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ABSTRACT 

The aim of this study was to isolate bacterial endophytes derived from Bruguiera sp. A 

total of 47 isolates of endophytic bacteria were isolated from the roots of Bruguiera sp. It 

was found that 14 isolates were active in inhibiting the growth of Vibrio alginolyticus, 4 

isolates were active to inhibit the growth of Escherichia coli, while no isolate gave any 

inhibition zone for Staphylococcus aureus. 

 

Keywords : bacteria, Bruguiera, endophytes. 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi bakteri endofit yang berasal dari 

Bruguiera sp. Sebanyak 47 isolat bakteri endofit diisolasi dari akar Bruguiera sp. 

Ditemukan bahwa 14 isolat aktif dalam menghambat pertumbuhan Vibrio alginolyticus, 4 

isolat aktif untuk menghambat pertumbuhan Escherichia coli, sementara tidak ada isolat 

yang memberikan zona penghambatan apa pun untuk Staphylococcus aureus. 

 

Kata kunci : bakteri, Bruguiera, endofit. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki hutan 

mangrove sekitar 27% (4,25 juta hektar) 

dari luas hutan mangrove dunia (Mayor et 

al., 2017). Kawasan hutan mangrove di 

Provinsi Riau adalah seluas 234.517 hektar 

dengan daerah cakupan terluas (sebelum 

pemekaran) adalah Kabupaten Bengkalis 

(29%), Kepulauan Riau (14%), dan 

Indragiri Hilir (57%) (Prianto et al., 2006). 

Mangrove disebut sebagai tanaman halofit 

karena hidup di daerah dengan kadar garam 

tinggi (salin) (Snedaker, 1978). Hal ini 

dimungkinkan oleh adanya akar yang 

berfungsi menyerap oksigen dalam keadaan 

tergenang, serta mekanisme pengeluaran 

kelebihan garam melalui bagian bawah 

daun (Rusila et al., 2006).  

Lingkungan hidup yang ekstrim 

tersebut menjadikan mangrove sebagai 

sumber potensial dalam penemuan senyawa 

atau pun mikrobiota baru yang berpotensi 

diaplikasikan secara farmaseutika. Ekstrak 

akar, kulit batang, dan daun Avicennia 

marina (Forssk.) Vierh. Dilaporkan 

memiliki aktivitas antibakteriofag, 
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antibakteri, dan antikandida. Ekstrak 

Pemphisacidula dan Ceriops tagal (Perr.) 

C.B. Rob. aktif terhadap bakteri patogen 

ikan dan udang, setara dengan aktivitas 

streptomisin (Rafi, 2018). Selain dari 

ekstrak tanaman, senyawa dengan 

bioaktivitas dapat diperoleh dari 

mikroorganisme endofit mangrove. 

Endofit adalah mikroorganisme 

yang sebagian atau seluruh dari siklus 

hidupnya tinggal dalam jaringan tanaman 

tanpa menyebabkan gejala penyakit. 

Mikroorganisme tersebut berada pada 

berbagai macam jaringan yang sehat seperti 

biji, akar, batang dan daun (Bandara et al., 

2006). Bakteri ini mampu mengendalikan 

patogen tanaman serta menginduksi 

ketahanan tanaman dan meningkatkan 

pertumbuhan tanaman melalui senyawa-

senyawa bioaktif yang dihasilkannya. 

Beberapa bakteri endofit diketahui banyak 

dimanfaatkan dibidang kesehatan sebagai 

bahan baku obat seperti antibiotik, 

antikanker, antioksidan, antiinflamasi, 

imunosupresi, dan antidiabetes 

(Rahmawati, 2009).  

Beberapa bakteri endofit yang 

berhasil diisolasi dari mangrove yaitu 

genus Serratia, Bacillus, Pseudomonas, 

Micrococcus dan Enterobacter yang 

memiliki potensi menghasilkan antibiotik 

(Jose dan Christy, 2013). Penelitian 

Ravikumar et al (2010) memperoleh 2 

isolat bakteri endofit asal tumbuhan 

mangrove, yaitu Bacillus thuringiensis dan 

Bacillus pumilus yang memiliki aktivitas 

antibiotik. Hal tersebut memberikan 

peluang pemanfaatan sel bakteri endofit 

maupun metabolitnya sebagai agen 

antibakteri. Peluang tersebut menjadi 

bermakna untuk dieksplorasi seiring 

dengan meningkatnya jumlah 

mikroorganisme yang kebal/resisten 

terhadap lebih dari satu antibiotik. 

Beberapa peneliti telah melaporkan 

tentang diversitas mangrove Riau, namun 

belum ada laporan mengenai potensi 

mangrove lokal Riau sebagai sumber 

senyawa antibakteri baru. Pada penelitian 

ini akan dilakukan isolasi bakteri endofit 

dari akar tanaman mangrove yang diambil 

dari perairan laut sekitar Kabupaten 

Bengkalis. Penggunaan bagian akar karena 

mikroba endofit pada akar sangat melimpah 

dan memberikan berbagai pengaruh 

terhadap tanaman antara lain menghasilkan 

metabolit sekunder yang secara in vitro 

berfungsi sebagai antibakteri (Schulz dan 

Boyle, 2006).  

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah cawan petri, jarum 

ose, autoclave (All American ModelNo. 

2X), incubator (Memmert), Shaking 

Incubator (Labtech Model LSI-3016R 

Serial No. B110221102), Vortex (H-VM-

300), dan peralatan laboratorium lainnya 

sesuai prosedur . 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah akar tanaman 

mangrove, Nutrient Agar (NA), Nutrient 

Broth (NB), Vibrio alginolyticus, 

Escherichia coli,  Staphylococcus aureus, 

ketokonazol 0,3g/100mL, akuades, alkohol 

70%, natrium hipoklorit (NaOCl) 5,25%, 

NaCl fisiologis 0,85%, tisu steril, 

aluminium foil, dan bahan-bahan lainnya. 

 

b. Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode survey dan 

purposive sampling. Sampel diambil dari 2 

lokasi yaitu dermaga Sei Pakning dan 
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Pantai Tenggayun, Kabupaten Bengkalis, 

Riau. Sampel tanaman mangrove yang 

diambil yaitu akar yang berasal dari spesies 

Bruguiera sp. Sampel dimasukkan ke 

dalam plastik dan disimpan di dalam cool 

box untuk dibawa ke laboratorium. 

 

c. Isolasi bakteri endofit 

Akar mangrove dipotong menjadi 

segmen-segmen berukuran ± 2 x 1 cm dan 

kemudian dibersihkan dengan air mengalir 

untuk membuang kotoran yang menempel 

pada permukaan akar. Setelah bersih 

permukaan akar disterilisasi untuk 

menghilangkan kontaminan mikroba yang 

terdapat pada permukaan akar. Sampel akar 

disterilisasi dengan cara direndam dalam 

alkohol 70% selama 2 menit, dilanjutkan 

dengan NaOCl 5,25% selama 3 menit 

kemudian dibilas dengan akuades steril 

sebanyak 3 kali. Sebagai kontrol, uji 

sterilisasi dilakukan dengan cara sampel 

dibilas menggunakan akuades steril, 

selanjutnya hasil bilasan terakhir sebanyak 

1 mL diinokulasikan pada cawan petri 

berisi media NA dan diratakan 

menggunakan spread plate kemudian 

diinkubasi selama 24 jam. Media yang 

tidak ditumbuhi mikroorganisme dikatakan 

steril (Hidayati et al., 2014).  

Metode isolasi bakteri endofit 

dilakukan dengan 2 cara yaitu metode 

isolasi langsung dan metode penggerusan 

sampel. Metode isolasi langsung dilakukan 

dengan cara masing-masing segmen akar 

yang telah steril dikeringkan dengan tisu 

steril, lalu potongan segmen dibelah 

menjadi dua bagian menggunakan pisau 

steril. Kemudian masing-masing bagian 

akar yang telah dibelah diletakkan di atas 

media NA yang sebelumnya telah 

ditambahkan ketokonazol 0,3 g/100mL. 

Inokulasi sampel akar dilakukan sebanyak 

3 kali pengulangan. Cawan petri yang 

mengandung potongan akar diinkubasi 

pada suhu 37ºC selama 24-48 jam 

(Hidayati et al., 2014). 

Metode penggerusan sampel dilakukan 

dengan cara sampel akar yang telah steril 

dikeringkan dengan tisu steril. Selanjutnya 

masing-masing potongan segmen akar 

digerus menggunakan mortar steril dan 

diencerkan dengan 5 mL NaCl fisiologis 

0,85% dan dihomogenkan dengan vortex. 

Sebanyak 1 mL suspensi yang sudah 

dihomogenkan tersebut diambil dan 

diinokulasi pada media NA dengan cara 

spread plate yang sudah ditambahkan 

ketokonazol 0,3g/100mL. Inokulasi sampel 

akar dilakukan sebanyak 3 kali 

pengulangan. Setelah itu diinkubasi selama 

24-48 jam di dalam inkubator dengan suhu 

37C (Hidayati et al., 2014). 

 

d. Pemurnian bakteri endofit 

Bakteri endofit yang telah tumbuh 

pada media NA dipindahkan ke media NA 

baru menggunakan jarum ose dengan 

metode streak quadrant (Hadioetomo, 

1993). Selanjutnya cawan petri diinkubasi 

di dalam inkubator selama 24-48 jam. 

Koloni-koloni tunggal yang terbentuk 

diambil dan disimpan pada media NA 

miring di refrigerator suhu 4C.  

 

e. Seleksi bakteri endofit terhadap 

Vibrio alginolyticus, Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus 

Bakteri patogen dari stok agar miring 

diambil sebanyak satu ose kemudian 

diinokulasi ke dalam 20 mL media Nutrient 

Broth (NB). Selanjutnya dikocok dengan 

shaking incubator dengan suhu 37°C 

selama 24 jam. Sebanyak 1 mL kultur 

bakteri patogen yang berasal dari media 
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NB dimasukkan ke dalam 15 mL media 

Nutrient Agar (NA) bersuhu 45°C 

kemudian dituang ke dalam cawan petri 

lalu ditunggu hingga memadat. Isolat 

bakteri endofit yang akan diseleksi 

diinokulasi ke media NA yang telah 

mengandung bakteri patogen. Inokulasi 

dilakukan pada delapan sisi bagian tepi 

cawan petri menggunakan ose. Kultur 

diinkubasi selama 24-48 jam. Zona bening 

yang terbentuk diamati. Isolat bakteri 

endofit yang mampu membentuk zona 

bening dapat dikatakan potensial 

(modifikasi dari Simarmata et al., 2007). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini diperoleh 47 isolat 

bakteri endofit yang diisolasi dari akar 

tanaman mangrove Bruguiera sp. yang 

berasal dari dermaga Sei Pakning dan 

Pantai Tenggayun, Kabupaten Bengkalis, 

Riau. Hasil memperlihatkan bahwa 19 

isolat (40%) diisolasi dengan metode 

penggerusan sampel dan 28 isolat (60%) 

diisolasi dengan metode isolasi langsung. 

Perbedaan ciri pertumbuhan bakteri endofit 

dari kedua cara isolasi tersebut 

diperlihatkan pada Gambar 1.  

 
Gambar 1.Hasil isolasi bakteriendofit dari 

akar tanaman mangrove A: metode isolasi  

langsung dan B : metode penggerusan 

sampel. 

Isolasi bakteri endofit dari akar 

tanaman mangrove dilakukan pada media 

agar. Media agar yang digunakan untuk 

mengisolasi bakteri endofit pada penelitian 

ini adalah media nutrient agar (NA). Media 

ini merupakan media pengayaan yang 

terdiri atas yeast extract, pepton, NaCl dan 

agar. Selain itu pada media NA 

ditambahkan ketokonazol 0,3g/100mL 

sebagai antifungi agar hasil isolasi menjadi 

lebih optimal.  

Pada penelitian ini digunakan 2 

metode isolasi yaitu metode isolasi 

langsung dan metode penggerusan sampel. 

Pada metode inokulasi langsung sampel 

steril yang akan digunakan langsung 

diletakkan pada media, sedangkan pada 

metode penggerusan sampel steril yang 

digunakan dihancurkan lebih dahulu 

dengan penambahan NaCl. Gambar 1. 

memperlihatkan perbedaan hasil isolasi 

bakteri menggunakan metode inokulasi 

langsung dan metode penggerusan sampel. 

Bakteri yang tumbuh disekitar segmen 

akar mangrove dimurnikan menggunakan 

metode cawan gores kuadran (streak 

quadrant). Streak plate secara kuadran 

bertujuan untuk mendapatkan bakteri yang 

murni atau terpisah koloninya. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Pelczar dan Chan 

(1988), streak kuadran bertujuan untuk 

mendapatkan suatu biakan murni tanpa 

adanya kontaminasi dari mikroorganisme 

yang lain yang tidak diinginkan. Isolat yang 

terdapat pada cawan kemudian dipindahkan 

pada agar miring. Salah satu koloni hasil 

isolasi dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Metode streak quadrant 
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Seleksi terhadap 47 isolat bakteri 

endofit dilakukan untuk mengetahui 

kemampuannya dalam menghambat 

pertumbuhan Vibrio alginolyticus, 

Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus. Hasil memperlihatkan bahwa 

sebanyak 14 isolat dapat menghambat 

pertumbuhan Vibrio alginolyticus, 4 isolat 

terhadap Escherichia coli, dan tidak ada 

isolat yang dapat menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus aureus.  

Menurut Pelczar dan Chan (1988) 

terbentuknya zona bening menandakan 

bahwa bakteri endofit tersebut dapat 

menghasilkan antibiotik. Antibiotik 

digolongkan sebagai metabolit sekunder 

yang dihasilkan oleh bakteri endofit dalam 

jalur metabolisme dan oleh enzim yang 

tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan 

pemeliharaan sel tumbuhan. Hasil seleksi 

dapat dilihat pada Tabel 1. Salah satu hasil 

seleksi bakteri endofit terhadap patogen uji 

dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Tabel 1.Hasil seleksi isolat bakteri endofit 

pada patogen uji 

Kode 

Isolat 

Hasil Seleksi 

V. 

alginolyticus 
E. coli 

S. 

aureus 

I.AL1A + - - 

I.AL1B + - - 

I.AL1D + - - 

I.AL1E + - - 

I.AL2A + - - 

I.AL2B + - - 

I.AG1A + - - 

I.ANL1C + - - 

I.ANL2A + + - 

I.ANL3A - + - 

I.ANG3A + + - 

V.AGIA + - - 

V.AG3A + - - 

V.ANLIC + - - 

V.ANL2A + - - 

V.ANG2A - + - 

 
Gambar 3. Seleksi bakteri endofit yang 

memiliki aktivitas daya hambat A : koloni 

bakteri dan B : zona bening 
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