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Infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme yang tumbuh 

serta berkembang biak untuk menghasilkan jaringan atau sel baru yang 

dapat menyebabkan sakit pada inang yang dijangkit (Potter dan Perry, 

2005). WHO (World Health Organization) melaporkan bahwa pada tahun 

2012 infeksi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kematian pada 

semua kelompok umur. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Balitbankes, 

infeksi masih menjadi penyebab kematian utama di Indonesia pada tahun 

2014. 

Salah satu upaya pengendalian penyakit yang disebabkan karena 

infeksi yaitu dengan mengendalikan populasi bakteri yang dapat 

menimbulkan infeksi atau gangguan kesehatan lainnya dengan 

menggunakan antibiotik. Namun dalam beberapa dekade terakhir, resistensi 

terhadap antibakteri telah menjadi ancaman pada pengobatan terhadap 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri, parasit, dan virus (WHO, 2014). 

Penemuan antibakteri baru menjadi salah satu prioritas utama. Salah satu 

cara untuk mendapatkan antibakteri baru yang memiliki aktivitas 

penghambatan bakteri patogen lebih baik yaitu dengan cara melakukan 

fermentasi mikroba dengan spesies atau strain yang baru. Mikroba yang 

berpotensi untuk menghasilkan senyawa antibakteri yaitu Streptomyces sp. 

yang  merupakan bakteri penghasil setengah dari 10.000 senyawa bioaktif 

yang telah dipatenkan (Anderson dan Wellington, 2001). Salah satu strain 

dari Streptomyces sp. yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri yaitu 

Streptomyces sp. K6 yang didapatkan dari hasil isolasi tanah di daerah 

Krian, Sidoarjo (Isnaeni, 2016). Pada penelitian ini Streptomyces sp. K6 

dipilih karena penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekstrak n-butanol 

dari hasil fermentasi Streptomyces sp. K6 memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Candida albicans, Staphylococcus aures, Pseudomonas 

aeruginosa, dan Echerichia coli  (Isnaeni dkk., 2016). 
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Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri 

ekstrak butanol-metanol (1:1,v/v) filtrat hasil fermentasi Streptomyces sp. 

K6 dan konsentrasi hambat minimumnya terhadap Escherichia coli dengan 

menggunakan metode KLT-Bioautografi. Streptomyces sp. K6 difermentasi 

selama 5 hari dalam media ISP-4 cair untuk menghasilkan senyawa 

antibakteri. Filtrat hasil fermentasi dikeringkan menggunakan freeze dry 

menghasilkan serbuk yang kemudian diekstraksi dengan menggunakan 

butanol-metanol (1:1,v/v). Senyawa dalam ekstrak dipisahkan 

menggunakan kromatografi lapis tipis dengan fase gerak metanol:air dalam 

berbagai perbandingan. Dari pemilihan fase gerak didapatkan hasil pada 

perbandingan (9:1), (8:2), (7:3), (6:4), (4:6), (3:7) hanya menghasilkan satu 

noda dan pada perbandingan (2:8) serta (1:9) terjadi tailing. Sedangkan 

pada metanol:air (5:5) dihasilkan dua noda dengan nilai Rf 0,73 dan 0,83. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fase gerak terbaik untuk memisahkan 

senyawa dalam ekstrak adalah metanol:air (5:5). Uji aktivitas antibakteri 

dan penentuan konsentrasi hambat minimum dilakukan dengan metode 

bioautografi. Berdasarkan hasil KLT preparatif yang diuji secara 

bioautografi menunjukkan bahwa noda dengan rf 0,73 dan 0,83 memiliki 

aktivitas dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli. Konsentrasi 

hambat minimum ekstrak butanol-metanol dilakukan dengan menotolkan 20 

µl ekstrak dalam berbagai konsentrasi dan didapatkan hasil  bahwa 

konsentrasi terkecil yang dapat menghambat pertumbuhan Escherichia coli 

adalah 0,380 ppm dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 4,23+0,42 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITRIA AYU PRAMISWARIDETEKSI DAYA ANTIBAKTERI ...SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



 

 

 

x 
 

ABSTRACT 
 

THE DETECTION OF ANTIBACTERIAL ACTVITY OF 

BUTANOL-METHANOL EXTRACT FROM FERMENTATION 

FILTRATE OF Streptomyces sp.K6 ON E.coli ATCC-8739 WITH 

THIN LAYER CHROMATOGRAPHY-BIOAUTOGRAPHY 

 

Fitria Ayu Pramiswari 

Infection is one of the leading cause of death in 2014 and the use of 

antibacterial agent is one of the efforts to overcome it. However, the 

escalation of antibacterial resistance lead to decrease the effectiveness of the 

antibacterial therapy. Thus, discovering new antibacterial agent is one of the 

main priority. Microbial fermentation with new species or strain can be 

performed to obtain new antibacterial agent with a better potential to 

eradicate pathogenic bacteria. Streptomyces sp. is one of the microbe with 

ability to produce antibacterial agent. The objective of this study was to 

analyze antibacterial activity and determine minimum inhibitory 

concentration (MIC) of butanol-methanol extract from fermentation filtrate 

of Streptomyces sp.K6 with TLC-bioautography method. The compounds in 

the extract were separated by Thin Layer Chromatography with 

methanol:water at various ratio as the mobile phase. Based on the result, it 

was shown that methanol:water = 1:1 was the best mobile phase due to the 

appearance of two spots with Rf value of 0.73 and 0.83 respectively. 

Meanwhile, on mobile phase ratio of (9:1), (8:2), (7:3), (6:4), (4:6), (3:7), 

(2:8) and (1:9) just produce one spot only. Actibacterial activity test was 

performed with bioautography method and the result indicated that both of 

the spots had antibacterial activity.  

The minimum inhibitory concentration of butanol-methanol extract 

from fermentation product of Streptomyces sp.K6 was 0,380 ppm of 20 µl 

TLC spot with inhibition zone diameter of 4,23+0,42 mm. 

 

Keywords: Streptomyces sp. K6, thin layer chromatography bioautography, 

antibacterial activity, minimum inhibitory concentration 
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