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ABSTRACT 
 

High density polyethylene (HDPE) is one of the sources of environmental pollution  

since it is naturally difficult to be degraded. Biodegradation by microorganism is an 

effective approach to reduce the amount of plastic in the environment. This study 

aimed to select the ability of 15 isolates of local Riau fungi that are able to degrade 

High Density Polyethylene (HDPE) plastic.  Fungi were selected for their ability to 

grow on MSA medium with the addition of 0.1% w/v HDPE powder. The results 
showed that 14 isolates were able to grow on a medium containing HDPE powder. 

LL-B07 and LM-B07 demonstrated the largest growth diameter at 14 days after 

incubation.  Characterization was carried out based on isolates with the highest growth 

diameter. 

 

Key findings: Biodegradation, characterization, fungi, high density polyethylene 

(HDPE), Riau local isolate. 

 

ABSTRAK 

 
Plastik jenis polietilen berdensitas tinggi (HDPE) menjadi salah satu sumber 

pencemaran lingkungan karena sifatnya yang sulit terdegradasi di alam. Biodegradasi 

dengan mikroorganisme merupakan pendekatan yang efektif untuk mengurangi 

jumlah plastik di lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menyeleksi kemampuan 

15 isolat jamur lokal Riau yang mampu mendegradasi plastik High Density 

Polyethylene (HDPE). Jamur diseleksi kemampuannya tumbuh pada medium MSA 

dengan penambahan 0,1% w/v bubuk HDPE. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 

14 isolat mampu tumbuh pada medium yang mengandung bubuk plastik HDPE. Isolat 

LL-B07 dan LM-B07 memiliki diameter pertumbuhan terbesar setelah 14 hari 

inkubasi pada medium mengandung bubuk HDPE. Karakterisasi dilakukan 

berdasarkan isolat jamur dengan diameter pertumbuhan tertinggi. 

 

Kata penelusuran: Biodegradasi, jamur, karakterisasi, polietilen berdensitas tinggi 

(HDPE), isolat lokal Riau. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia menempati peringkat 

kedua penggunaan plastik terbanyak 

setelah Tiongkok (Jambeck et al. 

2015). Penggunaan plastik di 

Indonesia pada tahun 2020 terus 

meningkat hingga sebesar 

33.113.277,69 juta ton (Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanam 

2020). Peggunaan plastik yang terus 

meningkat setiap tahunnyta 

menyebabkan pencemaran bagi 

lingkungan dan makhluk hidup. 

Senyawa-senyawa karsinogen yang 

terkandung di dalam plastik dapat 

menyebabkan berbagai penyakit.  

Plastik jenis polietilen 

merupakan plastik yang paling umum 

digunakan dalam kehidupan sehari-

hari seperti pembuatan botol, tas 

jinjing, barang sekali pakai, wadah 

sampah, pipa air, dan lainnya (Srikanth 

et al. 2022). Plastik yang tergolong 

jenis ini adalah Low Density 

Polyethylene (LDPE) dan High 

Density Polyethylene (HDPE). HDPE 

merupakan polimer etilen rantai 

panjang yang banyak digunakan dalam 

industrI karena sifatnya yang ringan, 

murah, tahan lama, dan mudah 

diproses (Ojha et al. 2017).   

Beberapa metode umum yang 

digunakan untuk mengatasi 

permasalahan plastik di lingkungan 

seperti pembakaran, penimbunan, dan 

daur ulang belum efektif karena 

menimbulkan efek negatif, sehingga 

diperlukannya metode yang efektif dan 

ramah lingkungan yaitu biodegradasi 

dengan mikroorganisme.  Salah satu 

mikroorganisme yang mampu 

mendegradasi plastik adalah jamur 

dengan memanfaatkan plastik sebagai 

sumber karbon utama untuk 

pertumbuhannya (Zulaikha et al. 

2017). Jamur dapat menghasilkan 

enzim ekstraseluler seperti lipase, 

esterase, urease, depolimerasi dan 

hidrolase yang dapat memecah ikatan 

polimer plastik (Râpă et al. 2014). 

Isolat jamur lokal Riau telah 

diuji kemampuannya dalam 

mendegradasi plastik LDPE dengan 

persentase aktivitas biodegradasi 

sebesar 22,23% (Zuliani 2020). 

Namun, kemampuan isolat jamur lokal 

Riau dalam mendegradasi plastik 

HDPE belum diketahui, sehingga 

dilakukanlah penelitian ini untuk 

menyeleksi isolat jamur lokal Riau 

yang mampu mendegradasi plastik 

HDPE. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada bulan November 2021 hingga 

Mei 2022 bertempat di Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Biologi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) 

Universitas Riau, Pekanbaru, Riau. 

Alat dan Bahan 

Alat – alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cawan 

petri, jarum ose, tabung reaksi, beaker 

glass, pipet volume, batang pengaduk, 

erlenmeyer, gelas ukur, timbangan 

digital (Amsteach dan Accuris 

INSTRUMENT), pH meter,  hot plate 

( 79-1 Magnetic stirrer with heater), 

microwave, oven, water bath, pipet 

tetes, yellow tip, autoklaf, vortex 

(Fisions whirliMixer™), spatula, 

lampu bunsen, saringan bertingkat, 

blender, oven inkubator, jangka 

sorong. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lima belas isolat 

jamur lokal Riau dari kultur koleksi 

Laboratorium Mikrobiologi FMIPA 
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UNRI (Aspergillus terreus II RTA, 

Aspergillus fumigatus KK, Aspergillus 

fumigatus KP, Penicillium PN4, 

Penicillium PN6,  Trichoderma PNE 

4, LM-A02, LM-A03, LM-A04, LM-

A05, LM-B02, LM-B04, LM-B05, 

LM-B07, dan LL-B07), akuades steril, 

alkohol 70%, dextrose, agar bacto, biji 

HDPE, K2HPO4, KH2PO4, NaCl, 

CaCl2. 2H2O, (NH4)2SO, MgSO4. 

7H2O, CuSO4. 5H2O, ZnSO4. 7H2O, 

MnSO4. H2O, dan FeSO4.7H2O, ethyl 

alkohol 96 %, xylene. 

Preparasi Bubuk HDPE 

Biji plastik HDPE sebanyak 5 g 

dilarutkan dengan 150 ml xylene 

dalam gelas beaker berukuran 250 ml, 

kemudian diaduk selama 30 menit 

pada water bath, lalu dibilas dengan 

etanol 96% untuk menghilangkan 

residu xylene. Gumpalan HDPE 

dikeringanginkan hingga etanol 

menguap, lalu dioven pada suhu 80
o
C 

selama satu malam, kemudian 

dihaluskan dengan blender dan 

disaring dengan saringan bertingkat 

dengan ukuran diameter lubang ayakan 

pada saringan adalah 150 μm (Rohmah 

et al. 2018).  

Pembuatan Medium Potato Dextrose 

Agar (PDA) 

PDA digunakan untuk 

peremajaan isolat. Kentang seberat 

200 g  dikupas dan dipotong-potong 

hingga berbentuk seperti dadu. 

Potongan kentang dimasukkan ke 

dalam 500 ml akuades steril dan 

direbus. Ekstrak kentang diambil 

sebanyakk 250 ml lalu ditambahkan 

dengan dekstrosa sebanyak 20 g dan 

agar sebanyak 15 g, kemudian 

dilarutkan  pada akuades steril hingga 

mencapai 1000 ml dan dengan pH 

medium diatur menjadi 5. Medium 

dipanaskan hingga mendidih dan 

tercampur dengan sempurna lalu 

didiamkan. Kemudian medium 

disterilkan menggunakan autoklaf 

pada suhu 121
o
C (Thilagavathi et al. 

2018). 

Pembuatan Medium Mineral Salt 

Agar (MSA) 

Medium MSA digunakan untuk 

skrining isolat jamur pendegradasi 

plastik HDPE. MSA diberi 

penambahan bubuk plastik HDPE 

dengan konsentrasi 0,1 w/v dengan 

komposisi K2HPO4 1 g, KH2PO4 0.2 g, 

NaCl 1 g, CaCl2. 2H2O 0.002 g, 

(NH4)2SO 1 g, MgSO4. 7H2O 0.5 g, 

CuSO4. 5H2O 0.001, ZnSO4. 7H2O 

0.001 g, MnSO4. H2O 0.001 g, dan 

FeSO4.7H2O 0.01 g, dilarutkan 

kedalam 1000 ml akuades. Bubuk 

plastik HDPE sebanyak 100 mg 

ditambahkan pada medium tersebut 

sebagai sumber karbon dan pH 

medium diatur menjadi 6, lalu 

disonifikasi menggunakan magnetic 

stirrer dengan kecepatan 120 rpm 

selama 1 jam, dan disterilisasi 

menggunakan autoklaf pada suhu 

121
o
C dengan tekanan 15 psi selama 

20 menit (Thilagavathi et al. 2018). 

Peremajaan Isolat 

Isolat jamur diremajakan 

kembali dengan cara mengambil 1 ose, 

lalu digores  secara zig zag pada 

medium PDA miring dan cawan petri, 

kemudian diinkubasi pada suhu ruang 

hingga terbentuk koloni. 

Preparasi Inokulum 

Isolat yang telah diremajakan 

pada medium PDA selama 7 hari pada 

suhu ruang, diambil bagian pinggir 

koloninya dengan diameter 5 mm 

menggunakan yellow pipette tips. 

Inokulum yang telah diambil 

kemudian akan digunakan pada 

metode uji pertumbuhan isolat jamur 
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pendegradasi HDPE. 

Uji Pertumbuhan Isolat Jamur 

Pendegradasi Plastik HDPE 

Uji pertumbuhan isolat jamur 

pendegradasi plastik HDPE dilakukan 

dengan cara meletakkan potongan disk 

inoculum yang telah diambil dari 

medium PDA ke dalam medium MSA 

yang mengandung bubuk HDPE 

dengan konsentrasi 0,1% (w/v). Setiap 

cawan petri diisi dengan tiga potongan 

disk inokulum dan diinkubasi pada 

suhu ruang selama 14 hari (Rohmah et 

al. 2018). 

Karakterisasi 

Karakterisasi dilakukan secara 

makroskopis dan mikroskopis dengan 

menggunakan buku acuan Watanabe et 

al. 2010 dan Domsch et al. 1980. 

Pengamatan secara makroskopis 

meliputi warna dan permukaan koloni, 

bentuk koloni, pinggir koloni, elevasi 

koloni, dan produksi eksudat, 

Pengamatan mikroskopis meliputi 

septet hifa, percabangan hifa, warna 

hifa, ada atau tidaknya konidia, bentuk 

konidia, warna konidia, bentuk 

konidiofor, warna dan ukuran 

konidiofor. Pengamatan mikroskopis 

dilakukan. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa 

menggunakan one-way Analysis of 

Variance (ANOVA). Jika terdapat 

pengaruh yang nyata antar perlakuan 

diuji lanjut dengan Duncan Multiple 

Range Test (DMRT) pada taraf 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lima belas isolat jamur lokal 

Riau diuji kemampuannya untuk dapat 

tumbuh pada medium MSA dengan 

penambahan bubuk plastik HDPE 

dengan konsentrasi 0,1% (w/v). 

Penambahan bubuk HDPE pada 

medium berfungsi sebagai sumber 

karbon bagi pertumbuhan jamur. Isolat 

jamur tersebut terlebih dahulu 

ditumbuhkan pada medium PDA untuk 

dilakukan peremajaan. Semua isolat 

mampu tumbuh pada medium PDA, 

namun setelah ditumbuhkan pada 

medium MSA dengan bubuk HDPE 

dan tanpa bubuk HDPE (kontrol) 

terdapat 14 isolat yang mampu 

tumbuh. 

Pertumbuhan diameter pada 

setiap jenis isolat bervariasi. Hal ini 

disebabkan karena setiap jamur 

memiliki karakteristik dan kemampuan 

fisiologis yang berbeda, sehingga 

degradasi yang terjadi akan bervariasi 

(Mahalaksmi dan Andrew 2012). 

Kemampuan jamur yang tumbuh pada 

medium MSA dengan minim nutrisi 

dan penambahan bubuk HDPE akan 

memanfaatkan bubuk HDPE tersebut 

sebagai sumber karbon untuk 

pertumbuhannya. Hal ini karena jamur 

mampu menghasilkan enzim 

ekstraseluler untuk dapat melekat pada 

permukaan polimer. Polimer akan 

didepolimerrisasi dan akan mengalami 

mineralisasi menjadi CO2, H2O, atau 

metana (CH2) (Singh dan Gupta 2014). 

Pertumbuhan koloni isolat pada 

penelitian ini dilihat dari diameter 

yang dihasilkan (Tabel 1.) yang 

berkisar 1,51-5,07 cm pada medium 

tanpa HDPE dan 1,81-3,87 cm pada 

medium dengan HDPE. Berdaasarkan 

hasil analisis, isolat LL-B07 dan LM-

B07 memiliki diameter tertinggi pada 

medium yang mengandung bubuk 

HDPE yaitu 3,87 cm dan 3,62 cm, 

sedangkan pada medium tanpa HDPE, 

LL-B07 memiliki diameter 

pertumbuhan tertinggi yaitu 5,07 cm. 

Diameter koloni isolat pada penelitian 

ini lebih tinggi dibandingkan dengan 
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penelitian Sowmya et al. (2012), yang 

mengisolasi Chaetomium sp. dan A. 

flavus pada medium MSA dengan 0,5 

gram bubuk polietilen, dan diperoleh 

diameter pertumbuhan koloni masing-

masing isolat 0,9 cm dan 0,8 cm.  

Penelitian Rani et al. (2020) 

menumbuhkan 3 isolat dari tempat 

pembuangan akhir yaitu A. flavus, A. 

fumigatus,  dan  Fusarium sp.  pada  

 

Tabel 1. Diameter pertumbuhan isolat pada waktu inkubasi 14 hari (cm) 

Isolat 
Perlakuan 

Tanpa HDPE ± SD Dengan HDPE ± SD 

Penicillium sp. PN4 2,35 ± 0,07
def

 1,99 ± 0,21
bcde

 

Penicillium sp. PN6 2,23 ± 0,14
bcdef

 1,89 ± 0,05
abc

 

Trichoderma sp. PN4 4,31 ± 0,38
mn

 3,33 ± 0,49
ij
 

A. fumigatus sp. KK 2,09 ± 0,27
bcdef

 1,90 ± 0,22
abc

 

A. fumigatus sp. KP 2,12 ± 0,16
bcdef

 2,06 ± 0,23
bcdef

 

A. terreus sp. II RTA 2,50 ± 0,20
fg

 2,45 ± 0,17
fg

 

LM-A03 3,13 ± 0,05
hi

 2,47 ± 0,03
fg

 

LM-A04 1,51 ± 0,07
a
 2,26 ± 0,16

cdef
 

LM-A05 4,08 ± 0,04
lm

 2,79 ± 0,08
gh

 

LM-B02 3,79 ± 0,05
kl

 1,81 ± 0,13
ab

 

LM-B04 1,91 ± 0,05
abcd

 2,38 ± 0,11
efg

 

LM-B05 2, 47 ± 0,12
fg

 2,30 ± 0,04
cdef

 

LM-B07 4,50 ± 0,33
n
 3,87 ± 0,17

kl
 

LL-B07 5,07 ± 0,12
o
 3,62 ± 0,21

jk
 

Keterangan: Analisis perlakuan tanpa HDPE dan dengan HDPE dianalisis secara 

terpisah. Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama  

menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) pada uji DMRT. 

 

medium MSA selama 4 minggu dan 

memperoleh hasil diameter koloni 

masing masing isolat 0,8 cm, 0,78 cm, 

dan 0,91 cm yang lebih rendah dari 

penelitian ini.   

Diameter koloni yang tumbuh 

pada medium MSA memiliki ukuran 

dan ketebalan bervariasi untuk setiap 

isolat yang dapat dilihat pada Gambar 

1. Pertumbuhan koloni pada medium 

tanpa HDPE lebih tinggi dibandingkan 

dengan medium yang mengandung 

HDPE. Namun, pertumbuhan LM-B04 

dan LM-A04 pada medium dengan 

HDPE lebih tinggi dibandingkan 

dengan medium tanpa HDPE. Hal ini 

diduga karena kedua isolat tersebut 

mampu beradaptasi pada medium yang 

mengandung bubuk HDPE. 

Pertumbuhan miselium pada medium 

dengan HDPE cenderung lambat 

diduga karena isolat jamur pada 

medium tersebut akan terlebih dahulu 

mendepolimerasi HDPE sebagai 

sumber karbon bagi pertumbuhannya. 

HDPE memiliki karakter polimer yang 

cenderung memiliki berat molekul 

tinggi sehingga isolat jamur 

memerlukan waktu lebih lama untuk 

menguraikan polimer HDPE tersebut 

sehingga menyebabkan pertumbuhan 

isolat jamur pada medium dengan 

bubuk HDPE berlangsung lebih 

lambat. 
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HDPE merupakan senyawa 

senobiotik bagi jamur sehingga 

mampu menghambat pertumbuhan 

jamur pada medium uji (Mahalakshmi 

dan Andrew 2012). Berbeda dengan 

pertumbuhan jamur pada medium 

tanpa HDPE, isolat jamur yang 

dihasilkan memiliki miselium yang 

tebal dan pertumbuhan yang lebih 

cepat. Kemampuan isolat untuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Koloni isolat di medium MSA pada waktu inkubasi 14 hari. (A)Kontrol (tanpa 

HDPE) (B)MSA+HDPE, (a) Trichoderma PN4, (b) LM-B07, (c) LL-B07. 

beradaptasi di bawah pengaruh kondisi 

lingkungan yang minim nutrisi 

cenderung berbeda. Kemampuan 

tumbuh yang berbeda-beda antar isolat 

bergantung pada kemampuan adaptasi 

dan fisiologis dari masing-masing 

isolat. 

 

Karakterisasi  

 Isolat yang dikarakterisasi 

adalah isolat dengan diameter 

pertumbuhan tertinggi. .Hasil 

karakterisasi isolat, diperoleh bahwa 

setiap isolat memiliki karakter yang 

berbeda-beda. Isolat LL-B07 memiliki 

karakter makroskopis meliputi warna 

permukaan atas koloni putih 

kehijauan, warna bagian bawah koloni 

krem, permukaan yang menggunung, 
berbentuk filamentous, memiliki 

elevasi flat, dengan pinggir koloni 

filiform, terdapat lingkaran konsentris, 

tidak terdapat garis radial, dan tidak 

memproduksi eksudat. Karakter 

mikroskopisnya meliputi hifa tidak 

bersekat, berpelintir, warna hifa putih. 

konidiofor tegak tanpa percabangan, 

konidiofor tidak bersekat, warna 

hialin, dan memiliki permukaan halus.  

Isolat LM-B07 memiliki 

karakter makroskopis meliputi 

permukaan yang menggunung, warna 

permukaan atas koloni hijau, warna 

permukaan bawah koloni cream, 

memiliki bentuk filamentous, elevasi 

raised, pinggir koloni filiform, terdapat 

lingkaran konsentris, terdapat garis 

radial dan tidak memproduksi eksudat. 

Karakter mikroskopisnya meliputi 
konidia yang berbentuk bulat, 

A 

B 
a b c 
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konidiofor tegak tanpa percabangan, 

konidiofor tidak bersekat, warna 

hialin, dan memiliki permukaan halus.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Isolat LM-B07 pada medium PDA. (a) Bagian depan permukaan (b) 

bagian belakang permukaan (c) mikroskopis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Isolat LL-B07 pada medium PDA. (a) Bagian depan permukaan (b) 

bagian belakang permukaan (c) mikroskopis. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah 14 isolat 

mampu tumbuh pada medium MSA 

baik dengan dan tanpa perlakuan 

bubuk HDPE 0,1 w/v. isolat pada 

medium MSA dengan bubuk plastik 

HDPE memiliki diameter 

pertumbuhan tertinggi yaitu LM-B07 

dan LL-B07 sebesar 3,87 dan 3,62 cm, 

sedangkan isolat dengan diameter 

tertinggi pada medium tanpa bubuk 

plastik HDPE adalah LL-B07 sebesar 

5,07 cm.  

SARAN 

 Saran dari penelitian ini yaitu 

diperlukannya identifikasi secara 

molekuler untuk mengetahui jenis 

spesies dari masing-masing isolat 

jamur pendegradasi plastik HDPE. 
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