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Telah dilakukan penelitian tentang isolasi senyawa metabolit fungi yang berasosasi 

dengan spons.  Tiga jamur JF30, JF36, dan JF41 diisolasi menggunakan metode 

pengenceran dan disebarkan dalam media agar dari spons laut 02C30, 02D36, dan 

03E41.  Hasil isolasi fungi diamati morfologi dibawah mikroskop untuk melihat 

spora, hifa, dan miselium.  Isolasi koloni tunggal fungi dikultur dengan metode 

kultivasi dan ko-kultivasi bersama dengan bakteri S. aureus dalam media beras 

sebagai media padat.  Kultur fungi kultivasi dan ko-kultivasi dibandingkan 

pertumbuhannya menggunakan metode elektroforesis hasil amplifikasi DNA fungi, 

dihasilkan kultur kultivasi 1,8 kali lebih banyak.  Ekstrak etil asetat fungi dari kultur 

dan ko-kutultur disaring sebagai antibakteri terhadap B. subtilis.  Hasil skrining 

menunjukkan aktivitas kuat isolat JF41B dibandingkan isolat lainnya. Fungi JF41B 

diidentifikasi secara filogenetik dengan amplifikasi DNA dan urutan analisis ITS1-

rDNA-ITS4.  Hasil urutan DNA JF41 dibandingkan dengan data GenBank NCBI 

dan diketahui urutan DNA JF41 memiliki kemiripan urutan DNA 99% dengan  

Aspergillus clavatus.  Berdasarkan hasil ini, isolat JF41B dibudidayakan secara ko-

kultivasi dan ditingkatkan menggunakan botol gelap 2L.  Hasil fermentasi 

diekstraksi dengan EtOAc dan ekstrak EtOAc diuapkan di bawah tekanan rendah 

untuk mendapatkan ekstrak kasar 1 gram.  Ekstrak EtOAc dipartisi dengan air untuk 

mendapatkan fraksi air 0,3 gram dan dikenai beberapa langkah kromatografi untuk 

mendapatkan isolat X1JF41BF13 sebanyak 11 mg.  Uji MIC akhir menunjukkan 

X1JF41BF13 menghambat pertumbuhan B. subtilis dan S. aureus pada konsentrasi 

50 µg/µL.  Interpretasi spektrum IR menunjukkan getaran yang kuat dari nomor 

panjang gelombang C-N pada 1262 cm-1 menunjukkan X1JF41BF13 sebagai 

senyawa alkaloid.  gmailgmailgg 

Kata kunci: Spons, Aspergillus clavatus, alkaloid, antibakteri, Filogenetik 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION BIOACTIVE COMPOUND 

ISOLATED FROM SPONGE DERIVED FUNGUS, Aspergillus clavatus  

 

 

 

By 

 

 JEVI MUHAMAD ANWAR 

 

 

 

The study of bioactive metabolits sponge derived fungus has been done.  Three 

fungus JF30, JF36, and JF41 were isolated using dilution method and spreaded in 

media agar from marine sponge 02C30, 02D36, and 03E41 respectively.  

Morphology fungus was observed under microscope to visulization spore, hyfa, and 

mycelium.  Single colony fungus were culture and co culture together with S. 

aureous in rice as a solid media.  Culture and co-culture fungi compared to its 

growth using the electrophoresis method resulting from fungi amplification DNA 

resulting in 1,8 times more cultivation culture.  Etyl acetate extract fungus from 

culter and co culter were screened as an antibacterial againt Basiluss subtilis.  The 

result of screening showed  isolate JF41B  strong activities compared other isolate.  

JF41B fungi were identified phylogenetically by DNA amplification and ITS1-

rDNA-ITS4 sequence analysis The results of the JF41 DNA sequence are compared 

with NCBI GenBank data and it is known that the JF41 DNA sequence has a 99% 

DNA sequence similarity to Aspergillus clavatus. Based on this result, isolate 

JF41B was co cultivated and scaled up using dark bottle 2L.  The fermenter was 

extracted with EtOAc and EtOAc extract was evaporeted under reduced pressure to 

get crude extract 1 gram.  Extract EtOAc was partioned with water to get water 

fraction 0,3 gram and subjected to several step chromatography to get isolate 

X1JF41BF13 as much as 11 mg. Finnal MIC test showed X1JF41BF13 inhibit 

growth B. subtilis and S. aereous at concentration 50µg/µL.  Interpretation IR 

spectrum showed streching vibration from C-N wavelength number at 1262 cm-1 

indicated X1JF41BF13 as alkaloid compounds.              
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang  
 

Ekosistem laut terdiri dari mikroorganisme, tanaman, invertebrata dan 

vertrebrata yang kaya akan beragam produk antibakteri yang secara struktural 

memiliki bentuk molekul yang unik seperti peptida, terpen, alkaloid dan steroid 

(Nalini, et al., 2018).  Molinski et al. (2009) menyatakan bahwa sebanyak 5% 

sumber daya kehidupan laut diambil untuk penelitian biomedis dan 

pengembangan obat.  Senyawa metabolit sekunder dari biota laut merupakan 

sumber molekul alami yang menjanjikan sebagai agen antibakteri terhadap 

berbagai jenis mikroorganisme patogen (Miriam, et al., 2012) dan (Valliappan 

dan Sun, 2014). 

 

Senyawa metabolit sekunder dapat diperoleh dari biota laut bakteri, alga, fungi, 

spons, bryozoa, tunicata, karang, cnidaria, arthropoda dan echinodermata 

dengan potensi sebagai antibakteri (Valliappan dan Sun, 2014).  Spons 

merupakan hewan multiseluler penghasil senyawa metabolit sekunder yang 

melimpah sebagai antibakteri (Jakson, et al., 2018).  Spons diketahui hidup 

berasosiasi dengan beragam mikroorganisme seperti virus, bakteri, archaea, 

fungi, protozoa dan ganggang bersel tunggal (Wilson, et al., 2014).  Fungi yang
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berasosiasi dengan spons telah diketahui sebagai produsen potensial senyawa 

bioaktif yang memiliki aplikasi farmakologis dan obat (Hong, et al., 2015).  

Sebagai contoh, fungi Eurotium chevalieri menghasilkan metabolit sekunder yaitu 

physcion, dihydroauroglaucin, dan neoechinulin D yang memiliki aktivitas 

antibakteri pada Streptococcus pneumoniae dan Enterococcus faecalis (Bovio, et 

al., 2018).   

Di sisi lain, pengetahuan tentang keanekaragaman dan informasi terkait senyawa 

metabolit sekunder fungi yang berpotensi sebagai senyawa antibakteri masih 

terbatas, meskipun sudah banyak jenis fungi yang teridentifikasi dari sampel 

spons (Rozas, et al., 2011).  Fungi mengalami penurunan aktivitas senyawa 

metabolit sekunder sebagai antibakteri saat dikulturkan di media buatan 

(Brakhage, 2012).  Namun, meniru habitat alami fungi yang hidup dengan bakteri 

di dalam spons dapat merangsang dihasilkannya kembali senyawa metabolit 

sekunder yang aktif terhadap bakteri patogen.  Fungi ditumbuhkan bersama–sama 

dengan bakteri target (ko-kultivasi) pada kondisi yang mirip dengan habitatnya 

(Marmann, et al., 2014). 

Meniru ekosistem mikroorganisme alami yaitu strategi kultur antara fungi dan 

bakteri (ko-kultivasi) secara bersama bertujuan untuk merangsang biosintesis gen 

yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif menghasilkan senyawa bioaktif 

(Marmann, et al., 2014).  Dalam penelitian ini, dilakukan isolasi dan karakterisasi 

senyawa bioaktif dari fungi dengan menggunakan dua variasi metode yaitu 

kultivasi dan ko-kultivasi.  Selanjutnya, tingkat aktivitas senyawa bioaktif fungi 

bisa diketahui dengan membandingkan pertumbuhan fungi dari masing–masing 
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metode.  Pertumbuhan fungi dianalisis dengan membandingkan banyaknya 

sekuen DNA menggunakan metode elektroforesis hasil PCR (Polymerase Chain 

Reaction).  

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengisolasi senyawa bioaktif dari fungi yang berasal dari perairan Buleleng 

Bali. 

2. Mengetahui karakteristik gugus fungsi senyawa bioaktif yang dihasilkan dari 

fungi menggunakan alat IR (infra Red). 

3. Membandingkan pertumbuhan antara fungi yang ditumbuhkan dengan 

metode kultivasi dan ko-kultivasi melalui metode elektroforesis hasil 

amplifikasi DNA menggunakan PCR . 

4. Identifikasi fungi secara biomolekuler. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini memberikan informasi senyawa metabolit sekunder 

fungi yang berasal dari perairan Buleleng Bali yang berpotensi sebagai penghasil 

senyawa bioaktif yang selanjutnya dapat diaplikasikan dalam bidang kimia, salah 

satunya senyawa bahan alam dan memberikan informasi dalam bidang ilmu 

bioteknologi.



 
 

 

 

 
 

 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Spons  

 

Spons (Porifera) salah satu biota laut yang memiliki potensi penghasil senyawa 

bioaktif baru (Blunt, et al., 2015).  Menurut pendapat Mehbub et al. (2016) spons 

hewan tertua yang sumber utama penghasil produk alami laut selama periode dari 

2001-2012.  Spons menyumbang lebih dari 29 % dari semua senyawa baru selama 

periode dari 2001-2012.  Spons ini adalah sumber yang kaya akan metabolit 

sekunder aktif terhadap mikrooganisme patogen baru dan menawarkan potensi 

besar untuk penemuan obat dan dalam jangka panjang, untuk pengobatan kanker 

dan penyakit menular.  

 

Spons juga dikenal memiliki asosiasi dengan berbagai jenis mikroorganisme 

seperti virus, bakteri, archaea, fungi, protozoa dan ganggang bersel tunggal.  Sifat 

interaksi sponsmicrobe bermacam-macam (Blunt, 2007).  Struktur fisik spons 

pada umumnya terdiri dari 3 lapisan jaringan yaitu mesohyl, pinacocytes dan 

choanocytes (Gambar 1).  Mesohyl merupakan jaringan yang terletak diatara 

pinacocytes dan choanocytes yang memiliki bentuk lapisan gelatin.  Di dalam 

Mesohyl terdapat amoebid cell yaitu sel yang mengankut zat makanan dari sel ke 

sel.  Selain mesohyl, pinacocytes dan choanocytes terdapat juga jaringan spikula, 

yang memiliki bentuk struktur tertentu disetiap spons dan memiliki bentuk berupa
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 kristal yang terbentuk secara spesifik oleh spesies tertentu sehingga biasa 

dijadikan dasar untuk proses identifikasi (taksonomi) (Yin, et al., 2015). 

 

Gambar  1. Spons (Yin, et al., 2015) 

 

 

B. Fungi 

 

 

Fungi adalah organisme eukariotik yang menyerap nutrisi yang ditemukan di 

setiap tempat ceruk ekologis (Hawksworth dan Rossman, 1997).  Fungi memiliki 

ciri-ciri yang spesifik dan komples dengan masing-masing fungsi yang berbeda, 

seperti untaian hifa, kabel, miselia, rhizomorphs, mantel ectomycorrhizal luar dan 

hartig jaring, sclerotia, stromata, dan reproduksi seksual dan aseksual organ 

termasuk sporocarp paling kompleks (Gambar. 2) (De Mattos-Shipley, et al., 

2016).  Banyak fungi yang dapat kita temukan di berbagai tempat, salah satunya 

fungi laut yang menghasilkan banyak senyawa metabolit sekunder yang memiliki 

beragam bioaktivitas, salah satunya antibakteri (Soowannayan, et al., 2018).  
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Metabolit sekunder fungi laut memiliki senyawa bioaktif yang banyak berasosiasi 

dengan spons, yang dapat digunakan sebagai antibakteri (Buttachon, et al., 2018).  

 

 

  

Gambar 2. Morfologi Fungi (A. hifa B. spora C. sclerotia D. miselia E. 

konidia F. mantel G. Ectomycorrhizal dan Hartig H. Conidiophores dengan 

konidium mitosis I. tubuh buah seksual (cleistothecia, chasmothecia) dari 

tepung tepung Microsphaera berberidis yang diambil dari permukaan atas dan 

bawah Mahonia daun aquifolium, J.Stromata penghasil konidia) (De Mattos-

Shipley, et al., 2016). 
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D 
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Kultur fungi dilakukan dengan metode kultivasi dan ko-kultivasi, kultivasi 

merupakan perkembangbiakan fungi dengan nutrisi yang cukup, sementara ko-

kultivasi adalah metode perkembangbiakan fungi bersamaan dengan bakteri 

dengan nutrisi yang mencukupi dan dibuat meniru habitatnya (Marmann, et al., 

2014).  Menurut Kamdem et al. (2017) metode ko-kultivasi dapat menghasilkan 

senyawa baru yaitu dua turunan asam o-aminobenzoat baru, bionectriamines A 

dan B.  Metode ko-kultivasi mampu menghasilkan senyawa antibakteri terhadap 

bakteri gram positif Staphylococcus aureus (Pettit, et al., 2009). 

 

C. Metabolit Sekunder Fungi 

 

 

Produk alami metabolit sekunder dari fungi adalah senyawa heterogen yang 

memiliki massa molekul rendah, berfungsi secara fisiologis, pertumbuhan, 

perkembangan, kelangsungan hidup, dan pertahanan diri fungi sebagai organisme 

yang produktif (Turgeon dan Bushley, 2010) dan (Brakhage, 2012).  Diantara 

berbagai organisme yang menghasilkan berbagai produk alami, fungi dianggap 

sebagai sebuah kelompok dengan kemampuan luar biasa untuk memproduksi 

secara struktural berbagai kelas metabolit sekunder.  Kemampuan ini dimiliki 

sebagai hasil dari kehidupan dalam relung ekologis bersamaan atau bersaing 

dengan organisme prokariotik dan eukariotik.  Bertahan hidup di ekosistem yang 

kompleks seperti ini membutuhkan molekul yang sangat bioaktif untuk 

komunikasi sel ke sel, mempertahankan habitat, atau menghambat pertumbuhan 

antagonis mikroorganisme tetangga (Rohlfs dan Churchill, 2011) dan (Brakhage, 

2012).  
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Metabolit sekunder fungi memberikan keutungan dan kerugian bagi manusia 

dalam aplikasi kedokteran, kedokteran hewan, agroforestri, dan industri makanan 

(Van der Westhuizen et al., 2008) dan (Liu dan Wu, 2010).  Laporan tentang 

penelitian fungi laut yang diisolasi dari semua jenis baru ditemukan senyawa 

dengan berbagai aktivitas biologis diberbagai habitat yang berbeda (Blunt, et al., 

2014).  

 

Metabolit sekunder yang dihasilkan fungi yaitu : polyketides, terpen, dan alkaloid 

(Sanchez, et al., 2012).  Senyawa yang difokuskan pada penelitian ini yaitu 

senyawa alkaloid.  Senyawa alkaloid adalah sekelompok produk alami yang 

sangat beragam yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dalam cincin 

heterosiklik (Da Silva, et al., 2007) dan (Michael, 2008).  Meskipun banyak 

alkaloid terkenal (misalnya, hypocyamine, physostigmine, kokain, morfin, kodein, 

vinblastin) diproduksi oleh tanaman, alkaloid juga dapat diproduksi oleh berbagai 

organisme lain seperti jamur (Hoffmeister dan Keller, 2007).  Alkaloid dianggap 

sebagai bagian dari pertahanan kimia suatu organisme (Roberts dan Wink, 1998). 

Banyak senyawa alkaloid yang telah ditemukan memiliki aplikasi dalam 

pengobatan manusia sebagai, antitumor, stimulan, dan antibakteri (Daly, 2003). 

 

 

D. Isolasi Senyawa Bioaktif 

 

Isolasi senyawa merupakan proses dimana pengambilan atau pemisahan senyawa 

bahan alam menggunakan berbagai pelarut yang sesuai, secara optimum pelarut 

ekstraksi fungi menggunakan EtOAc (etil asetat) (Beiye, et al., 2018).  Menurut  

Zhao et al. (2018) bahwa metode isolasi yang umum digunakan metode maserasi, 
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evaporasi, ekstraksi cair-cair (partisi), dan kromatografi kolom.  Metode isolasi 

senyawa bioaktif dilakukan pada penelitian ini yaitu metode maserasi, partisi, 

kolom kromatografi, Medium Pressure Liquid Chromatografi (MPLC). 

1. Maserasi 

Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan perendaman sampel 

mengunakan pelarut organik pada suhu ruang.  Metode maserasi sangat 

menguntungkan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam karena 

struktur senyawa dari sampel tidak mudah rusak.  Prinsip metode maserasi 

didasarkan bahwa sampel yang direndam dengan menggunakan pelarut 

organik akan terjadi pecahnya lapisan luar sel seperti dinding dan membran 

sel, akibat dari perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh pelarut organik 

yang ada di luar sel dengan komponen sel yang di dalam, akibat perbedaan 

ini komponen di dalam sel seperti metabolit sekunder akan terlarut ke dalam 

pelarut organik (Yeon, et al., 2014). 

2. Partisi ( Ekstraksi cair-cair) 

Partisi adalah metode isolasi yang dididasarkan pada sifat kepolaran suatu 

senyawa terhadap distribusi pelarut polar dan non polar yang tidak saling 

bercampur.  Senyawa yang memiliki sifat polar akan terabsobsi dalam pelarut 

yang bersifat polar, begitu juga senyawa yang memiliki sifat semipolar akan 

terabsopsi dalam pelarut yang sifatnya semipolar, dan senyawa bersifat 

nonpolar akan terabsobsi dalam pelarut bersifat nonpolar (Khopkar, 2002). 

3 Kromatografi Kolom 
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Kromatografi kolom diterapkan untuk pemurnian senyawa bioaktif.  Pertama 

sampel dipisahkan, cuci buffer (fase gerak) diterapkan (Gambar 3).  Kolom 

kromatografi digunakan bertujuan menghasilkan senyawa bioaktif fungi 

terhadap bakteri secara murni (Bao, et al., 2018). 

 

Gambar 3.  Kromatografi Kolom (Das dan Dasgupta, 1998). 

 

E. Senyawa Antibakteri 

 

Antibakteri merupakan senyawa yang menghambat atau membunuh bakteri 

sebagai patogen bagi manusia berdasarkan konsentrasi yang minimum 

(Buttachon, et al., 2018).  Dalam penghambatan atau pembunuhan bakteri 

dipengaruhi oleh pengendalian pertumbuhan, pembasmian dan pencegahan 

pembusukan sel yang terinfeksi bakteri, (Sulistyo, 1971).   

Buttachon et al. (2018) mengemukakan bahwa berdasarkan cara kerjanya, 

senyawa antibakteri dapat digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 
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1. Bakterisidal, suatu efek dari senyawa antibakteri yang membunuh sel 

bakteri tetapi tidak menyebabkan sel lisis atau pecah.  Efek ini ditunjukan 

dengan pemberian antibakteri pada kultur mikroba yang masih berada 

pada fase logaritmik, yang didapat bahwa jumlah sel total tetap namun 

jumlah sel hidup berkurang. 

2. Bakteriostatik, suatu efek dari senyawa antibakteri yang menghambat 

pertumbuhan bakteri namun tidak membunuh, karena senyawa antibakteri 

mengikat bagian ribosom yang menghambat sintesis protein.  Hal ini 

ditunjukan dengan penambahan antibakteri pada kultur mikroba yang 

masih berada pada fase logaritmik, yang didapatkan bahwa jumlah sel 

total maupun jumlah sel hidup tidak berkurang (Dzen dan Sjoekoer, 2003). 

Pada pengujian antibakteri pada fungi yang bersosiasi dengan spons digunakan 

Minimal Inhibitory Concentration (MIC), yang dapat mengetahui minimum 

konsetrasi antibakteri untuk membunuh atau menghambat bakteri secara 

maksimal (Bovio, et al., 2019). 

 

F. Bakteri Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram-positif, dengan diameter 0,5-1,5 μm, 

dalam satu koloni berbentuk bulat (Kloos dan Panji, 1994).  Staphylococcus 

aureus adalah mikroorganime patogen terhadap manusia, resisten terhadap 

antibiotik salah satunya vankomisin adalah antibiotik glikopeptida yang 

digunakan untuk perawatan infeksi gram positif termasuk resisten metisilin 

Staphylococcus aureus (MRSA) (Stoessel, et al., 2018). 
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Staphylococcus aureus adalah koloni komensal kulit pada manusia, hewan, dan 

dapat ditemukan pada selaput lendir tubuh, terutama dibagian hidung dan 

tenggorokan.  Sekitar 20-30% dari populasi manusia terinfeksi oleh 

Staphylococcus aureus (Van Belkum, et al., 2009).  Staphylococcus aureus juga 

dapat menyebabkan infeksi berat, pada manusia terutama infeksi kulit dan 

jaringan lunak, infeksi tulang, sendi, implan, pneumonia nekrotikans, dan 

septikemia terkait dengan Staphylococcus aureus (Monecke, et al., 2011).  

Staphylococcus aureus dapat menghasilkan sejumlah racun yang mungkin terlibat 

dalam penyakit tertentu, seperti syok toksik sindrom atau keracunan makanan 

Staphylococcus aureus(Chiang, et al., 2008) dan (Argudín, et al., 2010).  Bakteri 

Staphylococcus aureus pada hewan juga dapat menyebabkan berbagai infeksi, 

termasuk infeksi kulit, infeksi luka, dan mastitis (Schwarz, et al., 2013). 

 

G. Identifikasi dan Karakterisasi Senyawa Bioaktif 

Identifikasi dan karakterisasi senyawa dalam penelitian ini menggunakan dua 

metode yaitu: Kromatografi Lapis Tipis dan Spektroskopi Infra Merah (FT-IR). 

1. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 

 KLT adalah analisis senyawa metabolit sekunder berdasarkan bintik-bintik 

atau bercak pada plat KLT secara visual menggunakan pereaksi senyawa 

metabolit sekunder secara spesifik salah satunya Dragendroff (Yanhui, et al., 

2018). 

  

2. Spektroskopi Infra Merah (FT-IR) 
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FT-IR merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi 

yang terdapat dalam suatu senyawa.  Prinsip alat ini adalah molekul 

menyerapan energi radiasi elektromagnetik di area spektrum infra merah 

yang menyebabkan terjadinya transisi rotasi dan getaran molekul pada 

keadaan tingkat energi elektronik rendah (Ismail, et al., 1997).  

 

Tahapan analisis FTIR sampel cair adalah tahapan sebagai berikut: pertama 

sampel harus bebas air, mengoleskan sampel pada NaCl Window, kedua 

tekan NaCl Window sehingga tidak ada gelembung udara diantara keduanya.  

Tahapan ketiga untuk analisis secara kuantitatif yaitu sampel masukkan ke 

dalam Demountable Cell dan sampel siap dianalisis (Baker, et al., 2014). 

 

Senyawa organik memiliki gugus fungsi yang ditentukan berdasarkan energi 

vibrasi ikatan antar atom dalam molekul.  Radiasi infrared ditembakkan 

melewati sampel senyawa organik.  Energi yang melewati sampel sebagian 

diserap dan ditransmisikan tanpa diserap.  Molekul yang menyerap energi 

akan mengalami perubahan energi vibrasi dan perubahan tingkat energi rotasi 

sehingga menghasilkan suatu frekuensi yang ditunjukan berupa spektrum IR.  

Spektrum IR merupakan grafik antara panjang gelombang (µm) atau bilangan 

gelombang (cm-1) dan persen transmisi (%T) atau absorbansi (A) (Silverstein 

et al., 2005).  

 

Pada senyawa alkaloid, umumnya nilai serapan yang ditunjukan pada daerah 

frekuensi 3480-3205 cm-1 (-N-H), 1660-1480 cm-1 (-C=N-), 1350-1000 cm-1 

(-C-N-) dan beberapa serapan lain pada masing-masing senyawa (McMurry, 

2008).  Analisis senyawa alkaloid biasanya menggunakan pelet KBr.  KBr 
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tidak menyerap sinar infrared sehingga efektif dijadikan pelet (Arai, et al., 

2016).  KBr merupakan senyawa higroskopis yang dapat dengan mudah 

menyerap air dari udara (Silverstein, et al., 2005). 

Senyawa alkaloid yang telah dianalisis oleh Rahman, (2015) dari spons jenis 

Callyspongia sp. menunjukan hasil data spektrum IR yang disajikan pada 

Gambar 4.  Dari hasil interpretasi menunjukkan bahwa M4T memiliki gugus 

hidroksi pada daerah frekuensi 3441 cm-1.  Dugaan ini diperkuat oleh adanya 

serapan vibrasi ulur C-O pada daerah frekuensi 1057 cm-1.  Grafik pita 

memiliki frekuansi dengan intensitas kuat pada daerah frekuensi 2924 cm-1 

merupakan uluran C-H dari CH3 dan pita serapan pada daerah frekuensi 2854 

cm-1 merupakan uluran C-H pada CH2.  Hal ini diperkuat dengan adanya 

serapan pada daerah 1465 cm-1 yang mengindikasikan adanya vibrasi C-H 

dari CH2.   

 

Senyawa M4T memiliki gugus aromatik yang ditandai dengan adanya 

serapan pada panjang gelombang 1651 cm-1 yang merupakan uluran alkena 

(C=C) terkonjugasi dan 1558 cm-1 untuk alkena (C=C) terisolasi.  Analisis 

lebih lanjut pada daerah sidik jari memberikan informasi karakteristik 

spesifik senyawa alkaloid dimana muncul vibrasi ulur gugus amina (C-N) 

tersier pada bilangan gelombang 1381cm-1 dan 1249 cm-1.  Hasil spektrum IR 

berikut pada Gambar 5: 
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Gambar 4. Spektrum IR senyawa M4T (Rahman, 2015) 

 

H.  Analisis DNA Fungi 

 

 

Analisis DNA adalah suatu analisis secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan 

ada atau tidaknya suatu pita DNA secara visual dan secara kuantitatif yaitu 

menghitung panjang pita DNA dalam bp yang menunjukan DNA telah 

teramplifikasi.  Analisis DNA diperlukan adanya pemurnian (ekstraksi DNA) dan 

proses penggandanaan atau perbanyakan (amplifikasi) menggunakan alat PCR 

(Skutkova, et al., 2019).  Banyaknya laporan fokus pada penggunaan teknik 

molekuler atau metode tradisional taksonomi untuk identifikasi keragaman 

mikroba dari lingkungan laut (Singh, et al., 2012) dan (Klindworth, et al., 2014). 

 

 

1. Ekstraksi DNA  

 

 

Kumar dan Mugunthan, (2017) menerangkan bahwa ekstraksi DNA 

merupakan proses pengambilan DNA dari dalam sel mahluk hidup yang 



16 
 

 

melalui tahap lisis (pemecahan), pemisahan DNA, purifikasi (pemurnian 

DNA), untuk memisahkan DNA dari pengotornya seperti protein, lipid, 

selulosa, RNA, dan karbohidrat.  Proses ekstraksi menggunakan buffer 

yang sudah disediakan dalam bentuk kit yaitu seperti Qiamp Mini Kit 

Qiagen yang sudah dimodifikasi yang mengacu pada (Protocol, 2016).  

Setelah ekstraksi DNA, dilakukan amplifikasi (perbanyakan) sekuen DNA 

menggunakan alat PCR. 

 

2. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 

 

PCR adalah merupakan metode amplifikasi DNA dengan proses berada di 

luar tubuh dengan kondisi sama dengan di dalam amplifikasi DNA di 

dalam tubuh dari templat DNA.  PCR dengan sensitivitas dan 

spesifisitasnya yang tinggi banyak digunakan penelitian sebagai metode 

yang efisien, cepat untuk deteksi, identifikasi, dan kuantifikasi 

mikroorganisme (Shahi, et al., 2018). 

 

Berdasarkan pendapat Jalali et al. (2017) bahwa PCR didasarkan pada 

penggandaan DNA secara enzimatik menggunakan dua oligonukleotida 

primer sekuens target.  Oligonukleotida ini berguna untuk mengkopi sekuen 

DNA templet oleh DNA polimerase.  Primer (primer PCR) pada fungi 

menggunakan primer universal ITS1 (5’- TCCGTAGGTGAACCTGCGG-

3’) dan ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) berikut posisi primer 

pada ribosom DNA ditunjukan pada Gambar 5 dari primer ITS1 terletak 

diantara subunit kecil rDNA dengan 5.8S rDNA, pada ITS4 terletak 
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diantara 5.8S rDNA dengan subunit besar rDNA. 

 

Gambar 5. Letak posisi primer ITS1 dan ITS4 pada ribosom DNA 

(White et al., 1990) 

 

Mendukung terjadinya penempelan primer pada template DNA, tahapan 

awal pemisahan untai DNA yang double standard menjadi untai tunggal 

menggunakan suhu tinggi.  Suhu diturunkan untuk dapat terjadinya 

perpasangan sekuens dan reaksi akhir adalah pembentukan DNA 

komplementer oleh DNA polimerase.  

 

Pengulangan siklus denaturasi, penempelan primer pada sekuens 

komplementernya, dan pemanjangan primer yang telah menempel tersebut 

dengan polymerase DNA mengakibatkan amplifikasi segmen DNA.  Hasil 

pengandaan DNA merupakan hasil proses pengkopian DNA target secara 

spesifik oleh primer yang menghasilkan berjuta kali lipat DNA pada suhu 

yang berubah-ubah dan membutuhkan waktu 1-3 jam.  Teknik mampu 
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memperbanyak untai tunggal seperti campuran RNA dan untai tunggal 

DNA kompleks (Nasir, 2002).  Menganalisis DNA yang sudah 

teramplifikasi maka dilakukan visualisasi terhadap pita yang dihasilkan 

dengan alat elektroforesis (Shahi, et al., 2018). 

 

3.  Elektroforesis  

 

 

Elektroforesis merupakan alat yang memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi hasil penggandaan DNA berdasarkan pergerakan 

molekul DNA yang bermuatan negatif melalui cairan buffer yang 

menghantarkan muatan di bawah pengaruh suatu medan listrik.  

Elektroforesis sederhana dapat dilakukan dalam tabung gelas dengan 

ujung diisi dengan cairan buffer yang dikenal sebagai run buffer atau 

elektrolit (Gambar 6).  Tabung dihubungkan ke elektroda katoda dan 

anoda yang disuplai dengan satu daya untuk menghasilkan medan listrik.  

Sampel yang mula–mula ditaruh di ujung anoda akan mengalir ke ujung 

katoda.  Tingkat dan arah migrasi adalah tergantung pada ukuran ion dan 

besarnya muatan.  Molekul bermuatan positif berpindah menuju ke arah 

elektroda bermuatan negatif dan molekul bermuatan negatif berpindah 

menuju ke arah elektroda positif.  Molekul ion yang lebih kecil dapat 

berpindah lebih cepat daripada molekul ion yang lebih besar dari muatan 

yang sama dan molekul ion dengan muatan lebih tinggi berpindah lebih 

cepat daripada yang molekul ion bermuatan lebih rendah dengan ukuran 

yang sama.  Karenanya, lebih banyak molekul ion divalen berpindah 
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lebih cepat daripada molekul ion monovalen dengan ukuran yang sama 

(Baker dan Foret, 1995). 

 

Gambar 6. Mekanisme Elektroforesis Sederhana (Baker dan Foret, 

1995). 

 

 

Elektroforesis planar gel konvensional memiliki tingkat presisi yang lebih 

tinggi daripada proses digitalisasi (Skutkova, et al., 2019).



 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilakukan di UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi 

Teknologi (LTSIT) Universitas Lampung dari bulan April sampai dengan 

Oktober 2019. 

 

B. Alat dan bahan 
 

Alat-alat yang digunakan yaitu: pipet tetes, gelas kimia, Erlenmeyer, tabung 

reaksi, gelas ukur, kapas, kasa, karet gelang, tisu, pinset, jarum ose, autoklaf 

Tomy SX-700, rotary evaporator Buchii/R210, Mutivapor Buchii P-12, lampu 

UV Kohler/SN402006, vortex Grant bio PV-1, neraca analitik, laminar air flow 

ESCO/AVC4A1, neraca analitik Wigen Houser, inkubator Memmert-

Germany/INC-02, mikroskop Axio Zeiss A1 dan oven Precision, Spektroskopi 

Infra Merah (FT-IR), Sensoquest Sensodirect Gradient Termoblock 96, serta 

Qiaxcell Advanced. 

 

Bahan-bahan yang digunakan meliputi: pereaksi Dragendorff, pereaksi serium 

sulfat, akuades, metanol (MeOH), n-heksan (n-hex), etil asetat (EtOAc), 

Resazurin, Malt Extract Agar (MEA), Trypthic Soy Broth (TSB), agar, beras 
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hibrida Mapan P-05, aquades, etanol 70%, plat KLT silica gel DC Kieselgel 60 

W, etanol, air laut steril, plastik wrap, metilen biru, lampu spirtus, mikropipet, 

spidol, antibiotik (amoxicillin atau chloramphenichol), tube PCR, mikrotip 

1mL, mikrotip 200 µl, mikrotip 10 µl, enzim RNAse-free water, enzim 

Proteinase K, Buffer AL, alkohol 99%, tube QIAamp Mini spin column, Buffer 

AW1, Buffer AW2, dan Buffer AE. 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

1. Biomaterial  

  

Sampel spons dalam penelitian ini diperoleh dari perairan Buleleng, Bali. 

Pengambilan spons dilakukan dengan teknik scuba diving pada kedalaman 5-30 

meter pada bulan Agustus 2018.  Pengambilan sampel dilakukan secara acak 

pada 5 titik yang berbeda.  

 

2. Isolasi dan Identifikasi Fungi  

Isolasi fungi merujuk pada Kamdem et al. (2017) dengan beberapa modifikasi.  

Sampel spons segar dibilas dengan etanol (EtOH) 70% selama 60 detik untuk 

sterilisasi permukaan dan kemudian disemprot dengan air laut steril, ditunggu 

sampai mengering, selanjutnya dipotong ukuran ± 1 cm3 dan digerus 

menggunakan mortar.  Cairan hasil gerusan sebanyak 100 L dicampurkan  

dalam media Malt Extract Agar (MEA) untuk selanjutnya diinkubasi pada suhu 

30°C selama 4-7 hari.  Fungi yang tumbuh selanjutnya diisolasi dan 

diidentifikasi secara morfologi dengan merujuk pada Sibero et al. (2017) dengan 

beberapa modifikasi penggunaan mikroskop axio Zeiss A1 P.  Identifikasi 
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morfologi dengan miroskop fungi digores pada gelas objek dan diberi metilen 

biru sebagai pewarna fungi. 

 

 

3. Kultivasi dan Ko-Kultivasi Fungi  

 

Isolat fungi dikultivasi pada media semi solid merujuk pada Kamdem et al. 

(2017) dengan beberapa modifikasi.  Pada penelitian ini digunakan media semi 

solid beras.  Sebanyak 50 gram beras ditambahkan 3 gram Na2CO3 dilarutkan 

dalam 60 mL air laut steril kemudian disterilisasi mengunakan autoklaf dengan 

suhu 121°C selama 15 menit.   

 

Media tersebut digunakan untuk menumbuhkan fungi dengan metode kultivasi 

dan ko-kultivasi.  Metode kultivasi dilakukan dengan menumbuhkan fungi 

dalam media beras semi solid untuk selanjutnya diinkubasi selama 4-27 hari 

pada suhu 28°C.  Metode ko-kultivasi merujuk pada Marmann, et al, (2014) 

sedikit modifikasi yaitu dengan menumbuhkan isolat fungi dan isolat bakteri S. 

aureus pada media beras semi solid dan di inkubasi selama 4-27 hari pada suhu 

28°C sampai fungi tumbuh merata.  Isolat bakteri S. aureus yang ditambahkan 

pada metode ko-kultivasi tersebut sebelumnya sudah diinkubasi selama 4 hari 

pada suhu 37oC sebanyak 10 mL. 

 

4. Ekstraksi Senyawa Metabolit Sekunder Fungi 

 

 

Hasil kultivasi dan ko-kultivasi isolat fungi selanjutnya diekstrak dengan EtOAc 

(Wei, et al., 2010).  Hasil dari ekstraksi lalu dipekatkan menggunakan 

multievaporator hingga didapat ekstrak kasar.  Setelah didapatkan ektrak kental 
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dari fraksi tersebut kemudian dilakukan uji KLT.  Selanjutnya ekstrak kasar 

sampel EtOAc digunakan untuk uji skrining bioaktivitas untuk mengatahui 

keaktifan dari sampel tersebut (Zheng, et al., 2005).   

 

5. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

  

Ekstrak kasar EtOAc hasil ekstraksi dilakukan uji KLT menggunakan plat silika 

F254 sebagai fase diam.  Uji KLT dilakukan menggunakan variasi pelarut 

EtOAc, n-hex, dan IPA (Isopropanol) sebagai fase gerak.  Dilakukan uji 

visualisasi dengan pereaksi serium sulfat dan pereaksi Dragendorff.  Pereaksi 

serium sulfat digunakan untuk mengetahui kandungan komponen dalam sampel 

yang ditandai dengan adanya noda berwarna coklat kehitaman.  Pereaksi 

Dragendorff digunakan untuk mengetahui komponen alkaloid (gugus N-tersier) 

pada sampel yang ditandai dengan adanya noda merah jingga (orange) pada 

hasil uji KLT.  

  

6. Uji Bioaktivitas 

 

Uji bioaktivitas meliputi uji resistensi bakteri, skrining fungi asosiasi spons aktif 

antibakteri, dan uji aktivitas isolat fungi asosiasi spons.  Ketiga uji ini dilakukan 

dengan metode MIC (Minimum Inhibitor Concentration) menggunakan 

microplate reader (Elsikh, et al., 2016).   

 

Tahapan uji bioaktivitas dilakukan berdasarkan metode MIC (Minimum 

Inhibitor Concentration).  Secara singkat, isolate bakteri S. aureus dibiakkan 

selama 18 jam pada suhu 37oC pada media Nutrient Agar (NA) sebanyak 2 

gram dilarutkan kedalam 100 mL.  Kemudian disiapkan inokulum 
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menggunakan Trypthic Soy Broth (TSB) dan disesuaikan dengan kekeruhan 

akhirnya hingga mencapai 5 x 105 CFU mL 1 dengan 0,5 standar Mc-Farland.  

Suspensi bakteri dilakukan pengenceran 1:100 dalam media Trypthic Soy Broth 

(Elsikh, et al., 2016).  Ekstrak EtOAc (2 mg/mL) dilarutkan dalam MeOH PA 

12,5%.   Mikroplate 96 wells, masing-masing plate memiliki 100 L media TSB 

yang dilengkapi dengan MeOH PA 12,5 %, 100 L antibiotik, 100 L inokulum 

bakteri dan 100 L ekstrak fungi asosiasi spons.  Kemudian, diinkubasi pada 

suhu 37oC selama 18-24 jam.  Setelah diinkubasi, pertumbuhan bakteri 

diperiksa secara visual berdasarkan perubahan warna resazurin serta diukur nilai 

OD600 nm menggunakan hospitex kemudian hasilnya ditafsirkan sesuai dengan 

standar National Committee for Clinical Laboratory Standards (2012). 

 

 

7. Fraksinasi menggunakan Kromatografi Kolom (KK)  

 

Fraksi yang telah diketahui mengandung senyawa yang lebih dominan, 

dilakukan fraksinasi lanjut menggunakan kromatografi kolom (KK).  Fraksinasi 

dilakukan menggunakan teknik kromatografi kolom yang dibuat dengan serbuk 

silika dan elusi dilakukan dengan gradien pelarut.  Keberadaan komponen 

alkaloid dari fraksi hasil pemisahan dimonitor kembali dengan metode KLT 

menggunakan pereaksi Serium Sulfat dan pereaksi spesifik Dragendorff.  

 

Tahapan kromatografi kolom letakkan serbuk silika atau C18 sebagai fase diam 

pada sebuah tabung atau sebuh pipet kolom, masukan pelarut sebagai fase gerak 

hingga semua serbuk silika atau fase diam terendam pelarut seluruhnya. 
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Tahapan kedua masukan sampel pada tabung kolom dengan pelarut sebagai fase 

gerak bukan bagian bawah tabung.  Tahap ketiga siapkan tabung sebagai 

penapung tetesan pelarut yang tercampur sampel.  Tahapan keempat gunakan 

alat aerator sebagai pemberi tekanan pada kolom sehingga jalannya sampel lebih 

cepat pada fase diam.  Tahapan kelima ganti apabila wadah sampel penuh 

lakukan sampai sampel dalam kolom habis.  Apabila fase diamnya silika maka 

sampel yang keluar pertama kali bersifat non-polar, semi polar dan polar 

sebagai sampel yang teraksir keluar, sedangkan fase diam C18 sebaliknya 

(Coskun, 2016). 

 

8. Karakterisasi Senyawa Bioaktif Fungi Berasosiasi dengan Spons 

 

Isolat murni dianalisis strukturnya menggunakan Spektroskopi Infra Merah 

(FTIR) untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada komponen senyawa 

dengan memperhatikan karakteristik serapan isolat murni (Silverstein, et al., 

2005).   

 

Tahapan analisis FTIR sampel cair adalah tahapan sebagai berikut: pertama 

sampel harus  bebas air, sampel dioleskan pada NaCl Window, ditekan kedua 

NaCl Window sehingga tidak ada gelembung udara diantara keduanya.  Tahapan 

ketiga untuk analisis secara kuantitatif yaitu sampel dimasukkan ke dalam 

Demountable Cell dan sampel siap dianalisis (Baker, et al., 2014). 
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9. Analisis DNA Fungi 

 

9.1 Ekstraksi DNA Fungi 

Ekstraksi DNA isolate fungi dilakukan pada isolat fungi yang 

ditumbuhkan menggunakan metode kultivasi dan ko-kultivasi.  Ekstraksi 

DNA fungi mengikuti protokol Kit QIAamp DNA Mini Kit produksi 

Qiagen (2016) dengan beberapa modifikasi.  Biakan cair isolat fungi yang 

murni sebanyak 1 mL diinkubasikan selama 5 menit, dimasukkan dalam 

mikrotube 2 mL dan disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 

10 menit pada suhu 25oC.  Supernatan (larutan) dibuang, disisakan 

peletnya.  Pelet ditambahkan RNAse-free water sebanyak 200 µl, 

divorteks selama 15 detik kemudian dispin selama 3 detik.  Suspensi 

tersebut selanjutnya ditambahkan proteinase K sebanyak 10 µl, divortex 

selama 15 detik untuk selanjutnya dispin selama 3 detik.   

 

Ditambahkan 400 µl Buffer AL, divorteks selama 15 detik kemudian 

dispin selama 3 detik.  Diinkubasi pada suhu 56oC, 10 menit tiap 3 menit 

bolak-balik lalu dispin selama 3 detik.  Ditambahkan 400 µl alkohol 99%, 

divorteks 15 detik, dan dispin selama 3 detik.  Suspensi dipindahkan ke 

tube QIAamp Mini spin column dengan hati-hati, disentrifugasi pada 

kecepatan 6000x gravitasi selama 2 menit pada suhu 25oC.  Supernatan 

yang terdapat di dalam Collection tube dibuang.  Suspensi didimasukkan 

dalam tube QIAamp Mini spin column lalu disentrifugasi pada kecepatan 

6000x gravitasi selama 3 menit pada suhu 25oC dengan posisi dibalik, 

supernatan yang terdapat di collection tube dibuang.  Ke dalam tube 
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QIAamp Mini spin column ditambahkan Buffer AW1 sebanyak 750 µl 

kemudian disentrifugasi pada kecepatan 6000x gravitasi suhu 25oC 

selama 2 menit.  Collection tube dibuang dan diganti collection tube baru.  

Ke dalam tube QIAamp Mini spin column ditambahkan Buffer AW2 

sebanyak 750 µl disentrifugasi pada kecepatan 6000x gravitasi suhu 25oC 

selama 2 menit dan buang supernatan di collection tube dibuang.  

Ditambahkan lagi Buffer AW2 dalam tube QIAamp Mini spin column dan 

disentrifugasi pada kecepatan 6000x gravitasi suhu 25oC selama 2 menit.  

QIAamp Mini spin column disentrifugasi lagi pada kecepatan 6000x 

gravitasi suhu 25oC selama 3 menit tanpa penambahan apapun.  

Collection tube dibuang, diganti dengan tube 2 mL yang diberi label 

untuk penanda sampel.  Ke dalam QIAamp Mini spin column 

ditambahkan buffer AE sebanyak 35 µL dan didiamkan selama 10 menit 

di suhu ruang.  Disentrifugasi pada kecepatan 6000x gravitasi suhu 25oC 

selama 3 menit.  Didapatkan hasil ekstrak DNA dalam bentuk supernatan 

(larutan) pada tube 2 mL yang diberi label.   Tube disimpan di freezer 

pada suhu -20 oC.  

 

9.2 Analisis Hasil Ekstraksi DNA Isolat Fungi  

 

Kemurnian dan konsentrasi DNA diketahui dengan menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang (λ) 260 dan 280 nm 

(Handayani, dkk, 2017).  Kemurnian DNA ditentukan dengan 

menghitung rasio absorbansi pada A260 dengan A280 (Rasio 

A260:A280).  Molekul DNA dikatakan murni jika rasio absorbansinya 
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berkisar antara 1,8-2,0 (Novita, 2013).  Tahap pertama yang dilakukan 

yaitu dengan menyiapkan submicroliter cell dan lid 10.  Tahap 

selanjutnya meneteskan sebanyak 1 μL buffer AE pada Nano 

PhotometerTM Pearl submicroliter cell sebagai blanko atau referensi 

pengukuran.  Submicroliter cell dan lid dibersihkan dengan tisu terlebih 

dahulu.  Sampel DNA kemudian diteteskan sebanyak 1 μL sebagai 

pengukuran sampel.  Menurut Novita (2016) kemurnian DNA ditentukan 

dengan menghitung rasio absorbansi pada A260 dengan A280 (Rasio 

A260/A280).  Konsetrasi DNA ditentukan pada panjang gelombang A260 

dimana DNA dapat menyerap cahaya.  Pertumbuhan isolat fungi yang 

diinkubasi dengan metode kultivasi maupun ko-kultivasi dianalisis 

dengan metode elektroforesis hasil PCR 

 

9.3 Amplifikasi sekuen ITS1 – ITS4 fungi menggunakan instrument 

PCR  

 

 

Pertumbuhan fungi dianalisis dengan membandingkan ketebalan hasil 

amplifikasi sekuen ITS pada elektrolisis hasil PCR.  Fungi diamplifikasi 

dengan PCR menggunakan primer internal transcribed spacer.  Setiap 

campuran PCR mengandung 10 µl PCR kit NEXproTM, 0,25 µl masing- 

masing primer ITS 1 dan primer ITS 4, 5 μl air steril tingkat analitik 

(Sigma-Aldrich) dan 5 μl DNA genomik dalam volume total 20,5 μl.  

Program thermocycling yang digunakan adalah tahap denaturasi awal 

(94°C selama 5 menit), tahap denaturasi (94°C selama 1 menit), tahap 

penempelan primer (52°C selama 1 menit), dan tahap perpanjangan (72°C 

selama 1 menit).  Tahap denaturasi, penempelan primer, dan 
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perpanjangan diulang sebanyak 35 siklus. Tahap selanjutnya yaitu  

stabilisasi (72°C selama 5 menit) (Dong, et al., 2018) dan pendinginan 

selama 10 menit pada suhu 20°C (White, et al., 1990).  

 

9.4  Elektroforesis Hasil PCR 

 

Pertumbuhan isolat fungi yang diinkubasi dengan metode kultivasi 

maupun ko-kultivasi dianalisis dengan metode elektroforesis hasil PCR. 

Ditimbang agarosa sebanyak 2 gram/100 mL akuades ke dalam labu 

Erlenmeyer.  Ditambahkan TAE (40 mM Tris-asetat, 1 mM EDTA) dan 

TBE (45 mM Tris-borate, 1 mM EDTA) dalam labu.  Agarose 

dipanaskan dalam microwave, tetapi juga bisa dilakukan di atas api 

Bunsen.  Pada Interval waktu 30 detik, dikeluarkan labu dan diaduk 

isinya agar tercampur rata.  Diulangi sampai agarosa benar-benar larut.  

Ditambahkan ethidium bromide (EtBr) ke konsentrasi 0,5 μg/mL. atau, 

gel juga bisa ternoda setelah elektroforesis dalam menjalankan Buffer 

mengandung 0,5 μg/mL EtBr selama 15-30 menit, diikuti dengan 

destaining dalam menjalankan buffer untuk jangka waktu yang sama.  

Agarose dituang hingga menjadi dingin.  

  

Ditempatkan baki gel ke dalam peralatan casting.  Ditempatkan sebuah 

sisir yang sesuai ke dalam cetakan gel untuk membuat sumur.  Dituang 

agarose cair ke dalam cetakan gel, biarkan agarosa diatur pada suhu 

kamar, diangkat sisir dan tempatkan gel dalam kotak gel.  Sebagai 
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alternatif, gel juga dapat dibungkus dengan bungkus plastik dan disimpan 

pada suhu 4°C sampai digunakan (Lee, et al., 2012). 

 

9.5. Perbandingan Pertumbuhan Fungi pada Metode Kultivasi dan 

Ko-Kultivasi 

 

Perbandingan tersebut dianalisis dengan melakukan elektroforesis hasil 

PCR antara fungi ditumbuhkan dengan metode kultivasi dengan fungi 

yang ditumbuhkan dengan metode ko-kultivasi.  Sampel hasil pemurnian 

dari isolat fungi kultivasi dan ko-kultivasi diamplifikasi PCR dengan 

pengambilan jumlah volume template DNA sama.  Hasil PCR kedua 

sampel dianalisis dengan metode elektroforesis secara bersamaan dengan 

jumlah sampel sama dari keduanya, dibandingkan pita hasil elektroforesis 

antara keduanya.  

 

9.6. Sekuensing Hasil PCR  

 

Hasil PCR yang telah tervisualisasi adanya pita amplikon pada 

elektroforesis kemudian disekuensing dengan metode Sanger 

menggunakan jasa sekuensing dari PT. Genetika Science. 

 

9.7.  Analisis Hasil Sekuensing  

 

Hasil sekuensing kemudian dianalisis dengan software BIOEDIT.  Hasil 

analisis sekuen tersebut kemudian dianalisis BLAST di website genebank 

(NCBI) untuk mendapatkan sekuen yang paling mirip dengan sekuen 

yang didapat.  Hasil BLAST dimasukkan ke dalam website EBI (The 
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European Bioinformatics Institute) melalui website 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/ untuk selanjutnya dibuat 

kontruksi pohon filogenetik.

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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