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ABSTRACT 

 

Chitinase producing fungi are potential biocontrol organisms for plant protection. This 

is due to the ability of chitinase to degrade the plant pathogenic fungi cell walls that 

contain chitin. Many soil samples contain biocontrol fungi. To obtain fungal isolates 

that produce chitinase from a soil sample, selective medium containing chitin as the sole 

carbon source should be used. This short paper describes a method to isolate chitinase 

producing fungi using a selective media. Using this simple method, three chitinase 

producing fungal strains could be isolated from a secondary forest located at the Giam 

Siak Kecil Bukit Batu biosphere reserve. 
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ABSTRAK 

 

Fungi  penghasil kitinase potensial sebagai fungi biokontrol yang dapat melindungi 

tanaman dari fungi patogen tanaman. Hal ini dikarenakan kitinase mampu mendegradasi 

dinding sel beberapa fungi patogen tanaman. Sampel tanah sering kali mengandung 

fungi biokontrol. Guna memperoleh isolat fungi penghasil kitinase dari sampel tanah, 

perlu digunakan media selektif dengan kitin sebagai sumber karbon utama. Makalah ini 

menjelaskan metode yang dapat digunakan untuk mengisolasi fungi penghasil kitinase 

menggunakan media selektif. Sebagai contoh kasus dijelaskan isolasi fungi penghasil 

kitinase dari tanah hutan sekunder area Makmur cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit 

Batu. Dengan metode sederhana ini dapat diisolasi tiga galur fungi penghasil kitinase 

dari sampel tanah tersebut. 

 

Kata kunci : Kitinase, media selektif, cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu. 

 

PENDAHULUAN 

 

Kitin merupakan polimer N-asetilglukosamin yang cukup banyak ditemukan dalam 

dinding sel fungi dan eksoskeleton dari serangga dan crustaceae (Haran dan Chat, 
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1995). Enzim kitinase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis kitin menjadi 

monomer β-1,4 N-asetil-D-glukosamin (Yurnaliza, 2002). Enzim kitinase berperan 

penting dalam  kontrol fungi patogen tanaman secara mikoparasitisme (Nugroho dkk., 

2003). Kitinase dapat dihasilkan oleh mikroba, tanaman, dan hewan. Beberapa mikroba 

(fungi) yang diketahui berpotensi sebagai penghasil kitinase antara lain yaitu 

Gliocladium, Aspergillus, Penicillium, dan Trichoderma (Widhyastuti, 2007). Kawasan 

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSKBB) adalah cagar biosfer ke tujuh di 

Indonesia. Cagar ini memiliki kawasan inti berupa hutan gambut yang  unik dengan 

kedalaman gambut hingga mencapai 20 m, berlokasi di Riau (Sukara dan Purwanto, 

2009). Kawasan inti berupa hutan primer dan sekunder. Diharapkan hutan primer, 

maupun sekunder dari GSKBB merupakan tempat potensial untuk penemuan fungi 

galur baru penghasil enzim kitinase. Hutan sekunder kawasan Sundak dan hutan primer 

Pangkalan Bukit di GSKBB telah dieksplorasi dan menghasilkan fungi penghasil 

kitinase (Utamy, 2012, Suhyana, 2012). Salah satu area hutan sekunder lain di GSKBB 

adalah hutan eks logging PT. Makmur. Hutan area Makmur ini belum dieksplorasi  

untuk isolasi fungi kitinolitik, sehingga merupakan kawasan potensial untuk isolasi 

fungi kitinolitik galur baru.  

 

 METODE PENELITIAN  

 

a. Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel: Sampel yang digunakan adalah tanah dari hutan gambut 

sekunder Area Makmur Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu, Riau yang 

merupakan kawasan Core Area. Sampel tanah diambil dari titik sampling yang 

mengandung beberapa vegetatif alami dan mencapai kedalaman 1-15 cm. Setelah itu, 

sampel tanah dimasukkan ke dalam kantung plastik, diberi label dan dimasukkan ke 

dalam ice box lalu dibawa ke Laboratorium untuk diteliti. 

 

b. Pembuatan Media Selektif Fungi Penghasil Kitinase 

Media selektif 1 L: (Ca(NO3)2.4H2O 1,4384 g; KNO3 0,26 g; MgSO4.7H2O 0,26 

g; CaCl2 1,0 g; KH2PO4 0,12 g, 20 g agar, 2,0 g kitin sebagai sumber karbon, igepal dan 

beberapa antibiotik (Nistatin 0,02 g; Klortetrasiklin 0,025 g; Neomisinsulfat 0,01 g; 

Basitrasin 0,01 g; Penisilin G 0,01 g) asam propionat 0,5 g dan 0,05 g asam sitrat 

(Smith dkk, 1990 dan Papavizas, 1982). 

 

c. Penyebaran sampel pada media selektif 

Penyebaran sampel dengan metode spread plate: sebanyak 1 g masing-masing 

sampel dimasukkan kedalam erlenmeyer berisi air steril 100 mL lalu dipanaskan diatas 

hot plate dengan memasukkan stirer ke dalam erlenmeyer hingga campuran homogen. 

Kemudian suspensi diencerkan dengan pengenceran bertingkat dari 1:10
1
-1:10

8
. 

Suspensi sampel dipipet sebanyak 1 mL lalu diratakan pada media selektif bersumber 

karbon tunggal pada cawan petri menggunakan batang L yang telah steril dan dilakukan 

didekat api bunsen. Setelah itu suspensi dibiarkan meresap pada media ±1 jam, barulah 

media pada petri dibalik dan diinkubasi pada suhu kamar hingga tumbuhnya koloni 
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fungi. Isolat yang tumbuh diinokulasikan pada stok media di petri kecil dan diinkubasi 

hingga koloni fungi tumbuh kembali. 

 

d. Pemurnian dan identifikasi morfologi 

Tahap pemurnian menggunakan metode pour plate dengan pengenceran serial 

dari spora yang telah dipisahkan dari miselia dengan disaring glasswool. Pemurnian 

dilakukan beberapa kali hingga diperoleh kultur murni yang berasal dari spora tunggal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Media selektif merupakan media yang ditambahkan zat tertentu yang bersifat 

selektif untuk menghambat pertumbuhan mikroba lain sehingga dapat mengisolasi 

mikroba target. Media selektif bersumber karbon kitin untuk mengisolasi fungi 

penghasil kitinase. Jadi hanya fungi penghasil kitinase yang akan bisa tumbuh pada 

media isolasi, sedangkan fungi selain penghasil kitinase tidak akan bisa tumbuh. Media 

selektif terdiri dari berbagai bahan mineral seperti (Ca(NO3)2.4H2O; KNO3; 

MgSO4.7H2O; CaCl2; dan KH2PO4 sebagai sumber mineral bagi pertumbuhan fungi, 

kitin sebagai sumber karbon. Igepal merupakan suatu deterjen yang berfungsi supaya 

koloni yang dihasilkan membentuk bulatan-bulatan kecil, sehingga mudah dipisahkan 

satu dengan yang lainnya. Media selektif juga terdiri dari berbagai antibiotik seperti 

nistatin yang berfungsi sebagai penghambat jamur lain selain Trichoderma dan 

Penicillium, neomisinsulfat, nebasitin, penicilin dan klotetrasiklin sebagai anti bakteri, 

supaya tidak ada bakteri yng tumbuh pada media isolasi. Trichoderma dan Penicillium 

dijadikan fungi target, karena beberapa spesies genus-genus tersebut diketahui memiliki 

sifat biokontrol dan menghasilkan kitinnase. Asam sitrat berfungsi sebagai pengatur 

keasaman pada media isolasi sehingga pH  media sesuai dengan pH  pertumbuhan fungi 

yaitu pada pH 4-5.  

 

 
 

Gambar 1. Koloni fungi pada media selektif 

 

Isolat 1 

Isolat 2 

Isolat 3 
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Gambar 2. Hasil pengamatan morfologi fungi (A. Isolat 1, B. Isolat 2, C. Isolat 3) 

 

Dari hasil penelitian yaitu dari hasil penyebaran sampel tanah pada media selektif 

penghasil kitinase diperolah beberapa koloni-koloni fungi seperti terlihat pada Gambar 

1. Koloni-koloni fungi yang diperoleh dari media penyebaran sampel dimurnikan 

dengan memindahkan koloni fungi ke media selektif baru. Koloni yang dipindahkan 

adalah tiga koloni, karena mengingat keterbatasan bahan-bahan kimia yang digunakan. 

Pemurnian koloni fungi dilakukan beberapa kali untuk memeperoleh isolat-isolat fungi 

penghasil kitinase yang lebih murni. Gambar 2 merupakan hasil pemurnian fungi yang 

menampilkan morfologi koloni. Dari hasil pengamatan morfologi dapat dilihat bahwa 

isolat 1 (LBKURCC37), isolat 2 (LBKURCC38), dan isolat 3 (LBKURCC39) miselium 

A 

C 

B 
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berwarna abu-abu kehijauan dengan tingkatan berbeda, yaitu isolat 1 abu-abu kehijauan 

++, isolat 2 warna miselium  abu-abu kehijauan + dan isolat 3 abu-abu kehijauan ++++. 

Sedangkan bentuk miselium dari ketiga isolat berbentuk bulu halus. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil isolasi dari tanah hutan sekunder area Makmur cagar biosfer Giam Siak 

Kecil Bukit Batu, Riau diperoleh tiga isolat fungi penghasil enzim kitinase dengan kode 

galur LBKURCC37, LBKURCC38 dan LBKURCC39. 
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