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ABSTRACT 

Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS / MS) is an analytical technique 

that combines the physical separation capabilities of liquid chromatography with the 

specificity of mass spectrometry detection. This method can identify the differences of 

compound from the extracts. The ethyl acetate extracts produced from the co-culture of 

Penicillium sp. LBKURCC34 and Staphylococcus aureus with various incubation times 

(8 days, 11 days and 14 days) were identified with LC-MS. The results of secondary 

metabolites obtained showed that the peak of the dominant compound in extracts 

generally was at retention times ranging from 9-13 min. The data showed that the 

compound characteristics are more polar. Interestingly, only extract from 14 days 

incubation contained less polarity compound. 
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ABSTRAK 

Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS/MS) adalah teknik analisis yang 

menggabungkan kemampuan pemisahan fisik dari kromatografi cair dengan spesifisitas 

deteksi spektrometri massa. Metode ini dapat mengidentifikasi perbedaan komposisi 

kandungan dari ekstrak-ekstrak. Ekstrak etil asetat yang diproduksi dari ko-kultur jamur 

Penicillium sp. LBKURCC34 dan bakteri Staphylococcus aureus dengan variasi waktu 

inkubasi (8 hari, 11 hari dan 14 hari) diidentifikasi dengan LC-MS. Hasil dari metabolit 

sekunder yang didapat menunjukan bahwa puncak senyawa dominan pada ekstrak 

umumnya berada pada waktu retensi berkisar 9-13 min. Data menunjukkan, bahwa 

karakteristik senyawa-senyawa tersebut adalah polar. Menariknya, hanya ekstrak dari 

inkubasi 14 hari mengandung beberapa senyawa nonpolar. 

 

Kata kunci: analisis LC-MS, metabolit sekunder, Penicillium sp. LBKURCC34, waktu 

inkubasi
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PENDAHULUAN 

Penicillium sp. LBKURCC34 

adalah jamur potensial yang merupakan 

koleksi dari Laboratorium Enzim, 

Fermentasi dan Biomolekuler yang 

berhasil diisolasi dari daerah konservasi 

tanah gambut Hutan Primer Cagar 

Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu 

(GSKBB), Provinsi Riau (Utami, 2012) 

yang dapat menghasilkan enzim kitinase 

dan metabolit sekunder potensial untuk 

banyak aplikasi. 

Supridianto (2017) telah 

mengidentifikasi bahwa Penicillium sp. 

LBKURCC34 dapat memproduksi 

senyawa metabolit sekunder yang 

memiliki aktivitas antimikroba. 

Kemudian investigasi dilakukan dengan 

memodifikasi media produksi jamur 

tersebut melalui penambahan elisitor 

biotik S. aureus (Hardiyanti, 2019; 

Khairullinas, 2019) tetapi perlu 

dilakukan optimasi produksi. Oleh 

karena itu, pada penelitian dilakukan 

optimasi waktu inkubasi dari media 

produksi dengan variasi waktu inkubasi 

yaitu 8 hari, 11 hari dan 14 hari.  

Perbedaan kondisi tersebut akan 

menyebabkan perbedaan karakteristik 

senyawa yang diproduksi oleh jamur. 

Ekstrak-ekstrak metabolit sekunder 

jamur Penicillium sp. LBKURCC34 

dengan 3 (tiga) variasi waktu inkubasi 

yang diidentifikasi menggunakan Liquid 

Chromatography Mass Spectrometry 

(LC-MS/MS) untuk mengetahui 

perbedaan karakteristik dari masing-

masing ekstrak. 

LC/MS-MS adalah teknik analisis 

yang menggabungkan kemampuan 

pemisahan fisik dari kromatografi cair 

dengan spesifisitas deteksi spektrometri 

massa. Data LC-MS/MS akan 

didapatkan berupa kromatogram alur 

tinggi peak dan akan didapatkan bobot 

molekul dari senyawa yang terdapat 

dalam ekstrak sehingga dapat di ketahui 

jumlah senyawa yang dikandung setiap 

sampel. Salah satu metrik kromatogram 

dalam LC-MS/MS adalah TIC (Total 

Ion Current). TIC merupakan jumlah 

dari semua arus ion terpisah yang 

dibawa oleh ion-ion dari berbagai m/z 

yang berkontribusi dan belum 

ternormalisasi terhadap spektrum massa 

lengkap atau dalam kisaran m/z tertentu 

dari spektrum massa. Data TIC dapat 

digunakan untuk memberikan informasi 

tentang karakteristik komponen sampel 

tertentu (Himawan, 2010). 

Keuntungan dari LC-MS yaitu 

dapat menganalisis lebih luas berbagai 

komponen, seperti senyawa termal labil, 

polaritas tinggi atau bermassa molekul 

tinggi, bahkan juga protein (Mangurana 

dkk, 2019). 

Oleh karena itu, penelitian ini 

mengeksplorasi senyawa-senyawa aktif 

dari jamur Penicillium sp. habitat lokal 

dengan melihat karakteristik perbedaan 

kandungan metabolit sekunder pada 

kondisi yang berbeda yaitu variasi 

waktu inkubasi (8 hari, 11 hari, dan 14 

hari) dengan menggunakan LC-MS/MS. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan. 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Autoclaf All 

America model 1925/KY-23D, 
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spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S 

UV-VIS v4.002 2L9N175013, Madison, 

USA), rotary shaker, vacuum rotary 

evaporator Heidolph WB 2000, UV 

hand lamp, kertas saring GF/C 

Whatman (No. Katalog 1882055), LC-

MS, timbangan analitik dan alat–alat 

standar laboratorium lainnya yang 

sesuai dengan prosedur kerja.  

Bahan–bahan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah Potato 

Dextrose Agar (PDA) (Merck Cat. 

No.1.10130), Nutrient Agar (NA) 

(Merck Cat. No.1.05450),  Potato 

Dextrose Broth (PDB) (Merck Cat. No. 

1.08339), Nutrient Broth (NB) (Merck 

Cat.No. 1.06649), Muller Hinton Broth 

(MHB) (Merck Cat. No. 1.10293), aqua 

DM steril, etil asetat (EtOAc), dan 

Natrium Klorida. 

Mikroorganisme yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kultur 

Penicillium sp. (No. Koleksi 

LBKURCC34) koleksi laboratorium 

Enzim, Fermentasi, dan Bio Molekuler 

Kimia FMIPA UNRI dan S. aureus. 

b. Produksi metabolit sekunder dari 

jamur Penicillium sp. 

LBKURCC34.  

Produksi metabolit sekunder 

dengan penambahan bakteri elisitor S. 

aureus mengikuti metode Lee et al., 

(2001) menggunakan beberapa 

modifikasi. Jamur Penicillium sp. 

LBKURCC34 yang diremajakan pada 

agar miring PDA dibilas dengan 

menggunakan air salin (NaCl) 0,85% 

menggunakan jarum ose steril sehingga 

spora lepas. Suspensi jamur disaring 

dengan menggunakan glass woll yang 

telah disterilkan dan diukur densitas 

optiknya pada λ 660 nm (OD660nm) 

untuk menentukan jumlah spora. 

Suspensi jamur kemudian 

diinokulasikan kedalam media PDB 

dengan jumlah spora yakni 7 x 10
12

 

spora (OD 0,34) ke dalam 50 mL media 

PDB. Inokulum diinkubasi pada suhu 

ruang selama 7 hari pada rotary shaker 

dengan kecepatan 150 rpm. Setelah 7 

hari, inokulum di media PDB di 

pindahkan ke dalam 1000 mL media 

cair produksi metabolit sekunder.  

Selanjutnya, bakteri elisitor S. 

aureus ditambahkan kedalam media 

produksi metabolit sekunder dengan 

perbandingan jamur dan bakteri (10:1). 

Penambahan bakteri elisitor S.aureus 

dilakukan pada hari ke-3 selama masa 

inkubasi media produksi. Media 

produksi metabolit sekunder dengan 

penambahan bakteri elisitor S. aureus 

kemudian diinkubasi dengan berbagai 

variasi waktu inkubasi media produksi 

yaitu 8 hari (media produksi 1- Ekstrak 

A), 11 hari (media produksi 2-Ekstrak 

B), dan 14 hari (media produksi 3-

Ekstrak C). Setelah waktu tersebut 

masing-masing media produksi dipanen. 

Setelah media produksi diinkubasi 

masing-masing 8 hari, 11 hari dan 14 

hari, kemudian miselium dan media 

dipisahkan dengan cara disaring 

menggunakan kertas saring whatman 

GF/C dengan corong buchner. Setiap 

masing-masing 200 mL media produksi 

metabolit sekunder hasil penyaringan 

(filtrat) diekstraksi menggunakan etil 

asetat bervolume 100 mL dengan 

pengulangan sebanyak 3 kali. Masing-
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masing ekstrak etil asetat yang telah 

dikumpulkan kemudian dipekatkan 

dengan cara diuapkan menggunakan 

rotary evaporator pada suhu kamar. 

sehingga dihasilkan ekstrak kasar 

metabolit sekunder yang berasal dari 

ekstrak lapisan etil asetat. Ekstrak 

metabolit sekunder ini disimpan pada 

suhu -20
o
C sebelum digunakan lebih 

lanjut. 

c. Analisis LC-MS/MS untuk 

mengetahui data TICc. 

Ekstrak metabolit sekunder dari 

jamur Penicillium sp. LBKURCC34 

(Ekstrak A, Ekstrak B dan Ekstrak C) 

juga dianalisis menggunakan instrumen 

LC-MS (Liquid Chromatography Mass 

Spectrometry). Masing-masing Ekstrak 

A, B dan ekstrak C dilarutkan dalam 5 

mL pelarut (metanol) dan sebanyak 5 

μL dimasukkan pada kolom LC Alltima 

HP 3UM C18 column (Hichrom, 

150×4.6 mm) dengan laju alir 0.4 

mL/menit. Kondisi pemisahan dimulai 

dengan campuran 10% metanol dan 

90% air (dengan penambahan 0,1% 

asam format) dengan meningkat eluen 

organik secara bergradien hingga 100% 

selama 20 menit, kemudian 100% 

metanol selama 7 menit, dilanjutkan 

dengan menurunkan konsentrasi 

metanol hingga menjadi 10% dalam 2 

menit, dan diakhiri 10% metanol selama 

7 menit. Hasil pemisahan dengan LC 

mendapatkan spektrum puncak setiap 

senyawa didalam ekstrak dan 

dilanjutkan ke MS untuk menentukan 

data massa molekul senyawa kimia 

setiap puncak. Analisis LC-MS 

dilakukan di Laboratorium Taifo 

Mahmud, Oregon State University, 

Corvallis USA. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstrak yang di dapatkan dari 

produksi metabolit sekunder jamur 

Penicillium sp. LBKURCC34 dengan 

variasi waktu inkubasi 8 hari, 11 hari 

dan 14 hari diidentifikasi dengan 

analisis LC-MS/MS. Hasil analisis 

dapat menggambarkan perbedaan 

karakteristik kandungan senyawa dari 

masing-masing ekstrak metabolit 

sekunder jamur Penicillium sp. yang di 

produksi dengan variasi waktu inkubasi. 

Perbedan karakteristik tersebut 

digambarkan dengan hasil kromatogram 

puncak dominan senyawa berdasarkan 

polaritas dan berat molekul yang 

berbeda. Analisis data kromatogram 

yang didapatkan dari hasil analisis 

kromatogram TIC menunjukkan bahwa 

ekstrak hari ke-14 memiliki puncak 

dominan senyawa yang lebih banyak 

dibandingkan ekstrak hari ke-8 dan hari 

ke-14 dapat dilihat melalui tabel (Tabel 

1). 

Analisis data kromatogram yang 

didapatkan dari hasil LC-MS/MS 

(Tabel 1) menunjukkan bahwa ekstrak 

hari ke-8 mengandung 5 (lima) puncak 

senyawa dominan yang ditandai dengan 

keluarnya puncak pada waktu retensi 

kecil/awal (Gambar 1). Sedangkan 

ekstrak hari ke-11 menunjukan bahwa 

ekstrak tersebut mengandung 8 

(delapan) puncak senyawa dimana 7 

(tujuh) puncak senyawa dominan 

ditandai dengan keluarnya puncak pada 

waktu retensi kecil/awal dan 1 (satu) 
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puncak senyawa yang dominan keluar 

pada waktu retensi besar (Gambar 2). 

Serta ekstrak hari ke-14 menunjukan 

bahwa ekstrak tersebut mengandung 19 

puncak senyawa dominan yang ditandai 

keluarnya puncak pada waktu retensi 

kecil dan besar yang cukup banyak 

(Gambar 3). 

 

Tabel 1. Dugaan puncak seyawa 

dominan pada kromatogram 

TIC. 

No. Nama 

ekstrak 

Puncak dominan 

kromatogram TIC 

  Jumlah Menit 

1. Ekstrak 

A 

5 9,34; 9,87; 

12,11; 12,43; 

13,58 

2. Ekstrak 

B 

8 5,75; 9,28; 

9,85; 11,21; 

12,09; 12,43; 

13,56; 21,72 

3. Ekstrak 

C 

19 3,79;4,49; 

5,29; 7,55; 

8,86; 9,56; 

10,08; 11,51; 

12,32; 12,65; 

13,81; 14,69; 

15,69; 17,23; 

20,73; 21,81; 

22,57; 24,32; 

28,17 

 

Dari analisis data kromatogram 

yang telah didapatkan pada ketiga 

ekstrak tersebut menunjukkan bahwa 

ekstrak hari ke-8 memiliki senyawa-

senyawa yang sifatnya dominan lebih 

polar dari ekstrak yang lainnya hal ini 

dikarenakan puncak pada ekstrak hari 

ke-8 dominan pada waktu retensi di 

awal waktu dan tidak ada puncak 

dominan senyawa yang keluar di akhir 

waktu retensi. Sedangkan ekstrak hari 

ke-11 sudah terdapat juga puncak 

senyawa dominan yang muncul di akhir 

waku retensi yaitu pada 21,72 menit. 

Senyawa yang ada pada ekstrak hari ke-

11 adalah senyawa-senyawa yang 

sifatnya dominan semipolar atau 

kepolarannya lebih kecil dibanding 

ekstrak hari ke-8 dan lebih besar 

dibanding ekstrak hari ke-14.  

Sementara pada ekstrak P14H terdapat 

puncak dari senyawa-senyawa dominan 

di bagian akhir waktu retensi yang 

menunjukkan senyawa-senyawa dengan 

kepolarannya lebih rendah 

dibandingkan dengan senyawa-senyawa 

pada ekstrak hari ke-8 dan hari ke-11. 

Puncak pada waktu retensi sama berarti 

merupakan puncak senyawa umum 

dihasilkan pada proses fermentasi 

(ketiga variasi produksi menghasilkan) 

seperti pada puncak pada waktu retensi 

9-13 menit. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara garis besar ketiga ekstrak sama-

sama memilki senyawa polar yang 

dominan. Menariknya, ekstrak hari ke-

14 mengandung beberapa senyawa yang 

kepolarannya berkurang  pada 22,57; 

24.32; dan 28,17 mnt. 
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Gambar 1. kromatogram TIC ekstrak metabolit sekunder hari ke-8 (Ekstrak C) dari 

jamur Penicillium sp. 

Gambar 2. kromatogram TIC ekstrak metabolit sekunder hari ke-11 (Ekstrak B) dari 

jamur Penicillium sp. 

 

Gambar 3. Kromatogram TIC ekstrak metabolit sekunder hari ke-14 (Ekstrak C) dari 

jamur Penicillium sp. 
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KESIMPULAN 

Perbedaan kondisi waktu inkubasi dari 

produksi metabolit sekunder jamur 

Penicillium sp. LBKURCC34 akan 

menyebabkan perbedaan karakteristik 

senyawa yang ada pada jamur tersebut. 

Analisis LC-MS/MS (Liquid 

Crhomatogaph Mass Spectrometry) dari 

data kromatogram TIC menunjukkan 

bahwa puncak senyawa dominan pada 

ekstrak umumnya berada pada waktu 

retensi berkisar 9-13 min yang 

menunjukkan karakteristik senyawa 

yang dihasilkan lebih bersifat polar. 

Menariknya, ekstrak hari ke-14 

mengandung beberapa senyawa yang 

kepolarannya berkurang  pada 22,57; 

24.32; dan 28,17 mnt. 
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