
111Jurnal Farmasi Indonesia  ■  Vol. 7 No. 2  ■  Juli 2014

Efek Antimikroba dari Kapang Endofi t Ranting 

Tanaman Biduri

 Shirly Kumala dan Ainun Apriani Pratiwi

Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, 
Jakarta

ABSTRACT: Didymella bryniae strain MA71 endophytic fungus was isolated 
from twigs of Biduri plant (Calotropis gigantea L.Dryand). It has anti yeast 
activity and anti bacterial activity against gram positive and negative bacte-
ria. Secondary metabolites were isolated via fermentation process using PDY 
media for 12 hr. Anti microbial activity of these fermentation product was as-
sessed via agar diffusion method using disk paper. Test result demonstrated 
that extracellular secondary metabolites which was extracted using EtOAc 
were active towards Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli 
ATCC 25922 and Bacillus subtilis ATCC 6633. On the other hand, these EtOAC 
extracted metabolites were also active against Candida albicans ATCC 10231. 
Its inhibitory zone were 17.3 mm, 17.2 mm, 17.41 mm and 11.6 mm respec-
tively. Chloramphenicol was used as positive control for bacteria and nystatin 
for yeast. Overall, the se condary metabolites produced by fermentation of en-
dophytic fungi Didymella bryniae strain MA71 have broad spectrum of anti 
bacterial and yeast activity.

Keywords: endophytic Fungus, shaked fermentation, secondary metabolites, 
antimicrobials, and Calotropis gigantea L. Dryand

ABSTRAK: Kapang endo it Didymella bryoniae galur MA71 yang diisolasi 
dari ranting tanaman Biduri (Calotropis gigantea L. Dryand), mempunyai 
aktivitas anti bakteri terhadap bakteri gram positif, gram negatif dan anti 
khamir. Metabolit sekunder dari hasil fermentasi goyang dalam media PDY 
(Potato Dextrose yeast broth) selama 12 hari digunakan untuk melihat aktivi-
tas antimikroba dengan metode difusi Agar dengan menggunakan pecadang 
kertas cakram.Hasil uji menunjukan dari metabolit sekunder ektraseluler 
yang diektraksi dengan pelarut etil asesat aktif terhadap bakteri Staphylo-
coccus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922 dan Bacillus subti-
lis ATCC 6633. Selain itu juga aktif terhadap khamir Candida albicans ATCC 
10231. DDH (diameter daerah hambat) untuk masing mikroba uji  17.3 mm, 
17.2 mm, 17.41mm dan 11.6 mm. Sebagai kontrol positif untuk uji aktivitas 
anti bakteri digunakan kloramfenikol sedangkan untuk anti khamir digunak-
an nistatin. Secara keseluruhan metabolit sekunder yang diperoleh dari hasil 
fermentasi kapang endo it mempunyai aktivitas anti bakteri spektrum luas 
dan anti khamir

Kata kunci: kapang endo it, fermentasi goyang, metabolit sekunder, anti -
mikroba, dan Calotropis gigantea L. Dryand
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PENDAHULUAN 

Mikroba endo it adalah mikroba yang dapat 
hidup di dalam tanaman inang, dapat berada 
dalam jaringan tanaaman, dalam satu kurun 
waktu tertentu tanpa menyebabkan kerugian 
bagi tanaman inangnya (1, 2). Mikroba endo it 
hidup bersama dalam inangnya bersimbiosis dan 
menghasilkan metabolit sekunder yang mempu-
nyai aktivitas antimikroba, antifungi dan antivi-
rus serta antikanker. Senyawa yang dihasilkan 
oleh mikroba endo it dapat merupakan senyawa 
baru yang bermanfaat dalam pengobatan penya-
kit. Akhir-akhir ini banyak peneliti menggunakan 
mikroba endo it untuk mendapat senyawa aktif 
yang dapat dikembangkan untuk menjadi bahan 
baku obat yang bermanfaat dalam bidang kese-
hatan khususnya farmasi. 

Kapang endo it yang mempunyai aktivitas 
antimikroba telah diisolasi dari tanaman Biduri 
(Calotropis gigantea L.Dryand ). Biduri meru-
pakan tanaman obat yang banyak digunakan oleh 
masyarakat, daun dan ranting digunakan untuk 
pengobatan : kudis, luka, borok, sariawan, gatal 
pada cacar air (varicella), campak (measles), de-
mam, dan batuk (3,4)

Dari hasil isolasi kapang endo it pada ranting 
Biduri diperoleh 4 isolat tunggal (murni) salah 
satu isolat yang mempunyai aktivitas paling be-
sar adalah isolat Didymella bryoniae. Isolat ini 
mempunyai potensi yang baik untuk dikembang-
kan dalam bidang farmasi. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bahan 
Isolat dari ranting tanaman Biduri (Calotropis 

gigantea L.Dryand), pelarut organiK PA, n-Hek-
sana, Etil asetat, n-Butanol, media PDA, media 
PDY, Mikroba uji yang digunakan Staphylococcus 
aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, 
Bacillus subtilis ATCC 6633, dan Candida albicans 
ATCC 10231. Antibiotik pembanding kloramfe-
nikol dan nistatin.

Cara Kerja

Isolasi mikroba endofi t

Untuk mendapat isolat tunggal (isolat murni) 
dilakukan isolasi mikroba endo it dengan metode 
tanam langsung. Potongan ranting tanaman biduri 
dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan 
kotoran yang menempel pada ran ting. Setelah 
itu dipotong sebesar 2 cm, Potongan membujur 
ini kemudian dilakukan sterilisasi permukaan. 
Potongan-potongan tersebut direndam dalam 
larutan alkohol 75% selama 1 menit, dilanjutkan 
dalam larutan pemutih (NaOCl 5%) selama 5 me-
nit kemudian dibilas dengan alkohol 75% selama 
30 detik, dibilas dengan aquadest steril selama be-
berapa kali lalu dibelah secara melintang menjadi 
sama besar untuk masing-masing bagian, letak-
kan diatas media PDA de ngan posisi permukaan 
belahan menempel pada medium agar. Setelah itu 
diinkubasi selama 5-7 hari pada suhu 27-30oC. 
Amati pertumbuhan kapang endo it, dilakukan 
pemurnian isolat dengan cara memisahkan de-
ngan isolat lain, ditanaman berulang-ulang hingga 
didapatkan isolat tunggal (5,6). 

Pengamatan morfologi isolat kapang endofi t

Pengamatan dilakukan secara makroskopik 
(visual) dan mikroskopik. Secara makroskopik  
dilakukan berdasarkan kriteria : Warna, per-
mukaan, tepian koloni dan pertumbuhan dari 
kapang. Sedangkan untuk pengamatan secara 
mi kroskopik. Dilakukan dengan  pembuatan pre-
parat (Metode Slide culture). Kertas saring di-
letakkan pada dasar cawan Petri yang sudah di-
beri kapas. Kemudian batang gelas yang berben-
tuk U diletakan di atas kertas saring dan dibasahi 
de ngan air. Lalu cawan Petri disterilkan pada suhu 
121oC, selama 15 menit. Setelah proses steri-
lisasi selesai, pada kaca objek ditetesi medium 
PDA sterill biarkan membeku, setelah itu dengan 
menggunakan jarum ose diambil sedikit mese-
lium kapang, diletakan diatas kaca objek, setelah 
itu  ditutup dengan menggunakan kaca penutup 
secara perlahan-lahan lalu inkubasi pada suhu 
kamar selama 3-5 hari, morfologi kapang diamati 
dengan menggunakan mikroskop (7). 
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Fermentasi goyang isolat kapang endofi t

Isolat kapang endo it yang diperoleh ditum-
buhkan dalam medium Potato Dextrose Agar 
(PDA) selama 7 hari dalam cawan Petri, diambil 
sebanyak 5 potong biakan kapang berukuran 
kurang lebih 1x1 cm. Potongan kapang tersebut 
dimasukkan ke dalam medium fermentasi cair 
PDY sebanyak 50 mL dalam Erlenmeyer 250 mL 
hingga didapat jumlah total media fermentasi se-
banyak 100 mL. Fermentasi dengan shacker sela-
ma 5 hari dengan kecepatan 120 rpm. Supernatan 
dipisahkan dari biomassa dengan cara disentrifu-
gasi dan disaring, lalu supernatan di pindahkan 
ke dalam medium dengan volume lebih besar se-
banyak 1000 mL kemudian dilakukan fermentasi 
kembali selama 7 hari. Supernatan dipisahkan 
kembali dari biomassa. Hasil fermentasi berupa 
supernatan diekstraksi dengan pelarut organic 
yang berbeda kepolarannya (5).

Ekstraksi 
Supernatan hasil fermentasi diekstraksi meng -

gunakan pelarut n-heksana, etil asetat, dan n-
butanol secara bertingkat, hasil ekstraksi dipe-
katkan sampai diperoleh ekstrak kering pekat. 
Ekstrak kering kemudian digunakan untuk uji 
aktivitas antimikroba dan penapisan itokimia.

Uji aktivitas antimikroba

Dilakukan uji aktivitas antimikroba untuk 
masing-masing ekstrak, menggunakan metode 
difusi agar menggunakan kertas cakram sebagai 
pecadang. Mikroba uji yang digunakan adalah 
turunan dari Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 
25922, dan Candida albicans ATCC 10231. Seba-
gai kontrol positif untuk bakteri Gram-positif 
dan Gram-negatif digunakan antibiotik kloram-
fenikol, kontrol positif untuk khamir digunakan 
antibiotik nistatin.

Penyiapan bakteri uji 
Biakan dari masing-masing  bakteri uji dalam 

kaldu pepton, yang berumur 18-24 jam, di ukur 
kekeruhannya dengan spektro UV-VIS pada 

λ=580 nm dan khamir disuspensikan kedalam 
tabung berisi 5 mL Potato Dextrose Broth di-
inkubasikan pada suhu 20o-25o C selama 18-24 
jam, lalu di ukur kekeruhannya dengan spektro 
UV-VIS pada λ=560 nm, diukur kekeruhannya 
25% T. (8).

Uji aktivitas antimikroba 

Uji antimikroba terhadap khamir 

Suspensi khamir diambil  dipipetkan ke da-
lam cawan Petri sebanyak 0,5 mL, lalu dituang-
kan 15 mL Potato Dextrose Agar sebagai media 
pertumbuhan khamir, kemudian dihomogen-
kan dengan cara menggoyangkan cawan searah 
dan dibiarkan memadat selama 10 menit pada 
suhu kamar. Secara aseptik, kertas cakram yang 
sudah dijenuhkan di dalam fase n-heksana, etil 
asetat, dan n-butanol hasil ekstraksi selama 
30 menit, diletakkan diatas media perbenihan 
yang sudah memadat dengan menggunakan 
pinset steril dan antibiotik pembanding (nis-
tatin). Kemudian diinkubasi selama 18-24 jam 
pada suhu 37o C. Daerah jernih (bening) diseki-
tar cakram menunjukkan adanya daerah ham-
bat mikroba (DDH) di ukur dalam sa tuan milli-
meter (mm) (8).

Uji antimikroba terhadap bakteri Gram-negatif 

dan Gram-positif 

Suspensi bakteri uji sebanayak 0.5 mL dipi-
petkan kedalam cawan Petri, lalu dituangkan 15 
mL Nutrient Agar sebagai media pertumbuhan 
bakteri, kemudian dihomogenkan dengan cara 
menggoyangkan cawan searah dan dibiarkan 
memadat selama 10 menit pada suhu kamar. 
Secara aseptik, kertas cakram yang sudah dije-
nuhkan di dalam fase n-heksana, etil asetat, dan 
n-butanol hasil ekstraksi selama 30 menit, di-
letakkan diatas media perbenihan yang sudah 
memadat dengan menggunakan pinset steril 
dan antibiotik pembanding (kloramfenikol). Ke-
mudian diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 
37o C. Daerah be ning disekitar cakram menun-
jukkan adanya daerah hambat mikroba (DDH) 
diukur dalam satuan milimeter (mm) (8).
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Identifi kasi kapang endofi t

Identi ikasi kapang endo it dengan metode 
analisis genetika secara parsial pada lokus Internal 
transcribed Spacer (ITS) ribosomal DNA fungi  (9).

Isolasi DNA diawali dengan menumbuhkan 
isolat fungi dalam media cair Potato Dextrose 
Broth (PDB)  dan diinkubasi selama 72 jam. Bio-
massa berupa miselia  fungi selanjutnya dipanen 
untuk proses ekstraksi DNA. Ekstraksi  DNA fungi 
dilakukan dengan menggunakan reagen Nucleon 
PHYTOpure. Ampli ikasi PCR pada ITS menggu-
nakan Primer  ITS 4 : 5’-TCC TCC GCT TAT TGA 
TAT GC-3’ dan Primer ITS 5:5’- GGA AGT AAA AGT 
CGT AAC AAG G-3’

Hasil yang diperoleh dengan kode sekuen AD-
ITS4 & AD-ITS5 pada media tumbuh kapang PDA 
slant dan paraf in oil. Takson fungi terdekat hasil 
homologi BLAST di DDBJ/NCBI  http://www.ncbi.
nim.nih.gov/  ITS1,58S, ITS2of rDNA.  Didapat-
kan Didymella bryoniae strain MA71. kapang ini 
adalah termasuk kapang,  fungi itopatogen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Isolat Kapang Endofi t dari ranting ke-3, 

Taman Biduri (Calotropis gigantea L.Dryand.)

Setelah dilakukan isolasi  dari ranting tana-
man biduri, didapat 4 isolat tunggal kapang en-

do it seperti pada Tabel 1 dan Gambar 1. Sedang-
kan dari hasil identi ikasi kapang, kapang dengan 
kode CGrIIId1 adalah Didymella bryoniae strain 
MA71. kapang ini adalah termasuk kapang,  fungi 
itopatogen. 

Pembahasan 
Isolasi kapang endo it dari ranting tanaman 

biduri (Calotropis gigantea L.Dryand.) dilakukan 
dengan metode tanam langsung, yaitu potongan 
ranting langsung ditanam pada medium pertum-
buhan PDA (Potato Dextrose Agar) selama kurang 
lebih 5-7 hari pada suhu 25o-30oC yang telah di-
berikan antibiotik kloramfenikol agar pertumbu-
han bakteri dapat dihambat pada medium per-
tumbuhan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh 
isolat kapang endo it dalam menghasilkan senya-
wa metabolit sekunder yang memiliki potensi se-
bagai antimikroba.Hasil isolasi ranting tanaman 
biduri (Calotropis gigantea L.Dryand.) diperoleh 
4 isolat tunggal kapang endo it dari ranting tana-
man biduri.

Proses fermentasi kapang endo it dilakukan 
dengan metode goyang, menggunakan media fer-
mentasi PDY (Potato Dextrose yeast broth). Fer-
mentasi metode goyang dipengaruhi oleh aerasi 
dan pengadukan (agitasi), sistem aerasi dibutuh-
kan untuk mensuplai oksigen mikroorganisme 
sedangkan pengadukan (agitasi) bertujuan untuk 

Tabel 1.  Pengamatan Makroskopik Kapang Endofit Ranting Tanaman Biduri (Calotropis gigantea L.Dryand.) 
 

 
No. 

 
Kode Isolat 

Diameter (cm) 
kapang hari  

ke-7 

Ciri-ciri morfologi kapang 

Koloni Warna Sebalik 

1. CG.r I b1 8,7 Warna putih, permukaan 
berbulu halus, tepi lengkung 

Coklat kehitaman, tepi putih 
bergelombang 

2. CG.r I c1 9,0 Warna coklat, permukaan 
berbulu kasar, tepi rata 

Hitam, tepi putih rata 

3. CG.r III d1 7,2 Warna coklat, permukaan 
berbulu halus, tepi putih rata, 

terlihat concentric jelas 

Warna hitam, tepi putih rata 

4. CG.r III e1 7,2 Warna coklat, permukaan 
berbulu halus, tepi putih 
bergelombang, terlihat 

concentric 

Warna hitam, tepi putih 
bergelombang 

Keterangan: CG : Calotropis gigantea L.Dryand ; r I: Ranting ke-1 ; r III: Ranting ke-3 ; a,b.c,d,e : Isolat tunggal 



115Jurnal Farmasi Indonesia  ■  Vol. 7 No. 2  ■  Juli 2014

Shirly Kumala dan Ainun Apriani Pratiwi

Gambar 1.  Isolat Tunggal Kapang Endofit Ranting Tanaman Biduri (Calotropis gigantea L.Dryand.)  
Hari Ke-7 dengan Perbesaran 1000x 

 
Permukaan Depan Permukaan Sebalik Mikroskopik 

Gambar 1.CG.r I b1 CG.r I b1  

Gambar 2. CG.r I c1 CG.r I c1  

Gambar 3.CG.r III d1 CG.r III d1  

Gambar 4. CG.r III e1 

 

CG.r III e1  

Keterangan :  CG: Calotropis gigantea L.Dryand. ; r I : Ranting ke-1 ; r III : Ranting ke-3 ; b1 : Pohon kedua ;  
c1 : Pohon ketiga ; e1 : Pohon kelima 
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meningkatkan suplai oksigen dalam medium dan 
meningkatkan pertukaran panas sehingga distri-
busi suhu menjadi homogen di seluruh bagian 
substrat (10). Hasil penelitian didapatkan bahwa 
media PDY merupakan media yang baik dan co-
cok untuk fermentasi kapang endo it, karena di-
dalamnya mengandung karbon yang berasal dari 
ekstrak kentang dan dekstrosa, ekstrak yeast se-
bagai sumber nitrogen (5,8). Fermentasi 4 isolat 
ranting dilakukan selama 5 hari sebagai awal dari 
penggojokan dengan metode goyang, lalu pada 
hari ke-6 disentrifugasi,kemudian disaring dan 
di pindahkan ke dalam medium PDY baru de-
ngan jumlah volume yang lebih besar kemudian 
dilakukan penggojokan kembali selama 7 hari.

Setelah itu dari hasil fermentasi, diambil super-
natannya kemudian di ekstraksi, dengan tujuan 
untuk menarik senyawa metabolit sekunder ha-
sil fermentasi yang terdapat dalam isolat kapang 
endo it biduri. Ekstraksi menggunakan 3 pelarut 
yang berbeda tingkat kepolarannya (n-heksana, 
etil asetat dan n-butanol) dikumpulkan, kemudi-
an ekstrak yang didapat dipekatkan dengan alat 
rotavapor kemudian diuapkan, dikeringkan dan 
dilakukan uji aktivitas serta penapisan itokimia.

Ekstrak fase n-heksan kapang endo it dari ran-
ting ke-1 dan ranting ke-3 tanaman biduri (Calo-
tropis gigantea L.Dryand) tidak memberikan 
zona hambat, yang menunjukkan tidak ada daya 
hambat pada pertumbuhan mikroba (Tabel 2). 

Tabel 2.  Hasil Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak n-heksan Metabolit Sekunder Kapang Endofit dari Ranting 
Tanaman  Biduri  (Calotropis gigantea L.Dryand.)  terhadap  Staphylococcus  aureus,  Eschericia coli, 
Bacillus subtilis, dan Candida albicans 

 
 

Mikroba Uji 
 

Cawan 
Petri 

Diameter Daerah Hambat  
(DDH) 

 
Antibiotik 

Pembanding CG.r I b1 CG.r I c1 CG.r III d1 CG.r III e1 

 
Staphylococcus 

aureus 

1 0 0 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
 

27,05 
2 0 0 0 0 26,25 
3 0 0 0 0 29,30 ΣX 0 0 0 0 82,60 

X 0 0 0 0 27,53 
SD 0 0 0 0 1,50 

X ± SD 0 0 0 0 27,53 ± 1,50 
 

Eschericia coli 
1 0 0 0 0 33,10 
2 0 0 0 0 33,85 
3 0 0 0 0 36,40 ΣX 0 0 0 0 103,35 

X 0 0 0 0 34,45 
SD 0 0 0 0 1,70 

X ± SD 0 0 0 0 34,45 ± 1,70 
 

Bacillus subtilis 
1 0 0 0 0 30,30 
2 0 0 0 0 32,75 
3 0 0 0 0 31,45 ΣX 0 0 0 0 94,50 

X 0 0 0 0 31,50 
SD 0 0 0 0 1,20 

X ± SD 0 0 0 0 31,50 ± 1,20 
 

Candida albicans 
1 0 0 0 0  

 
 

N 
 

32,65 
2 0 0 0 0 34,25 
3 0 0 0 0 31,25 ΣX 0 0 0 0 98,15 

X 0 0 0 0 32,70 
SD 0 0 0 0 1,50 

X ± SD 0 0 0 0 32,70 ± 1,50 
Keterangan: Diameter kertas cakram 6,00 mm ; K : Kloramfenikol ; N: Nistatin 
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Sedangkan pada ekstrak etil asetat metabolit 
sekunder kapang endo it dari memberikan zona 
hambat yang menunjukkan adanya daya ham-
bat pertumbuhan antimikroba (Tabel 3). Isolat 
CG.r I c1 tidak dapat memberikan daya hambat 
pada pertumbuhan baik untuk bakteri uk Gram-
positif (Staphylococcus aureus dan Bacillus 
subtilis), maupun untuk pertumbuhan bakteri 
Gram-negatif (Eschericia coli), akan tetapi dapat 
menghambat pertumbuhan khamir (Candida 
albicans). Isolat CG.r I b1 dapat memberikan 
daya hambat pertumbuhan bakteri Gram-posi-
tif (Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis), 
dan khamir (Candida albicans) akan tetapi tidak 
dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram-

negatif (Eschericia coli). Ekstrak etil asetat dari 
isolat CG.r I b1 bersifat spektrum sempit hanya 
dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram-
positif dan dapat menghambat pertumbuhan 
khamir.

Ekstrak hasil fermentasi  isolat kapang en-
do it ranting tanaman biduri (Calotropis gigan-
tea L.Dryand.) menunjukkan adanya potensi ak-
tivitas antimikroba pada ekstrak etil asetat dan 
ekstrak n-butanol adalah isolat CG.r III d1 (Ta-
bel 4).  Senyawa tersebut berdifusi keluar dari 
cakram ke dalam agar, menghambat pertum-
buhan mikroba uji sehingga membentuk zona 
hambat, diduga zat berkhasiat yang terkandung 
di dalamnya sebagai antimikroba adalah senya-

Tabel 3.  Hasil Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Etil Asetat Metabolit Sekunder Kapang Endofit dari Ranting 
Tanaman  Biduri  (Calotropis gigantea  L.Dryand.)  terhadap  Staphylococcus aureus,  Eschericia coli, 
Bacillus subtilis, dan Candida albicans 

Mikroba Uji Cawan 
Petri 

Diameter Daerah Hambat 
(DDH) Antibiotik  

CG.r I b1 CG.r I c1 CG.r III d1 CG.r III e1 Pembanding 

Staphylococcus 
aureus 

1 7,00 0 18,85 0 

K 

24,00 
2 6,50 0 16,25 0 19,85 
3 6,70 0 16,90 0 20,90 ΣX 20,20 0 52,00 0 64,75 

X 6,73 0 17,3 0 21,5 
SD 0,25 0 1,35 0 2,15 

X ± SD 6,73  0,25 0 17,3  1,35 0 21,5  2,15 

Eschericia coli 
1 0 0 18,55 0 26,00 
2 0 0 16,50 0 31,20 
3 0 0 16,55 0 32,65 ΣX 0 0 51,60 0 89,85 

X 0 0 17,2 0 29,95 
SD 0 0 1,17 0 3,50 

X ± SD 0 0 17,2  1,17 0 29,95  3,50 

Bacillus subtilis 
1 11,25 0 20,55 0 30,05 
2 11,10 0 11,20 0 30,25 
3 9,25 0 20,50 0 28,35 ΣX 31,60 0 52,25 0 88,65 

X 10,53 0 17,41 0 29,55 
SD 1,10 0 5,38 0 1,04 

X ± SD 10,53  1,10 0 17,41  5,38 0 29,55  1,04 

Candida 
albicans 

1 14,30 7,25 11,30 0 

N 

29,70 
2 13,55 7,30 11,40 0 27,45 
3 14,60 6,35 12,10 0 29,35 ΣX 42,45 20,90 34,80 0 86,50 

X 14,15 6,97 11,6 0 28,83 
SD 0,54 0,53 0,43 0 1,21 

X ± SD 14,15  0,54 6,97  0,53 11,6  0,43 0 28,83  1,21 
Keterangan: Diameter kertas cakram 6,00 mm ; K : Kloramfenikol ; N: Nistatin 
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wa lavonoid, dan kumarin. Daya hambat yang 
terdapat pada ekstrak n-butanol aktivitasnya ti-
dak lebih kuat dari ekstrak etil asetat jika dilihat 
dari zona hambat yang terbentuk (zona hambat 
yang terbentuk dari ekstrak n-butanol lebih ke-
cil dibandingkan dengan esktrak etil asetat).

Rata-rata zona hambat yang dihasilkan dari 
masing-masing ekstrak fase etil asetat dan fase 
n-butanol dari isolat kapang endo it hasil isolasi 
dari tanaman biduri terhadap keempat mikroba 
uji memperlihatkan hasil yang berbeda-beda. 
Kisaran zona hambat yang dihasilkan adalah 
6,2 mm sampai dengan 17,41 mm. Ekstrak dari 
tiap isolat kapang endo it sebagian besar tidak 
memberikan daya hambat pada bakteri Gram-

negatif (Eschericia coli), hal tersebut mungkin 
disebabkan karena bakteri Gram-negatif mem-
punyai dinding sel dengan kandungan lipid 
yang tinggi dan struktur dinding sel yang ber-
lapis tiga (multi layer) yaitu lipoprotein, mem-
bran luar fosofolipid dan liposakarida yang me-
nyebabkan sulitnya zat antibakteri masuk ke 
dalamnya. Perbedaan struktur dinding sel, se-
perti jumlah peptidoglikan, jumlah lipid, ikatan 
silang, dan aktivitas enzim yang menentukan 
penetrasi, pengikatan, dan aktivitas antibakteri 
(11). Bila dibandingkan kemampuan mengham-
bat pertumbuhan keempat mikroba uji antara 
masing-masing ekstrak fase etil asetat dan fase 
n-butanol dengan kontrol positif, yaitu cakram 

Tabel 4.  Hasil Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak n-butanol Metabolit Sekunder Kapang Endofit dari Ranting 
Tanaman  Biduri  (Calotropis gigantea L.Dryand.)  terhadap  Staphylococcus  aureus, Eschericia coli, 
Bacillus subtilis, dan Candida albicans 

 
Mikroba Uji 

 
Cawan 
Petri 

Diameter Daerah Hambat 
 (DDH) 

 
Antibiotik  

CG.r I b1 CG.r I c1 CG.r III d1 CG.r III e1 Pembanding 

 
Staphylococcus 

aureus 

1 9,40 10,00 7,75 8,80  
 
 
 
 
 
 

K 
 

29,10 
2 13,65 7,25 7,50 6,20 27,00 
3 15,05 22,65 11,35 9,30 27,30 ΣX 38,10 39,90 26.60 24,30 83,40 

X 12,70 13,30 8,86 8,10 27,80 
SD 2,94 8,21 2,15 1,66 1,13 

X ± SD 12,70 ± 2,94 13,30 ± 8,21 8,86 ± 2,15 8,10 ± 1,66 27,80 ± 1,13  
 

Eschericia coli 
1 0 0 7,00 7,40 29,15 
2 0 0 7,85 10,45 32,50 
3 0 0 7,60 9,75 34,45 ΣX 0 0 22,45 27,6 96,10 

X 0 0 7,48 9,20 32,03 
SD 0 0 0,43 1,59 2,68 

X ± SD 0 0 7,48 ± 0,43 9,20 ± 1,59 32,03 ± 2,68 
 

Bacillus subtilis 
1 14,35 16,20 7,45 7,45 27,60 
2 12,85 12,65 6,25 7,75 27,20 
3 13,25 19,05 11,20 8,50 27,00 ΣX 40,45 47,90 24,90 23,70 81,80 

X 13,48 15,97 8,30 7,90 27,27 
SD 0,77 3,20 2,58 0,54 0,30 

X ± SD 13,48 ± 0,77 15,97 ± 3,20 8,30 ± 2,58 7,90 ± 0,54 27,27 ± 0,30 
 

Candida 
albicans 

1 7,15 11,75 11,35 10,50  
 

N 
 

24,60 
2 12,80 11,85 0 13,25 27,50 
3 9,45 13,65 15,30 16,20 30,20 ΣX 29,45 37,25 26,65 39,95 82,30 

X 9,80 12,41 8,88 13,31 27,43 
SD 2,84 1,07 7,94 2,85 2,80 

X ± SD   8,88 ± 7,94 13,31 ± 2,85 27,43 ± 2,80 
Keterangan: Diameter kertas cakram 6,00 mm ; K : Kloramfenikol ; N: Nistatin 
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antibiotik kloramfenikol dan cakram antibio-
tik nistatin, masing-masing ekstrak tersebut 
terlihat efektif dalam menghambat keempat 
mikroba uji namun tidak sebesar daya hambat 
yang dihasilkan dari cakram antibiotik yang 
digunakan. Ekstrak fase n-heksan dan bebera-
pa ekstrak fase etil asetat maupun ekstrak 
n-butanol yang tidak menunjukkan aktivitas 
antimikroba pada uji yang dilakukan, mung-
kin mempunyai kandungan senyawa aktif yang 
sama namun jumlahnya lebih kecil atau mung-
kin me ngandung senyawa aktif potensial yang 
berbeda namun memiliki aktivitas yang sama. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
metabolit sekunder kapang endofit digunakan 
dari ranting tanaman biduri (Calotropis gigan-
tea L.Dryand.) memiliki potensi untuk dikem-
bangkan menjadi senyawa antimikroba yang 
perlu dipurifikasi dan diproduksi skala besar, 
untuk mendapatkan metabolit sekunder mur-
ni yang dihasilkan oleh kapang endofit. Oleh 
karena itu perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut, untuk me ngetahui senyawa aktif yang 
terkandung dalam isolat kapang endofit dari 
daun dan ranting tanaman biduri (Calotropis 
gigantean L.Dryand.) yang bersifat sebagai an-
timikroba dalam produksi skala besar maupun 
purifikasi.

KESIMPULAN 

Hasil isolasi dan uji aktivitas antimikroba 
kapang endofit ranting tanaman biduri (Calo-
tropis gigantea L. Dryand.) :
1. Ekstrak fase etil asetat hasil dari isolasi

kapang endofit ranting tanaman Biduri
mempunyai potensi daya hambat terbesar
pada isolat CG.r IIId1 (Didymella bryoniae
galur MA71)  terhadap  keempat mikroba
uji yaitu bakteri Gram-positif (Staphylococ-
cus aureus, Bacillus subtilis), bakteri Gram-
negatif (Eschericia coli) dan khamir (Can-
dida albicans).

2. Ekstrak etil asetat yang menghasilkan ak-

tivitas antimikroba adalah ekstrak dengan 
kode isolat kode isolat CG.r IIIb1 yang me-
miliki aktivitas sebagai antibakteri terha-
dap Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis 
dan sebagai antikhamir terhadap Candida 
albicans.

3. Ekstrak n-butanol yang menghasilkan ak-
tivitas antimikroba adalah ekstrak dengan
kode isolat CG.r IIId1, CG.r IIIe1 yang me-
miliki aktivitas sebagai antibakteri terha-
dap Staphylococcus aureus, Bacillus subti-
lis, Escherichia coli dan sebagai antikhamir
terhadap Candida albicans.

4. Ekstrak fase etil asetat hasil dari isolasi
kapang endofit ranting tanaman Biduri
pada isolat CG.rIIId1 memberikan adanya
potensi daya hambat terbesar dinyatakan,
bahwa tanaman tersebut dapat dijadikan
salah satu tanaman yang memiliki aktivi-
tas antimikroba karena dapat menghambat
pertumbuhan  untuk keempat mikroba uji
yaitu bakteri Gram-positif (Staphylococcus
aureus, Bacillus subtilis), bakteri Gram-
negatif (Eschericia coli) dan khamir (Can-
dida albicans).

Pada penelitian ini digunakan Antibiotik 
Kloramfenikol sebagai kontrol positif. Pe-
milihan ini karena Kloramfenikol mempunyai 
spektrum luas. Sebagai bakteri uji digunakan 
bakteri Gram positif dan negatif. Penggunaan 
Nistatin sebagai kontrol positif, karena pada 
penelitian ini digunakan khamir  Candida albi-
cans. 
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