunan alkohol, halogen dan halogenator, senyawa merkuri, 

peroksida, turunan fenol dan senyawa ammonium kuartener bekerja 

sebagai antiseptika dan disinfektan dengan cara denaturasi dan 

konyugasi protein sel bakteri. 
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3) Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri 

Cara ini adalah model kerja dari turunan amin dan guanidin, turunan 

fenol dan senyawa amonium kuarterner. Dengan mengubah 

permeabilitas membram sitoplasma bakteri, senyawa-senyawa 

tersebut dapat menyebabkan bocornya konstituen sel yang esensial, 

sehingga bakteri mengalami kematian. 

4) Intekalasi ke dalam DNA 

Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan turunan akridin, 

bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam 

nukleat, menghambat sintesis DNA dan menyebabkan perubahan 

bahan kerangka mutasi pada sintesis protein. 

5) Pembentukan khelat 

Beberapa turunan fenol, seperti heksoklorofen dan oksikuinolin dapat 

membentuk khelat dengan ion Fe dan Cu, kemudian bentuk khelat 

tersebut masuk ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion 

logam di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim, sehingga 

mikroorganisme mengalami kematian. 

6) Bersifat sebagai antimetabolit 

Antimikroba bekerja menghambat tahap metabolik spesifik mikroba, 

seperti pada sulfonamida dan trimetoprin. Sulfanamida menghambat 

pertumbuhan sel dengan menghambat sintesis asam folat oleh bakteri. 

Sulfonamida secara struktur mirip dengan asam folat, para amino 

benzoic acid (PADA), dan bekerja secara kompetitif untuk enzim-
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enzim yang langsung mempersatukan PABA dan sebagian pteridin 

menjadi asam dihidropteroat. Trimetoprin secara struktur analog 

pteridin yang dibagi oleh enzim dihidrofolat reduktase dan bekerja 

sebagai pengahambatan kompetitif enzim tersebut yang dapat 

mengurangi dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. 

7) Penghambatan terhadap sintesis dinding sel antimikroba golongan ini 

dapat menghambat sintesis atau menghambat aktivitas enzim yang 

dapat merusak dinding sel mikroorganisme. Yang termasuk kelompok 

ini antara lain : penisilin, sefalosporin, vankomisin, sikloserin, 

basitrasin. Penisilin yang bekerja sebagai analog struktur D-alanil-D-

alanin yang menempati tempat dari enzim transpeptidase yang 

menimbulkan crosslink antara bagian dinding sel mikroorganisme 

(bakteri). Penisilin dapat menghambat pembentukan crosslink tersebut. 

8) Penghambatan fungsi permeabilitas membran sel 

Antimikroba bekerja secara langsung pada membran sel yang 

mempengaruhi permeabilitas dan menyebabkan keluarnya senyawa 

intraseluler mikroorganisme (bakteri). Dalam ini antimikroba dapat : (1) 

berinteraksi dengan sterol membran sitoplasma pada sel jamur seperti 

amfoterisin B dan nistanin, (2) merusak membran sel bakteri gram 

negatif, misalnya polimiksin dan kolistin. 

9) Penghambatan sintesis protein 

Antimikroba disini mempengaruhi fungsi ribosom pada 

mikroorganisme yang menyebabkan sintesis protein terhambat. 
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Dalam hal ini antimikroba dapat : a) Berinteraksi dengan ribosom 30S, 

termasuk kelompok ini adalah aminoglukosida, terasiklin dan lain-lain. 

Aminoglikosida yang menyebabkan akumulasi sintesis protein awal 

yang kompleks. Salah dalam menterjemahkan tanda mRNA dan 

menghasilkan polipeptida yang abnormal. Tertrasiklin bekerja 

menghambat ikatan aminoasil tRNA dengan ribosom mRNA kompleks. 

b) Berinteraksi dengan ribosom 50S misalnya pada kloramfenikol, 

linkomisin, klindamisin, eritromisin. 

10) Penghambatan asam nukleat 

Dalam hal ini antimikroba mempengaruhi metabolisme asama nukleat. 

Sebagai contoh Rifampisin, mengikat dan menghambat DNA 

dependent RNA polymerase yang akan pada bakteri. Kuinolon 

menghambat DNA girase dan metronidazol menghambat sintesis 

DNA. 

II.6 Uji Aktivitas Antimikroba 

 Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas antimikroba 

terbadi ke dalam dua kelompok, yaitu metode difusi dan dilusi. Metode difusi 

merupakan teknik kualitatif karena metode ini hanya memberikan informasi 

atau pengetahuan mengenai ada atau tidaknya aktivitas antimikroba dalam 

suatu sampel uji. Sedangkan metode dilusi merupakan teknik kuantitatif yang 

dapat digunakan untuk mengukur Konsentrasi Hambat Mininum (KHM) dan 

Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) (Valga dkk, 2007). 
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II.5.1 Metode difusi 

Pada metode ini, zat antimikroba yang akan ditentukan aktivitasnya 

berdifusi pada medium agar yang telah diinokulasi mikroba uji. Dasar 

pengamatannya adalah dengan melihat ada atau tidaknya zona hambat 

pertumbuhan mikroba (Lorian, 1980). Metode difusi dibagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu : 

a. Metode disc diffusion (tes Kirby & Bauer) / Metode cakram 

Pada metode ini, kertas filter cakram (dengan diameter ± 6 mm), berisi 

senyawa uji yang ditempatkan pada permukaan yang sebelumnya telah 

diinokulasi dengan mikroba uji. Kemudian, diinkubasi pada suhu kamar (27-

29°C) selama 1 sampai 2 minggu untuk fungi dan pada suhu 37°C selama 

18-24 jam untuk bakteri. Agen antimikroba akan berdifusi ke dalam agar dan 

menghambat pertumbuhan mikroba uji. Kemudian ada atau tidaknya zona 

hambat dapat diamati di sekeliling cakram (Lorian, 1980). Pembacaan hasil 

percobaan didasarkan atas besarnya zona hambat yang terbentuk dan 

dinyatakan dalam tiga kategori (Lorian, 1980) : 

1. Zona hambat total : bila zona hambat yang terbentuk disekitar cakram 

terlihat jernih. 

2. Zona hambat parsial : bila di dalam zona hambat yang terbentuk 

masih terlihat adanya pertumbuhan beberapa koloni baru. 

3. Zona hambat nol : bila tidak ada zona hambat yang terbentuk di 

sekitar cakram. 
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Kriteria kekuatan daya hambat adalah sebagai berikut (Davis dan 

Stout, 1971) : 

a) Sangat kuat (zona hambat > 20 mm) 

b) Kuat (zona hambat 10-20 mm) 

c) Sedang (zona hambat 5-10 mm) 

d)  Lemah (zona hambat < 5 mm) 

b. Ditch-plate technique/Metode parit 

Pada metode ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan 

pada parit yang dibuat dengan cara memotong media agar dalam cawan 

petri pada bagian tengah secara membujur. Mikroba uji (maksimum 6 

macam) digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba (Pratiwi, 

2008). Lalu, diinkubasi pada suhu kamar (27-29°C) selama 1 sampai 2 

minggu untuk fungi dan pada suhu 37°C selama 18-24 jam untuk bakteri. 

Kemudian, diamati ada atau tidaknya zona hambat terhadap pertumbuhan 

mikroba uji disekeliling parit (Lorian, 1980). 

c. Cup-plate technique/Metode lubang atau cawan 

Metode ini serupa dengan metode disc diffusion, di mana dibuat 

lubang pada media agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme. Pada 

lubang tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji (Pratiwi, 2008). Lalu, 

diinkubasi pada suhu kamar (27-29°C) selama 1 sampai 2 minggu untuk 

fungi dan pada suhu 37°C selama 18-24 jam untuk bakteri. Kemudian, 

diamati ada atau tidaknya zona hambat terhadap pertumbuhan mikroba uji 

disekeliling lubang (Lorian, 1980). 
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II.5.2 Metode Dilusi 

Pada metode ini zat antimikroba yang akan diuji aktivitasnya dicampur 

dengan media yang kemudian diinokulasi dengan mikroba uji. Pengamata 

aktivitasnya didasarkan pada penampakan visual tumbuh atau tidaknya 

mikroba di dalam media. Aktivitas zat antimikroba ditentukan sebagai 

konsentrasi hambat minimal (KHM) dan konsentrasi bunuh minimal (KBM) 

(Lorian, 1980). 

Metode ini dilakukan dengan beberapa cara : 

a. Metode dilusi cair 

Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen 

antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. 

Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih 

tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. 

Larutan yang ditetapkan sebagai KHM selanjutnya dikultur ulang pada 

media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba 

dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih 

setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM (Pratiwi, 2008) 

b. Metode dilusi padat 

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan 

media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi 

agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa 

mikroba uji (Pratiwi, 2008). 
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II.7 Uraian Mikroba 

II.7.1 Escherichia coli 

Kingdom : Procaryota  

Divisio : Gracilicutes 

Class : Scotobacteria  

Ordo : Eubacteriales 

Family : Entobacteriaceae 

Genus : Escherichia 

Species : Escherichia coli (Brooks dkk, 2001) 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif. E.coli adalah flora 

normal saluran usus manusia dan hewan. Oleh karena itu dianggap 

organisme sebagai indikator adanya kontaminasi pada makanan dan 

minuman. E. coli merupakan bakteri patogen penyebab infeksi paling sering 

pada manusia. Infeksi ekstraintestinal termasuk infeksi saluran kemih, yang 

terjadi ketika saluran terhambat atau secara spontan disebabkan oleh UPEC. 

Infeksi yang lainnya adalah kolesistitis, usus buntu, peritonitis, infeksi luka 

pasca operasi, dan sepsis. Dalam infeksi saluran kemih akut, E.coli 

merupakan organisme penyebab 70–80 % pada kasus kronik, 40–50 % 

penyebab infeksi persisten (Kayser, dkk, 2005) 

II.7.2 Staphylococcus aureus 

Kingdom : Procaryota 

Divisio : Firmicutes 
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Class : Bacilli 

Order : Bacillales 

Family : Staphylococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Species : Staphylococcus aureus   (Cappucino & Natalie, 2001) 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif yang dapat 

dikultur pada media nutrien normal baik secara aerob maupun anaerob. 

Jumlah enzim ekstraseluler dan eksotoksin seperti koagulase, alfatoksin, 

leujocidin, exfoliatin, enterotoksin, dan toksin bertanggung jawab pada infeksi 

yang disebabkan patogen. S.aureus bersifat patogen yang sering 

menyebabkan infeksi nosokomial pada rumah sakit (Kayser dkk, 2005). 

S.aureus berbentuk bola atau kokus berkelompok tidak teratur, 

diameter 0,8 – 1,0 µm tidak membentuk spora dan tidak bergerak, koloni 

berwarna kuning, bakteri ini tumbuh cepat pada suhu 37°C. Koloni pada 

pembenihan padat berbentuk bulat halus, menonjol, berkilau. Bakteri ini 

terdapat pada kulit, selaput lendir, bisul dan luka (Jawetz dkk, 1996). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1 Alat dan Bahan 

III.1.1 Alat 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas 

(Pyrex®), autoklav (All American Model 25X-2®), cawan petri (OneMed®), 

Freeze dryer (Scanvac®), jangka sorong (Tricle Brand®), Inkubator 

(Memmert®), Laminar air flow (Envirco®), Lemari pendingin (Panasonic®), 

mikropipet (Fisherbrand®), oven (Memmert®), seperangkat alat KLT, Shaker 

(Gemmy Orbital Model : VRN-480®), pH meter (Sartorius®), timbangan 

analitik (ACIS Model AD 6001®), vortex. 

III.1.2 Bahan 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air steril, 

akuades, bakteri Eschercia Coli dan Staphylococcus aureus, butanol, etil 

asetat, isolat Actinomycetes SM-2, media SNA (Starch Nitrate Agar), media 

SNB (Starch Nitrate Broth), medium NA (Nutrient Agar), metanol, NaCl 0,9%, 

silika gel GF254. 
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III.2 Metode Kerja 

III.2.1 Pembuatan medium 

1. Medium NA 

Ditimbang medium NA sebanyak 2,3 gram masukkan ke dalam 

erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan air steril 100 mL, diaduk, 

diatur pH sampai 7,0 selanjutnya didihkan dan disterilkan dengan 

autoklaf pada suhu 1210 C selama 1 jam dengan tekanan 2 atm. 

2. Medium SNA 

Ditimbang medium SNA sesuai komposisi, masukkan ke dalam 

erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan air steril 1000 mL. Diaduk, 

diatur pH sampai 7,0 kemudiaan didihkan. Disterilkan dengan autoklaf 

pada suhu 121oC selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. 

3. Medium SNB 

Ditimbang medium SNB sesuai komposisi, masukkan ke dalam 

erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan air steril 1000 mL. Diaduk, 

diatur pH sampai 7,0 kemudiaan didihkan. Disterilkan dengan autoklaf 

pada suhu 121oC selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. 

II.2.2 Penyiapan isolat actinomycetes 

II.2.2.1 Peremajaan Isolat 

Isolat Actinomycetes SM-2 yang telah diisolasi dari penelitian 

sebelumnya kemudian diremajakan dengan cara mengambil 1 koloni dengan 
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ose steril, diinokulasikan ke cawan petri dengan medium SNA dan diinkubasi 

7 x 24 jam pada suhu 37oC. 

II.2.2.2 Fermentasi 

Isolat aktif Actinomycetes SM-2 dimasukkan ke dalam 200 mL 

medium SNB (Starch Nitrate Broth) kemudian dilakukan penggojokan 

dengan kecepatan 150rpm selama satu jam setiap 24 jam. Fermentasi 

dilakukan selama 24 x 24 jam pada suhu 28°C. 

II.2.2.3 Ekstraksi 

Sebelum dilakukan ekstraksi, di dalam erlenmeyer yang berisi 200mL 

cairan fermentasi ditambahkan 50 mL etil asetat kemudian disaring ke dalam 

corong pisah. Bagian supernatan dalam corong pisah ditambahkan lagi 150 

mL etil asetat (1:1 v/v), gojok selama ±20 menit, diamkan hingga terbentuk 

dua lapisan. Lapisan bagian atas (ekstrak etil asetat) kemudian diekstrasi 

kembali dengan etil asetat (1:1 v/v), gojok selama ±20 menit, diamkan hingga 

terbentuk dua lapisan kemudian lapisan atas diuapkan dan disimpan untuk 

proses selanjutnya. 

Biomassa dimaserasi dengan metanol selama 3 x 24 jam kemudian 

disaring, proses maserasi dilakukan sebanyak dua kali kemudian. Bagian 

supernatan diuapkan dan disimpan untuk proses selanjutnya. 
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II.2.3 Penyiapan bakteri uji 

II.2.3.1 Peremajaan Bakteri Uji 

 Inokulasikan biakan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli ke 

dalam 10 mL medium NA (Nutrient agar) dalam tabung reaksi dengan cara 

digores sinambung pada agar miring, diinkubasi selama 1 x 24 jam pada 

suhu 370 C. 

II.2.3.2 Pembuatan Suspensi Bakteri Uji 

 Bakteri uji yang telah diremajakan disuspensikan dengan larutan NaCl 

fisiologis 0,9% steril sebanyak 10 mL kemudian dibandingkan dengan 

kekeruhan standar Mc Farland 0,5 sebagai perbandingan visual konsentrasi 

bakteri. 

II.2.4 Uji Aktivitas Antibakteri 

Sebanyak 10 mL medium NA (Nutrient Agar) dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi, ditambahkan 0,1 mL suspensi bakteri uji, dan divortex 

kemudian dituang ke dalam cawan petri. Dipipet sebanyak 20 µL ekstrak etil 

asetat, ekstrak air, dan ekstrak metanol masing-masing ke dalam kertas 

cakram. Setelah medium memadat dimasukkan kertas cakram yang 

mengandung Amoxicillin sebagai kontrol positif, etil asetat sebagai kontrol 

negatif, ekstrak etil asetat, ekstrak air, dan ekstrak metanol di atas media. 

Inkubasi dilakukan pada suhu 37°C selama 24 jam. Diamati aktivitas 
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antibakteri yang ditandai dengan zona bening dan dilakukan pengukuran 

garis tengah daerah hambatan dengan menggunakan jangka sorong. 

II.2.5 KLT dan Bioautografi 

Ekstrak aktif dari uji aktivitas antibakteri ditotolkan pada beberapa plat 

KLT yang dikembangkan dengan campuran fase gerak heksan : etil asetat 

(6:0,5) dan butanol : metanol : air (7:2:1). Pembacaan kromatogram 

dilakukan di bawah sinar UV 254 nm dan UV 366 nm serta dengan 

penyemprotan H2SO4. Kromatogram kemudian diletakkan dalam cawan petri 

berisi medium dan suspensi bakteri E.coli dan S.aureus, dibiarkan menempel 

selama 30 menit di lemari pendingin. Setelah 30 menit, plat kromatogram 

diangkat dan kemudiaan diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Setelah 

inkubasi, dilakukan pengamatan dengan melihat zona hambat yang 

terbentuk sebagai daerah yang bening dan tidak ditumbuhi bakteri. 

Selanjutnya dilakukan skrining fitokimia, plat kromatogram yang telah 

dielusi dengan cairan pengembang yang sesuai kemudian disemprot dengan 

pereaksi-pereaksi tertentu untuk mengetahui golongan senyawa dari ekstrak. 

II.2.6 Pengamatan Morfologi Actinomycetes 

 Isolat Actinomycetes SM-2 diamati morfologinya secara mikroskopik. 

Pengamatan dilakukan di bawah mikroskop dengan metode Slide Culture 

untuk melihat morfologi sel. Deck glass diletakkan pada medium SNA 

dengan kemiringan 30° yang berisi peremajaan isolat Actinomycetes SM-2 

yang telah berumur 3 hari, kemudian diinkubasi kembali selama 7 hari. 
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Selanjutnya dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop pada 

pembesaran 1000x (objektif 100x dan okuler 10x). 

III.3 Pengumpulan Data dan Analisis Data 

 Data hasil penelitian dikumpulkan, ditabulasi lalu dilakukan analisis 

data. 

III.4 Pembahasan dan Kesimpulan 

 Pembahasan diambil berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan 

diperoleh dari hasil pembahasan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Telah dilakukan Isolasi actinomycetes dari rizosfer Andrographis 

paniculata dan diperoleh beberapa isolat dan salah satunya ialah isolat 

Actinomycetes SM-2. Isolat yang diperoleh dilanjutkan pada pengujian 

aktivitas antibakteri untuk mengetahui kemampuan metabolit sekunder isolat 

Actinomycetes SM-2 dalam menghambat bakteri S.aureus dan E.coli. Garis 

besar penelitian ini meliputi tahap peremajaan, fermentasi, uji aktivitas 

antibakteri, KLT-bioautografi, identifikasi senyawa dan identifikasi morfologi 

secara mikroskopik. 

IV.1 Hasil Peremajaan Isolat 

 Pada penelitian ini peremajaan isolat Actinomycetes SM-2 dilakukan 

pada medium SNA (Starch Nitrate Agar) dan diinkubasi pada suhu 37°C 

selama 14 hari. 

       

Gambar 3. A) Tampak depan miselium udara B) Tampak Belakang miselium substrat 
Pengamatan Isolat Actinomycetes SM-2 yang telah diinkubasi selama 14x24 jam pada 
suhu 37°C   

 

A B 
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Berdasarkan pengamatan koloni Actinomycetes SM-2 berbentuk bulat, 

permukaan kasar, koloni melekat kuat pada medium SNA, serta mengalami 

pertumbuhan yang sangat lambat. Hasil ini sesuai dengan penelitian Krieg 

dan Holt (1994) yang menyatakan salah satu ciri khas genus Streptomyces 

sp., koloni diselimuti oleh miselium udara yang bebas dan hifa yang dikelilingi 

oleh selubung (sheath) hidrofobik yang mengarah dari permukaan koloni ke 

udara. Hifa ini pada awalnya putih, lama-kelamaan berubah menjadi 

berwarna tertentu ketika mulai pembentukan spora. Selanjutnya koloni 

tampak memiliki serbuk di permukaannya, hal ini membedakannya dari 

kebanyakan koloni bakteri umumnya. 

Koloni Actinomycetes SM-2 berdasarkan hasil pengamatan memiliki 

miselium substrat berwarna krem dan miselium udara berwarna putih. 

Danashekaran dan Jiang (2016) menyatakan miselium substrat dari 

actinomycetes dapat menghasilkan berwarna putih, kuning, oranye, merah, 

hijau, biru, ungu, coklat, hitam, dan warna lain sesuai dengan pigmen yang 

dihasilkan.  Penelitian yang dilakukan Kumar dkk (2010) sebagian besar  

miselium  udara  berwarna  putih.  Selain warna  abu-abu  dan  putih  

ditemukan  miselium  udara  berwarna  coklat,  kuning,  krem,  dan  pink. 

IV.2 Fermentasi dan Ekstraksi 

 Setelah peremajaan isolat Actinomycetes SM-2, tahap selanjutnya 

dilakukan fermentasi untuk mendapatkan senyawa metabolit sekunder. 

fermentasi menggunakan isolat murni hasil peremajaan berumur 14 hari 

dalam medium SNB (Starch Nitrate Broth). Medium SNB merupakan medium 
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yang kaya akan kandungan karbon dan mineral. Sumber karbon media SNB 

berasal dari soluble starch yang mengandung unsur C yang beragam dari 

pati dan gliserol (Ali A, 2009). Medium SNB juga mengandung KNO3 sebagai 

sumber nitrogen anorganik dan kaya akan mineral-mineral seperti 

magnesium, natrium, besi, dan kalium. Todar, K (2009) menyatakan media 

pertumbuhan yang baik merupakan media yang mampu menyediakan 

sumber karbon dan mineral-mineral lain yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

maupun aktivitas mikroorganisme. 

Isolat Actinomycetes SM-2 difermentasi dalam media cair SNB (Starch 

Nitrate Broth) pada suhu 28°C dan dilakukan penggojokan dengan kecepatan 

150rpm. Lama fermentasi didasarkan pada aktivitas antibakteri yang 

ditunjukkan cairan fermentasi terhadap bakteri Uji S.aureus  dan E.coli. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penghambatan tertinggi cairan 

fermentasi terhadap bakteri uji terjadi pada hari ke-24 sehingga dapat 

dianggap telah mencapai fase stasioner (Gambar 4).  

 

Gambar 4. Kurva pertumbuhan isolat actinomycetes berdasarkan lama fermentasi 
(hari) terhadap rata-rata diameter zona hambatan pada bakteri E.coli (mm) 

0

2

4

6

8

10

12

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

D
ia

m
e

te
s 

zo
n

e
 h

a
m

b
a

t 
(m

m
)

Lama Fermentasi (Hari)



33 
 

 Pada hari ke-24 cairan fermentasi disaring, sehingga terpisah antara 

biomassa dan supernatan. Supernatan selanjutnya diekstraksi dengan etil 

asetat (1:1 v/v) dan biomassa dimaserasi dengan metanol. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyani dan Akbar (2014) telah 

melakukan optimasi pelarut dan memperoleh hasil bahwa pelarut etil asetat 

mampu menarik metabolit sekunder dengan jumlah paling banyak dari cairan 

fermentasi apabila dibandingkan dengan n-heksan ataupun kloroform.  

Proses ekstraksi dengan etil asetat menggunakan metode ekstraksi 

cair-cair dengan cara digojog hingga terbentuk dua lapisan yaitu lapisan atas 

(metabolit yang larut dalam etil asetat) dan bagian bawah (metabolit yang 

larut dalam air). Hasil ekstraksi kemudian diuapkan dan diperoleh Ekstrak etil 

sebanyak 357,7 mg, ekstrak air sebanyak 2,94 gram, dan ekstrak metanol 

sebanyak 97,56 mg. 

IV.4 Uji Aktivitas Antibakteri 

 Uji aktivitas antibakteri dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

metabolit sekunder dari isolat Actinomycetes SM-2 dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri uji. Uji aktivitas antibakteri dilakukan menggunakan 

metode difusi agar dengan paper disk berbentuk bulat dengan diametes 6 

mm dan memiliki ketebalan 0,5 mm. Bakteri uji yang digunakan adalah 

bakteri gram positif yaitu Staphylococcus aureus dan bakteri gram negatif 

yaitu Eschericia coli. Pada penelitian ini digunakan kontrol positif Amoxicillin 

dan kontrol negatif yaitu etil asetat. 
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Tabel 1. Hasil pengukuran rata-rata diameter zona hambat metabolit sekunder 
Actinomycetes SM-2 terhadap pertumbuhan bakteri Staphilococcus aureus dan 
Echerichia coli 

Kadar Ekstrak dalam 

paper disk 

Ekstrak Daya hambat (mm) 

S.aureus E.coli 

4 mg Etil asetat 11,92 11,14 

Metanol 7,33 8,02 

Air 10,88 31,32 

Kontrol positif Amoxicillin (25µg/20µL) 20,03 17,87 

Kontrol Negatif Etil asetat - - 

  

Gambar 5. Hasil uji aktivitas antibakteri metabolit sekunder Actinomycetes terhadap 
pertumbuhan bakteri Staphilococcus aureus dan Echerichia coli 

Hasil pengukuran zona hambat menggunakan jangka sorong dapat 

dilihat dari tabel 1 menunjukkan bahwa ketiga ekstrak memiliki 

penghambatan terhadap kedua bakteri uji S.aureus dan E.coli. Davis dan 

Stout (1971) membagi ke dalam 4 kategori kekuatan daya hambat antibakteri, 

yaitu : sangat kuat (zona hambat > 20 mm), kuat (zona hambat 10-20 mm), 

sedang (zona hambat 5-10 mm) dan lemah (zona hambat < 5 mm). 
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Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dilihat bahwa ketiga ekstrak 

memiliki kemampuan penghambatan terhadap bakteri uji yang berbeda-beda. 

Ekstrak etil memiliki memiliki daya hambat kuat dalam menghambat 

bakteri E.coli dan S.aureus. Ekstrak metanol memiliki daya hambat sedang 

terhadap bakteri E.coli dan S.aureus. Ekstrak air memiliki daya hambat 

sangat kuat pada bakteri E.coli dan daya hambat kuat terhadap bakteri 

S.aureus. Dari hasil pengujian juga dapat dilihat terdapat perbedaan yang 

cukup besar antara daya hambat ekstrak di antara kedua bakteri uji.  

Zona hambat yang dihasilkan ekstrak air lebih besar pada bakteri 

E.coli dibandingkan S.aureus menandakan bahwa senyawa aktif ekstrak air 

lebih aktif dalam menghambat bakteri Gram negatif. Radji (2011), 

menyatakan bahwa penghambatan yang lebih besar pada bakteri E.coli 

dapat hal ini disebabkan adanya perbedaan struktur dinding sel kedua jenis 

bakteri tersebut. Dinding sel bakteri Gram positif terdiri atas beberapa lapisan 

peptidoglikan yang membentuk struktur yang tebal dan kaku serta 

mengandung substansi dinding sel yang disebut asam teikoat, sedangkan 

dinding sel bakteri Gram negatif terdiri atas satu atau lebih lapisan 

peptidoglikan yang tipis dan membran di bagian luar lapisan peptidoglikan. 

Karena hanya mengandung sedikit lapisan peptidoglikan dan tidak 

mengandung asam teikoat, maka dinding sel bakteri gram negatif lebih 

rentan terhadap guncangan fisik, seperti pemberian antibiotik atau bahan 

antibakteri lainnya. 
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Amoxicillin  merupakan antibiotik spektrum luas dengan mekanisme 

kerja menghambat sintesis dinding sel bakteri. Zona hambat kontrol positif 

yaitu Amoxicillin pada kedua bakteri uji terlihat bening dan menunjukkan 

aktivitas daya hambat dengan kategori sangat kuat terhadap E.coli dan 

kategori kuat terhadap S.aureus. Rata-rata zona hambat dari Amoxicillin 

pada bakteri E.coli sebesar 17,87 mm dan apabila dibandingkan dengan 

ekstrak air sebesar 31,32 mm, menunjukkan bahwa ekstrak air memiliki 

aktivitas antibakteri yang lebih besar daripada antibiotik Amoxicillin (25µg/ml). 

Daya hambat ekstrak air lebih besar dibandingkan dengan kontrol positif 

disebabkan oleh faktor konsentrasi ekstrak lebih besar dibandingkan 

konsentrasi disk Amoxicillin yang digunakan. Konsentrasi dari antibakteri 

dapat mempengaruhi daya hambat pertumbuhan bakteri, dimana semakin 

besar konsentrasi antibakteri maka semakin luas zona penghambatan yang 

terbentuk (Pratama, 2005). 

Etil asetat digunakan sebagai kontrol negatif tidak memperlihatkan 

adanya zona hambat di sekitar kertas cakram. Pemilihan etil asetat sebagai 

kontrol negatif karena merupakan pelarut yang digunakan pada proses 

ekstraksi. Etil asetat sebagai kontrol negatif tidak menunjukkan zona hambat 

pada medium dan merupakan dasar bahwa pelarut tidak memilik aktivitas 

antibakteri. 

Pengamatan dan pengukuran terhadap aktivitas antibakteri dilakukan 

1x24 jam dan 2x24 jam, diperoleh hasil bahwa zona hambat yang terbentuk 

tidak berubah dan tidak terlihat bahwa intesitas zona bening berkurang. Dari 



37 
 

hasil ini dapat dikatakan bahwa senyawa antibakteri dari metabolit sekuder 

Actinomycetes SM-2 bersifat bakteriosid.   

Berdasarkan uji aktivitas antibakteri ekstrak air, ekstrak etil asetat, dan 

ekstrak metanol menunjukkan daya hambat yang berbeda-beda terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphiloccoccus aureus dan Escherichia coli. Adanya 

zona hambat pada kedua bakteri uji menunjukkan bahwa metabolit sekunder 

Actinomycetes SM-2 memiliki aktivitas antibakteri spektrum luas. 

IV.5  Uji KLT-Bioautografi 

 Ekstrak etil asetat dan ekstrak air dilanjutkan pada uji KLT-bioautografi. 

Pada pengujian kromatografi lapis tipis digunakan fase diam silika gel GF254 

dan fase gerak n-heksan : etil asetat (6:0,5) untuk ekstrak etil asetat dan fase 

gerak n-butanol : metanol : air (7:2:1) untuk ekstrak air. Untuk melihat pola 

pemisahan noda kromatografi dideteksi dengan deteksi visible (dengan mata 

langsung), lampu UV 254 nm dan 366 nm. Untuk membantu penglihatan 

dengan visible, maka lempeng silica gel GF254 disemprot menggunakan 

H2SO4 dan kemudian dipanaskan pada suhu 105°C. 

Pada pengujian KLT-bioautografi digunakan metode kontak karena 

lebih mudah, sederhana, dan paling umum digunakan. Selain itu,  dengan 

bioautografi kontak terjadi perpindahan senyawa aktif ke medium agar yang 

dapat menghasilkan daya hambat yang lebih besar apabila dibandingkan 

dengan bioautografi langsung yang rentan kontaminasi dan bioautografi 

pencelupan yang zona hambatnya sukar diamati. (Djide dan Sartini 2009). 
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Gambar 6. Hasil KLT-Bioautografi ekstrak air (A) dan ekstrak etil asetat (B) pada 
bakteri Echerichia coli  

Hasil pengujian KLT biautografi dapat dilihat pada gambar 6, zona 

bening pada ekstrak air berada pada Rf 0,13; 0,43; dan 0,58. Adanya zona 

bening menunjukkan adanya senyawa yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri. Pada ekstrak etil asetat zona bening yang terbentuk 

yaitu terdapat pada nilai Rf 0,67 dan Rf 0,26 pada ekstrak etil asetat. 

 

           

Gambar 7. Identifikasi golongan senyawa ekstrak air  A. Deteksi UV 254  B. Deteksi UV 
366 C. Deteksi dengan H2SO4  

Rf : 0,67 

Rf : 0,26 

A B 

Rf : 0,13 

Rf : 0,43 

Rf : 0,58 

A B C 
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Identifikasi senyawa pada ekstrak air menggunakan pereaksi semprot 

tidak memberikan hasil yang maksimal, karena tidak memberikan hasil positif 

terhadap satupun senyawa. Oleh karena itu, dilakukan uji lanjutan untuk 

mendeteksi adanya protein dalam ekstrak. 

 

Gambar 8. Hasil kualitatif kandungan protein ekstrak air dengan metode Lowry 

Uji kualitatif protein dengan metode Lowry didasarkan pada prinsip 

adanya reaksi antara Cu2+ dengan ikatan peptida dan reduksi asam 

fosfomolibdat dan asam fosfotungsat oleh tirosin dan triptofan (merupakan 

residu protein) akan menghasilkan warna biru (Ariyanti, 2012).  

Isolat Actinomycetes SM-2 difermentasi selama 24 hari, dan dalam 

jangka waktu tersebut terjadi degradasi bermacam-macam komponen 

termasuk protein, protein akan terdegradasi menjadi bentuk yang lebih 

sederhana yaitu asam amino. Asam amino kemudian terdeteksi sebagai 

protein terlarut dengan pengujian metode Lowry. Ini karena interaksi antara 

protein dan air salah satunya terjadi melalui rantai cabang (gugus R) asam 

amino-asam amino (interaksi melalui ionisasi, polar dan nonpolar) selain 
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melalui ikatan peptida dalam rantai polipeptida (interaksi melalui dipole-

dipole) (Marseno 1998).  

Hancock dan Sahl (2006) menyatakan senyawa peptida rantai pendek 

(1–50 asam amino) dengan kationik dan karakteristik  hidrofobik, dapat 

bereaksi dengan komponen anionik dari membran sel melalui interaksi 

elektrostatik sehingga mempunyai aktivitas antimikroba yang beragam pada 

berbagai mikroorganisme patogen seperti bakteri gram positif maupun gram 

negatif, jamur, virus, dan parasit. 

 

              

Gambar 9. Identifikasi golongan senyawa ekstrak etil asetat A. Deteksi UV 254 
B. Deteksi UV 366 C. Deteksi dengan H2SO4 D. Deteksi dengan Dragendorff  
E. Deteksi dengan Sitroborat F. Deteksi dengan vanilin asam sulfat 

Pengujian golongan senyawa terhadap ekstrak etil asetat dilakukan 

dengan pereaksi semprot di antaranya sitroborat, vanilin-asam sulfat, dan 

Dragendorff. Pada noda dengan nilai Rf 0,26 dan 0,76 terdeteksi berwarna 

kuning pada UV 366 nm setelah disemprotkan reagen sitroborat. Pengujian 

dengan pereaksi semprot Dragendorff menunjukkan hasil positif pada nilai Rf 

A B C D E F 
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0,67 dan 0,9 bercak noda berubah menjadi kuning pada lempeng KLT 

menandakan adanya kandungan senyawa alkaloid pada ekstrak etil asetat. 

Pengujian dengan pereaksi semprot vanilin-H2SO4  menunjukkan bercak 

noda berwarna hijau pada Rf 0,96 menandakan adanya senyawa steroid. 

Berdasarkan hasil skrining fitokimia dengan metode KLT dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak etil asetat memiliki kandungan flavonoid dan 

alkaloid. Senyawa flavonoid memiliki kemampuan membentuk kompleks 

dengan protein pada dinding sel bakteri melalui ikatan hidrogen. Struktur 

dinding sel dan membran sitoplasma bakteri yang mengandung protein 

menjadi tidak stabil karena struktur protein sel bakteri menjadi rusak karena 

adanya ikatan hidrogen dengan flavonoid, sehingga protein sel bakteri 

menjadi kehilangan aktivitas biologisnya. Akibatnya, fungsi permeabilitas sel 

bakteri terganggu dan sel bakteri akan mengalami lisis yang berakibat pada 

kematian sel bakteri (Harborne, 2003). 

Menurut Farida dkk (2010) keaktifan biologis dari senyawa alkaloid 

disebabkan karena adanya gugus basa yang mengandung nitrogen. Adanya 

gugus basa ini apabila mengalami kontak dengan bakteri akan bereaksi 

dengan senyawa-senyawa asam amino yang menyusun dinding sel bakteri 

dan juga DNA bakteri yang merupakan penyusun utama inti sel yang 

merupakan pusat pengaturan segala kegiatan sel.  

IV.6 Identifikasi Actinomycetes secara Mikroskopis 

 Identifikasi secara mikroskopis pada isolat Actinomycetes SM-2 

dilakukan untuk mengetahui bentuk dan spesies dari Actinomycetes. Metode 
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yang digunakan adalah metode slide culture yang sederhana dan tidak 

merusak struktur morfologis dari preparat (Hughes, 2004). 

 

Gambar 10. Hasil Pengamatan secara mikroskopik Isolat Actinomycetes SM-2 pada 
perbesaran 1000x 

 

           

Gambar 11. A. Struktur spora pada Streptomyces sp.  
B. Tipe spora rantai panjang pada Streptomyces sp. (A) Rectiflexibiles  
(B) Retinaculiaperti (C) Spira  (D) Verticillati Nocardiopsis 
(E) fragmenting branched aerial hyphae (Dhanaserkan dan Jiang, 2016) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada mikroskop isolat Actinomycetes 

SM-2 memiliki struktur spora straight dan tipe spora rantai panjang berupa 

hifa berfragmen bercabang. Berdasarkan perbandingan pustaka dapat 

diduga bahwa isolat Actinomycetes SM-2 termasuk dalam genus 

Streptomyces sp. 

A

A 

B 
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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1) Ekstrak air menunjukkan aktivitas antibakteri terbesar dengan daya 

hambat yang sangat kuat terhadap E.coli (31,32 mm) dan daya 

hambat kuat terhadap S.aureus (10,88 mm), ekstrak etil asetat 

menunjukkan daya hambat kuat terhadap E.coli dan S.aureus 

(masing-masing 11,92 mm dan 11,14 mm) serta ekstrak metanol 

menunjukkan daya hambat sedang terhadap E.coli dan S.aureus 

(masing-masing 8,02 mm dan 7,33 mm) 

2) Senyawa yang menunjukkan aktivitas antibakteri diduga golongan 

senyawa peptida pada ekstrak air serta golongan flavonoid dan 

alkaloid pada ekstrak etil asetat. 

V.2 Saran 

 Sebaiknya dilakukan karakterisasi senyawa untuk mengetahui 

senyawa antibakteri pada ekstrak air dan ekstrak etil asetat yang mempunyai 

aktivitas antibakteri. 



44 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adriani dan Yessica Febriwanti Tulak. 2013. Isolasi dan Karakterisasi 

Actinomycetes Sebagai Penghasil Antibiotik Dari Sampel Tanah 
Pada Peternakan Sapi di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. 
Biogenesis. Jurnal Imiah Biologi Vol 1, No. 2, hlm. 97-100. 

Ali A., 2009. Skrining dan Karakterisasi Parsial Senyawa Antifungi dari 
Actinomycetes Asal Limbah Padat Sagu Terdekomposisi. Berk Penel 
Hayati. 14, 219–225.  

Alwi, Muhammad, Latifah Merdekawaty dan Umrah. 2012 Identifikasi 
Actinomycetes yang Terdapat Pada Tanah di sekitar Danau Lindu 
Sulawesi Tengah. Biocelebes, hlm. 01-10. 

Ambarwati. 2007. Studi Actinomycetes Yang Berpotensi Menghasilkan 
Antibiotik dari Rhizosfer Tumbuhan Putri Malu (Mimosa pudica L.) 
dan Kucing-Kucingan (Acalypha indica L.). Jurnal Penelitian Sains & 
Teknologi. 2007. Vol. 8, No. 1 : 1 – 14 

Ariyanti, Nik adek, Ida B.G., dan Sang K.S. 2012. Daya Hambat Ekstrak Kulit 
Daun Lidah Buaya (Aloe Barbadensis Miller) Terhadap Pertumbuhan 
Bakteri Staphylococcus Aureus Atcc 25923 Dan Escherichia Coli 
Atcc 25922. Jurnal Biologi XVI (1) : 1 – 4 

Brooks, G.F., Janet, S.B., Stephen, A.M., 2001, Jawetz, Melnick, and 
Adelberg’s, Mikrobiologi Kedokteran. Alih bahasa oleh Mudihardi, E., 
Kuntaman, Wasito, E.B., Mertaniasih, N.M., Harsono, S., dan 
Alimsardjono, L., Penerbit Salemba Medika, Jakarta. 

Capuccino, J.G., Natalie S., 2001, Microbiology : A Laboratory Manual, 
Benjamin Cummings, San Fransisico. 

Davis dan Stout. 1971. Disc Plate Method of Microbiological Antibiotic Essay. 
Journal of Microbiology. Vol. 22, No. 4. 

Dhanasekaran and Jiang. 2016. Basic and Biotechnical Applications. 
Ave4eva Movimix Records. 

Djide M.N. Sartini. 2009. Analisis Mikrobiologi Farmasi. Laboratorium 
Mikrobologi Farmasi Universitas Hasanuddin. Makassar 

Djide M.N Sartini. 2012. Dasar-dasar Mikrobiologi Farmasi. Lembaga 
Penerbitan Unhas. Makassar 



45 
 

Farida, R., Dewa, M. Titis, N dan Endrawati, T. 2010. Manfaat Sirih Merah 
(Piper crocatum) Sebagai Agen Anti Bakterial Terhadap Bakteri 
Gram Positif dan Gram Negatif. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan 
Indonesia, I (7) : 10-25. 

Fatmawati, Umi, Slamet S., Yudi R. dan Riezky M. P. 2014. Aktivitas 
Antibakteri Actinomycetes yang Diisolasi dari Rizosfer Tanaman 
Solanaceae. Jurnal Farmasi Indonesia. hlm 54-68. 

Ganiswarna, G.S. 1995. Farmakologi dan Terapan Edisi 4. Fakultas 
Kedokteran UI. Jakarta. 

Gonzales, J. Barrios, F. J. Fernandez, A. Tomasini. 2003. Microbial 
Secondary Metabolites Production and Strain Improvement. Indian 
Journal of Biotechnology. 2:322-333 

Harborne, J.B. 2003. Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisa 
Tumbuhan. Edisi II. Institut Teknologi Bandung. Bandung 

Hancock RE dan Sahl HG. 2006. Antimicrobial and host-defense peptides as 
new anti-infective therapeutic strategies. Nature Biotechnol; 24:1551-
1557. 

Hughes AD, Lorusso GD, Greer DL. 2004. The 'double-layer tape prep': An 
improvement to a standard technique. J Med Microbiol. 53: 455. 

Jawetz, Ernest, Joseph L. Melnick, Edward A. Adelberg, Geo F. Brooks, 
Janet S Butel, L Nicholas Ornston. 1996. Mikrobiologi Kedokteran 
Edisi 20. Alih bahasa: Edi Nugroho, RF Maulany. Jakarta : EGC 

Jog, Rahul, Maharshi Pandya, G. Nareshkumar dan Shalini Rajkumar. 2014. 
Mechanism of phosphate solubilization and antifungal activity of 
Streptomyces spp. Isolated from wheat roots and rhizosphere and 
theirapplication in improving plant growth. Microbiology. 2014. 160, 
778–788 

Kaur, Sukhvir, Harjot Pal Kaur and Gagandeep Kaur. 2016. Isolation and 
Characterization of Antibiotic Producing Actinomycetes From 
Agriculture Soil. World Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical 
Sciences. Volume 5, Issue 6, 1109-1117 

Kayser, Fritz H., Kurt A. Bienz, Johannes, E., Rolf M. Z. 2005. Medical 
Microbiology. New York : Thieme Stuttgar 

Kee, J.L., Hayes, E.L. 1996. Farmakologi, Proses Pendekatan Keperawatan. 
EGC. Jakarta Hal. 324. 



46 
 

Khanna, Monisha, Renu S., Rup L. 2011. Selective Isolation of Rare 
Actinomycetes Producing Novel Antimicroba Compounds. 
International Jurnal of Advanced Biotechnology and Research. 
2( 3):357-375 

Krieg, N.R. dan Holt. 1994. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 
William and Wilkins, London. p. 605-675. 

Kumar,  N.,  Singh,  R.  K.,  K.  S.  Mishra.,  K.  Singh.  A.  &  C.  Pachouri  U.,  
2010,  Isolation  and  Screening  of  Soil  Actinomycetes  as  Source  
of  Antibiotics  Active Against Bacteria,  International Journal of 
Microbiology Research  2(2), 12-16 

Lorian, V. 1980. Antibiotics in Laboratory Medicine 2th Edition. London : 
Wiliams and Wilkins, p. 510-515. 

Marseno DW. 1998. Handout kimia hasil pertanian materi air, protein, dan 
enzim. UGM, Yogyakarta. 

Pratama, M. R. 2005. Pengaruh Ekstrak Serbuk Kayu Siwak (Salvadora 
persica) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans dan 
Staphylococcus aureus dengan Metode Difusi Agar. Skripsi Institut 
Teknologi Sepuluh November. Surabaya 

Pratiwi, Sylvia T. 2008. Mikrobiologi Farmasi. Jakarta : Erlangga 

Putri, Ade Lia dan Arif Nurkanto. 2016. Keragaman Aktinomisetes Asal 
Serasah, Sedimen, dan Tanah Pulau Enggano, Bengkulu. Berita 
Biologi. 15(3). 

Radji, M. 2011. Mikrobiologi. Buku Kedokteran. ECG, Jakarta. 

Sastrahidayat, Ika Rochdjatun. 2014. Peranan Mikroba bagi Kesehatan 
Tanaman dan Kelestarian Lingkungan. Universitas Brawijaya Press 

Solanki, R., Monisha K., Rup L. 2008. Bioactive Compounds from Marine 
Actinomycetes. Indian Journal Microbial. 48:410-431 

Marseno DW. 1998. Handout kimia hasil pertanian materi air, protein, dan 
enzim. UGM, Yogyakarta 

Mendes, R., Garbeva, P., Raaijmaker, J.M., 2013. The rhizosphere 
microbiome: significance of plant beneficial, plant pathogenic, and 
human pathogenic microorganisms. Federation of European 
Microbiological Societies. 37 (2013) 634–663 

Sulistyani, N. dan Achmad N.A. 2014 Aktivitas Isolat Actinomycetes dari 
Rumput Laut (Eucheuma cottonii) sebagai Penghasil Antibiotik 



47 
 

terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Jurnal Ilmu 
Kefarmasian Indonesia. hlm. 1-9. 

Tandon, Chandni, Priti Mathur, dan Manoodeep Sen. 2015. Andrographis 
paniculata Nees (Kalmegh): A Review on Its Antibacterial Activities 
and Phytocompounds. European Journal of Medicinal Plants. 8(1) : 
1-10 

Todar K., 2009. Online Textbook of Microbiology, Madison, Wisconsin.  

Valgas C., deSouza S.M., Smania E.F., Smania A. 2001. Screening Method 
to Determine Antibacterial Activity of Natural Product. Brazilian 
Journal of Microbiology. Vol. 34, p. 369-380. 

Valli, S., Sugasini S., Aysha O.S., Nirmala P., Vinoth K.P., Reena A. 2012. 
Antimicrobial Potential of Actinomycetes Species Isolated from 
Marine Envvironment. Asian Pasific Journal of Tropical Biomedicine. 
469-473 

Ventura M.C Canchaya,A Tauch, G Chandra,G Fitzgerald,KF Chater,and D 
Sinderen. 2007. Genomics of Actinobacteria :Tracing the 
Evolutionary History of an Ancient Phylum. Microbiology and 
Molecular Biology Reviews 71(3),495–548. 

Wulandari, Wuri dan Triastuti Rahayu. 2015. Aktivitas Antibakteri Isolat 
Actinomycetes Dari Sampel Pasir Gunung Merapi Dengan Lama 
Fermentasi Yang Berbeda Terhadap Bakteri Escherichia Coli 
Multiresisten Antibiotik. Bioeksperimen. Volume 1 No. 2. 

 



48 
 

   
 

LAMPIRAN I 

SKEMA KERJA 

 

 

 

 

 

 

  

Isolat Actinomycetes 

Fermentasi 

Ekstraksi 

Ekstrak 

- Peremajaanisolatpada medium SNA 
selama12 x 24 jam 37°C 

- Diekstraksi cair-cair cairan supernatant dengan 
pelarut etil asetat (1:1 v/v) 

- Diambil bagian supernatant dan diuapkan 
- Biomassa dimaserasi dengan metanol 

Skrining Fitokimia 

Spot aktif dengan 
nilai Rf  

- Penyemprotan 
pereaksi-pereaksi 
tertentu 

- Plat kromatogram dijiplak 
pada medium NA berisi 
bakteri uji 

- Inkubasi1 x 24 jam 37°C 

KLT Bioautografi 

Golongan  senyawa 

- Uji aktivitas antibakteri 

Ekstrak aktif 

Analisis Data 

Pembahasan 

Kesimpulan 

- Ekstrak ditotolkan pada lempeng KLT dan dielusi 
dengan cairan pengembang yang sesuai 

- Pengamatan di bawahsinar UV 254 nm dan 366 nm 

- Fermentasi dengan medium SNB sebanyak 
200mL selama 24 x 24 jam pada suhu 28°C 

- Dilakukan penggojokan selama satu jam setiap 
hari dengan kecepatan 150rpm 
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LAMPIRAN II 

Komposisi Medium 

1. Medium NA (Nutrient Agar) 

Komposisi medium NA 

Agar    15 g 

Pepton   10 g 

NaCl    5 g 

Ekstrak daging  3 g 

Air suling  hingga 1000 mL 

2. Medium SNA (Starch Nitrate Agar) 

Agar    20 g 

KNO3    1 g 

MgSO4   0,5 g 

K2HPO4   0,5 g 

NaCl    0,5 g 

Soluble Starch  20 g 

FeSO4    0,01 g 

Air suling hingga 1000 mL 

3. Medium SNB (Starch Nitrate Broth) 

KNO3    1 g 

MgSO4   0,5 g 

K2HPO4   0,5 g 

NaCl    0,5 g 

Soluble Starch  20 g 

FeSO4    0,01 g 

Air suling hingga 1000 mL 
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LAMPIRAN III 

TABEL 

Tabel 2. Hasil uji skrining fitokimia 

Warna Bercak  

Nilai Rf 
Sitroborat Dragendoff 

Vanilin 
H2SO4 Perkiraan senyawa 

UV 366 nm sinar tampak 
sinar 

tampak 

0,26 K - - (+) Flavonoid 

0,67 - KC - (+) Alkaloid 

0,76 K - - (+) Flavonoid 

0,90 - KC - (+) Alkaloid 

0,96 - - H (+) Steroid 

 Keterangan :  K= Kuning KC = Kuning Kecoklatan   
   H = Hijau  
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LAMPIRAN IV 

DOKUMENTASI GAMBAR 

 

Gambar 12. Hasil Fermentasi 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 13. Proses Ekstraksi Gambar 14. Maserasi Biomassa 

Gambar 15. Hasil Uji aktivitas antibakteri  
A: Ekstrak Air 

E: Ekstrak etil asetat 
M : ekstrak methanol 
(-) : Kontrol Negatif 

AM : Amoxicillin 

A E 

M 

(-) 
A 

M 

E 

(-) 


