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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuntutan keamanan pangan merupakan prasyarat dalam pasar global untuk 

menjamin konsumen terhadap pangan yang aman dan berkualitas. Salah satu 

ancaman yang berasal dari pangan asal ternak adalah foodborne disease. Kejadian 

foodborne disease pada umumnya berhubungan dengan pangan asal ternak yang 

tidak higienis karena mengandung mikroba patogen pada ternak yang 

menyebabkan kontaminasi pada proses pasca panen dan pengolahannya (Ariyanti 

dan Supar, 2008). 

Salmonella merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam 

persyaratan keamanan pangan. Pada era globalisasi kita dituntut untuk 

memproduksi pangan asal ternak (daging, telur, susu) yang bebas dari Salmonella 

termasuk produk jadi dari bahan baku asal ternak (Ariyanti dan Supar, 2008). 

Salmonellosis merupakan istilah yang sering digunakan untuk tipe 

keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enteritidis (tipe lain 

bakteri penyebab salmonellosis selain Salmonella typhosa). Makanan yang 

terkontaminasi dengan Salmonella enteritidis akan mengakibatkan 

gastroenteritidis dengan berakibat infeksi pada mukosa lambung dan usus halus 

sehingga menimbulkan muntah dan diare. Keracunan oleh bakteri ini biasanya 

ditularkan melalui telur dan daging unggas yang dimasak kurang matang. (Lu et 

al., 2003). 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI RONALDO M.LI MAKIN



2 

 
 

Infeksi Salmonella enteritidis pada ternak di Indonesia khususnya ternak 

unggas dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini dilaporkan cenderung 

meningkat (Poernomo, 2004). Salmonella enteritidis adalah bakteri patogen yang 

dapat menginfeksi semua jenis hewan vertebrata termasuk manusia, baik melalui 

kontak langsung maupun melalui produk ternak tetapi masalah tersebut belum 

mendapat perhatian baik dari produsen, konsumen dan pemegang kebijakan 

(Ariyanti dan Supar, 2008) 

Negara yang beriklim tropis seperti Indonesia, penyakit yang disebabkan 

oleh infeksi mikroorganisme merupakan kasus yang banyak terjadi. Oleh sebab 

itu, penggunaan antibiotik menduduki persentase yang tinggi dalam pemakaian 

obat-obatan. Melihat kenyataan ini dan mengingat adanya peluang resistensi 

mikroorganisme terhadap antibiotik tertentu, maka penelitian untuk peningkatan 

dan pengembangan antibiotik sampai saat ini masih tetap dibutuhkan (Poernomo, 

2004). 

Resistensi terhadap zat antibiotik yang meningkat secara drastis pada 

mikroorganisme yang bersifat patogen bagi manusia telah menarik perhatian bagi 

para ilmuwan kimia dan farmasi untuk mencari sumber dan jenis antibiotik yang 

baru. Mikroorganisme penghasil antibiotik meliputi golongan actinomycetes, 

fungi dan beberapa mikroba lainnya. Sekitar 11.900 jenis antibiotik yang 

ditemukan, kurang lebih 66% dihasilkan oleh actinomycetes dan hampir 80% dari 

jumlah tersebut ditemukan dalam Streptomyces  22% dihasilkan oleh jamur, 12% 

dihasilkan oleh bakteri selain actinomycetes (Hopwood et al., 2000). Streptomyces 
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adalah genus mikroba yang memproduksi antibiotik terbesar di dunia (Watve et 

al., 2001). 

Bakteri seperti genus Streptomyces merupakan salah satu bakteri penghasil 

senyawa bahan alam bioaktif dan juga telah banyak digunakan sebagai bahan obat 

dan bahan kimia pertanian (Elleuch et al., 2010). Prescott et al. (2003) 

menyebutkan bahwa antibiotik hasil sintesis Streptomyces telah digunakan dalam 

bidang kesehatan dan penelitian biologis. Jenis antibiotik yang diproduksi oleh 

Streptomyces antara lain : (1) aminoglikosida (streptomisin, neomisin, kanamisin, 

lividomisin, paramomisin, ribostamisin, butirosin, amikasin, isepamisin, 

sepamisin, gentamisin, tobramisin, netilmisin,dibekasin dan spektinomisin), (2) 

makrolida (nistatin, amphoterisin B, tetrasiklin, antrasiklin, heterosiklin), (3) 

alisiklik, (4) polipeptida (viomisin, aktinomisin), dan beberapa jenis lainnya 

(Hopwood, 1999) 

 Streptomyces merupakan salah satu genus bakteri Gram positif dari filum 

Actinobacteria. Bakteri Streptomyces dapat berkembang biak dengan cara 

pembentukan hifa seperti layaknya jamur. Cara perkembangbiakan melalui spora 

merupakan keunikan dari bakteri genus Streptomyces, sehingga pada awalnya 

digolongkan ke dalam klas jamur (Flardh and Buttner, 2009). Daratan dan 

perairan (terrestrial and aquatic) merupakan habitat hidup dari bakteri 

Streptomyces dan beberapa jenis strain bersifat patogen pada tanaman dan hewan 

(Flardh and Buttner, 2009; Dharmaraj, 2010).  

Lumpur Lapindo merupakan bencana nasional sejak 29 Mei 2006 akibat 

aktivitas pengeboran minyak yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas (Davies et 
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al., 2007). Hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa semburan lumpur 

tersebut akan berhenti dan telah menyemburkan hampir 6,4 juta meter kubik 

(AFP, 2013). Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Balitbangkes Depkes RI 

(2006), diperoleh kandungan nitrat dan nitrit pada isolat tanah ini sehingga dapat 

menjadi acuan adanya Streptomyces pada lumpur Lapindo. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kyuma (2000) yang menyatakan bahwa adanya kandungan nitrogen 

merupakan indikator bahwa di tanah tersebut dapat ditemukan Streptomyces, 

karena salah satu ciri Streptomyces adalah mampu mereduksi senyawa nitrat 

menjadi nitrit. Hasil penelitian yang dilakukan Pertiwi (2014) dari tanah lumpur 

Lapindo Sidoarjo diperoleh 8 isolat Streptomyces yaitu : D1, D2, D3, D4, D6, D7, 

D9, D12. 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan lumpur Lapindo nantinya dapat 

berdaya guna dan dikembangkan sebagai penghasil antibiotik yang dihasilkan dari 

Streptomyces sp. sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengobatan 

penyakit infeksi terutama pada Salmonella enteritidis.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

Apakah Streptomyces sp. isolat tanah lumpur Lapindo Sidoarjo mempunyai daya 

antibakteri terhadap bakteri Salmonella enteritidis ? 
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1.3 Landasan Teori 

Salmonellosis merupakan salah satu foodborne disease (Dominguez, et al., 

2002) dan merupakan foodborne disease kedua yang paling umum dilaporkan di 

dunia (ARS, 2002) yang disebabkan oleh Salmonella spp. Penyakit ini masih 

menjadi masalah utama di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia yang 

diperkirakan terjadi sebanyak 60.000 hingga 1.300.000 kasus dengan sedikitnya 

20.000 kematian pertahun (Suwandono, et al., 2005). Menurut penelitian Cerro, et 

al. (2002) dan Baeumler, et al. (2000), menyebutkan bahwa sebanyak 8,7% 

karkas ayam merupakan media baik bagi pertumbuhan Salmonella karena karkas 

ayam mengandung banyak nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, 

vitamin serta memiliki pH yang netral. Salmonella spp. termasuk bakteri 

berbahaya karena merupakan Gram negatif patogen yang memiliki 

lipopolisakarida (Libby, et al., 2004). 

Streptomyces dikelompokkan ke dalam kelompok bakteri karena struktur sel 

yang tidak memiliki membran inti dan mitokondria, serta struktur dinding selnya 

yang mengandung peptidoglikan (Di Salvo, 2002). Streptomyces mempunyai 

peran penting dalam bidang bioteknologi, karena mampu memproduksi beberapa 

bioaktif metabolit sekunder, yaitu antibiotik yang digunakan sebagai obat 

antimikroba, antivirus, antitumor, antiparasitik, dan imunosupresif (Watve et al., 

2001). 

Beberapa antibiotika yang dihasilkan oleh Streptomyces ini telah 

menimbulkan resistensi terhadap bakteri yang diakibatkan oleh pemberian 

antibiotik dengan kadar di bawah minimal yang mampu membunuh bakteri 
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penyebab penyakit. Perkembangan resistensi seperti ini terjadi hampir pada 

kebanyakan antibiotika. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk: 

Mengetahui aktivitas antibakteri Streptomyces sp. isolat tanah lumpur Lapindo 

Sidoarjo terhadap bakteri Salmonella enteritidis. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Memperoleh 

informasi ilmiah mengenai Streptomyces sp. pada isolat tanah lumpur Lapindo 

Sidoarjo dan aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Salmonella enteritidis. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Streptomyces sp. isolat tanah lumpur Lapindo Sidoarjo mempunyai daya 

antibakteri terhadap bakteri Salmonella enteritidis. 
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