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ABSTRAK
Karang lunak adalah invertebrata laut yang hidup pada terumbu karang yang aktif
memproduksi metabolit sekunder yang dapat dijadikan sebagai antibakteri, antijamur, antitumor, neurotoxic dan antiinflamantori yang bermanfaat bagi dunia farmasi. Dibandingkan
dengan golongan bakteri dan mikroba lainnya, jamur merupakan produser dari beberapa
senyawa yang telah lama diabaikan sebagai sebuah grup penghasil produk alami. Jamur
Candida albicans merupakan salah satu jamur patogen pada manusia yang menyerang pada
bagian mukosa mulut, kulit dan pada vagina. Proses ekstraksi jamur simbion dilakukan dengan
scale up dan dimaserasi dengan pelarut metanol. uji aktivitas ekstrak kasar jamur simbion
dengan kode SCPPB 1.10 dengan jamur patogen Candida Albicans menggunakan uji difusi
agar. Uji aktivitas antijamur menunjukan adanya zona hambat pada konsentrasi 100 ppm 7,34 ±
0,367696. Pengujian senyawa metabolit sekunder menggunakan uji fitokimia
Kata

kunci

:

Karang

lunak,

Antijamur,

Produk

alami,

Candida

Albicans, Metabolit Sekunder
berbagai aktivitas biologi, seperti antifungal,

PENDAHULUAN
Metabolit sekunder banyak dihasilkan
oleh karang lunak yang ditunjukkan dengan

antibakteri, sitotoksik, dan anti-inflamasi (1.1)

.(1.2) menunjukkan bahwa senyawa kimia aktif
yang terdapat pada karang lunak, seperti
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Sarcophyton sp. menunjukkan aktivitas sebagai

C.albicans

antibakteri,

memungkinkan untuk dikembangkan adalah

Jamur laut diketahui memiliki kontribusi
yang penting. Banyak jenis jamur laut yang
telah diisolasi dan diketahui menghasilkan
sejumlah

senyawa

antimikroba,

seperti

(1.7).

Alternatif

lain

yang

pemanfaatan senyawa bioaktif yang dihasilkan
oleh karang lunak.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka
dilakukan dan dikembangkan penelitian lebih

alkaloid, makrolid, terpenoid, derivat peptida,

lanjut mengenai aktivitas antifungi dari ekstrak

dan struktur lainnya yang kini menjadi pilihan

karang lunak

baru untuk melawan penyakit infeksius (1.3).
Saat

ini

jamur

laut

memiliki

kelimpahannya yang tinggi, namun yang sudah
diteliti masih kurang dari 5%. Jamur mampu

METODE PENELITIAN
Isolasi Jamur simbion dan jamur Patogen

menghasilkan senyawa yang berpotensi yang

Isolasi jamur simbion dari karang lunak

diaplikasikan dalam dunia kesehatan dan telah

diperoleh dari perairan perairan pulau panjang

dibuktikan memiliki banyak sumber metabolit

dengan menggunakan media MEA dan dengan

sekunder aktif yang unik secara struktur (1.4).

metode

Jamur itu dapat bersifat obligat, yaitu tumbuh

didapatkan

bersporulasi di laut, atau bersifat fakultatif,

semarang.

yaitu berasal dari lingkungan air tawar atau
darat

yang

mampu

tumbuh

dan

juga

Candida adalah flora normal pada saluran
selaput

mukosa,

dan

dari

kultur

jamur

Laboratorium

patogen
kesehatan

Uji Kualitatif
Inokulasikan kultur jamur simbion kedalam media

bersporulasi di lingkungan laut (1.5).

pencernaan,

dillusi

saluran

pernafasan, vagina, uretra, kulit, dan di bawah
kuku. Candida ada yang hidup sebagai jamur
patogen, yaitu C. albicans. Infeksi C. albicans
dapat mengakibatkan septikemia (radang pada
meningen/membran yang mengelilingi otak
dan medula spinalis) dan endokarditis (infeksi
pada katup jantung)(1.6)

MEA laut dengan cara dot inokulasi. Inkubasi
selama 2 x 24 jam dengan suhu kamar.
Inokulasikan kultur jamur C. Albicans kedalam
media MEB. Inkubasi selama 1 x 24 jam dengan
suhu kamar. Uji ini dilakukan secara kualitatif
dilakukan dengan metode uji overlay (1.8).
Suspensi bakteri uji yang telah diinokulasi diambil
1 mL dan dimasukkan ke dalam 100 mL soft agar
ZoBell 2216E tawar. Selanjutnya soft agar yang
telah berisi jamuri uji dituang ke media MEA laut

Tingginya tingkat resistensi C.albicans

yang telah ditumbuhi isolat jamur simbiont., lalu

terhadap agen antifungi diakibatkan oleh

diinkubasi pada suhu ruang selama 1-2 hari. Isolat

penggunaan agen antifungi yang berlebihan

jamur simbiont yang aktif akan terlihat dengan

seperti amfoterisin-B dan flukonazol. Oleh

terbentuknya zona bening di sekitar koloni. Beri

sebab itu, sangat diperlukan agen antifungi

tanda (+) jika terbentuk zona hambat dan tanda (-

alternatif

) jika tidak terbentuk zona hambat.

yang

sangat

efektif

terhadap
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menggunakan spreader. Inkubasi selama 30Kultivasi Jamur dalam media cair 200 ml
Spora

dari

sample

jamur

simbion

60 menit.
Paperdisc

yang sudah

dimasukan

kedalam MEA tawar lalu diteteskan ekstrak

ditumbuhkan selama 2-3 hari. Setelah tumbuh

karang

dengan baik sekitar 2-3 hari, spora dipindahkan

konsentrasi

ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 mL media

steril

lunak

dengan

1,10,100

mikropipet
ppm.

inkubasi 1x24 jam pada suhu 37

pada

Setelah

itu

0C.

MEB. Kultur cair ini selanjutnya dipindah ke
dalam erlenmeyer berukuran 200 ml yang

Uji Fitokimia

berisi MEB. Kultivasi

Prosedur pemeriksaan senyawa flavonoid

dilakukan selama1-2 minggu, suhu 27–29oC,
dan dalam kondisi statis.

Sebagian lapisan air dari ekstrak yang sudah
diencerkan diambil dan dimasukkan kedalam
tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1-2

Sebelum diekstrak, media kultur disaring

butir logam Mg dan 3 tetes HCl pekat.

dengan menggunakan kain kasa. Ekstraksi

Tambahkan amyl alkohol dan kocok dengan

miselium

kuat, biarkan hingga memisah. Warna kuning

dilakukan

dengan

cara

sebagai

berikut : sebelum diekstrak dengan pelarut,

kemerahan

miselium dikeringkan. Miselium yang sudah

bahwa sampel positif mengandung senyawa

kering diekstrak dengan pelarut metanol

flavonoid

sebanyak 100 mL kemudian disonikasi selama

Prosedur pemeriksaan senyawa saponin

120 menit. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali.

Ekstrak miselium kemudian dipekatkan

hingga

merah

menunjukan

Ambil sedikit sampel ekstrak lalu masukkan
kedalam tabung reaksi. Masukkan akuades
yang sudah dihangatkan kemudian dikocok

dalam rotavapor vakum hingga diperoleh

kuat-kuat dan diamkan selama 10 menit.

ekstrak kasar miselium.

Sampel

positif

mengandung

senyawa

saponin apabila terbentuk busa dan tidak
hilang selama waktu 15 menit setelah ditetesi
Uji aktivitas antijamur

HCl.

Inokulasi C.Albicans ke dalam MEB

Prosedur pemeriksaan senyawa alkaloid

dan diinkubasi selama 2x24 jam. Setelah

Pemeriksaan senyawa alkaloid dilakukan

itu dilakukan pengukuran kepadatan koloni

dengan menggunakan 2 pereaksi, yaitu

jamur dalam 1 mililiter dengan McFarland.

pereaksi dragendorf dan pereaksi mayer

Menurut(1.9), dalam uji difusi agar inokulasi

yang sudah dibuat sebelumnya. Ekstrak yang

standar yang diuji adalah sekitar 1-2 x 108

telah diencerkan ditambahkan 2 ml CHCl3

CFU/mL. Suspensi patogen yang sudah

dan

sesuai dengan standar pengujian diambil

Dragendorf.

sebanyak 100μL menggunakan mikropipet

jingga

dan dituangkan ke media MEA tawar dalam

alkaloid.

petri dish kemudian diratakan dengan

ditambahkan HCl dengan perbandingan 1:10

ditambahkan

dengan

Terbentuknya

menunjukkan
Sebagian

warna

pereaksi
merah/

adanya

senyawa

larutan

ekstraksi

sebagai larutan B lalu ditambahkan 5 ml
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pereaksi Mayer. Endapan putih dengan

dipengaruhi oleh adanya sistem pengeluaran

pereaksi

metabolit

Mayer

menunjukkan

adanya

skunder

dalam

bentuk

enzim

alkaloid.

eksternal yang berasal dari jamur simbion

Prosedur pemeriksaan senyawa steroid

karang.(1.12)

dan triterpenoid

metabolit

Ekstrak yang telah diencerkan ditambahkan

organisme laut merupakan suatu respon atau

satu tetes CH3COOHanhidrat dan satu

akibat

tetes H2SO4 pekat. Terbentuknya warna

mempertahankan diri dari serangan predator

biru sampai ungu menunjukkan sampel

atau patogen.

positif

mengandung

sedangkan
sampel

warna

positif

senyawa

merah

steroid

menunjukkan

mengandung

senyawa

triterpenoid.

mengemukakan

sekunder

dari

Hasil

yang

adaptasi

bahwa

terdapat

lingkungan

ekstraksi

dengan

pada

untuk

metanol

menghasilkan ekstrak kasar yang akan digunakan
dalam

uji

antijamur.

Adapun

berat

dan

prosentase ekstrak sampel adalah seperti yang

Prosedur Pemeriksaan senyawa Fenolik

tercantum pada tabel 1. Tabel 1. Hasil Ekstrak

Sebanyak

dengan Metanol

satu

ditambahkan

ml

FeCl3

ekstrak
lalu

kasar

dikocok

dan

didiamkan selama 5 menit. Hasil positif

Sample

Berat awal

Berat ekstrak

SCPPB 1.10

7,46 gram

2,6532 gram

ditandai dengan munculnya warna biru
sampai biru kehitaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses ekstraksi dengan metanol bertujuan

Berdasarkan uji kualitatif dari 37 isolat

untuk mendapatkan ekstrak kasar yang akan

jamur simbion diadaptkan 4 jamur simbion

digunakan untuk uji anti jamur. Selain itu karena

yang paling baik dalam menghambat jamur

sifat dari pelarut

patogen

C.albicans.

pertumbuhan
adanya

zona

mikroba
hambat

Penghambatan
ditandai
yang

dengan
berwarna

metanol yang polar dan mampu untuk mengikat
senyawa organik lebih banyak.

bening (1.10). Penghambatan pertumbuhan

Selanjutnya ekstrak metanol tersebut diujikan

mikroba terjadi karena beberapa faktor

terhadap jamur C.Albicans. adapun hasil zona

diantaranya adalah kompetisi antar mikroba

hambat disajikan dalam tabel 2.

untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan
untuk

melakukan

pertumbuhan

(1.11).

Selain itu penghambatan pertumbuhan juga

Tabel 2. Hasil

Uji

Ekstrak

Aktivitas

Antijamur
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10 mm, menunjukkan ekstrak karang lunak
berpotensi

sedang

pertumbuhan

dalam

jamur,

menghambat

sesuai

dengan

penggolongan (1.13) kekuatan antibiotik atau
antibakteri jika zona hambatnya lebih dari 20 mm
berarti aktivitasnya sangat kuat, 10 memiliki
aktivitas kuat, 5-10 mm memiliki aktivitas sedang,
zona hambat di bawah 5 mm atau kurang berarti
aktivitas antijamurnya lemah. Selain itu bahwa
ukuran

penghambatan

dipengaruhi

oleh

sensitivitas organisme, medium kultur, kondisi
inkubasi, dan kecepatan difusi agar.
Hasil uji ekstrak kasar aktivitas anti jamur
menunjukkan adanya perbedaan besarnya zona
hambat di masing-masing konsentrasi. Hal ini
disebabkan karena semakin besar konsentrasi
maka

ekstrak

semakin

pekat

dan

mempengaruhi dalam proses disfusi ekstrak ke
dalam paperdisk. Seperti yang telah dijelaskan
(1.13) bahwa uji difusi agar dipengaruhi oleh
salah satunya faktor kecepatan difusi suatu
ekstrak.
ekstrak

Pada

uji

metanol

menghambat

kuantitatif

konsentrasi

mempunyai

pertumbuhan

potensi

jamur

pada

konsentrasi minimum 1 ppm sebesar 7,31±

Uji kontrol positif dilakukan untuk
mengetahui pengaruh antibiotik komersil
terhadap zona hambatan yang terbentuk.
Uji kontrol positif menggunakan antibiotik
Flagystatin yang mengandung Nystatin
dan Metronidazol. Uji kontrol positif dengan
antibiotik Flagystatin menunjukkan adanya zona
hambatan terhadap jamur uji. Sedangkan hasil uji
pelarut

(negatif)

menunjukkan

bahwa

uji

pengaruh pelarut tidak menunjukkan aktivitas
dalam mengahambat jamur patogen

0,410122 dan menghasilkan zona hamba
terbaik pada konsentrasi 100 ppm 7,347812 ±
0,367696.
Senyawa

yang

bersifat

fungistatik

misalnya senyawa fenolik dapat mendenaturasi
protein,

yaitu

kerusakan

struktur

tersier

protein sehingga protein kehilangan sifat-sifat
aslinya. Terdenaturasinya protein dinding C.
albicans akan menyebabkan kerapuhan pada
dinding sel tersebut sehingga mudah ditembus
zat aktif lainnya yang bersifat fungistatik.
Konsentrasi 100,10,1 ppm berkisar antara 7 –

Senyawa flavonoid merupakan turunan dari
senyawa fenol. Aktivitas senyawa fenol adalah
dengan merusak lipid pada membran plasma
mikroorganisme.

Membran

plasma

bersifat
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semipermeabel dan berfungsi mengendalikan

kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama

transpor berbagai metabolit ke dalam dan ke

Luar Negeri (BPKLN) Beasiswa Unggulan

luar sel. Adanya gangguan atau kerusakan

Kemendikbud

struktur

beasiswa kepada penulis, serta semua pihak

pada

menghambat

membran
atau

plasma

merusak

dapat

kemampuan

membran plasma sebagai penghalang osmosis

yang

telah

memberikan

yang telah membantu penulis.
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