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ABSTRACT 

Botryosphaeria rhodina is an endophytic fungus that most found in tropical fruit plants 

such as mangroves.  Previous studies reported that B. rhodina derived from the mangrove 

plant Xylocarpus granatum has the potential to produce good antibacterial activity.  

However, the Gram-negative antibacterial activity of this endophytic fungal extract is still 

rarely studied.  This study aimed to test the antibacterial activity of Gram-negative 

endophytic fungi extract B. rhodina against Salmonella typhimurium ATCC 14028, 

Vibrio Algynolyticus ATCC 17749, and Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802. The 

results of the Gram-negative antibacterial assay carried out by the agar diffusion method 

showed that the n-hexane extracts of the endophytic fungus B. rhodina at a concentration 

of 500 g/mL had weak activity with an inhibition zone diameter of 13-19 mm against 

Gram-negative bacteria. 
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ABSTRAK 

Botryosphaeria rhodina merupakan fungi endofit yang terdapat pada sejumlah besar 

tanaman buah-buahan tropis seperti tanaman bakau. Penelitian sebelumya melaporkan 

bahwa B. rhodina yang berasal dari tanaman bakau Xylocarpus granatum memiliki 

potensi sebagai penghasil aktivitas antibakteri yang baik. Namun, aktivitas antibakteri 

Gram-negatif dari ekstrak fungi endofit ini masih jarang diteliti. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji aktivitas antibakteri Gram-negatif ekstrak fungi endofit B. rhodina 

terhadap Salmonella typhimurium ATCC 14028, Vibrio Algynolyticus ATCC 17749, dan 

Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802. Hasil uji antibakteri Gram-negatif yang 

dilakukan dengan metode difusi agar menunjukkan bahwa ekstrak n-heksana fungi 

endofit B. rhodina pada konsentrasi 500 μg/mL memiliki aktivitas yang lemah dengan 

diameter zona hambat 13-17 mm terhadap bakteri Gram-negatif. 
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PENDAHULUAN 

Fungi endofit adalah mikroba yang 

sebagian atau seluruh hidupnya berada 

dalam jaringan hidup tanaman inang 

tanpa menunjukkan gejala-gejala 

merugikan pada tanaman inangnya.  

Fungi endofit mampu menghasilkan 

metabolit sekunder seperti enzim-enzim 

perombak, zat pengatur tumbuh tanaman 

dan senyawa antimikroba. Fungi endofit 

memiliki kemampuan untuk mensintesis 

suatu senyawa antimikroba yang sama 

seperti tanaman inangnya karena adanya 

interaksi yang terjadi antara fungi dengan 

tanaman inangnya dengan cara 

melibatkan transfer materi genetik 

sehingga apabila suatu tanaman tertentu 

menghasilkan zat-zat bioaktif maka akan 

dihasilkan pula oleh fungi endofit yang 

hidup pada tanaman tersebut  

(Sepriana et al., 2017).  

Kemampuan fungi endofit untuk 

mensintesis suatu senyawa metabolit 

sekunder sangat berpotensi untuk 

pengembangan antimikroba dalam skala 

besar dengan waktu yang singkat tanpa 

menimbulkan kerusakan ekologis 

(Murdiyah, 2017). Selain itu fungi 

endofit bernilai ekonomis karena 

termasuk ke dalam organisme yang 

mudah tumbuh dengan memiliki siklus 

hidup yang pendek dan dapat 

menghasilkan senyawa bioaktif dalam 

waktu yang relatif cepat  

(Jamilatun et al., 2019). 

Berbagai penelitian mengenai fungi 

endofit melaporkan banyak jenis senyawa 

berhasil diisolasi, salah satunya fungi 

endofit Botryosphaeria rhodina. 

Beberapa senyawa yang dihasilkan oleh 

fungi endofit ini menunjukkan aktivitas 

biologis yang menarik seperti antibakteri 

pada primin, antiseptik pada mellein, 

fitotoksik pada 4-hidroksimellein, dan 

antimikroba pada lasiodiplodin 

(Rukachaisirikul et al., 2009). 

Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Farniga (2020) telah 

berhasil mengisolasi fungi endofit 

Botryosphaeria rhodina dari akar 

mangrove Xylocarpus granatum yang 

tumbuh di muara Sungai Siput Kabupaten 

Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa isolat fungi endofit 

Botryosphaeria rhodina yang diisolasi 

berpotensi sebagai penghasil senyawa 

aktif antibakteri. Namun, aktivitas 

antibakteri Gram-negatif dari ekstrak 

fungi endofit ini masih jarang diteliti. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu 

dilakukan uji aktivitas antibakteri Gram-

negatif ekstrak fungi endofit B. rhodina 

dari mangrove di muara Sungai Siput 

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian 

ini adalah laminer air flow, autoclave (All 

America model 1925/KY-23D), jarum 

ose, cawan petri, rotary evaporator 

(Heidolph 2000), micropipette, dan 

peralatan gelas di Laboratorium kimia 

yang disesuaikan dengan prosedur kerja. 

Bahan yang digunakan adalah isolat 

fungi endofit (Botryosphaeria rhodina), 

Nutrient Agar (NA), Potato Dextrose 

Agar (PDA), air steril, media padat beras, 

etil asetat (EtOAc), n-heksana (C6H14). 

Metanol (CH3OH), kultur Salmonella 
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typhimurium ATCC 14028, Vibrio 

parahaemolyticus ATCC 17802, dan 

Vibrio algynolyticus ATCC 17749. 

b. Ekstraksi fungi endofit B. rhodina 

Isolat jamur endofit B. rhodina 

difermentasi di dalam media padat beras 

dan diinkubasi selama 10 hari. Hasil 

fermentasi kemudian diekstraksi dengan 

metode maserasi menggunakan pelarut 

etil asetat selama 24 jam dengan 

pengulangan sebanyak 3 kali. Maserat 

kemudian disaring dan diuapkan hingga 

diperoleh ekstrak kental etil asetat. 

Ekstrak kental etil asetat dilarutkan 

dengan pelarut metanol:air (9:1) 

kemudian dipartisi menggunakan metode 

ekstraksi cair-cair pada corong pisah 

dengan pelarut  n-heksana:metanol (1:1), 

sehingga diperoleh ekstrak n-heksana. 

c. Uji antibakteri dengan metode 

difusi agar 

1. Peremajaan bakteri uji 

Aktivitas antibakteri ekstrak fungi 

endofit diidentifikasi terhadap tiga 

bakteri Gram-negatif yaitu  

S. typhimurium, V. Algynolyticus, dan  

V. parahaemolyticus. Patogen tersebut 

diremajakan dahulu dengan cara 

menginokulasikan satu ose biakan bakteri 

dalam gliserol ke permukaan media NA 

steril dengan metode streak empat 

kuadran sebelum digunakan dalam 

pengujian aktivitas. Koloni tunggal 

patogen yang terdapat pada kuadran  

3 atau 4 kemudian diencerkan dengan 

mencampurkan satu ose koloni tunggal 

patogen ke dalam tabung reaksi yang 

telah berisi air steril dan dihomogenkan 

menggunakan vortex.  Kekeruhan 

suspensi bakteri distandarisasi dengan 

konsentrasi 0,5 McFarland sehingga 

jumlah patogen memenuhi standarisasi 

untuk uji yaitu: 105-108 CFU/mL. 

Suspensi patogen yang telah 

distandarisasi kemudian dioleskan pada 

permukaan media pertumbuhan NA. 

Pada media yang telah dioleskan patogen 

dibuat lubang sumuran menggunakan alat 

plug dengan diameter lubang 6-8 mm dan 

kedalam masing-masing lubangnya 

dimasukkan konsentrasi ekstrak fungi 

endofit, kontrol positif, dan kontrol 

negatif. 

2. Penyiapan larutan uji dan kontrol 

positif Chloramphenicol 

Larutan uji dibuat dengan melarutkan 

sampel ekstrak dan kontrol positif 

Kloramfenikol  menggunakan pelarut 

DMSO 10% dalam air steril dengan 

konsentrasi 300 μg/mL pada masing-

masing ekstrak dan 10 μg/mL  pada 

kontrol positif.  

3. Pengujian antibakteri 

Larutan uji dan kontrol positif yang 

telah disiapkan diinjeksikan ke setiap 

lubang sebanyak 100 μL menggunakan 

micropipette. Media uji yang telah terisi 

ekstrak fungi endofit, kontrol positif, dan 

kontrol negatif kemudian diinkubasi pada 

suhu 37oC selama 24 jam karena 

diperlukan bakteri dalam keadaan aktif 

dan sedang mengalami masa 

pertumbuhan yang optimal. Pengujian 

dilakukan sebanyak tiga kali 

pengulangan. Hasil yang didapat diukur 

zona bening dengan menggunakan jangka 

sorong.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil ekstraksi B. rhodina 

Ekstraksi dari jamur endofit  

B. rhodina dengan metode maserasi dan 

dipartisi dengan ekstraksi cair-cair 

menghasilkan ekstrak n-heksana dengan 

massa yang disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Berat ekstrak B. rhodina 

Ekstrak Berat (g) 

n-heksana 37,17 

b. Hasil uji antibakteri  

Hasil uji antibakteri dari ekstrak  

n-heksana menunjukkan adanya aktivitas 

dengan zona hambat terbesar pada 

ekstrak n-heksana sebesar 17,66±2,0 mm 

terhadap bakteri V. Algynolyticus yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Data antibakteri Gram-negatif 

Bakteri 

Diameter 

Zona Hambat 

(mm) 

S. typhimurium 13,25±0,4 

V. Algynolyticus 17,66±2,0 

V. parahaemolyticus 14,36±0,3 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh diameter zona hambat ekstrak 

n-heksana fungi endofit B. rhodina 

dengan konsentrasi 500 μg/mL terhadap 

bakteri Gram-negatif S. typhimurium, V. 

Algynolyticus, dan V. Parahaemolyticus 

yaitu dapat dilihat pada Tabel 2 yang 

menunjukkan adanya aktivitas terhadap 

bakteri tersebut. Hasil uji ekstrak  

n-heksana fungi endofit B. rhodina 

memiliki aktivitas yang lemah dengan 

diameter zona hambat 13-17 mm 

terhadap bakteri Gram-negatif.  

Saxena et al., (2008), mengkategorikan 

kekuatan aktivitas suatu antibakteri 

dimana diameter zona bening atau zona 

hambat >20 mm tergolong memiliki 

aktivitas yang kuat, diameter hambat 16-

20 mm tergolong memiliki aktivitas 

sedang, diameter hambat 10-15 mm 

memiliki aktivitas lemah, dan diameter 

hambat <10 mm memiliki aktivitas 

sangat lemah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan pada fungi endofit  

B. rhodina dapat disimpulkan bahwa 

telah didapatkan ekstrak n-heksana dari 

fungi endofit ini sebanyak 37,17 g dan 

menunjukkan aktivitas antibakteri Gram-

negatif yang lemah terhadap tiga bakteri 

yaitu S. typhimurium, V. Algynolyticus, 

dan V. Parahaemolyticus. 
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