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ABSTRACT 

Some species of fungus have the ability to produce good and useful secondary 

metabolites. One of them is Trichoderma asperellum LBKURCC1 which is a species of 

Trichoderma sp. The fungus Trichoderma asperellum LBKURCC1 is Trichoderma 

strain which is isolated from the soil of chocolate plantations in Riau. This strain was 

isolated based on its ability to produce chitinase, but it turns out to produce cellulase 

and other enzymes. The purpose of this research is to determine the growth curve of T. 

asperellum LBKURCC1 hence the optimum time to produce enzymes is known. This 

research used PDA as media and fungus isolates with time span of 0 until 10 days. The 

results showed that the optimum time to produce enzymes is 2 days. This result 

confirmed that the exponential phase of 2 days is the optimum time to produce T. 

asperellum LBKURCC1 enzymes. 
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ABSTRAK 

Beberapa spesies jamur memiliki kemampuan menghasilkan metabolit sekunder yang 

baik dan manfaat. Salah satunya adalah isolat T.aseprellum LBKURCC1 yang 

merupakan genus dari Trichoderma sp. Jamur Trichoderma asperellum LBKURCC1 

adalah galur Trichoderma yang diisolasi dari tanah perkebunan coklat di Riau. Galur ini 

diisolasi berdasarkan kemampuannya menghasilkan kitinase, tetapi ternyata galur ini 

juga menghasilkan enzim selulase dan beberapa enzim lainnya. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menentukan kurva pertumbuhan dari T. asperellum LBKURCC1 

sehingga didapatkan hari produksi terbaik untuk produksi enzim. Penelitian ini 

menggunakan media PDA dan isolat jamur dengan rentang waktu 0-10 hari. Hasil 

menunjukkan bahwa hari terbaik produksi adalah 2 hari. Hasil tersebut menyatakan fase 

eksponensial pada 2 hari merupakan hari terbaik produksi enzim jamur T.asperellum 

LBKURCCI. 

Kata Kunci: enzim, kurva pertumbuhan, T.asperellum 

 

  



2 

 

PENDAHULUAN 

Jamur Trichordema sp. merupakan 

mikroorganisme yang banyak dijumpai 

di tanah, bersifat saprofit yang secara 

alami menyerang jamur patogen, 

menguntungkan bagi tanaman dan 

dimanfaatkan sebagai agen hayati 

pengendali patogen tanah. Jamur ini 

dapat berkembang biak dengan cepat 

pada daerah sekitar perakaran tanaman 

(Indratni, 2017). 

Trichordema sp. merupakan jamur 

kosmopolitan sehingga sangat mudah 

ditemukan pada berbagai permukaan 

tanah, permukaan akar tumbuhan, lahan 

pertanian, bahkan tanah yang miskin 

nutrisi. Trichordema sp. termasuk jamur 

berfilamen hijau terang, dengan konidia 

berbentuk bola yang melekat satu sama 

lainnya, miselium bersepta, dan 

pertumbuhannya sangat cepat (Samuel et 

al., 1999). Jamur Trichordema sp. 

menghasilkan enzim ekstraseluler seperti 

selulase, xilanase, kitinase, dan protease 

yang memainkan peranan dasar dalam 

proses pemanfaatan residu tanaman 

sebagai bahan nutrisi serta menghambat 

pertumbuhan jamur fitopatogenik. 

Beberapa faktor yang 

mempengaruhi indikasi adanya terjadi 

pertumbuhan pada Trichoderma yaitu 

diantaranya adalah faktor cahaya dan 

luka mekanis, walaupun efek dari 

induktor ini dipengaruhi lagi oleh 

keadaan lingkungan seperti status nutrisi 

dan pH (Villasenor et al., 2012). 

Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan 

Trichoderma terlihat sebagai masalah 

adaptasi, karena spesies yang berasal 

dari iklim yang lebih hangat memiliki 

temperatur optimal lebih tinggi.  

Jamur T. asperellum LBKURCC1 

merupakan salah satu koleksi 

Laboratorium Riset Enzim, Fermentasi 

dan Biomolekuler FMIPA Universitas 

Riau yang menghasilkan enzim lakase 

yang dapat mendegradasi lignin. Enzim 

lakase bermanfaat dalam bidang industri, 

kesehatan dan lingkungan. T. asperellum 

LBKURCC1 menghasilkan enzim 

ekstraseluler lakase yang berperan dalam 

proses oksidasi dan degradasi polutan 

limbah. 

Jamur Trichoderma asperellum 

LBKURCC1 adalah galur Trichoderma 

yang diisolasi dari tanah perkebunan 

coklat di Riau (Nugroho et al., 2003). 

Pada awalnya, galur ini diisolasi 

berdasarkan kemampuan menghasilkan 

kitinase, tetapi ternyata juga 

menghasilkan enzim selulase (Devi dan 

Nugroho, 1999). 

Jamur T. asperellum LBKURCC1 

ditemukan memiliki aktivitas selulase 

dengan nilai sebesar 3,6 U/mL (Miranti, 

2016). Aktivitas ini diperoleh dari 

pemekatan selulase. Jamur yang mampu 

menghasilkan enzim selulase juga akan 

mampu menghasilkan enzim lakase 

dengan nilai koefisien korelasi tertentu 

yang nilainya berbeda-beda antara jamur 

yang satu dengan yang lainnya (Gochev 

et al., 2007).   

Konsentrasi ion hidrogen memiliki 

dampak kuat bagi pertumbuhan 

Trichoderma karena banyak nutrisi 

(seperti gula dan asam amino) yang 

terikat dengan H
+
. Ada beberapa studi 

yang detil mengenai pengaruh pH 

terhadap pertumbuhan Trichoderma atau 

Gliocladium spp. Di lingkungan 

alaminya, walaupun umum diterima jika 

galur ini tumbuh kurang baik pada ph > 

7. Pertumbuhan biasanya optimal pada 

pH antara 4 dan 6,5 dan hanya sedikit 

Trichoderma spp yang terlihat toleran 

terhadap pH < 3 (Kubicek dan Harman, 

2002). 

 Fase pertumbuhan fungi juga 

mempengaruhi jumlah senyawa bioaktif 

dan enzim yang dihasilkannya. Waktu 
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optimal produksi fungi diperolah pada 

fase eksponensial yaitu merupakan fase 

perbanyakan jumlah sel yang sangat 

banyak, aktivitas sel sangat meningkat, 

dan fase ini merupakan fase yang 

penting bagi kehidupan fungi. Pada awal 

fase-fase ini kita dapat memanen enzim-

enzim (Ariani et al., 2014). 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah autoklaf (All 

American Electric model No. 25X), 

hotplate, waterbath, jarum ose, batang L, 

plug borer, orbital shaker (Daihan 

Labtech CO., LTD), oven, timbangan 

analitik (METTLER tipe AE200), pH 

meter, oven, desikator, dan peralatan 

gelas laboratorium standar lainnya sesuai 

dengan prosedur. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah adalah isolat jamur 

Trichordema asperellum LBKURCC1 

koleksi Laboratorium Riset Enzim, 

Fermentasi, dan Biomolekuler, Jurusan 

Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Riau, 

kentang, agar batang, dekstrosa 

monohidrat, aqua DM, aluminium foil, 

alkohol antiseptik 70%, asam sitrat 10%, 

buffer asetat pH 5,5 dan kertas saring 

Whatman No.1. 

b. Pembuatan media Potato Dextrose 

Agar (PDA) 

Kentang sebanyak 20 g yang sudah 

dikupas, dipotong kecil kemudian 

masukkan ke dalam beaker gelas yang 

telah berisi 50 mL aqua DM. Campuran 

dipanaskan sampai mendidih dan 

kemudian disaring menggunakan kain 

kasa.  

 

 

Tabel 1. Bahan-bahan pembuatan media 

   PDA 

Bahan  Berat atau Volume 

Kentang   20,0 g 

Agar Batang  1,7 g 

Dekstrosa 

Monohidrat 
2,0 g 

Asam Sitrat 10% 0,5 mL   

Aqua DM  50,0 mL 

 

Filtrat yang diperoleh dicampurkan 

dengan dekstrosa monohidrat dan agar 

batang yang sudah ditimbang 

sebelumnya ke dalam Erlenmeyer, 

kemudian ditambahkan aqua DM hingga 

volume 100 mL. Larutan dipanaskan 

hingga agarnya larut kemudian 

disterilisasi. 

Media setelah disterilisasi kemudian 

dibiarkan hingga memadat lalu 

dipindahkan ke ruang inokulasi. Media 

dibiarkan selama 2 hari. Jika tidak terjadi 

kontaminasi, maka media dapat 

digunakan sebagai sumber nutrien untuk 

inokulasi T. asperellum LBKURCC1. 

c. Peremajaan isolat T. asperellum 

LBKURCC1 

Isolat T. asperellum LBKURCC1 

yang terdapat pada agar miring 

ditambahkan aqua DM steril sebanyak 6 

mL. Kemudian jarum ose yang sudah 

disterilkan digoreskan pada agar miring 

sehingga spora dari fungi ikut larut 

bersama dengan aqua DM. Sebanyak 

250 µL larutan T. asperellum 

LBKURCC1 diambil menggunakan 

pipet mikro dan dilakukan metode 

spread plate pada media PDA di cawan 

petri. Larutan T. asperellum 

LBKURCC1 lalu diratakan 

menggunakan batang L yang telah 

disterilkan. Cawan petri diinkubasi pada 

suhu kamar pada ruang inokulasi hingga 

koloni T. asperellum LBKURCC1 

tumbuh dan menghasilkan miselium. 
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d. Pengukuran dan pembuatan 

kurva pertumbuhan isolat T. 

asperellum LBKURCC1 

Miselium isolat T. asperellum 

LBKURCC1 pada media PDA di plug 

menggunakan plug borer steril sebanyak 

2 plug dengan ukuran diameter 1,5 cm 

dan dimasukkan ke dalam 30 mL media 

cair PD dengan komposisi sesuai pada 

Tabel 2. Media cair tersebut diinkubasi 

pada suhu ruang dalam orbital shaker 

150 rpm. Penentuan kurva pertumbuhan 

jamur dilakukan dengan 6 variasi waktu 

yaitu pada 0, 2, 4, 6, 8, 10 hari dengan 

masing-masing tiga kali pengukuran, 

lalu miselium disaring menggunakan 

kertas saring Whatman No. 1. Miselium 

dikeringkan pada suhu 60 
o
C di oven 

selama 24 jam, setelah itu miselium 

dimasukkan ke dalam desikator. Proses 

pengeringan diulangi hingga berat 

miselium konstan dan setelah itu berat 

miselium ditimbang. Kurva 

pertumbuhan jamur dapat dibuat dengan 

menggunakan grafik persamaan antara 

massa miselium (g) terhadap waktu 

inkubasi (hari). 

Tabel 2. Komposisi media Potato 

Dextrose (PD) sebanyak 30 mL 

Bahan Berat atau Volume 

Kentang  6,0 g 

Dekstrosa 

Monohidrat  
0,6 g 

Aqua DM 15,0 mL 

Buffer asetat 0,05 

M pH 5,5  
15,0 mL 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Kurva pertumbuhan T. asperellum 

LBKURCC1  
Kurva pertumbuhan T. asperellum 

LBKURCC1 dibuat untuk menentukan 

hari optimal produksi enzim lakase 

dengan hasil yang baik dalam waktu 10 

hari pengamatan. Pengamatan dilakukan 

setiap 2 hari untuk menganalisis kurva 

pertumbuhan isolat T. asperellum. Kurva 

pertumbuhan dibuat berdasarkan grafik 

persamaan antara massa miselium (g) 

terhadap waktu inkubasi (hari). Hasil 

pengamatan massa miselium pada waktu 

10 hari pengamatan dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Massa miselium pada waktu 10 

hari pengamatan 

Waktu (hari) Rata- rata 

Massa (mg) 

0 1,5 ± 0,20 

2  3,8 ± 0,90 

4  5,9 ± 1,00 

6  6,3 ± 0,40 

8  6,5 ± 0,20 

          10        4,6 ± 0,25 

 

 
  

Gambar 1. Kurva pertumbuhan T. 

asperellum LBKURCC1 

Berdasarkan kurva pertumbuhan T. 

asperellum LBKURCC1 (Gambar 1) 

diketahui bahwa hari optimal produksi 

enzim lakase adalah hari kedua (2 hari). 

Hal ini disebabkan karena hari kedua 

merupakan fase eksponensial (log) 

pertumbuhan isolat T. asperellum 

LBKURCC1 yang menghasilkan enzim 

lakase dengan jumlah yang optimum. 
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Hari keempat, keenam dan kedelapan 

merupakan fase stasioner. Pada fase ini, 

isolat jamur tidak mengalami 

pertumbuhan secara eksponensial 

dikarenakan sumber makanan yang 

semakin sedikit dan isolat jamur juga 

menghasilkan metabolit sekunder yang 

bersifat toksik. Hari kesepuluh 

merupakan fase kematian. Pada fase ini, 

sumber makanan telah habis dan jumlah 

metabolit sekunder toksik yang 

dihasilkan berada pada jumlah 

maksimum sehingga meracuni dan 

menyebabkan kematian isolat jamur. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa Fase log 

pertumbuhan T. asperellum LBKURCC1 

pada 30 mL media cair PD diperoleh 

pada hari kedua setelah media PD 

diinokulasi 2 plug kultur jamur PDA 

berdiameter 1,5 cm
2
. 
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