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Abstrak

Binahong banyak mengandung senyawa flavonoid dan antioksidan. Tanaman binahong telah

digunakan untuk beberapa pengobatan seperti diabetes, kerusakan ginjal, stroke dan lain-lain.

Berbagai jenis tanaman diketahui mengandung senyawa-senyawa bioaktif yang berasal dari

hasil interaksi tanaman dan mikroba yang berupa bakteri atau kapang. Kapang endofit mampu

memacu biosintesis senyawa bioaktif pada tanaman sebagai sumber bahan obat yang alami,

murah dan ramah lingkungan. Laporan tentang kapang endofit pada berbagai tanaman masih

terbatas. Penelitian tentang isolasi kapang endofit pada daun binahong selama ini belum

pernah dilaporkan, padahal penelitian tentang kapang endofit dari tanaman ini juga perlu

dilakukan. Salah satu manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu hasil identifikasi dan

penentuan kapang endofit pada tanaman binahong jawa dapat digunakan sebagai kandidat

elisitor biotik untuk biosintesis antioksidan alami, murah dan ramah lingkungan. Berdasarkan

hasil isolasi dan karakerisasi didapatkan 3 jenis isolat kapang endofit yang tumbuh pada

eksplant daun adalah Mucor sp, Humicolla sp, dan Penicillium sp.

Kata kunci—binahong, identifikasi, isolasi, dan kapang endofit.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang berada dikawasan tropis dengan beragam tumbuhan

obat yang dimilikinya. Berbagai jenis tanaman diketahui mengandung senyawa-senyawa

bioaktif yang berasal dari hasil interaksi tanaman dan mikroba yang berupa bakteri atau kapang

[1]. Salah satu sumber utama metabolit sekunder berkhasiat obat adalah kapang endofit, tetapi

belum banyak yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Binahong (A. cordifolia.

Steenis) adalah salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati banyak penyakit

diantaranya, untuk pengobatan luka bakar, penyakit tifus, radang usus, sariawan, keputihan,

pembengkakan hati, pembengkakan jantung, meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh [2].

Tanaman tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai salah satu obat

tradisional. Binahong mengandung senyawa flavonoid dan antioksidan [3]. Kapang endofit

merupakan mikroba endofit yang seluruh atau sebagian hidupnya berada dalam jaringan hidup

tanaman inang, tanpa memberikan gejala-gejala merugikan. Interaksi antara mikroba endofit

dengan tanaman diperkirakan saling menguntungkan (mutualisma), yaitu tanaman memberikan

nutrisi untuk mikroba, kemudian mikroba mentransformasikan dan menghasilkan senyawa

bioaktif yang mampu melindungi tanaman dari predator [4].

Di Indonesia laporan tentang jamur endofit pada berbagai tanaman sangat terbatas [5].

Padahal kemampuan kapang endofit menghasilkan senyawa bioaktif yang sama dengan tanaman

inangnya merupakan peluang untuk mendapatkan sumber bahan obat yang alami, murah dan

ramah lingkungan. Sejauh ini hanya dilaporkan potensi binahong sebagai anti Fungi terhadap

Candida albicans [2], karakterisasi bakteri endofit batang binahong [6], kandungan flavonoid
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dan antioksidan pada ekstrak daun binahong [3], dan uji senyawa alkaloid daun binahong [7].

Padahal penelitian tentang kapang endofit dari tanaman ini juga perlu dilakukan. Salah satu

manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu hasil identifikasi dan penentuan kapang endofit

pada tanaman binahong jawa dapat digunakan sebagai kandidat elisitor biotik untuk biosintesis

antioksidan alami, murah dan ramah lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Botani, Universitas Nusantara PGRI Kediri

pada bulan Pebruari-Mei 2016, Alat-alat penelitian: autoklaf, neraca analitik, mikropipet,

kompor listrik, gelas ukur, baker glass, erlenmeyer, vortex, cawan petri, jarum ose, spatula,

bunsen, LAFC, dan mikroskop.Bahan-bahan penelitian: media PDA, tanaman binahong,

aquadest, larutan hipoklorit, alkhohol 70%, dan antibiotik tetracyclin Adapun proses

pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

Preparasi Media
1. Media PDA terdiri dari 4,0 g potato starch, 20 g dextrose dan agar 15,0 g. Dimasukan 39 g

PDA dalam 1000 mL air mineral kemudian dihomogenkan, kemudian dipanaskan sambil

diaduk hingga larutan mendidih. Ditutup dengan alumunium foil. Disterilisasi dengan

autoklaf pada suhu 121
o
C selama 15 menit kemudian ditutup.

2. Antibiotik tetracyclin 500 mg dilarutkan kedalam aquadest steril sebanyak 100 ml, kemudian

setiap 100 gr media PDA diberi larutan antibiotik tetracyclin sebanyal 1 ml.

Sterilisasi Eksplant
1. Eksplant batang dan daun binahong merah dicuci di bawah air mengalir selama ± 10 menit.

2. Sampel eksplant batang dan daun tanaman binahong merah kemudian dilakukan pencucian

ke dalam larutan natrium hipoklorit (NaOCl) 2% selama 1 menit, dilanjutkan dengan

memasukkan ke alkohol 70% selama 1 menit, setelah itu dibilas dengan aquades steril

selama 1 menit dan diulang dua kali, lalu daun dikeringkan di atas tissue steril, daun

dipotong 1 cm pada kondisi aseptis.

3. Potongan sampel dan membran penyaring selanjutnya diletakkan di atas cawan petri

berdiameter 9 cm yang telah berisi media PDA (Potato Dextrose Agar).

Isolasi dan Pemurnian Kapang

1. Masing-masing bahan yang sudah disterilkan permukaannya diletakkan pada medium Potato

Dekstrose Agar (PDA) pada cawan petri dan diangkat lagi yang bertujuan untuk mengetahui

apakah permukaan bahan-bahan yang telah disterilkan tadi benar-benar telah steril atau

sebagai kontrol (bahan untuk mengecek). Selanjutnya dipotong sepanjang 0,5 cm dan

dibelah kemudian ditumbuhkan pada medium PDA yang telah diberi antibiotik untuk

menghindari kontaminasi oleh bakteri.

2. Kapang yang tumbuh, masing-masing dipindahkan ke dalam cawan petri yang berisi

medium PDA (pH 6) dan diinkubasikan selama 1-2 hari pada suhu 25
o
C.

3. Pemurnian dilakukan pada setiap koloni jamur yang tumbuh pada media PDA ke media PDA

baru dalam keadaan aseptis, yaitu dalam LAFC (Laminar Air Flow Cabinet). Pemurnian

dilakukan berdasarkan kenampakan morfologi secara makroskopis yang meliputi warna dan

bentuk koloni kapang. Masing-masing mikroorganisme tersebut diambil dengan jarum ose,

kemudian ditumbuhkan kembali pada cawan petri yang berisi media PDA. Jika setelah

dimurnikan kapang yang tumbuh masih bercampur dengan kapang lain, maka dilakukan

pemurnian berulang kali sampai diperoleh jamur yang murni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil isolasi pada eksplant daun binahong diperoleh 3 jenis kapang endofit yang berumur 7

hari pada penanaman media PDA. Hasil koloni kapang endofit tersebut tumbuh pada potongan

daun binahong. Adapun kapang endofit yang berhasil diisolasi diberi kode DB1, DB2, dan DB3

selanjutnya diinokulasi ke media agar lain untuk dilakukan pemurnian.
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