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ABSTRACT 

Local isolates of the Riau fungus Penicillium sp. LBKURCC34, Trichoderma 

asperellum LBKURCC1 and Trichoderma asperelloides LBKURCC2 are well-known 

potential producers of secondary metabolites with several bioactivities, such as 
antioxidants. This study aims to determine the antioxidant activity of the co-culture 

extracts of these local isolates of Riau. Production of the compounds by co–culture 

fermentation and extraction of their fermentation media, Penicillium sp. LBKURCC34 

and Trichoderma asperellum LBKURCC1 (Co-Culture A), Penicillium sp. 

LBKURCC34 and Trichoderma asperelloides LBKURCC2 (Co-Culture B) and the 

three fungi (Co-Culture C) were performed using organic solvents butanol (BuOH), 

ethyl acetate (EtOAc) and acetone (Ace). The antioxidant activity was analyzed by 

DPPH. Based on the research, co-cultured extracts of Butanol C and Acetone C were 

the most active antioxidant activity with IC50 values of 48.428 ± 3.956 µg/mL and 

43.331 ± 3.994 µg/mL respectively.  

 

Keywords : antioxidant, co-culture, fungi 

 

ABSTRAK 

Isolat lokal jamur Riau Penicillium sp. LBKURCC34, Trichoderma asperellum 

LBKURCC1 dan Trichoderma asperelloides LBKURCC2 adalah produsen potensial 

metabolit sekunder yang terkenal dengan beberapa bioaktivitas, seperti antioksidan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak ko-kultur 

jamur isolat lokal Riau tersebut. Produksi senyawa dengan fermentasi ko-kultur dan 

ekstraksi media fermentasinya, Penicilium sp. LBKURCC34 dan Trichoderma 

asperellum LBKURCC1 (Ko-kultur A), Penicillium sp. LBKURCC34 dan 

Trichoderma asperelloides LBKURCC2 (Ko-kultur B) dan ketiga jamur ini (Ko-kultur 

C) dilakukan dengan menggunakan pelarut organik butanol (BuOH), etil asetat 

(EtOAc) dan aseton (Ace). Aktivitas antioksidan dianalisis dengan DPPH. Berdasarkan 

penelitian, ekstrak ko-kultur Butanol C dan Aseton C memiliki aktivitas antioksidan 

paling aktif dengan nilai IC50 masing-masing sebesar 48,428 ± 3,956 µg/mL dan 43,331 

± 3,994 µg/mL. 

 

Kata kunci : antioksidan, jamur, ko-kultur 
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PENDAHULUAN 

Dalam beberapa tahun terakhir, 

antioksidan alami menjadi alternatif untuk 

mengatasi masalah efek samping 

antioksidan sintetik karena karsinogenitas 

dan toksisitasnya. Contohnya BHT (Butil 

Hidroksi Toluena) dan BHA (Butil 

Hidroksi Anisol) yang dapat beresiko 

menyebabkan kanker (Kahl dan Kappus, 

1993). Dengan demikian, penelitian untuk 

menemukan senyawa yang lebih aman 

dan lebih efektif sebagai sumber 

antioksidan alami terus dilakukan 

(Rahmat dan Kang, 2020).  

Mikroorganisme terbukti 

menghasilkan metabolit sekunder dengan 

berbagai aktivitas biologis. Senyawa 

metabolit sekunder polifenol dari sekresi 

mikroorganisme dapat beraksi dengan 

radikal bebas sebagai pereduksi, 

penangkap radikal bebas, pengkelat 

logam, dan peredam terbentuknya singlet 

oksigen (Parwata, 2016). Nurulita et al., 

(2020) mengungkapkan bahwa ekstrak 

jamur Penicilium sp. memiliki kandungan 

senyawa metabolit sekunder golongan 

polifenol dan terpenoid. Ekstrak Jamur 

Trichoderma sp. juga diketahui memiliki 

kandungan senyawa metabolit sekunder 

golongan alkaloid (Nungki et al., 2017).  

Laboratorium Enzim, Fermentasi dan 

Biomolekuler Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Riau telah mengisolasi 

beberapa jenis mikroba dari tanah gambut 

Hutan Primer Cagar Biosfer Giam Siak 

Kecil Bukit Batu (GSKBB) Provinsi Riau, 

salah satunya adalah jamur Penicillium 

sp. LBKURCC34 dengan aktivitas 

biologi tinggi sebagai penghasil metabolit 

sekunder potensial (Nurulita et al., 2020). 

Trichoderma asperellum LBKURCC1  

 

 

dan Trichoderma asperelloides 

LBKURCC2 adalah dua strain biokontrol 

Trichoderma diisolasi dari tanah 

perkebunan di Riau, Indonesia. 

Trichoderma asperellum LBKURCC1 

diisolasi dari rizosfer perkebunan kakao di 

wilayah kota Pekanbaru Riau, Sumatera, 

Indonesia, sedangkan Trichoderma 

asperelloides LBKURCC2 diisolasi dari 

rizosfer perkebunan jeruk di Kabupaten 

Kampar, Riau, Sumatera, Indonesia 

(Nugroho et al., 2018).  

Jamur Penicillium sp. dan 

Trichoderma sp. terkenal dengan aktivitas 

antimikroba namun beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa jamur-jamur ini 

memiliki potensi sebagai antioksidan. 

Hafsan et al., (2018) mengungkapkan 

bahwa ekstrak monokultur Penicillium sp. 

memiliki aktivitas antioksidan yang aktif 

dengan nilai IC50 161 ppm sedangkan 

ekstrak monokuktur Trichoderma sp. 

memiliki aktivitas antioksidan yang sangat 

aktif dengan nilai IC50 46,354 ppm. 

Peningkatan sekresi metabolit sekunder. 

Hafsan et al., (2018) juga telah melakukan 

ko-kultur jamur Trichoderma sp.  dan 

Chrysosporium sp. memiliki aktivitas 

antioksidan yang sangat aktif ditunjukkan 

oleh nilai IC50 47,807 ppm.  

Metoda ko-kultur merupakan salah 

satu usaha meningkatkan variasi dan 

kompleksitas struktur senyawa metabolit 

sekunder ko-kultur jamur lokal Riau 

Penicillium sp. LBKURCC34, 

Trichoderma asperellum LBKURCC1 dan 

Trichoderma asperelloides LBKURCC2 

dari Jurusan Kimia FMIPA Universitas 

Riau membuka   peluang  penemuan 

senyawa metabolit potensial. 
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METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Microplate reader 

Thermoscientific, Autoclaf All America 

model 1925/KY-23D, timbangan analitik 

dan alat–alat standar laboratorium lainnya 

sesuai prosedur kerja. 

Bahan-bahan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah ektrak dari ko-

kultur fermentasi isolat lokal Jamur Riau 

di Laboratorium Enzim, Fermentasi dan 

Bio Molekuler FMIPA UNRI, PDA 

(Potato Dextrose Agar), PDB (Potato 

Dextrose Broth), DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl), L+Askorbic acid 

(C6H8O6) sebagai kontrol positif uji 

antioksidan, metanol p.a (CH3OH), BuOH 

(C4H9OH), EtOAc (C4H8O2), Ase 

(C3H6O) dan aquades dm. 

 

b. Produksi metabolit dengan 

fermentasi ko-kultur 
Peremajaan jamur dilakukan untuk 

isolat Penicillium sp. LBKURCC34, 

Trichoderma asperellum LBKURCC1 dan 

Trichoderma asperelloides LBKURCC2 

dengan media PDA (Potato Dextrose 

Agar). Jamur diinokulasi dan diinkubasi 

selama 7 hari sehingga diperoleh spora dan 

miselia.  

 

c. Inokulum jamur Penicillium sp. 

LBKURCC34 
Koloni Penicillium sp. LBKURCC34, 

Trichoderma asperellum LBKURCC1 dan 

Trichoderma asperelloides LBKURCC2 

yang diremajakan pada agar miring dibilas 

dengan air salin (NaCl 0,85%) lalu digerus 

dengan jarum ose. Suspensi jamur disaring 

dengan glass woll yang telah disterilkan  

dan diukur densitas optiknya pada λ 660 

nm (OD660nm) untuk menentukan  

konsentrasi spora. Suspensi jamur 

kemudian diinokulasi ke dalam media 

Potato Dextrose Broth (PDB) dengan 

jumlah spora yakni 7 x 1012 spora ke dalam 

50 mL media PDB. Inokulum diinkubasi 

pada suhu ruangan selama 7 hari pada 

rotary shaker dengan kecepatan 150 rpm. 

Pada media produksi ditambahkan jamur 

Penicillium sp. LBKURCC34 dan 

Trichoderma asperellum LBKURCC1 

(Ko-Kultur A), jamur Penicillium sp. 

LBKURCC34 dan Trichoderma 

asperelloides LBKURCC2 (Ko-Kultur B) 

serta Penicillium sp. LBKURCC34, 

Trichoderma asperellum LBKURCC1 dan 

Trichoderma asperelloides LBKURCC2 

(Ko-Kultur C) dengan perbandingan 

masing-masing 1:1 serta diinkubasi 

selama 14 hari. 

 

d. Ekstraksi Metabolit Ko-kultur  

Media produksi tersebut disaring 

untuk memisahkan filtrat media dan 

miselia. Filtrat media dilakukan liquid-

liquid extraction menggunakan EtOAc 

(EtOAc A, EtOAc B dan EtOAc C) 

sehingga diperoleh ekstrak EtOAc dan 

lapisan air. Liquid-liquid extraction sisa 

dari lapisan air dilanjutkan dengan 

menggunakan BuOH sehingga diperoleh 

ekstrak BuOH (BuOH A, BuOH B dan 

BuOH C). Sedangkan ekstraksi dengan 

metode maserasi dilakukan pada miselia 

jamur menggunakan aseton dengan 

bantuan pengadukan magnetic strirer 

selama 30 menit dan dilakukan triplo 

menghasilkan ekstrak Ase (Ase A, Ase B, 

dan Ase C). 

 

e. Uji aktivitas ntioksidan metode 

DPPH 

Penentuan aktivitas antioksidan dari 

ekstrak ko-kultur fermentasi jamur Riau 
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menggunakan larutan DPPH (0,8 mM) 

dalam metanol absolut. Sampel sebanyak 

4 mg dilarutkan dalam 2 mL metanol 

sehingga diperoleh konsentrasi 2000 

µg/mL (larutan induk). Kemudian ekstrak 

sampel dari jamur ko-kultur A, B dan C 

ditambahkan ke setiap tabung sebanyak 

100 µL pada konsentrasi yang berbeda 

(15,625-2000 µg/mL) dan dicampur 

dengan baik. ditambahkan dengan 80 µL 

DPPH 80 µg/mL. Semua campuran 

diinkubasi dalam keadaan gelap dengan 

suhu ruang selama 30 menit. Kemudian 

kontrol negatif (tanpa ekstrak uji), blanko 

(metanol) dan kontrol positif (dengan 

asam askorbat) disiapkan. Absorbansi 

campuran yang dihasilkan diukur diukur 

pada 517 nm menggunakan microplate 

reader. Pengukuran dilakukan dalam tiga 

kali pengulangan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini diawali dengan 

peremajaan jamur, kemudian dilanjutkan 

produksi dan ekstraksi metabolit sekunder 

dari ko-kultur isolat lokal jamur Riau. 

Ekstraksi dimaksudkan agar senyawa 

dalam ko-kultur jamur-jamur dapat larut 

baik sesuai dengan polaritasnya dapat 

dipisahkan. Ekstrak-ekstrak yang 

diperoleh dengan pelarut etil asetat dan 

butanol mengandung metabolit sekunder 

yang disekresikan ke luar sel jamur karena 

diekstrak dari media fermentasi. 

Sedangkan maserasi aseton dari  

miselia jamur mengandung metabolit 

sekunder yang berasal dari dalam sel 

jamur.  

Aktivitas antioksidan ekstrak ko- 

kultur jamur lokal Riau di uji dengan 

menggunakan metode DPPH dengan 

spektrofotometri UV-Vis pada panjang 

gelombang maksimum 517 nm. Pada 

metode DPPH, digunakan metanol sebagai 

pelarut. Hal ini dikarenakan radikal DPPH 

larut dalam pelarut organik namun tidak 

dalam air. Metanol juga digunakan sebagai 

pelarut untuk sembilan sampel ekstrak. 

Setelah waktu inkubasi terdapat perubahan 

warna dari ungu menjadi kuning pucat 

yang signifikan untuk ekstrak BuOH dan 

Ace seperti yang terlihat pada Gambar 1 

dan 2. Hal ini menunjukkan adanya 

potensi sampel ekstrak sebagai 

antioksidan. Antioksidan memiliki 

hidrogen yang mengikat elektron bebas 

pada senyawa radikal DPPH sehingga jika 

bereaksi dalam waktu inkubasi DPPH 

akan kehilangan sifat sifat radikal 

bebasnya yang mengakibatkan perubahan 

warna tersebut.  

Penentuan aktivitas antioksidan 

secara kualitatif dilakukan dengan 

menentukan nilai IC50., yaitu konsentrasi 

larutan sampel yang dibutuhkan untuk 

menghambat 50 % radikal bebas DPPH 

pada masing – masing ekstrak butanol, etil 

asetat dan aseton menggunakan persamaan 

regresi linier dari kurva hubungan 

konsentrasi sampel terhadap persen 

inhibisi dengan persamaan Y= ax + b, 

konsentrasi sampel (µg/mL) sebagai 

sumbu (X) dan nilai persentase inhibisi 

sebagai sumbu (Y). 

 

 
Gambar  1. Hasil penentuan aktivitas 

antioksidan ekstrak BuOH. 
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Gambar  2. Hasil penentuan aktivitas 

antioksidan ekstrak Ace. 

 

Tabel 1. Aktivitas antioksidan ko-kultur 

jamur Riau 

 

Tabel 1 menunjukkan aktivitas 

antioksidan dari sembilan ekstrak ko-

kultur jamur lokal Riau dengan pelarut 

butanol, etilasetat dan aseton. Hasil 

penelitian menunjukkan aktivitas 

antioksidan yang berbeda-beda. 

Berdasarkan nilai IC50, aktivitas 

antioksidan sangat aktif yaitu pada ekstrak 

BuOH C 48,428 ± 3,956 µg/mLdan  

Ase C 43,331 ± 3,994 µg/mL. Aktivitas 

antioksidan yang tidak aktif adalah ekstrak 

Ase B, EtOAc A dan EtOAc B dengan 

nilai IC50 lebih dari 1000 µg/mL.  

Sementara itu empat ekstrak lainnya 

memiliki aktivitas antioksidan yang 

kurang aktif.   

Dari hasil pengukuran aktivitas 

antioksidan ekstrak ko-kultur jamur lokal 

Riau, hasil ko-kultur C dengan pelarut 

butanol dan aseton lebih kuat bila 

dibandingkan dengan ekstrak monokultur 

Penicillium sp. hasil penelitian Hafsan et 

al., (2018) dengan nilai IC50 161 µg/mL. 

Jika dibandingkan dengan aktivitas 

antioksidan dari ekstrak monokuktur 

Trichoderma sp. serta ko-kultur jamur 

Trichoderma sp.  dan Chrysosporium sp., 

ekstrak BuOH C memiliki aktivitas 

antioksidan yang relatif sama sedangkan 

untuk ekstrak ko-kultur Ase C memiliki 

aktivitas antioksidan yang lebih kuat. 

Perbedaan aktivitas yang diperoleh pada 

setiap ekstrak tersebut kemungkinan 

disebabkan adanya perbedaan kandungan 

dan jumlah senyawa aktif yang terdapat 

dalam ekstrak, sehingga aktivitas 

antioksidan yang diperoleh juga berbeda.

 

 

 

 

Ekstrak  IC50 (µg/mL) 

Asam askorbat 

(+) 

3,135 ± 2,018 

(Sangat aktif) 

BuOH A 130,319 ± 9, 098 

(Kurang aktif) 

BuOH B 151,231 ± 10,638 

(Kurang aktif) 

BuOH C 48,428 ± 3,956 

(Sangat aktif) 

Ase A 131,367 ± 7,606 

(Kurang aktif) 

Ase B 2268,238 ± 10,412 

(Tidak aktif) 

Ase C 43,331 ± 3,994 

(Sangat aktif) 

EtOAc A 1176,148 ± 9,353 

(Tidak aktif) 

EtOAc B 1299,844 ± 9,899 

(Tidak aktif) 

EtOAc C 492,749 ± 8,431 

(Kurang aktif) 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang telah 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak butanol dan aseton ko-kultur C 

memberikan nilai IC50 terkecil (aktivitas  

tertinggi) yaitu BuOH C 48,428 ± 3,956 

µg/mL dan Ase C 43,331 ± 3,994 µg/mL. 

Hal ini diduga karena didalam ekstak 

tersebut banyak terdapat senyawa bioaktif 

polar dan nonpolar. Selain itu, kedua 

ekstrak ini memiliki aktivitas antioksidan 

yang lebih tinggi dibandingkan 

monokultur Penicillium sp. hasil 

penelitian Hafsan et al., (2018) dengan 

nilai IC50 161 µg/mL. 
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