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ABSTRACT 

Endophytes are microorganisms that live inside the host plant tissues which have metabolites exhibiting a 

variety of biological activities against different diseases. AgOt 1A is an endophytic fungus isolated from Aglaia 

odorata Lour, which in the preliminary study showed antimicrobial activity. The purpose of this research is to 

evaluate the fractions for its antimicrobial activity and screening the metabolites using TLC – Densitometry and 

spot test. AgOt 1A were cultivated under malt extract liquid fermentation, extracted using ethyl acetate, and 

fractionated. Antimicrobial activity test were conducted to the ethyl acetate extract fractions against 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 8739 and Candida albicans ATCC 10231 by the disc 

diffusion method. The result showed that fraction number seven of 12 fractions of ethyl acetat extract Agot 1A 

had antimicrobial activity against Escherichia coli ATCC 8739, whilst fraction number one and three until sixth 

positive against Staphylococcus aureus ATCC 6538. All fractions  negative against Candida albicans ATCC 

10231. The other results were all fractions spots are UV active compounds, several spots of fractions are shown 

characteristic reaction as phenols or phenolic compounds, amines, steroids, terpenoids and terpen. AgOt1A 

contains many constituents and are valuable sources of new and biologically active molecules possesing 

antimicrobial property.  

 

Keywords : AgOt 1A, Aglaia odorata Lour, endophytic fungi, antimicrobial, TLC – densitometry. 

 

 

PENDAHULUAN 

Endofit mikroorganisme yang dapat berupa 

bakteri atau jamur, hidup di jaringan tumbuhan 

yang sehat. Adanya interaksi endofit dengan 

inangnya dapat dihasilkan  bahan bioaktif yang 

berpeluang digunakan untuk obat, industri dan 

pertanian (Joseph & Priya, 2011). Penelitian untuk 

mencari senyawa berkhasiat antibakteri dan 

antijamur dari jamur endofit, diawali dengan 

mengisolasi jamur endofit dari Alyxia reinwardtii 

(pulasari) dan Aglaia odorata Lour (pacar cina). 

Diperoleh delapan senyawa berkhasiat antimikroba 

dari endofit Lecythophora sp. yang diisolasi dari 

Alyxia reinwardtii. (Sugijanto et al., 2009; 2011). 

Selain pulasari, tumbuhan obat yang diteliti adalah 

pacar cina (Aglaia odorata). Aglaia odorata Lour 

dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk 

demam, kencing nanah, penyakit kulit, dan obat 

gatal. (Gunawan et al., 2001).  Genus Aglaia 

merupakan sumber senyawa aglain, rocaglamid dan 

golongan dolabellane yang berkhasiat sitotoksik, 

antibakteri, antifungi, antiviral, molluskisida dan 

fitotoksik. (Cai et al., 2010). Endofit yang telah 

diisolasi dari Aglaia odorata didapatkan 135 isolat 

(Sugijanto et al., 2003). Pada penelitian awal 

ekstrak 11 isolat dari Aglaia odorata tersebut 

menunjukkan aktivitas antimikroba. Sejalan dengan 

upaya untuk mendapatkan antibakteri dan antifungi 

dari endofit, tujuan penelitian ini adalah mengkaji 

aktivitas antimikroba dan konstituen kimia  jamur 

endofit AgOt1A (belum diidentifikasi) yang 

diisolasi dari Aglaia odorata. AgOt1A dikultivasi 

dalam media Malt Ekstrak (ME) cair, diekstraksi, 

difraksinasi. Fraksi–fraksi tersebut dikaji aktivitas 

antimikroba dan kandungan senyawa kimianya 

secara KLT-Densitometri dan reaksi warna. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan:  

Jamur endofit (belum diidentifikasi, kode AgOt 

1A) diisolasi menurut prosedur Sugijanto et al., 

2009 dari batang Aglaia odorata Lour, yang 

diperoleh dari Kebun Raya Purwodadi.  

Bahan media:  agar (food grade), Malt extract 

(ME) (E. Merck), Saboroud 2% dextrose broth 

(Oxoid, CMI), Potatoes Dextrose Agar (PDA) 

(Difco). Bahan kimia NaCl (p.a., E. Merck), etil 

asetat, metanol, n-heksan, dikhlorometan p.a. 

(Mallinckrodt Baker Inc. Philipsburg, NJ), 
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kloroform (p.a., E.Merck), pelat KLT Silicagel 60 

F254, Silica gel 60 G for column chromatography 

(E.Merck). Mikroba uji Staphylococcus aureus 

ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 8739 dan 

Candida albicans ATCC 10231 dari PT. Widatra 

Bhakti. 

 

Alat:   

Autoclave (Huxley HL–340 Speedy), Laminair 

Air Flow Cabinet (LAFC) (Dalton), Öse, 

rotavapour Laborota 4000 (Heidolph), timbangan 

analitik (MettlerToledo AB 204-s), pH-meter 

(Fischer Accumet Model 230A). inkubator 

(Memmert),  mikropipet (Soccorex calibra 822), 

Camag TLC Scanner 3 Cat no 027.6485 Ser 

no.141101 dan alat gelas. 

 

Metode Kerja: 

1. Pengamatan Makroskopis Jamur 

Satu Öse jamur AgOt 1A umur 5-7 hari 

diinokulasikan pada bagian tengah media Malt 

Extract Agar (MEA) di cawan petri, diinkubasi 3 

hari hingga 4 minggu pada suhu kamar. Koloni 

yang terbentuk diamati secara makroskopis 

(Demain & Solomon, 1986; Sugijanto, 2008). 

 

2. Pengamatan Mikroskopis Jamur 

Satu Öse jamur AgOt 1A usia 5-7 hari 

diinokulasikan pada media MEA di gelas objek 

secara aseptis, diinkubasi 3 - 5 hari pada suhu 

kamar. Koloni yang terbentuk diamati secara 

mikroskopis (Demain & Solomon, 1986; Sugijanto, 

2008). 

 

3. Kurva Pertumbuhan Jamur AgOt 1A 

Satu Öse AgOt 1A ditumbuhkan di media cair 

ME secara kultur diam. Setiap minggu miselia 

jamur dipisahkan dari kaldunya dengan 

penyaringan vakum dan dikeringkan pada suhu 50
o 

C selama 2 x 24 jam untuk mencapai berat konstan. 

Diukur berat sel keringnya setiap minggu hingga 

minggu ke-enam, dan dialurkan dalam grafik berat 

sel kering vs waktu (Sugijanto, 2008). 

 

4. Kultivasi Jamur AgOt 1A  

Diambil satu Őse AgOt 1A dari kultur 

persediaan, ditumbuhkan 7 hari dalam MEA 

sebagai inokulum. Dimasukkan satu Öse AgOt 1A 

dalam 40 ml ME cair (pH 5,2-5,6; suhu kamar) 

diinkubasi secara kultur diam (static culture). 

Sesuai kurva pertumbuhan, pada fase stasioner 

dipanen (Sugijanto, 2008).  

 

5. Ekstraksi dan Fraksinasi Ekstrak Etil Asetat 

Jamur Endofit AgOt 1A 

Setelah dipanen kultur jamur dihomogenkan 

dengan diblender, diekstraksi dengan etil asetat tiga 

kali. Ekstrak dipekatkan pada 35
0
C dengan vaccum 

rotavapor. Ekstrak etil asetat (±3g) difraksinasi 

secara kromatografi kolom dengan eluen n-heksan, 

etil asetat dan metanol secara gradien 20%. Hasil 

kromatografi kolom, diperoleh fraksi-fraksi. 

 

6. Uji Aktivitas Antimikroba  

Mikroba uji digunakan bakteri Gram positip 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, Gram  negatip 

Escherichia coli ATCC 8739 dan jamur Candida 

albicans ATCC 10231.  

Suspensi mikroba uji dengan transmitan 25% 

ditambahkan 5,0 μL ke dalam nutrient agar cair 

steril. Larutan streptomisin sulfat 100 ppm 

sebanyak 10,0 μL sebagai kontrol positif antibakteri 

dan larutan ketokonazol sebagai pembanding untuk 

antifungi. Larutan uji masing-masing fraksi 

digunakan 0,2 mg/disk. Media uji untuk antifungi 

digunakan Sabouroud Dextrose Agar, sedang 

nutrien agar untuk antibakteri. Diinkubasi pada 37
o
 

C untuk bakteri selama 24-48 jam, dan 30-32
o
 C 

untuk jamur (Doughari, 2006). 

 

7. Analisis dengan KLT – Densitometri  

Fraksi-fraksi yang diperoleh dilakukan 

kromatografi lapis tipis dengan  berbagai sistem 

eluen dengan penampak noda UV 254 nm dan 

reaksi warna dengan pereaksi anisaldehid-H2SO4, 

cerri-H2SO4, Dragendorf, ninhidrin, dan FeCl3. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.Hasil Pengamatan Makroskopis Jamur Endofit 

AgOt 1A. 

Jamur Endofit AgOt 1A mampu tumbuh baik 

pada ke-empat jenis media yang digunakan. Pada 

media MEA dan PDA AgOt 1A tumbuh lebih cepat 

dibanding yang lain. Selanjutnya dipilih MEA 

sebagai media pertumbuhan, karena dapat 

menumbuhkan dengan baik dalam jangka waktu 

pendek, nutrisinya lengkap, dan media tersebut 

berasal dari tumbuhan (Rusman, 2006). 
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Gambar 1. Bentuk koloni jamur endofit Agot 1A 

yang diisolasi dari Aglaia odorata pada (1) media 

Czapek-Dox Agar, (2) media Malt Extract Agar, (3) 

media Potato Dextrose Agar dan (4) media 

Sabouroud Dextrose Agar dalam usia 4 minggu. 

 

2. Hasil Pengamatan Mikroskopis Jamur  

Pada pengamatan dengan perbesaran 1000 kali, 

tampak bentuk hifanya bersekat dan juga bentuk 

spora AgOt1A (Gambar  2).  

 

   
Gambar 2. Bentuk hifa (kiri) dan spora (kanan) 

jamur endofit Agot 1A yang diisolasi dari Aglaia 

odorata pada media Malt Extract Agar, pada 

pengamatan hari ke-5 dengan perbesaran 1000 x. 

 

Kurva pertumbuhan jamur AgOt 1A 

Hasil kurva pertumbuhan AgOt1A (gambar 3) 

dapat dilihat pertumbuhan mencapai maksimal pada 

minggu ke-empat. Pada minggu ke-lima sudah 

terjadi penurunan atau jamur memasuki fase 

kematian, sehingga panen dilakukan pada minggu 

ke-empat / 28 hari. Pertimbangan yang lain produk 

senyawa yang dihasilkan ada yang dipengaruhi 

waktu kultivasi seperti yang terjadi pada 

Pestalotiopsis sp. dari Taxus brevifolia yang 

menghasilkan derivat humulane jika kultur umur 46 

hari (terlalu tua) (Pulici et.al., 1997). 

 

 

Gambar 3. Kurva pertumbuhan jamur endofit 

AgOt 1A pada media Malt Extract (ME) cair. 

 

4. Hasil Kultivasi, Ekstraksi dan Fraksinasi Jamur 

AgOt 1A  

Kultivasi massal dilakukan dalam 792 botol 

(63,3 L), diperoleh 3,78 g ekstrak etil asetat. Etil 

asetat dipilih karena dapat mengekstraksi dengan 

baik, metabolitnya lebih mudah dipisahkan dan 

diisolasi dengan teknik kromatografi. Beberapa uji 

bioassay ekstrak etil asetat menunjukkan hasil yang 

lebih aktif daripada ekstrak dengan pelarut lain 

seperti n-butanol dan n-heksan (Rusman, 2006). 

Hasil fraksinasi didapatkan 17 fraksi.  

 

5. Hasil Uji Aktivitas Antimikroba  

Diperoleh 17 fraksi dari ekstrak etil asetat Agot 

1A, namun karena berbagai keterbatasan maka uji 

aktivitas hanya dilakukan terhadap fraksi 1-12. 

Hasil uji antimikroba menunjukkan fraksi  ke-tujuh 

positip terhadap Escherichia coli ATCC 8739 dan 

daya hambatnya bertahan hingga 48 jam. Fraksi ke-

satu aktivitas antimikrobanya positip pada 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, demikian juga 

fraksi ke-3-6, tetapi diameter hambatan berkurang 

setelah 48 jam. Terhadap Candida albicans ATCC 

10231 tidak ada fraksi yang menunjukkan aktivitas 

antifungi. Hasil negatif dapat disebabkan dalam 

fraksi tersebut tidak mengandung senyawa aktif 

3 

4 

1 

2 
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atau ada senyawa aktif berkhasiat antimikroba 

tetapi kadarnya sangat kecil sehingga aktivitas 

antimikroba tidak terlihat. Dalam hal ekstraknya 

menunjukkan aktifitas tetapi fraksinya ada yang 

tidak aktif hal ini dimungkinkan karena aktivitas 

tersebut dihasilkan dari kombinasi berbagai 

metabolit yang ada sementara pada fraksi-fraksi 

metabolit tersebut telah terbagi (Das et al., 2011). 

Selain itu metode difusi cakram tidak cocok untuk 

sampel yang bersifat non polar atau yang tidak larut 

air karena sulit berdifusi ke dalam agar. 

Kemungkinan lain disebabkan kepekaan galur 

mikroba uji  terhadap senyawa antimikroba yang 

berbeda, volume inokulum mikroba uji yang relatif 

besar sehingga kerapatannya sangat tinggi, pH 

media, dan ukuran partikel yang kurang 

sesuai(Valgas et al., 2007).  

 

Tabel 1. Diameter zona hambat pertumbuhan 

mikroba (dalam mm) dari fraksi ekstrak etil asetat 

jamur endofit AgOt 1A terhadap mikroba uji 

Escherichia coli ATCC 8739. 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 2. diameter zona hambat pertumbuhan 

mikroba (dalam mm) dari fraksi ekstrak etil asetat 

jamur Agot 1A terhadap mikroba uji 

Staphylococcus aureus ATCC 6538. 

 

 

6. Hasil Analisis metabolit AgOt 1 A dengan KLT 

– Densitometri  

Fraksi-fraksi hasil pemisahan dianalisis secara KLT 

dengan eluen sesuai hasil optimasi (Tabel 3) 

dengan penampak noda UV dan pereaksi warna 

untuk mengetahui golongan senyawa yang 

terkandung di dalamnya. 

 

Tabel 3. Eluen hasil optimasi untuk KLT fraksi-fraksi  

Fraksi  Eluen untuk KLT 

1 dan 2 H : EtOAc :MeOH = 7:3:1  

3 hingga 14 H : EtOAc : CHCl3: MeOH = 

4:3:2:2. 

15 dan 16 CHCl3: MeOH = 3:2 

17 CHCl3: MeOH = 3,5:6,5.   

  

 

 Keterangan: 

H = n-heksan 

EtOAc = etil asetat 

CHCl3 = kloroform 

MeOH = metanol  
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Golongan senyawa dapat diprediksi dari 

reaksinya terhadap pereaksi warna, kelarutan, Rf 

dan karakteristik spektra UV-nya. Apabila suatu 

substansi memiliki λ maksimum 250–260 nm, 

kemungkinan substansi tersebut mengandung gugus 

aromatis seperti asam amino aromatis, fenol 

sederhana, dan juga purin atau pirimidin (Harborne, 

1998). Serapan pada λ 200 – 400 nm menunjukkan 

adanya senyawa yang memiliki gugus aromatis atau 

senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi. (Fried 

& Sherma, 1999). Anisaldehid-H2SO4 dapat 

mendeteksi adanya senyawa steroid, golongan 

prostaglandin, gula, fenol, glikosida, sapogenin, 

minyak esensial dan mikotoksin yang tampak 

sebagai noda berwarna biru-ungu (Spangenberg et 

al., 2011). Menurut Harborne (1998), anisaldehid-

H2SO4 dapat mengidentifikasi senyawa 

iridoid/lakton monoterpen dengan memberi warna 

biru, merah ungu, ungu, dan oranye serta senyawa 

triterpenoid dan steroid yang ditandai dengan warna 

biru dan hijau. Selain kedua penampak noda 

tersebut, juga digunakan penampak noda ninhidrin, 

Cerri-H2SO4, FeCl3, dan Dragendorf. Ninhidrin 

digunakan untuk mendeteksi senyawa amina, noda 

akan berwarna merah muda dengan pemanasan 

80°C apabila mengandung senyawa amina primer, 

dan berwarna kuning apabila mengandung senyawa 

amina sekunder. Pereaksi Dragendorf digunakan 

untuk mendeteksi senyawa golongan alkaloid, yang 

apabila positif, noda akan berwarna oranye. FeCl3 

dapat mendeteksi senyawa fenol dan fenolik steroid 

yang bila positif akan menghasilkan warna biru 

gelap/hitam, dengan flavonoid memberi warna 

merah atau biru-violet atau hijau – merah kehijauan 

(Spangenberg et al., 2011). Cerri-H2SO4  

mendeteksi golongan terpenoid dengan adanya 

warna coklat (Riaz et al., 2012). Pada deteksi 

dengan pereaksi Dragendorf, semua fraksi hasilnya 

negatif, menunjukkan tidak ada fraksi yang 

mengandung alkaloid. Alkaloid di alam dalam 

bentuk basa dan dipisahkan dari kandungan lainnya 

sebagai garamnya dengan menambahkan pelarut 

bersifat asam lemah, kemudian diendapkan dengan 

amonia pekat (Harborne, 1998). Hasil negatif dalam 

penelitian ini, dapat disebabkan metode ekstraksi 

yang dilakukan tidak secara khusus untuk 

mendapatkan senyawa alkaloid. 

Terdapat noda berwarna hijau dengan 

anisaldehid-H2SO4 kemungkinan terdapat senyawa 

sterol. Seperti diketahui jamur umumnya memiliki 

ergosterol sebagai penyusun dinding sel (Sindhu, 

2010). Analisis dengan FeCl3, memberikan hasil 

positif pada fraksi VI, VII, X hingga XIII terdapat 

dua noda berwarna hitam, sedang pada fraksi VIII 

dan XIV terdapat satu noda berwarna hitam. Noda 

berwarna hitam dengan Rf rendah menunjukkan 

adanya senyawa golongan fenol dan atau polifenol, 

bersifat sangat polar sehingga tidak dapat tereluasi 

baik dengan sistim eluen yang digunakan (Sindhu, 

2010; Spangenberg et al.,2011).  

Analisis dengan pereaksi warna Cerri-H2SO4, 

memberikan hasil positif pada semua fraksi, 

kemungkinan terdapat senyawa golongan terpenoid 

(Riaz et al., 2012). Hasil positif ini ditandai dengan 

noda berwarna coklat, ungu, atau hijau. Pereaksi 

ninhidrin menghasilkan noda warna kuning dan 

merah muda pada fraksi III – XVII, diduga terdapat 

senyawa dengan gugus amina di fraksi-fraksi 

tersebut (Spangenberg et al., 2011).  

Noda-noda hasil KLT yang diperoleh ada yang 

kurang terpisah dengan baik, kemungkinan 

disebabkan polaritas antar senyawa yang hampir 

sama. Satu noda bisa saja masih terdiri dari 

beberapa senyawa, terutama yang memiliki 

kedekatan struktur sehingga masih diperlukan 

proses pemisahan, pemurnian dan analisis lebih 

lanjut untuk dapat menentukan struktur senyawa 

metabolit  dengan tepat. Semua fraksi memiliki 

noda berwarna ungu dengan anisaldehid-H2SO4 

yang intensitasnya besar pada Rf 0,78 – 0,80. Hal 

ini dapat terjadi karena ada senyawa-senyawa 

dengan kadar relatif tinggi (mayor components) 

dalam ekstrak jamur endofit AgOt 1A ata senyawa 

memiliki rentang polaritas sangat lebar sehingga 

dapat tereluasi pada berbagai macam polaritas 

eluen. Kemungkinan yang lain noda tersebut masih 

terdiri dari sekumpulan senyawa yang memiliki 

kedekatan struktur sehingga belum dapat 

dipisahkan dengan baik dengan metode yang 

dilakukan. Seperti diketahui pada pemisahan crude 

extract sangat sulit didapatkan pemisahan optimal 

hanya dengan satu tehnik pemisahan (Sarker et al., 

2006) 

Hasil dari pemayaran dengan densitometri, 

semua fraksi memiliki noda yang bersifat UV aktif 

dan memiliki serapan pada λ 200 – 400 nm yang 

menunjukkan senyawa mengandung gugus 

kromofor yang menyerap sinar UV.  Pemayaran 
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dengan densitometri diharapkan didapatkan data 

spektra UV, namun karena belum didapatkan 

pemisahan yang baik, puncak yang dihasilkan 

belum dapat memberikan informasi yang berguna. 

Hal ini mengingat dari satu noda yang dihasilkan 

belum tentu mengandung satu senyawa. Disarankan 

untuk melakukan isolasi, pemurnian dan analisis 

lebih lanjut senyawa-senyawa yang ada dalam 

endofit AgOt 1A. Berbagai senyawa penting seperti 

golongan fenol, fenolik, kuinon, flavon, flavonoid, 

flavonol, poliamin, tanin dan kumarin diketahui 

menunjukkan efek antimikroba sebagai mekanisme 

pertahanan diri terhadap mikroba patogen (Das et 

al., 2010). 

 

Tabel 3. Data Rf, dan warna fraksi-fraksi ekstrak 

jamur endofit AgOt 1A dengan penampak noda 

sinar UV 254 nm dan anisaldehid H2SO4. 

Fraksi / Eluen 

KLT 

Rf dengan 

penampak noda : 
Warna 

dengan 

anisalde-

hid H2SO4 

UV Λ 

254 

nm 

anisaldehid 

H2SO4 

I 

0,55 - 

Ungu 

 
0,60 - 

0,76 0,76 

- 0,89 

II  

- 0,66 

Ungu 0,75 0,75 

- 0,89 

III   

- 0,06 

Ungu 

0,30 0,30 

0,58 0,58 

0,65 0,65 

- 0,70 

0,78 0,78 

- 0,89 

IV  

- 0,03 

Ungu 

- 0,48 

0,54 0,54 

0,58 0,58 

- 0,63 

0,78 0,78 

- 0,89 

 

 

 

 

V  

- 0,03 Biru 

0,34 - - 

0,46 0,46 Hijau 

0,54 0,54 ungu 

- 0,78 ungu 

VI  

- 0,03 biru 

0,13 - - 

0,35 0,35 Ungu 

0,46 0,46 Ungu 

- 0,78 ungu 

VII  

0,08 0,08 Hijau 

- 0,16 Kuning 

0,19 0,19 Merah 

0,24 0,24 Biru 

0,35 0,35 Hijau 

0,41 0,41 Ungu 

0,46 0,46 Ungu 

0,51 - - 

0,58 - - 

0,78 0,78 Ungu 

VIII  

 

0,05 0,05 Biru 

0,06 - - 

0,37 - - 

0,46 - - 

0,56 0,56 Ungu 

- 0,80 ungu 

IX  0,80 0,80 ungu 

X  

0,04 - - 

0,06 0,06 Biru 

0,26 0,26 Coklat 

0,39 0,39 Ungu 

0,46 - - 

0,52 - - 

- 0,80 ungu 

XI  

 

- 0,00 Biru 

0,11 0,11 Merah 

0,26 0,26 Merah 

0,30 0,30 Merah 

- 0,80 ungu 

XII  

 

- 0,00 Biru 

0,04 - - 

0,11 0,11 Merah 

0,24 0,24 Merah 

- 0,26 Merah 

0,30 0,30 Merah 

0,37 - - 

0,46 - - 

- 0,80 ungu 

 

 

 

- 0,00 Biru 

0,04 - - 

0,11 0,11 Merah 
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XIII  

 

- 0,18 Merah 

0,26 0,26 Merah 

0,30 0,30 Merah 

- 0,80 ungu 

XIV  

 

- 0,00 Hijau 

0,05 - - 

0,10 0,10 Hijau 

- 0,19 Hijau 

0,25 0,25 Hijau 

0,35 - - 

- 0,78 Ungu 

 

XV  

  

0,02 - - 

- 0,51 Ungu 

0,85 0,85 Ungu 

 

XVI  

 

0,08 0,08 Hijau 

0,21 0,21 Hijau 

- 0,85 Ungu 

XVII  

 

- 0,13 Hijau 

0,31 0,31 Ungu 

0,40 0,40 Ungu 

0,60 0,60 Biru 

0,69 0,69 Ungu 

- 0,83 Ungu 

 

KESIMPULAN 

Didapatkan 17 fraksi hasil pemisahan ekstrak 

etil asetat endofit AgOt 1A dengan kromatografi 

kolom. Jamur endofit AgOt 1A mengandung 

berbagai metabolit, yang memiliki aktifitas sebagai 

antimikroba. Hasil uji antimikroba ke 12 fraksi 

menunjukkan fraksi ke-tujuh positip menghambat 

Escherichia coli ATCC 8739. Fraksi ke-satu, ke-

tiga hingga ke-enam positip terhadap 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 sedang semua 

fraksi negatif terhadap Candida albicans ATCC 

10231.  Ekstrak etil asetat jamur endofit AgOt 1A 

mengandung senyawa kimia yang memiliki gugus 

aromatis dan atau ikatan rangkap terkonjugasi. 

Berdasarkan reaksi dengan ninhidrin, cerri-H2SO4, 

anisaldehid-H2SO4 dan FeCl3 dalam fraksi-2 

tersebut didapatkan senyawa dengan gugus amina, 

fenol dan fenolik, steroid, senyawa terpenoid dan 

terpen. Berbagai senyawa kimia dalam ekstrak 

endofit AgOt 1A yang terbukti menghambat 

mikroba tersebut perlu dipisahkan, dimurnikan 

untuk diteliti lebih lanjut dan dikembangkan 

sebagai bahan obat dengan menguji efikasi dan 

keamanannya. 
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