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Abstrak 

Keanekaragaman kapang endofitik yang berasal dari organisme laut yang sangat tinggi merupakan salah 

satu  sumber antioksidan yang aktif. Kapang endofitik Aspergillus spp yang berasal dari hewan dan 

tumbuhan laut sebagai antioksidan belum banyak ditelusuri dan diteliti aktivitasnya. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh medium fermentasi yang optimal untuk menghasilkan metabolit 

antioksidan yang aktif dari Aspergillus spp serta memperoleh aktivitas antioksidan yang tertinggi yang 

dihasilkan kapang Apergillus spp dari ekstrak etanol dan etil asetat. Kapang endofitik yang berhasil diisolasi 

dari 3 organisme laut (terumbu karang,cacing laut dan tumbuhan patah tulang) asal laut Pameungpeuk 

Garut, Jawa Barat adalah Aspergillus spp (SF3, CkF5 dan PtF9). Produksi metabolit antioksidan dari 

Aspergillus spp menggunakan media fermentasi Potato Dextrose Broth (PDB), Sarbourd Broth (SB) dan 

Malt Extract Broth (MEB) dengan waktu fermentasi 14 hari pada suhu ruang dengan kecepatan 120 rpm di 

atas shaker. Hasil fermentasi kapang diekstraksi dengan etil asetat dan  etanol serta diuji aktivitasnya 

dengan metode DPPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspergillus SF3, CkF5 dan PtF9 mampu 

menghasilkan antioksidan yang aktif. Media fermentasi yang terbaik menghasilkan antioksidan yang tinggi 

adalah PDB dengan aktivitas tertinggi berasal dari Aspergillus PtF9 (bio.EtOH) yaitu 90,57%. Aspergillus 

SF3 dan CkF5 memiliki aktivitas tertinggi masing-masing sebesar 83,86% (bio.EtOH) dan 82,61% (EtOH). 

Pada media SB dan MEB, aktivitas antioksidan yang tertinggi berasal dari ekstrak etil asetat Aspergillus 

PtF9 sebesar 86,25% dan 83,86%. Pada media SB dan MEB tidak semua kapang mampu menghasilkan 

antioksidan.Skrining fitokimia menunjukkan bahwa semua ekstrak kapang aktif mengandung alkaloid, 

fenolik, terpenoid dan tanin. 

Kata-kata kunci: antioksidan, Aspergillus, fitokimia, metode DPPH 

 

PENDAHULUAN 

Biota laut  telah dikonsumsi sejak dahulu sebagai bahan makanan, obat-obatan dan digunakan sebagai 

bahan baku industri. Biota laut sangat popular digunakan untuk terapi kecantikan dan pengobatan karena 

mengandung berbagai jenis zat bioaktif, seperti antioksidan, antibiotik alami, dan antikanker [1].Organisme 

laut yang memiliki keanekaragaman tinggi adalah terumbu karang, hewan invertebrata dan tumbuhan laut. 

Terumbu karang sebagai penunjang kehidupan berbagai makhluk hidup di sekitarnya telah menjadi ekosistem 

dengan keanekaragaman yang tertinggi dibandingkan ekosistem laut lainnya. Hewan invertebrata seperti 

cacing laut mengandung protein dan berbagai mineral yang baik bagi kesehatan. Berbagai jenis tumbuhan 

laut seperti rumput laut juga memiliki telah banyak digunakan untuk bahan dasar obat dan kosmetika. Akan 

tetapi, potensi biota laut tersebut tidak lepas dari keberadaan mikroorganisme yang ada di dalam jaringan 

biota laut, yang dikenal sebagai mikroba endofitik [2]. 
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 Mikroba endifitik adalah mikroba yang hidup di dalam jaringan organisme yang hidup dan sehat, serta 

mempunyai tipe interaksi mutualisme dengan inangnya. Endofitik merupakan mega biodiversitas yang belum 

banyak diketahui dan diteliti sepenuhnya, khususnya mikroba endofitik dari biota laut. Endofitik mampu 

menghasilkan senyawa bioaktif antioksidan [3]. Senyawa antioksidan tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

penyusun produk kosmetika, seperti pelembab dan gel.Metabolit bioaktif dari mikroba yang belum tereksplor 

merupakan hal yang menarik untuk diteliti.  Metabolit dapat tersekresi ke media maupun tersimpan di dalam 

sel, sebagai cadangan makanan  mikroorganisme [4]. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kapang endofitik Aspergillus spp mampu 

menghasilkan senyawa antioksidan. Kapang Aspergillus fumigatus memiliki IC50 42,25 µg/ml [5] dengan 

aktivitas 89,8% [6],  Aspergillus nigerdan A.terreusdengan aktivitas 70-80% [7][8] terhadap radikal bebas 

DPPH.Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas kapang endofitik dari laut 

yang dapat menghasilkan metabolit antioksidan dari berbagai media fermentasi  sebagai sumber bahan baku 

alternatif yang ramah lingkungan dan mudah diproduksi.  

 

Eksperimen 
 

1. IsolasiAspergillus spp dari terumbu karang, cacing laut dan tanaman patah tulang 

       Sampel terumbu karang, cacing laut dan tumbuhan patah tulang diperoleh dari laut Pameungpeuk 

Garut, Jawa-Barat. Sampel dimasukkan ke dalam plastik yang berisi air laut dan disimpan di lemari 

pendingin yang bersuhu 4oC sampai akan digunakan. Sampel dibersihkan dari air laut dengan air 

aquadest dan alkohol 70%. Sampel dipotong menjadi bagian-bagian kecil berukuran 1-2 cm secara 

aseptik dan diletakkan di atas medium isolasi CMA (Corn Meal Agar). Sampel diinkubasi pada suhu 

ruang selama 7-14 hari. Kapang Aspergillus spp yang tumbuh dipurifikasi dan disimpan dalam media 

PDA (Potato Dextrose Agar).  

 

2. Fermentasi dan ekstraksi 

       Kapang Aspergillusspp diremajakan dalam media PDA petridish selama 7 hari pada suhu ruang. 

Sebanyak 1 potongan miselium muda berukuran 0,5 X 0,5 cm diinokulasikan ke dalam media 3L PDB 

(Potato Dextrose Broth), 3L SB (Saboraud Broth) dan 3L MEB (Malt Extract Broth) dan difermentasi di 

atas shaker dengan kecepatan rotasi 120 rpm pada suhu ruang selama 14 hari. Kemudian, filtrat dan 

biomassa kapang dipisahkan dengan vakum filtrasi. Filtrat diekstraksi dengan etil asetat(EA) dan etanol 

(EtOH). Biomassa diekstraksi dengan etanol (Bio.EtOH).  

 

3. Uji aktivitas antioksidan 

       Semua ekstrak kapang Aspergillus spp diuji aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH (2,2 

diphenylpicrylhydrazyl). Sebanyak 0,5 mg ekstrak kapang dilarutkan dengan dengan 1 ml metanol p.a. 

dan 0,0157 g DPPHdilarutkan dengan 100 ml metanol p.a. Kontrol yang digunakan adalah metanol dan 

blanko adalah DPPH. Sebanyak 200 µl sampel ditambahkan dengan 1 ml DPPH dan 800 µl dH2O, lalu 

diinkubasi di dalam ruang gelap selama 30 menit. Kemudian, absorbansi dibaca pada λ 517 nm. Nilai 

persentase inhibisi dihitung dengan rumus: 

 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠𝑖 =
𝐴𝑏𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑏𝑠 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

𝐴𝑏𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 𝑋 100 

 

4. Skrining fitokimia 

       Ekstrak kapang yang aktif dianalisa golongan senyawa dengan skrining fitokimia dengan metode 

standard. Golongan senyawa yang dianalisa adalah alkaloid, flavonoid, tannin, fenolik, steroid dan 

terpenoid [9]. 

 

 

Hasil dan diskusi 
 

Kapang endofitik Aspergillus spp yang berhasil diisolasi dari biota laut ada 3 isolat yaitu SF3 

(terumbu karang), CkF5 (cacing laut) dan PtF9 (tumbuhan patah tulang). Kapang Aspergillus merupakan 

genus yang paling banyak memiliki spesies dan strain yang ditemukan laut, lingkungan teresterial dan 

tumbuhan [5][10][11] serta diketahui memiliki senyawa bioaktif sebagai antioksidan [1][8]. Kapang 

endofitik Aspergillus spp asal biota laut juga mampu menghasilkan metabolit antioksidan dari 3 jenis 

media fermentasi seperti terlihat pada Tabel 1. 
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 Tabel 1. Aktivitas antioksidan kapang endofitik Aspergillus spp biota laut 

Fungi  % inhibisi terhadap radikal bebas DPPH 

 

Medium PDB Medium SB Medium MEB 

 

EA EtOH Bio.EtOH EA EtOH Bio.EtOH EA EtOH Bio.EtOH 

SF3 81,50 79,89 83,86 59,66 <50 <50 77,61 66,02 73,86 

CkF5 75,91 82,61 81,70 66,70 75,23 <50 <50 <50 <50 

PtF9 87,05 83,41 90,57 86,25 67,61 <50 83,86 <50 60,34 

 

       Pada Tabel 1. diketahui bahwa medium berpengaruh untuk produksi metabolit sekunder antioksidan 

dari kapang. Ketiga kapang Aspergillus spp mampu menghasilkan antioksidan aktif dari semua ekstrak 

dengan aktivitas 75,91-90,57% dengan medium PDB. Pada medium SB, biomassa kapang tidak mampu 

memproduksi senyawa antioksidan dan hanya terekspresi dari ekstrak etil asetat isolat PtF9 (86,25%) dan 

ekstrak etanol isolat CkF5 (75,23%).  Aktivitas antioksidan tertinggi dari medium MEB berasal dari 

ekstrak etil asetat PtF9 (83,86%), termasuk juga ekstrak etil asetat dan bio.etanol SF3 (77,61% dan 

73,86%). Kapang Aspergillus CkF5 tidak menghasilkan metabolit antioksidan dengan medium MEB. Hal 

ini menunjukkan bahwa isolat CkF5 sangat sensitif terhadap kandungan media fermentasi untuk 

menghasilkan antioksidan. Berdasarkan penelitian, medium PDB merupakan medium terbaik untuk 

produksi bioaktif antioksidan. Hal ini karena medium PDB mengandung karbohidrat yang sederhana yang 

mudah digunakan untuk mengubahnya menjadi energi dan membentuk senyawa baru dibandingkan 

medium SB dan MEB. Studi menunjukkan bahwa medium PDB memiliki karbohidrat yang cukup yaitu 

terdiri dari ekstrak kentang dan glukosa. Sarbourd Broth dan Malt Extract Broth banyak juga digunakan 

sebagai media fermentasi [12][13] untuk mendapatkan produksi senyawa yang spesifik dan bernilai 

signifikan [14]. Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kapang Aspergillus terreus, A.niger, 

A.flavus, A.fumigatus  mampu menghasilkan senyawa antioksidan dengan medium PDB [8][13] maupun 

senyawa bioaktif lainnya [4][15]. 

Berdasarkan skrining fitokimia, semua ekstrak aktif antioksidan SF3, CkF5 dan PtF9 dari medium 

PDB mengandung alkaloid, fenol dan terpenoid, sedangkan metabolit ekstrak etil asetat SF3 dan PtF9 yang 

terekspresi dengan  medium MEB hanya termasuk golongan alkaloid dan terpenoid. Metabolit sekunder 

CkF5 (etanol) dan PtF9 (etil asetat) dari medium SB merupakan senyawa golongan fenol dan tannin. 

Kapang Aspergillus spp dari biota laut tidak ada yang mengandung flavonoid. Hal ini kemungkinan, 

senyawa tersebut berada dalam jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dari golongan senyawa lain 

sehingga sulit untuk terdeteksi. Senyawa aktif mengandung alkaloid, karena alkaloid merupakan golongan 

senyawa yang terbesar sebagai komponen bioaktif. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa 

Aspergillus niger dari tumbuhan mengandung senyawa fenolik dan flavonoid [16], A. fumigatus 

mengandung fenolik [6] serta A.terreus memiliki β-caroten [8]. Berdasarkan ciri-ciri makroskopis, kapang 

endofitik Aspergillus spp merupakan spesies yang berbeda seperti terlihat pada Gambar 1 yang 

ditumbuhkan dengan media Potato Dextrose Agar selama 7 hari.  

 

 
SF3                             CkF5                              PtF9 

Gambar 1. Kapang endofitik Aspergillus spp biota laut  

 

 

 

Kesimpulan  
Medium fermentasi yang terbaik untuk menghasilkan metabolit antioksidan aktif dari kapang 

endofitik Aspergillus spp adalah Potato Dextrose Broth. Aktivitas antioksidan yang tertinggi diperoleh 

dari ekstrak biomassa etanol kapang SF3 dan PtF9 yaitu 83,86% dan 90,57% serta ekstrak etanol CkF5 

sebesar 82,61%. Aktivitas antioksidan aktif  > 75% dapat diperoleh dari ekstrak etil asetat dan etanol dari 

media PDB, SB dan MEB.  
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