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ABSTRACT 

Penicillium sp. LBKURCC34 is a fungus that can produce bioactive secondary metabolites so 

that it can be used as a candidate for antimicrobial compounds producer. This study aimed to 

initiate separation of antimicrobial compounds from secondary metabolites of co-culture 

fermentation Penicillium sp. LBKURCC34 and Staphylococcus aureus. The ethyl acetate extract 

of the co-culture fermentation was obtained from liquid-liquid extraction of fermentation media 

and ethyl acetate solvent. That crude extract was then fractionated using vacuum liquid 

chromatography (VLC). Thin layer chromatography (TLC) test was performed on crude extract 

and all fractions with ethyl acetate – n-hexane (7:3) and ethyl acetate – methanol (3:1) as eluents. 

Fractionation of crude extract from vacuum liquid chromatography produced 15 fractions with 

different spot patterns seen under 254 nm UV lamp.  

Keywords: antimicrobial, co-culture, secondary metabolites  

 

ABSTRAK 

Penicillium sp. LBKURCC34 merupakan jamur yang dapat menghasilkan senyawa metabolit 

sekunder bioaktif sehingga senyawa tersebut dapat dijadikan sebagai kandidat senyawa 

antimikroba. Penelitian ini bertujuan untuk menginisiasi pemisahan senyawa antimikroba dari 

metabolit sekunder fermentasi ko-kultur Penicillium sp. LBKURCC34 dan Staphylococcus 
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aureus. Ekstrak etil asetat dari fermentasi ko-kultur tersebut didapat dari ekstraksi cair-cair dari 

fermentasi media dan larutan etil asetat. Ekstrak etil asetat difraksinasi menggunakan 

kromatografi vakum cair (VLC). Uji kromatografi lapis tipis (KLT) dilakukan pada ekstrak kasar 

dan seluruh fraksi dengan etil asetat – n heksana (7:3) dan etil asetat – metanol (3:1) sebagai 

eluen. Fraksinasi ekstrak kasar dengan VLC menghasilkan 15 fraksi dengan pola noda berbeda 

dilihat di bawah lampu UV 254 nm.  

Kata Kunci : antimikroba, ko-kultur,  metabolit sekunder  

 

PENDAHULUAN 

Penyakit infeksi merupakan masalah 

kesehatan utama di beberapa negara, 

khususnya negara berkembang seperti 

Indonesia. Penyakit infeksi disebabkan oleh 

sejumlah mikroorganisme seperti bakteri 

yang bersifat patogen. Antibiotik digunakan 

untuk menghambat mikroorganisme 

penyebab infeksi dan terus dilakukan 

pengembangan (Pratiwi, 2017). Pemakaian 

antibiotik secara berlebihan dengan dosis 

yang kurang tepat dapat mengakibatkan 

terjadinya resistensi antibotik (Nurnasari dan 

Wijayanti, 2019). Laju resistensi bakteri 

patogen lebih cepat dibandingkan dengan 

ditemukannya senyawa baru sebagai 

antibakteri atau antibiotik. Oleh karena itu, 

penelitian untuk menemukan sumber 

antibiotik baru yang mampu mengatasi 

infeksi bakteri maupun jamur patogen perlu 

terus dilakukan dimana senyawa antibiotik 

baru tersebut dapat berasal dari sumber daya 

alam seperti tanaman, sekresi hewan, 

ataupun mikroorganisme. 

Senyawa metabolit sekunder dari 

sekresi mikroorganisme dapat dijadikan 

kandidat senyawa antimikroba. Salah satu 

mikroorganisme yang potensial untuk 

dieksplorasi adalah jamur Penicillium sp. 

yang berasal dari isolasi tanah gambut, 

karena tanah gambut memiliki kandungan 

senyawa organik, terutama asam humat 

merupakan keadaan alamiah mikroba tanah 

gambut dapat mensekresikan metabolit 

sekunder berstruktur kompleks  (Gu dan 

Karthikeyan, 2008) sehingga potensial 

dijadikan kandidat senyawa antimikroba.  

Khairullinas (2019) dan Hardiyanti 

(2019) telah melakukan fermentasi ko-kultur 

dua mikroba yaitu jamur Penicillium sp. 

LBKURCC34 isolat tanah gambut Riau dan 

bakteri Staphylococcus aureus. Oleh karena 

itu untuk mendapatkan informasi senyawa 

aktif potensial perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan melakukan fraksinasi. 
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Pada penelitian ini, telah dilakukan 

produksi, pemisahan dan fraksinasi ekstrak 

etil asetat media fermentasi asetat ko-kultur 

Penicillium sp. LBKURCC34 dan 

Staphylococcus aureus dengan kromatografi 

vakum cair (VLC) dan dilihat pola 

kromatografi lapis tipis dari hasil fraksinasi.  

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Adapun alat yang digunakan pada 

penelitian ini autoclaf All America model 

1925/KY-23D, spektrofotometer UV-Vis 

(Genesys 10S UV-VIS v4.002 2L9N175013, 

Madison, USA), vortex mixer Genie 2
TM

, 

rotary shaker, waterbath, vacuum rotary 

evaporator Heidolph WB 2000, UV hand 

lamp, timbangan analitik KERN ABJ320-

4NM, microplate dan alat–alat standar 

laboratorium lainnya sesuai prosedur kerja.     

Adapun bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kultur Penicillium sp. 

(No. Koleksi LBKURCC34) koleksi 

Laboratorium Enzim, Fermentasi dan Bio 

Molekuler FMIPA Universitas Riau, 

mikroba patogen: bakteri Staphylococcus 

aureus ATCC29213 (S. aureus) dan 

Candida albicans ATCC10231 (C. 

albicans). Potato Dextrose Agar (PDA) 

(Merck Cat. No. 1.10130), Nutrient Agar 

(NA) (Merck Cat. No. 1.05450), Nutrient 

Broth (NB) (Merck Cat. No. 1.06649), 

kertas saring GF/C Whatman (No. Katalog 

1882055), kertas cakram Durchmesser (No. 

Katalog 52355 Duren, Germany), Plat 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Silica Gel 

60F254 (Merck Cat. No. 1.05554.0001) 

(Porositas 60 Å, ukuran partikel 10-12 µm), 

etil asetat (EtOAc), asam klorida (HCl), 

natrium klorida (NaCl), natrium hidroksida 

(NaOH), n-heksana (C6H14), metanol 

(CH3OH) dan aqua DM steril. 

b. Produksi Metabolit Sekunder 

Kandidat Senyawa Antimikroba dari 

Penicillium sp. LBKURCC34 

Produksi metabolit sekunder dengan 

penambahan bakteri elisitor S. aureus 

mengikuti metode Lee et al. (2001) dengan 

beberapa modifikasi. Jamur Penicillium sp. 

LBKURCC34 yang diremajakan pada agar 

miring dibilas dengan air salin (NaCl 0.85%) 

lalu dikikis dengan jarum ose sehingga spora 

jamur lepas. Suspensi jamur disaring dengan 

glass woll yang telah disterilkan dan diukur 

densitas optiknya pada λ 660 nm (OD660nm) 

untuk menentukan jumlah spora, suspensi 

jamur kemudian diinokulasi ke dalam media 

Potato Dextrose Broth (PDB) dengan 

jumlah spora yakni 7 x 10
12

 spora (OD 0,34) 

ke dalam 50 mL media PDB. Inokulum 

diinkubasi pada suhu ruangan selama 7 hari 

pada rotary shaker dengan kecepatan 150 

rpm. Setelah 7 hari, inokulum dimedia PDB 
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seluruhnya dipindahkan ke dalam 1000 mL 

media cair produksi antimikroba Lee et al. 

(2001). Larutan media disterilisasi 

menggunakan autoklaf pada suhu 121°C 

tekanan 15 lb selama 15 menit.  

Selanjutnya, bakteri S. aureus 

ATCC29213 ditambahkan pada media 

produksi metabolit sekunder Penambahan 

bakteri S. aureus ATCC29213 dilakukan 

pada hari ketiga. Media produksi metabolit 

sekunder dengan penambahan bakteri S. 

aureus ATCC29213 diinkubasi lebih lanjut 

dengan pengocokan manual selama 5 menit 

selama 14 hari pada suhu ruang. 

c. Ekstraksi dan Fraksinasi Senyawa 

Antimikroba 

Setelah 14 hari media produksi 

diinkubasi, miselium dan media dipisahkan 

dengan cara disaring pada kertas saring 

whatman GF/C menggunakan corong 

buchner. Setiap 500 mL media produksi 

antimikroba diekstraksi tiga kali dengan etil 

asetat bervolume 250 mL. Ekstrak etil asetat 

yang telah dikumpulkan, diuapkan dengan 

rotary vacuum evaporator pada suhu 30-

50°C. Untuk pengenceran ekstrak kasar 

untuk KLT dilakukan dengan melarutkan 

dengan metanol. Ekstrak ini dapat disimpan 

pada suhu -20°C sebelum digunakan.   

Ekstrak etil asetat dipisahkan dengan 

kromatografi vakum cair. Preadsorpsi 

ekstrak kasar dilakukan dengan cara 

mencampurkan silika gel  agar sampel pada 

saat dikolom dapat menyebar dengan rata. 

Selanjutnya preparasi kolom dilakukan 

dengan cara kolom diisi dengan dengan 

silika kering. Kemudian ekstrak kasar yang 

sudah tercampur dengan silika gel juga 

dimasukkan pada bagian atas kolom. Silika 

kemudian dibasahi dengan pelarut yang akan 

digunakan. Pelarut yang digunakan untuk 

mengelusi sampel dalam kolom sesuai 

dengan kenaikan kepolarannya. Proses  elusi 

secara gradien menggunakan perbandingan 

pelarut yang dimulai dari n-heksana 100%, 

n-heksana : etil asetat, etil asetat : metanol, 

hingga metanol 100%. Hasil elusi 

ditampung dalam vial yang telah diketahui 

beratnya dan pelarutnya diuapkan hingga 

kering.  

d. Analisis Kromatografi Lapis Tipis  

Ekstrak metabolit sekunder dari 

fermentasi jamur Penicillium sp. 

LBKURCC34 dan bakteri S. aureus dalam 

metanol dan fraksi-fraksi dianalisis dengan 

plat KLT menggunakan eluen etil asetat : n-

heksana  (7:3) dan etil asetat : metanol (3:1). 

Noda dideteksi dengan penyinaran sinar UV 

254 dan 366 nm. KLT ini difoto dan nilai Rf 

dari noda ditentukan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada penelitian ini dilakukan 

produksi senyawa metabolit sekunder dari 

media fermentasi ko-kultur Penicillium sp. 

LBKURCC34 dan S. aureus. Fermentasi 

yang digunakan untuk memproduksi 

metabolit sekunder dari Penicillium sp. 

LBKURCC34 adalah metode fermentasi 

dengan penambahan bakteri elisitor yaitu 

bakteri S. aureus yang disebut ko-kultur.  

Penambahan bakteri elisitor pada 

media produksi menyebabkan terjadinya 

persaingan antara jamur dan bakteri elisitor 

untuk bertahan hidup, sehingga ketika 

sumber nutrisi terbatas, fase ini disebut fase 

stasioner. Pada tahap ini, mikroorganisme 

tertentu menghasilkan metabolit sekunder 

seperti antibiotik untuk mempertahankan 

diri pada fase stasioner (Junairiah et al., 

2014). 

Fermentasi media produksi 

dilakukan selama 14 hari (Saputra, 2013). 

Setelah fermentasi dilakukan, senyawa 

metabolit sekunder diekstraksi dengan etil 

asetat yang telah didestilasi. Ekstrak etil 

asetat yang telah diperoleh diuapkan dengan 

rotary vacuum evaporator pada suhu 30-

50°C agar senyawa yang terkandung 

didalamnya tidak rusak. Evaporator 

digunakan agar penguapan etil asetat dapat 

cepat terjadi. Hasil ekstrak kasar dapat 

dilihat pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Ekstrak etil asetat hasil 

fermentasi ko-kultur jamur Penicillium sp. 

LBKURCC34 dan staphylococcus aureus 

 Uji KLT dilakukan terhadap ekstrak 

kasar sebagai pembanding terhadap fraksi 

yang dihasilkan. Ekstrak kasar yang telah 

dilarutkan dalam metanol dielusi 

menggunakan eluen pelarut etil asetat : n-

heksana (7:3) dan etil asetat : metanol (3:1). 

Hasil KLT yang dilihat di bawah sinar UV 

254 nm terlihat bahwa dengan eluen etil 

asetat : n-heksana (7:3) dan eluen etil asetat : 

metanol (3:1) belum optimal memisahkan. 

Hasil KLT dari ekstrak kasar yang dilihat di 

bawah sinar UV 366 nm dengan eluen etil 

asetat : n-heksana (7:3) hanya terdapat satu 

noda yang berfluorosensi dengan nilai Rf 

0,14 dan eluen etil asetat : metanol (3:1)  

terdapat dua noda yang berfluorosensi 

dengan nilai Rf 0,37 dan 0,82. Pola noda 

KLT yang dihasilkan seperti pada Gambar 

2. 
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                (a)             (b)           

Gambar 2. Hasil KLT ekstrak kasar dengan (a) eluen etil asetat : n-heksana (7:3) pada panjang 

gelombang 254 nm, 366 nm dan (b) eluen etil asetat : metanol (3 : 1) pada panjang 

gelombang 254 nm dan 366 nm. 

 

Fraksinasi dilakukan dengan 

menggunakan kromatografi vakum cair. 

Proses elusi dimulai dengan eluen n-heksana 

100%, campuran n-heksana : etil asetat 

dengan berbagai perbandingan, etil asetat 

100%, campuran etil asetat : metanol, 

hingga metanol 100%. Hasil dari 

kromatografi vakum cair ditampung dalam 

vial-vial yang diberi label untuk 

mempermudah dalam membedakan fraksi 

yang dihasilkan. Berdasarkan hasil 

kromatografi vakum cair didapatkan fraksi 

dari ekstrak etil asetat sebanyak 15 fraksi 

(Tabel 1).   

Fraksi-fraksi yang dihasilkan 

kemudian diuji dengan KLT dengan eluen 

etil aetat : n-heksana (7:3) dan etil asetat : 

metanol (3:1). Pemilihan eluen tersebut 

berdasarkan hasil penelitian Sari (2019) 

yaitu eluen etil aetat : n-heksana (7:3) 

menghasilkan pemisahan terbaik terhadap 

fraksi-fraksi yang dihasilkan. Pada uji KLT 

dengan eluen etil aetat : n-heksana (7:3), 

pola noda yang dihasilkan fraksi F2A, F2B 

dan F3A menunjukkan bahwa fraksi-fraksi 

tersebut mendekati kepolaran dari eluennya. 

Sedangkan fraksi F4, F5, F6A, F6B, F6C 

tidak mendekati kepolaran dari eluennya. 

Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 

dan Tabel 1. Metode pemisahan KLT 

didasarkan pada perbedaan polaritasnya, 

yaitu senyawa-senyawa terpisah karena 

perbedaan polaritas (like dissolve like). 

Analit akan cenderung larut dalam fase 

dengan polaritas sama. (Wulandari, 2011). 
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Fraksi F6D, F6E, F7, F8, F9 dan F10 

nodanya hanya berada digaris start, yang 

artinya noda fraksi-fraksi tersebut tidak 

bergerak dengan eluen yang digunakan. 

Sedangkan eluen etil asetat : metanol (3:1) 

digunakan pada Fraksi F6A, F6B, F6C, 

F6D, F6E, F7, F8 dan F9 karena tidak 

terelusi dengan baik dengan eluen etil aetat : 

n-heksana (7:3). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa fraksi-fraksi tersebut mendekati 

kepolaran dari eluennya (Gambar 4). 

 

Tabel 1. Karakteristik fraksi-fraksi ekstrak etil asetat media fermentasi ko-kultur jamur 

Penicillium sp. LBKURCC34 dan  S. aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan= n-heksana (H), etil asetat (E) dan metanol (M), sampel tidak diuji (-) 

Fraksi  Pelarut (%) 
Volume 

eluen (mL) 
Warna filtrat Berat (g) 

Nilai Rf 

E : H (7:3) E : M (3:1) 

F2A H : E (75 :25) 250 Kuning  0,0412 0,88; 0,91 - 

F2B H : E (75 :25) 100 Kuning 0,0180 0,72; 0,89 - 

F3A H : E (50 : 50) 250 Kuning pekat 0,1464 0,24; 0,44 - 

F3B H : E (50 : 50) 250 Kuning muda 0,1405 0,00 - 

F4 H : E (25 : 75) 500 Kuning muda 0,0760 0,11 - 

F5 H (100) 250 Kuning muda 0,0472 0,07; 0,01 - 

F6A E : M (75 :25) 250 Kuning pekat 0,0460 0,01; 0,04 0,75; 0,84 

F6B E : M (75 :25) 250 Coklat  0,1047 0,01 0,78 

F6C E : M (75 :25) 250 Kuning pekat 0,0610 0,10 0,82 

F6D E : M (75 :25) 250 Kuning pekat 0,0311 0,00 0,81 

F6E E : M (75 :25) 250 Kuning muda 0,0119 0,00 0,82 

F7 E : M (50 : 50) 350 Kuning 0,0557 0,00 0,83 

F8 E : M (25 : 75) 250 Kuning muda 0,0226 0,00 0,78; 0,84 

F9 M (100) 250 Kuning muda 0,0562 0,00 0,80; 0,90 

F10 Metanol  Coklat muda 0,0031 0,00 - 
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Gambar 3. Hasil KLT fraksi-fraksi hasil kromatografi vakum cair ekstrak etil asetat media 

fermentasi ko-kultur Penicillium sp. LBKURCC34 dan S. aureus dengan eluen etil 

asetat : n-heksana (7:3) dibawah sinar UV 254 nm. 

 

          

     (a)      (b)     

Gambar 4. Hasil KLT fraksi-fraksi hasil kromatografi vakum cair ekstrak etil asetat di bawah 

sinar UV (a) 254 nm dan (b) 366 nm dengan eluen etil asetat : metanol (3:1).

KESIMPULAN 

Fraksinasi dengan kromatografi 

vakum cair ekstrak ko-kultur I menghasilkan 

sebanyak 15 fraksi. Hasil uji KLT yang 

dilakukan pada ekstrak kasar dan 15 fraksi 

pada eluen etil asetat : n-heksana (7:3) dan 

eluen etil asetat : metanol  (3:1) 
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menghasilkan pola noda yang berbeda-beda 

dilihat di bawah sinar UV 254 nm. 
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