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ABSTRACT 

AgOt 16B is one of endophytic fungi was isolated from Aglaia odorata. The aim of this study was to assay 

antimicrobial activity of the fractions of ethyl acetate extract from endophytic fungi AgOt 16B derived from 

Aglaia odorata against Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 8739 and Candida albicans 

ATCC 10231 by disc diffusion method. The result showed that only 10
th

 fraction had antimicrobial activity 

against Staphylococcus aureus ATCC 6538. Based on these result, it’s important to isolate of the active 

substances from the 10
th
 fraction. 
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PENDAHULUAN 

Saat ini, senyawa antimikroba baru sangat 

diperlukan sebab telah timbul resistensi pada 

berbagai bakteri patogen, adanya beragam virus 

baru, peningkatan prevalensi infeksi pada pasien 

dengan transplantasi organ. Sementara itu 

meningkatnya infeksi beragam jenis jamur yang 

belum dikenal juga menunjukkan seriusnya 

masalah-masalah medis yang belum bisa diatasi 

saat ini (Strobel et al., 2005). 

Pada dekade terakhir ini dikembangkan 

pemanfaatan mikroba khususnya jamur sebagai 

sumber obat. Eksplorasi metabolit sekunder dari 

jamur dimulai dari penemuan penisilin (1928) 

setelah itu ditemukan kloramfenikol, griseofulvin 

dan antimikroba lainnya. Kemudian diikuti 

penemuan siklosporin A dan lovastatin, metabolit 

jamur yang berfungsi sebagai imunosupresan dan 

agen antihiperlipidemia (Rusman, 2006). 

Di antara beragam mikroorganisme yang 

tumbuh subur di lingkungan tropis seperti 

Indonesia, jamur endofit memiliki arti penting 

sebagai sumber bahan bioaktif. Endofit adalah 

bakteri (termasuk Actinomycetes) atau jamur, yang 

hidup dengan membentuk koloni inter- dan/atau 

intra-seluler pada jaringan sehat dari tumbuhan 

inangnya (Tan dan Zou, 2001). Endofit dapat 

menghasilkan senyawa dengan berbagai aktivitas 

biologis, diantaranya: antibakteri, antifungi, 

antiviral, antikanker, antioksidan, insektisida, 

antidiabetes, immunosupresan, dan antimalaria 

(Tejesvi et al., 2007; Ding et al., 2010).  

Beberapa jenis endofit dapat memproduksi 

senyawa yang sama dengan inangnya, sehingga 

produksi melalui fermentasi endofit diharapkan 

dapat mengurangi pemanfaatan senyawa alami yang 

diambil dari tanaman yang tumbuhnya 

lambat/langka, serta dapat memelihara 

keanekaragaman hayati dunia yang terus berkurang. 

Endofit merupakan sumber produk bernilai 

ekonomis tinggi dari mikroba yang dapat 

diproduksi secara lebih mudah dan ekonomis 

(Strobel dan Daisy, 2003). Contohnya mikroba 

endofit Taxomyces andrenae dari tumbuhan Taxus 

brevifolia menghasilkan antikanker Taxol
®
 dan 

Colletotrichum gloeosporioides dari tumbuhan 

Artemisia mongolica menghasilkan coiletotric acid 

yang memiliki aktivitas antibakteri dan antifungi 

(Tejesvi et al., 2007).  

Kekayaan tumbuhan obat Indonesia telah 

dikenal dunia, salah satunya Aglaia odorata Lour 

(pacarcina) yang termasuk familia Meliaceae, 

berkhasiat mengatasi perut kembung, sukar 

menelan, batuk, pusing, memar, bisul, dan diare 

(Hariana, 2005). Tanaman ini mengandung 

senyawa alkaloid, saponin, flavonoida, tanin dan 

minyak atsiri (Setiawati et al., 2008). Beberapa 

kandungan pacar cina yang telah diteliti antara lain 

turunan rokaglamid yang memiliki aktivitas 

antikanker, antijamur dan insektisida; aglain, odorin 

dan odorinol yang memiliki aktivitas antitumor dan 

antileukemia (Ding et al., 2010). 

Tanaman ini dipilih dan memenuhi kriteria 

Strobel dan Daisy (2003) untuk diisolasi jamur 

endofitnya yang ternyata mengandung jamur 

endofit sangat kaya, salah satunya belum 
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dideterminasi dan diberi kode AgOt 16B. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, ekstrak 

etil asetat jamur endofit AgOt 16B memiliki 

aktivitas antimikroba terhadap Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus. Pada penelitian ini 

dilanjutkan untuk menguji aktivitas antimikroba 

fraksi-fraksi yang diperoleh dari ekstrak tersebut 

untuk nantinya diharapkan dapat diisolasi senyawa 

aktif yang terkandung didalamnya.  

 

METODE PENELITIAN 

Alat: 

Timbangan analitik (Alsep; Adventura 

OHAUS), autoclave (Huxley HL-340 Speedy), 

Laminair Air Flow Cabinet (Dalton), 

spektrofotometer (Bausch and Lomb Spectronic 

20), inkubator (Memmert), mikropipet (Soccorex 

calibra 822), rotavapor, rotary shaker, jangka 

sorong dan alat gelas. 

 

Bahan : 

Jamur endofit salah satu yang diisolasi dari 

Aglaia odorata Lour dari Kebun Raya Purwodadi 

menurut prosedur Sugijanto et al., (2009) dan 

belum dilakukan determinasi untuk itu diberi kode 

AgOt 16B.  

Bahan kimia dan media: malt extract (Bacto), 

nutrient broth (Difco),  saboraud-2% dextrose 

broth (Difco), NaCl (p.a Merck), etil asetat, n-

heksana, metanol p.a (Mallinckrodt Baker Inc. 

Philipsburg, NJ), Silica gel 60 G for column 

chromatography, Silica gel 60 F254 (Merck). 

Mikroba uji Staphylococcus aureus ATCC 6538, 

Escherichia Coli ATCC 8739 dan Candida 

albicans ATCC 10231 diperoleh dari PT. Widatra 

Bhakti. 

 

Metode : 

1. Pengamatan makroskopis jamur endofit AgOt 

16B 

Diambil satu Öse jamur endofit Agot 16B yang 

berusia 5-7 hari diinokulasikan pada media Malt 

Extract Agar dalam cawan petri, dilapisi dengan 

paraffin film, diinkubasi 2 minggu pada suhu kamar 

dan dilakukan pengamatan makroskopis terhadap 

koloni jamur yang terbentuk (Sugijanto et al., 

2009). 

 

 

2. Pengamatan mikroskopis jamur endofit AgOt 

16B 

Diambil satu Öse Agot 16B usia 5-7 hari 

diinokulasikan pada  media Malt Extract Agar pada 

permukaan gelas objek secara aseptis, diinkubasi 5 

hari suhu kamar dan dilakukan pengamatan 

mikroskopis terhadap koloni yang terbentuk. 

 

3. Kurva pertumbuhan jamur endofit AgOt 16B 

Satu Öse AgOt 16B umur 5-7 hari 

diinokulasikan ke Malt Extract cair, diinkubasi 5 

minggu pada suhu kamar. Hasil penimbangan berat 

sel kering setelah dipanen dan dipanaskan 48 jam 

pada suhu 50
0
C, dibuat kurva pertumbuhan antara 

berat sel kering terhadap waktu (hari). 

 

4. Kultivasi, ekstraksi dan fraksinasi ekstrak 

AgOt 16B 

Kultivasi jamur endofit dilakukan secara kultur 

diam (statis) dalam media cair malt extract, pH 5,6 

suhu kamar, 28 hari (Sugijanto et al., 2009). 

Apabila tidak terjadi kontaminasi, dilakukan 

pemanenan dan seluruhnya diekstraksi dengan etil 

asetat. Fraksinasi ekstrak digunakan Silica gel 60 

for column chromatography dieluasi gradien 25 % 

dengan  n-heksan - etil asetat - metanol dilanjutkan 

dengan metanol 100% dan 80%. Tiap-tiap fraksi 

ekstrak yang didapat diuji aktivitas antimikrobanya. 

 

5. Uji aktivitas antimikroba dengan metode 

difusi cakram 

Uji aktivitas antimikroba dilakukan secara difusi 

cakram. Larutan uji terdiri dari kontrol positif 

(larutan streptomisin 100 ppm dan ketokonazol 10 

ppm), kontrol negatif (etil asetat), larutan fraksi uji 

(1000 ppm), diinkubasi 37
o
C, 24-48 jam untuk 

bakteri dan 30-32
o
C untuk jamur (Doughari, 2006 

dengan modifikasi) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Pengamatan Mikroskopis dan 

Makroskopis jamur endofit AgOt 16B 

Hasil pengamatan mikroskopis disajikan pada 

gambar 1, terlihat adanya spora, inti sel dan sekat 

antar sel pada hifa yang terbentuk sempurna. 

Gambaran makroskopis disajikan pada gambar 2, 

menunjukkan pada media Potato Dextrose Agar, 

Czapek Dox Agar dan Saboraud Dextrose Agar, 

pertumbuhan miselia ke arah atas dan juga 
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menembus ke dalam media, tetapi pada media Malt 

Extract miselia hanya tumbuh ke dalam media. 

Pertumbuhan tercepat terjadi pada media Malt 

Extract dan paling lambat pada media Saboraud 

Dextrose Agar didasarkan pada pengukuran 

diameter koloni yang terbentuk persatuan waktu 

yang sama.  

 

 

Gambar 1. Gambar hifa, spora dan sekat pada 

jamur endofit AgOt 16B yang berumur 5 hari pada 

media malt extract agar dengan perbesaran 1000x. 

 

Kurva pertumbuhan jamur endofit AgOt 16B 

Pengamatan kurva pertumbuhan jamur endofit 

AgOt 16B fase stasioner dicapai pada minggu 

ketiga hingga keempat, sehingga waktu panen 

dipilih minggu keempat. 

 

Hasil kultivasi, ekstraksi dan fraksinasi ekstrak 

etil asetat jamur endofit AgOt 16B 

Diperoleh berat kering ekstrak etil asetat AgOt 16B 

3,03 gram, selanjutnya digunakan dalam fraksinasi 

dan diperoleh 11 fraksi. Ekstraksi metabolit jamur 

endofit AgOt 16B dilakukan sonikasi dengan etil 

asetat untuk memecah sel jamur, sehingga 

metabolit di dalam sel dapat terekstraksi dan dalam 

hal ini ekstrak etil asetat terbukti mengandung lebih 

banyak metabolit dan lebih aktif dibandingkan 

ekstrak n-butanol dan n-heksana (Rusman, 2006). 

Fraksinasi ekstrak dengan kromatografi diperlukan 

untuk mengetahui fraksi manakah dari ekstrak etil 

asetat jamur endofit AgOt 16B yang memiliki 

aktivitas antimikroba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Data berat sel kering jamur endofit AgOt 

16B selama masa inkubasi 1- 5 minggu dengan tiga 

replikasi. 

 

Uji aktivitas antimikroba fraksi-fraksi ekstrak 

etil asetat jamur endofit AgOt 16B 

Berdasarkan penelitian pendahuluan untuk 

mengetahui aktivitas antimikroba dari ekstrak etil 

asetat (crude extract) endofit AgOt 16B, diperoleh 

hasil ekstrak etil asetat endofit AgOt 16B memiliki 

aktivitas terhadap mikroba uji Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli. Berdasarkan hasil 

tersebut, diduga ada fraksi-fraksi ekstrak etil asetat 

jamur endofit AgOt 16B yang memiliki aktivitas 

antimikroba. Diharapkan dari fraksi aktif tersebut 

nantinya dapat dilakukan isolasi senyawa aktif. 

Hasil uji aktivitas antimikroba fraksi-fraksi ekstrak 

etil asetat jamur endofit AgOt 16B pada kadar 1000 

ppm (Hoffman et al., 1993) terhadap tiga mikroba 

uji, yaitu Staphylococcus aureus ATCC 6538, 

Escherichia coli ATCC 8739 dan Candida albicans 

ATCC 10231 ternyata tidak ada fraksi yang 

memberikan daya hambat. Selanjutnya, dengan 

asumsi kadar senyawa aktif yang terkandung 

didalamnya sangat kecil dilakukan uji dengan kadar 

10.000 ppm (Taechowisan dan Lumyong, 2003) 

sehingga diperoleh kadar masing-masing 200 

µg/disk. Kontrol positif digunakan streptomisin 

sulfat untuk bakteri dan ketokonazol  untuk jamur 

(Wang et al., 2006). Hasil uji didapatkan fraksi 

kesepuluh memberikan daya hambat terhadap 

S.aureus ATCC 6538 dengan diameter antara 8,80-

12,40 mm, sedangkan fraksi yang lain tidak 

memberikan zona hambat pada ketiga mikroba uji. 

Hal ini dapat disebabkan fraksi tersebut tidak 

mengandung senyawa antimikroba, atau fraksi 

mengandung senyawa dengan aktivitas 

antimikroba, tetapi kadarnya kecil, sehingga 

aktivitasnya tidak teramati. Kemungkinan lain, 

kurang sesuainya  galur mikroba uji, pH media, 

volume inokulum atau komposisi media kultur yang 

digunakan (Rios et al., 1988).  

Waktu  

(Minggu) 

Berat Miselia Kering  (g) 

(rata-rata ± SD) 

1 

2 

3 

4 

5 

0,0083 ± 0,0005 

0,0134 ± 0,0008 

0,0271 ± 0,0004 

0,0251 ± 0,001 

0,0228 ± 0,0012 
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Gambar 2. Bentuk koloni jamur endofit AgOt 16B yang berumur 2 minggu pada media Czapek Dox Agar (kiri 

atas), Malt Extract (kanan atas),  Potato Dextrose Agar (kiri bawah) dan Saboraud Dextrose Agar (kanan 

bawah). 

 

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antimikroba fraksi-fraksi ekstrak etil asetat jamur endofit AgOt 16B terhadap 

Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 dan Candida albicans ATCC 10231. 

Fraksi 

ke- 

Mikroba Uji 

E.coli S.aureus C.albicans 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 - - - 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

9 - - - 

10 - + - 

11 - - - 

Keterangan: +: memiliki aktivitas; -: tidak memiliki aktivitas 

 

Tabel 3. Diameter zona hambat fraksi dari ekstrak etil asetat jamur endofit AgOt 16B terhadap S.aureus ATCC 

6538 setelah inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam dan 48 jam. 

Larutan uji 

Diameter zona 

hambat (mm) ± SD 

Setelah 

24 jam 

RSD 

(%) 

Setelah 48 

jam 
RSD (%) 

F-1 -  -  -  -  

F-2 -  -  -  - 

F-3 -  -  -  - 

F-4 -  -  -  - 

F-5 -  -  -  - 

F-6 -  -  -  -  

F-7 -  -  -  - 

F-8 -  -  -  - 
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Strep.= Streptomisin sulfat; EtOAc= etil asetat; F=fraksi 

 

Dimungkinkan pula adanya fenomena efek 

sinergis atau aditif dalam ekstrak atau campuran 

yang sering menyebabkan hilangnya aktivitas 

setelah fraksinasi (Cos et al., 2006). Hal ini dapat 

terjadi mengingat fraksi yang diuji masih terdiri 

dari beberapa senyawa. Ada beberapa fraksi yang 

menunjukkan pertumbuhan bakteri uji di sekitar 

disk lebih sedikit. Hal ini dapat disebabkan fraksi 

uji yang bersifat terlalu asam atau terlalu basa, 

sehingga pertumbuhan bakteri uji terhambat 

(Valgas et al., 2007). Pada pengamatan 24 dan 48 

jam, terjadi perubahan diameter zona hambat dari 

fraksi kesepuluh pada mikroba uji Staphylococcus 

aureus ATCC 6538 menjadi lebih kecil. Hal ini 

dapat berarti bahwa fraksi kesepuluh bersifat 

bakteriostatik, namun hal ini perlu dipastikan lebih 

lanjut.  

Diameter zona hambat fraksi kesepuluh lebih 

besar dibandingkan diameter zona hambat ekstrak, 

hal ini dapat disebabkan jumlah senyawa pada 

fraksi lebih sedikit dibandingkan ekstrak, sehingga 

dengan konsentrasi yang sama kadar senyawa aktif 

di ekstrak lebih sedikit daripada di fraksi. 

Kemungkinan yang lain, di ekstrak terdapat 

senyawa yang bersifat antagonis terhadap senyawa 

aktif di ekstrak, namun tidak terdapat di fraksi.  

Hasil penelitian ini agak berbeda dengan hasil 

penelitian pendahuluan yang menunjukkan adanya 

aktivitas ekstrak pada Escherichia coli ATCC 8739. 

Hal ini dapat disebabkan perbedaan metode dan 

jumlah larutan uji yang digunakan. Pada penelitian 

pendahuluan digunakan metode difusi sumuran 

(well diffusion methode) dan konsentrasi larutan uji 

yang lebih pekat.  

Mengkaji golongan senyawa apakah yang ada di 

fraksi-fraksi tersebut dilakukan analisis KLT 

dengan fase diam silicagel F254 dengan beragam 

eluen dan penampak noda. Semua fraksi 

memberikan hasil positip terhadap penampak noda 

sinar UV ƛ254 nm menunjukkan adanya senyawa 

dengan gugus aromatis dan positip dengan pereaksi 

anisaldehid-asam sulfat (Aji, 2012), yang berarti 

terdapat golongan terpenoid dan sterol (Sindhu, 

2010). Hasil KLT dengan penampak noda ceri-

asam sulfat menguatkan kemungkinan adanya 

senyawa terpen (Tauheeda et al., 2012), kecuali 

fraksi kesepuluh yang negatif. Tidak ada fraksi 

yang positip dengan pereaksi Dragendorf untuk 

alkaloid tetapi beberapa fraksi menunjukkan hasil 

positip timbulnya noda hitam dengan pereaksi 

FeCl3 (Aji, 2012), yang menandakan terdapat 

golongan fenol atau polifenol (Sindhu, 2010).  

Terhadap fraksi kesepuluh disarankan dilakukan 

isolasi senyawa yang terkandung didalamnya dan 

uji aktivitas terhadap isolatnya. Mengingat potensi 

yang besar jamur endofit sebagai sumber senyawa 

aktif antimikroba, perlu dilakukan uji aktivitas 

dengan galur dan jenis mikroba uji yang lain 

 

KESIMPULAN  

Fraksi kesepuluh ekstrak etil asetat jamur 

endofit AgOt 16B mempunyai aktivitas 

antimikroba terhadap Staphylococcus aureus ATCC 

6538 tetapi tidak ada fraksi yang aktif terhadap 

Escherichia coli ATCC 8739 dan Candida albicans 

ATCC 10231.  
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