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ABSTRACT 

Penicillium sp. LBKURCC34 has the ability to produce antibacterial activity by single 

and co-culture fermentation. To increase diversity of chemical compounds, in this study, 

Penicillium sp. LBKURCC34 was fermented by co-culture with the addition of 

Staphylococcus aureus on day 3
rd

 for 14 days incubation. To obtain active fractions as 

antibacterial activity from the ethyl acetate extract against Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus, fractionation using Vacuum Liquid Chromatography (VLC) 

was applied. It resulted in 15 fractions, the highest antibacterial activity against bacteria 

E. coli in F3A, F6A, and F6B fractions and against bacteria S. aureus in F3A, F4, and 

F5 fractions with the best activity against S. aureus were F3A that contained nonpolar 

compounds. 

Keywords: Antibacterial activity, co-culture, Penicillium sp. LBKURCC34 

 

ABSTRAK 

Penicillium sp. LBKURCC34 merupakan jamur yang memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan aktivitas antibakteri melalui fermentasi tunggal dan ko-kultur. Untuk 

meningkatkan keanekaragaman senyawa kimia, pada penelitian ini Penicillium sp. 

LBKURCC34 difermentasi secara ko-kultur dengan penambahan Staphylococcus 

aureus pada hari ke-3 selama 14 hari inkubasi. Untuk mendapatkan fraksi aktif sebagai 

aktivitas antibakteri dari ekstrak etilasetat terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus dilakukan fraksinasi menggunakan kromatografi cair vakum (VLC). Fraksinasi 

menghasilkan 15 fraksi, dengan aktivitas antibakteri tertinggi terhadap bakteri E. coli 

yaitu pada Fraksi F3A, F6A, dan F6B, dan terhadap bakteri S. aureus yaitu F3A, F4 dan 

F5, dengan aktivitas terbaik yaitu F3A terhadap S. aureus yang bersifat nonpolar. 

 

Kata kunci: Aktivitas antibakteri, ko-kultur, Penicillium sp. LBKURCC34 
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PENDAHULUAN 

Penyakit infeksi di Indonesia masih 

termasuk dalam sepuluh penyakit 

terbanyak. Resep antibiotik yang cukup 

tinggi dan kurang bijak akan 

meningkatkan resistensi. Penyakit 

infeksi ini disebabkan oleh sejumlah 

mikroorganisme seperti bakteri patogen. 

Zat antimikroba yang digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan atau 

membunuh bakteri penyebab infeksi 

dikenal dengan antibiotik (Pratiwi, 

2017). Sebagian besar masalah 

penggunaan antibiotik yang 

teridentifikasi adalah a) penggunaan 

yang berlebihan, b) penggunaan 

antibiotik berspektrum luas tanpa 

indikasi, c) penggunaan secara 

duplikasi, d) penggunaan antibiotik 

dengan durasi yang lama dari yang 

dianjurkan (Dirga et al., 2021). 

Seiring dengan peningkatan kasus 

antibiotik dan resisten senyawa 

antibiotik penemuan senyawa kimia 

berpotensi sebagai antibiotik terus 

dikembangkan. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah penelitian sekresi 

senyawa metabolit sekunder dari 

mikroorganisme. Salah satu 

mikroorganisme yang penting 

dieksplorasi adalah jamur Penicillium 

sp. yang berasal dari tanah gambut (Gu 

dan Karthikeyan, 2008). Jamur 

Penicillium merupakan kelompok 

mikroorganisme penghasil senyawa 

antibiotik salah satunya penisilin. 

Penisilin menghambat atau membunuh 

mikroorganisme patogen, dan 

berspektrum luas menghambat 

pertumbuhan bakteri Gram positif dan 

bakteri Gram negatif (Waluyo, 2004). 

Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia 

FMIPA Universitas Riau memiliki 

koleksi isolat Penicillium sp. yang 

diisolasi dari tanah gambut Hutan 

Primer Cagar Biosfer Giam Siak Kecil 

Bukit Batu (GSKBB) Provinsi Riau 

yang berpotensi mensekresikan kitinase. 

Isolat tersebut menjadi koleksi dengan 

kode LBKURCC34 yang diisolasi oleh 

Utami (2012).  

Khairullinas et al., (2018) telah 

memproduksi senyawa metabolit 

sekunder dari ko-kultur dua mikroba 

dengan penambahan bakteri elisitor 

(Staphylococcus aureus) pada hari ke-3 

dan diketahui memiliki aktivitas 

penghambatan tertinggi terhadap bakteri 

Escherichia coli (E. coli) dengan 

aktivitas 79,89% lebih besar 

dibandingkan dengan kontrol positif 

yaitu amoksilin. Pada penelitian ini 
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dilakukan produksi ekstrak metabolit 

sekunder metode Khairullinas et al., 

(2018) dan fraksinasi lanjut dari ekstrak 

etilasetat tersebut untuk melihat potensi 

ekstrak dan fraksi sebagai antibakteri 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Autoclaf All 

America model 1925/KY-23D, 

spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S 

UV-VIS v4.002 2L9N175013, Madison, 

USA), vortex mixer Genie 2
TM

, rotary 

shaker, vacuum rotary evaporator 

Heidolph WB 2000, kolom 

kromatografi (22x3cm), jangka sorong 

(Vernier Caliper, 150x0,05mm, China), 

Laminar Air Flow (LAF), timbangan 

analitik dan alat–alat standar 

laboratorium lainnya sesuai prosedur 

kerja. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Vancomycin
®
 dan Tetrasiklin

®
 sebagai 

kontrol positif uji antibakteri, Potato 

Dextrose Agar (PDA), Potato Dextrose 

Broth (PDB), Nutrient Agar (NA) 

(Merck Cat. No. 1.05450), Nutrient 

Broth (NB) (Merck Cat. No. 1.06649), 

Plat Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Silica Gel 60F254 (Merck Cat. No. 

1.05554.0001) (Porositas 60 Å, ukuran 

partikel 10-12 µm), kertas saring GF/C 

Whatman (No. Katalog 1882055), 

kertas cakram Durchmesser (No. 

Katalog 52355 Duren, Germany),  

etilasetat (EtOAc), n-heksana, Metanol, 

Asam Klorida (HCl), Natrium 

Hidroksida (NaOH), Natrium Klorida 

(NaCl) dan Aquades Steril. 

Mikroba yang digunakan adalah 

kultur Penicillium sp. (No. Koleksi 

LBKURCC34) koleksi Laboratorium 

Enzim, Fermentasi dan Bio Molekuler 

FMIPA UR, bakteri Staphylococcus 

aureus ATCC29213 (S. aureus), 

Eschericia coli ATCC35218 (E. coli). 

b.  Peremajaan jamur Penicillium sp. 

LBKURCC34 pada Media PDA 

Media Potato Dextrose Agar (PDA) 

dibuat dengan cara ditimbang media 

PDA sesuai petunjuk pada kemasan 

media lalu diaduk sampai larut. Setelah 

larut, larutan diautoklaf selama 20 menit 

pada tekanan 15 lb dan suhu 121°C. 

Media PDA dituangkan ke dalam 

tabung reaksi sebanyak ±5 mL/tabung 

dan dimiringkan. Media diinkubasi 

selama 1 hari pada suhu ruang, untuk 
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memastikan tidak ada tanda-tanda 

kontaminasi dan tidak ada uap air lagi. 

Jamur stok Penicillium sp. 

LBKURCC34 diambil dari biakan 

murni menggunakan jarum ose yang 

telah disterilisasi dengan direndam 

dalam alkohol 70% dan dengan api dari 

lampu spiritus. Penggoresan ose 

dilakukan dengan sedemikian rupa, 

sehingga ujung ose hanya menyentuh di 

atas permukaan media. Spora dari jamur 

yang telah diambil dari jarum ose 

diinokulasi keatas media PDA miring. 

Media diinkubasi selama 7 hari pada 

suhu ruang. 

 

c. Produksi Metabolit Sekunder 

Kandidat Senyawa Antimikroba 

dari Ko-kultur Penicillum sp. 

LBKURCC34 dan S. aureus 

Jamur Penicillium sp. 

LBKURCC34 yang diremajakan pada 

agar miring dibilas dengan air salin 

(NaCl 0,85%) lalu dikikis dengan jarum 

ose. Suspensi jamur disaring dengan 

glass woll yang telah disterilisasikan 

dan diukur densitas optiknya pada λ 660 

nm (OD660nm) untuk menentukan jumlah 

spora. Suspensi jamur kemudian 

diinokulasi ke dalam media Potato 

Dextrose Broth (PDB) dengan jumlah 

spora yakni 7 x 10
12

 spora (OD 0,34) ke 

dalam 50 mL media PDB. Inokulum 

diinkubasi pada suhu ruangan selama 7 

hari pada rotary shaker dengan 

kecepatan 150 rpm. Setelah 7 hari, 

inokulum di media PDB seluruhnya 

dipindahkan ke dalam 1 L media cair 

produksi antimikroba. Media produksi 

antimikroba yang sudah mengandung 

inokulum awal, ditambahkan bakteri S. 

aureus pada hari ke-3 dengan 

perbandingan jamur : bakteri yaitu 10:1. 

Setelah itu, diinkubasi lebih lanjut 

dengan pengocokan manual selama 5 

menit dalam 14 hari pada suhu ruang. 

 

d.   Ekstraksi Senyawa Antibakteri 

Setelah 14 hari fermentasi, 

miselium dan media dipisahkan dengan 

cara disaring pada kertas saring 

whatman GF/C dengan corong buchner. 

Setiap 200 mL media produksi 

antimikroba diekstraksi sebanyak tiga 

kali dengan etilasetat menggunakan 

corong pisah. Perbandingan media 

produksi dengan etilasetat yang 

digunakan yaitu 2:1. Ekstrak etilasetat 

yang telah dikumpulkan, diuapkan 

dengan rotary vacuum evaporator pada 

suhu 30-40°C, maka diperoleh ekstrak 

kasar yang berasal dari ekstrak lapisan 



 5 
 

etilasetat, dan dimasukkan ke dalam vial 

lalu disimpan di dalam desikator. 

 

e. Fraksinasi Ekstrak Etilasetat 

dengan kromatografi vakum cair 

(VLC) 

Ekstrak etilasetat dipisahkan 

dengan VLC, dielusi secara gradien 

menggunakan perbandingan pelarut 

yang dimulai dari n-heksana 100%, n-

heksan : etilasetat, etilasetat 100%, 

etilasetat : metanol sampai dengan 

metanol 100%. Hasil elusi ditampung 

dalam Erlenmeyer yang telah diberi 

nomor. Setelah itu, pelarutnya diuapkan 

hingga kering dan dimasukkan ke dalam 

vial yang telah diketahui beratnya. 

 

f.  Persiapan Media Nutrient Agar 

(NA) 

Media NA ini digunakan sebagai 

medium untuk peremajaan bakteri 

patogen. Media ini ditimbang mengikuti 

prosedur yang terdapat dalam kemasan 

produk. Campuran diaduk hingga larut 

kemudian disterilisasikan dengan 

autoklaf selama 20 menit dengan 

tekanan 15 lb dan suhu 121°C, lalu 

dituangkan ke dalam tabung reaksi 

sebanyak ± 5 mL untuk masing-masing 

tabung, dan dimiringkan hingga media 

mengeras. Media NA diinkubasi selama 

24 jam pada suhu ruang. 

Bakteri stok E. coli dan S. aureus 

diambil dari biakan murni 

menggunakan jarum ose yang telah 

disterilisasi dengan direndam dalam 

alkohol 70% dan dengan api dari lampu 

spiritus. Penggoresan ose dilakukan 

dengan sedemikian rupa, sehingga 

ujung ose hanya menyentuh diatas 

permukaan media. Bakteri diambil dari 

jarum ose diinokulasi ke atas media NA 

miring. Media diinkubasi selama 24 jam 

pada suhu 37°C. 

 

g. Persiapan Media Nutrient Broth 

(NB) 

Media NB ditimbang sesuai 

prosedur yang terdapat pada kemasan 

produk. Media dilarutkan dengan akua 

DM. Campuran diaduk hingga larut 

kemudian media disterilisasi dengan 

autoklaf pada 121°C (tekanan uap 15 lb) 

selama 20 menit. Media NB diinkubasi 

selama 24 jam pada suhu ruang. 

Bakteri yang telah diremajakan 

pada media NA, dipindahkan ke media 

NB menggunakan jarum ose steril, lalu 

diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 

37°C. 
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h. Uji Aktivitas Antibakteri 

Fraksi-fraksi hasil proses fraksinasi 

dari ekstrak metabolit sekunder diuji 

aktivitas antibakterinya terhadap bakteri 

patogen (E. coli ATCC35218 dan S. 

aureus ATCC29213). Pengenceran 

suspensi bakteri untuk uji antimikroba 

dengan larutan NaCl 0,85% dilakukan 

bila nilai OD600nm setelah inkubasi 24 

jam lebih besar dari 0,1. Bakteri 

patogen diinokulasi sebanyak 100 µL ke 

dalam tabung reaksi yang mengandung 

media NA cair sebanyak 25 mL (45°C) 

dan divortex agar homogen. Media NA 

cair yang telah berisi bakteri dituang ke 

dalam cawan petri dan dibiarkan 

memadat. 

Fraksi-fraksi dilarutkan dengan 

metanol dengan konsentrasi 200 µL. Uji 

aktivitas antibakteri menggunakan 

metanol sebagai kontrol negatif. 

Kontrol positif yang digunakan untuk 

uji antibakteri adalah tertrasiklin dan 

vancomycin. Kertas cakram 

ditambahkan dengan hasil fraksi-fraksi 

ekstrak metabolit sekunder dengan 

mengaplikasikan 20 µL masing-masing 

fraksi. Setelah itu, kontrol negatif yaitu 

metanol juga ditambahkan pada kertas 

cakram dengan mengaplikasikan 20 µL 

metanol. Setelah itu, kertas cakram 

dibiarkan selama 1-2 menit hingga 

pelarutnya menguap. 

Kertas cakram yang pelarutnya 

telah menguap, dan kontrol positif 

diletakan pada cawan petri yang sudah 

diinokulasi bakteri patogen. Cawan 

petri kemudian diinkubasi selama 1 hari 

pada suhu 37°C di dalam inkubator 

dengan membalikkan cawan petri. 

Diameter zona bening diukur setelah 

masa inkubasi selesai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode fraksinasi didasarkan pada 

sifat kepolaran eluen yang bertindak 

sebagai fasa gerak yang akan menarik 

senyawa yang memiliki kepolaran yang 

sama, dan melewati fasa diam yaitu 

silika gel, sehingga senyawa-senyawa 

tersebut terpisah dalam beberapa fraksi 

(Amaliah et al., 2020). 

Kontrol positif yang digunakan 

pada penelitian ini adalah tetrasiklin dan 

vancomycin. Tertasiklin merupakan 

golongan antibiotik dengan spektrum 

luas, yang dapat melawan sejumlah 

besar bakteri patogen diantaranya 

bakteri Gram positif (S. aureus) dan 

bakteri Gram negatif (E. coli) (Katzung, 

2012). Menurut Gardete dan Tomasz 

(2014), vancomycin merupakan 
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antibiotik golongan glikopeptida yang 

digunakan untuk mengobati infeksi 

yang disebabkan oleh bakteri Gram 

positif. 

Kontrol positif yang digunakan 

adalah tetrasiklin dan vancomycin, 

sedangkan kontrol negatif nya adalah 

metanol. Kontrol positif digunakan 

sebagai pembanding dari senyawa obat 

yang sudah digunakan sebelumnya, 

sedangkan kontrol negatif untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

pelarut terhadap pertumbuhan bakteri 

uji, sehingga dapat diketahui bahwa 

yang mempunyai aktivitas antibakteri 

adalah zat uji, bukan pelarut 

(Nurhamidin et al., 2021). 

Fraksinasi hasil uji antibakteri 

terhadap E. coli ATCC35218 dan S. 

aureus ATCC29213 dari 15 fraksi 

(F2A, F2B, F3A, F3B, F4, F5, F6A, 

F6B, F6C, F6D, F6E, F7, F8, F9, F10) 

Fraksi F2A, F2B, F3A, dan F3B bersifat 

nonpolar, Fraksi F4, F5, F6A, F6B, 

F6C, F6D dan F6E bersifat semipolar, 

sedangkan Fraksi F7, F8, F9, dan F10 

bersifat polar. Kepolaran dari fraksi-

fraksi tersebut diidentifikasi 

berdasarkan eluen yang digunakan pada 

saat fraksinasi. Hasil pemisahan ekstrak 

kasar menggunakan VLC menunjukkan 

bahwa F3A, F6A, dan F6B memiliki 

aktivitas tertinggi terhadap bakteri E. 

coli dengan diameter zona bening 6,74 

mm; 6,73 mm dan 6,72 mm, sedangkan 

terhadap bakteri S. aureus, Fraksi F3A, 

F5 dan F4 yang memiliki aktivitas 

tertinggi dibandingkan fraksi lainnya 

dengan diameter 7,08 mm; 7,05 mm dan 

7,00 mm, sedangkan ekstrak tidak 

mempunyai aktivitas antibakteri, yang 

ditandai dengan tidak terdapat zona 

bening disekitar cakram. Diameter zona 

bening dapat dilihat pada Tabel 1. 

Dapat disimpulkan, uji aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri S. aureus 

memiliki aktivitas yang lebih besar 

dibandingkan dengan bakteri E. coli. 

Zona bening yang terbentuk dapat 

dilihat pada Gambar 1. dan Gambar 2. 

Fraksi F3A bersifat nonpolar 

dikarenakan eluen yang digunakan pada 

saat fraksinasi adalah campuran n-

heksana : etilasetat (50 : 50), sedangkan 

F4, F5, F6A dan F6B bersifat semipolar 

(lebih polar dari fraksi 3A) dengan 

eluen pada F4 adalah n-heksana : 

etilasetat (25 : 75), F5 menggunakan 

eluen etilasetat 100%, F6A dan F6B 

menggunakan eluen etilasetat : metanol 

(75 : 25). 
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Tabel 1. Hasil uji aktivitas antibakteri 

fraksi-fraksi ekstrak etilasetat terhadap 

E. coli dan S. aureus  

Sampel 

Diameter Zona 

Bening (mm) 

S. aureus E. coli 

F2A 0 0 

F2B 6,90 6,67 

F3A 7,08 6,74 

F3B 6,91 6,71 

F4 7,00 0 

F5 7,05 0 

F6A 0 6,73 

F6B 6,93 6,72 

F6C 6,82 6,69 

F6D 6,92 6,70 

F6E 6,75 0 

F7 0 0 

F8 0 0 

F9 6,75 0 

F10 0 0 

Ekstrak (1) 0 0 

Ekstrak (2) 0 0 

Ekstrak (3) 0 0 

Rata-rata 

Ekstrak 

0 0 

Tetrasiklin 1 8,45 8,25 

Tetrasiklin 2 8,78 8,29 

Tetrasiklin 3 8,85 8,22 

Rata-rata 

Tetrasiklin 

8,69 8,25 

Vancomycin 1 8,23 7,78 

Vancomycin 2 8,35 7,90 

Vancomycin 3 8,34 7,88 

Rata-rata 

Vancomycin 

8,31 7,85 

Metanol 0 0 

 

 

 

 

    

                  
Gambar 1. Uji antibakteri fraksi hasil 

VLC terhadap E. coli. 

    

 

Gambar 2. Uji antibakteri fraksi hasil 

VLC terhadap S. aureus. 

 

Uji aktivitas terhadap bakteri E. 

coli dan S. aureus yang telah dilakukan, 

jika dibandingkan keduanya, yang 

mempunyai aktivitas antibakteri yang 

besar adalah uji terhadap bakteri S. 

aureus dapat dilihat diameter zona 

bening pada Tabel 1. dan foto hasil uji 
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pada Gambar 1. dan Gambar 2. Hal 

ini dikarenakan bakteri S. aureus 

sebagai bakteri Gram positif 

mempunyai dinding sel yang lebih tipis 

dibandingkan dengan bakteri Gram 

negatif yaitu E. coli, sehingga dinding 

sel bakteri Gram positif lebih mudah 

dirusak dan lebih mudah ditembus oleh 

zat antibakteri dibandingkan dengan 

bakteri Gram negatif (Aminingsih et al., 

2012). Pada konsentrasi yang sama, 

ekstrak yang dihasilkan pada penelitian 

ini tidak menunjukkan adanya aktivitas 

antibakteri, berbeda dengan hasil 

fraksinasi yang mempunyai aktivitas 

antibakteri. Hal ini dikarenakan 

konsentrasi senyawa aktif pada ekstrak 

lebih kecil dibandingkan dengan 

konsentrasi senyawa aktif pada hasil 

fraksinasi yang telah melalui pemisahan 

lebih lanjut berdasarkan kepolarannya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

hasil kromatografi VLC dari ekstrak 

etilasetat sebanyak 15 fraksi, serta 

aktivitas antibakteri tertinggi terhadap 

bakteri E. coli yaitu pada Fraksi F3A, 

F6A, dan F6B. Sedangkan hasil uji 

aktivitas antibakteri tertinggi terhadap 

bakteri S. aureus yaitu F3A, F4 dan F5. 

Fraksi dengan aktivitas terbaik terhadap 

kedua bakteri patogen ini adalah F3A 

terhadap penghambatan pada bakteri S. 

aureus. 
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