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Abstrak
Talinum paniculatum merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat sebagai bahan
sumber pembuatan obat. Jika eksploitasi tanaman ini dilakukan terus-menerus bisa berakibat
kepunahan, oleh sebab itu perlu dicari solusi untuk mendapatkan senyawa aktif tanaman
tersebut tanpa harus mengeksploitasi tanaman itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui jenis kapang endofit yang terdapat pada jaringan batang dan daun Gingseng Jawa
(Talinum paniculatum). Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Botani, Universitas
Nusantara PGRI Kediri pada bulan Januari – April 2016. Metode penelitian yang digunakan
adalah Deskriptif Laboratoris. Metode Deskriptif Laboratoris meliputi isolasi kapang endofit,
pemurnian isolat dan identifikasi isolat, data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif.
Berdasarkan hasil isolasi dan karakterisasi didapatkan jenis-jenis kapang yang tumbuh pada
eksplant batang tanaman Talinum paniculatum yaitu Chaetomium sp., Fusarium sp. (terdapat
dua jenis isolat), dan Rhizoctonia solani, sedangkan yang tumbuh pada eksplant daun Talinum
paniculatum yaitu Arthrinium sp., Culvularia sp. dan Mucor sp. Perbedaan jumlah hasil isolasi
kapang endofit antara batang dan daun tanaman disebabkan karena adanya perbedaan kondisi
pada saat isolasi. Hasil penelitian Kapang Endofit dari jaringan tanaman Talinum paniculatum
dapat digunakan sebagai bahan studi lebih lanjut mengenai potensi kapang endofit dalam
menghasilkan metabolit sekunder, penghasil elisitor, bahan pembuatan pupuk hayati maupun
penghasil anti mikroba.
Kata kunci— kapang endofit, karakterisasi, Talinum paniculatum
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai potensi
sebagai sumber obat. Masyarakat umumnya memiliki pengetahuan tradisional dalam
pengunaan tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat untuk mengobati penyakit tertentu. Pengetahuan
tentang tumbuhan obat, mulai dari pengenalan jenis tumbuhan, bagian yang digunakan, cara
pengolahan sampai dengan khasiat pengobatannya merupakan kekayaan pengetahuan lokal dari
masing-masing etnis masyarakat setempat [1].
Salah satu tanaman yang memiliki khasiat obat adalah Talinum paniculatum. Di Indonesia
Talinum paniculatum sering disebut “Gingseng Jawa”, “Kolesom” dan “Som Jawa” sebagai
nama daerah (lokal) nya. Jika eksploitasi tanaman ini dilakukan terus-menerus bisa berakibat
kepunahan, oleh sebab itu perlu dicari solusi untuk mendapatkan senyawa aktif tanaman
tersebut tanpa harus mengeksploitasi tanaman itu sendiri.
Cara memperoleh senyawa aktif yaitu digunakan mikroba endofit yang diisolasi dari
bagian tanaman tersebut. Mikroba ini dipilih sebagai sumber penghasil senyawa bioaktif
(antimikroba), karena lebih mudah penanganannya. Salah satu kelompok mikroba yang dapat
digunakan sebagai sumber bahan antimikroba adalah kapang endofit.
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Kapang endofit adalah kapang yang hidup pada jaringan tumbuhan dan tidak
membahayakan inangnya [2]. Kapang endofit yang berhasil diisolasi dari tanaman inangnya
dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang sama dengan yang dihasilkan oleh
tanaman aslinya [3]. Kapang endofit ini dapat menghasilkan senyawa bioaktif yang berpotensi
sebagai antimikroba. Hal ini disebabkan aktivitasnya yang tinggi dalam membunuh mikroba
patogen. Disamping mampu menghasilkan senyawa-senyawa antimikroba, mikroba endofit juga
mampu menghasilkan senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai antikanker, antimalaria, anti
HIV, antioksidan dan sebagainya [4].
Mengingat masih banyak sumber-sumber baru penghasil kapang endofit yang belum
diketahui, maka perlu dilakukan penelitian tentang isolasi dan karakterisasi kapang endofit pada
jaringan tanaman obat khususnya tanaman Gingseng Jawa (Talinum paniculatum) yang
nantinya hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan studi lebih lanjut mengenai potensi
kapang endofit dalam menghasilkan metabolit sekunder, penghasil elisitor, bahan pembuatan
pupuk hayati maupun penghasil anti mikroba.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di laboratorium Botani Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, mulai bulan Januari hingga bulan April 2016. Alatalat yang digunakan adalah cawan petri, gelas erlenmeyer, gunting, kertas label, gelas ukur 100
ml dan 10 ml, beaker glass, jarum ose, pinset, silet, kertas payung, plastik perekat, tisu steril, lab
steril, autoklaf, neraca analitik, kompor listrik, gelas corong, aluminium foil, dan mikroskop.
Adapun bahan yang digunakan adalah batang tanaman Gingseng Jawa (Talinum paniculatum),
PDA (Potato Dextrose Agar), Aquades, alkohol, tetracyclin.
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif labolatoris. Penelitian deskriptif
labolatoris bertujuan untuk mengidentifikasi kapang endofit yang terdapat pada batang dan daun
Talinum paniculatum. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif. Objek dalam
penelitian ini adalah kapang endofit yang tumbuh dari eksplant batang Talinum paniculatum.
Prosedur pengumpulan data yang pertama adalah dilakukan sterilisasi alat, selanjutnya
sterilisasi media, sterilisasi eksplant, isolasi mikroba endofit dan identifikasi morfologi kapang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada batang tanaman Talinum paniculatum telah
ditemukan 4 (empat) isolat kapang endofit. Hasil isolasi kapang endofit tersebut dapat dilihat
pada Tabel.1 di bawah ini.
Tabel.1 Hasil isolasi kapang endofit pada tanaman Talinum paniculatum
Jenis sample
Kode Sample
Nama Ilmiah
Batang
B.G1
Chaetomium sp.
B.G2
Fusarium sp.
B.G3
Rhizoctonia solani
B.G4
Fusarium sp.
Hasil pengamatan kapang endofit yang telah berhasil diisolasi dari batang dan daun
tanaman Talinum paniculatum dianalisis berdasarkan buku petunjuk klasifikasi dan
karaktereisasi kapang [5] adalah sebagai berikut.
1. Chaetomium sp. kode isolat B.G1
Berdasarkan hasil pengamatan makroskopis, koloni kapang endofit B.G1 memiliki warna
abu-abu kehijauan, sedangkan balik koloni memiliki warna hijau tua kehitaman. Struktur
koloni B.G1 adalah bludru dan ukuran pertumbuhan koloni pada umur 7 hari mencapai
diameter 9 cm, memenuhi cawan petri. Terdapat growing zone dan lingkaran-lingkaran
konsentris (zonasi) pada atas koloni. Ditemukan titik-titik hitam (fruiting body) pada tepi
koloni dan ditemukan garis radial dari pusat ke tepi (Radial furrow) pada atas dan balik
koloni. Struktur makroskopis dan mikroskopis Chaetomium sp. dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. A. Depan Koloni B. Balik Koloni C. Struktur Mikroskopis
2. Fusarium sp.1 kode isolat B.G2
Pada saat berumur 7 hari koloni kapang sudah memenuhi cawan petri sehingga dapat
dikatakan bahwa pertumbuhan jenis kapang B.G2 sangat cepat. Berdasarkan hasil pengamatan
makroskopis, koloni kapang endofit B.G2 memiliki tekstur bludru, warna atas koloni hijau tua
dan kuning pada intinya, sedangkan balik koloni memiliki warna hijau kehitaman dan kuning
juga pada intinya. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian wilayah hifa generatif dan
vegetatif akibat pola pergiliran. Terdapat growing zone dan lingkaran-lingkaran konsentris
(zonasi) pada atas koloni maupun sebalik koloni, ditemukan titik exudate hasil metabolisme
(Exudate drops) pada koloni, namun tidak ditemukan garis-garis radial (Radial furrow) baik
pada atas koloni maupun balik koloni.
Berdasarkan pengamatan morfologi mikroskopisnya ditemukan konidia dengan bentuk
lurus dan melengkung hampir menyerupai bulan sabit yang memiliki sekat warna gelap pada
ujungnya. Memiliki 3 - 4 sekat di setiap konidia. Setiap ujung dari konidia memiliki warna lebih
gelap dari pada warna tengahnya. Struktur makroskopis dan mikroskopis Fusarium sp. dapat
dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. A. Depan Koloni B. Balik Koloni C. Struktur Mikroskopis
3. Rhizoctonia solani kode isolat B.G3
Berdasarkan hasil pengamatan karakter morfologi secara makroskopis kapang endofit B.G3
memiliki warna koloni yang gelap yaitu hijau tua kehitaman dengan warna pusat (tengah)
kuning. Pertumbuhan koloni kapang ini sangat cepat terbukti saat usia 7 hari kapang sudah
membentuk sebuah lingkaran yang sempurna memenuhi media pada cawan.
Awalnya tekstur koloni kapang endofit B.G3 adalah kapas, namun setelah 7 hari tekstur
koloni kapang berubah menjadi bludru padat, hal itu dikarenakan karena sudah tidak ada lagi
ruang misellium untuk berkembang dan minimnya ruang penguapan karena media sudah
dipenuhi oleh koloni kapang tersebut. Pada kapang endofit B.G3 ditemukan titik lingkar
konsentris yang menunjukkan pembagian wilayah hifa generatif dan vegetatif akibat pola
pergiliran (zonasi) dan growing zone, namun tidak ditemukan titik eksudat (exudate drops) dan
garis radial (radial furrow) pada koloni ini, baik penampakan atas koloni maupun sebalik koloni.
Warna pada sebalik koloni pun sama seperti penampakan atas koloni yaitu berwarna hijau tua
kehitaman dengan warna kuning ditengah (pusat) koloni. Struktur makroskopis dan mikroskopis
Rhizoctonia solani dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. A. Depan Koloni B. Balik Koloni C. Struktur Mikroskopis
4. Fusarium sp.2 kode isolat B.G4
Berdasarkan hasil pengamatan makroskopis, koloni kapang endofit B.G4 memiliki warna
putih kekuningan, sedangkan balik koloni memiliki warna kuning kecoklatan. Struktur koloni
B.G4 adalah bludru dan ukuran pertumbuhan koloni pada umur 7 hari mencapai diameter 5 cm.
Terdapat growing zone dan lingkar-lingkar konsentris (zonasi) yang menunjukkan perbedaan
warna pada atas koloni maupun sebalik koloni, permukaan tepi tidak rata, tidak ditemukan titik
eksudat (Exudate drops) dan garis radial (Radial furrow) pada atas dan balik koloni.
Berdasarkan pengamatan morfologi mikroskopisnya ditemukan konidia dengan bentuk
lurus dan melengkung hampir menyerupai bulan sabit yang memiliki sekat. Struktur
makroskopis dan mikroskopis Fusarium sp.dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. A. Depan Koloni B. Balik Koloni C. Struktur Mikroskopis
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan karakter morfologi makroskopis dan mikroskopis nya,
ditemukan empat jenis kapang endofit yang diisolasi dari batang Talinum paniculatum yaitu
Chaetomium sp., Fusarium sp. (terdapat dua jenis isolat), dan Rhizoctonia solani, sedangkan
pada daun Talinum paniculatum ditemukan tiga jenis kapang endofit yaitu Arthrinium sp.,
Culvularia sp. dan Mucor sp.
SARAN
Penelitian lebih lanjut mengenai jenis – jenis kapang endofit pada tanaman Talinum
paniculatum diperlukan untuk mengetahui senyawa kimia pada tanaman Talinum paniculatum,
terutama kandungan senyawa kimia pada bagian batang Talinum paniculatum, karena sampai
saat ini belum ada peneliti yang melaporkan kandungan senyawa kimia dan manfaat batang
Talinum paniculatum khusunya bagi kesehatan. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat
memberikan informasi tentang adanya kapang endofit pada jaringan batang dan daun Talinum
paniculatum yang memiliki aktifitas antimikroba sebagai wujud pemanfaatan sumber daya alam
dalam usaha mendapatkan sumber obat baru yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
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Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan Santoso’Project yang telah memberikan
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Prosiding Semnas Hayati IV
Universitas Nusantara PGRI Kediri

IJCCS

ISSN: 1978-1520

107

DAFTAR PUSTAKA
[1] Supriadi. 2001. Tumbuhan Obat Indonesia: Penggunaan dan Khasiatnya. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.
[2] Noverita, Fitriana D. dan Sinaga, E. 2009. Isolasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Jamur
Endofit dari Daun dan Rimpang Ziniber ottensi. Jurnal Farmasi Indonesia, 7 (4): 171-176.
[3] Radji, M. 2005. Peranan Bioteknologi dan Mikroba Endofit dalam Pengembangan Obat
Herbal. Majalah Ilmu Kefarmasian, 2 (3) : 113– 126.
[4] Prihatiningtias, W dan Wahyuningsih, M.S.H. 2008. Prospek Mikroba Endofit Sebagai
Sumber Senyawa Bioaktif. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
[5] Pitt, J. I and Hocking, A. D. 1985. Fungi and Food Spoilage. Australia: Academic Press.

Prosiding Semnas Hayati IV
Universitas Nusantara PGRI Kediri

