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ABSTRACT
Mangroves generations used by the community as a medicinal ingredient. One of a breed of mangrove from
plants is mangrove rhizophora apiculata. Mangrove rhizopora apiculata is a plant contained on the edge of
the beach. The study is done to know compound of a metabolite secondary there are in plants mangrove
rhizopora apiculata and the potential mangrove rhizopora apiculata to inhibition of the growth of fungi.
Mangrove rhizopora apiculata ordinary be used as processed food .The kind of research this is research
experiment. To test compound of a metabolite secondary used test qualitative. While , to inhibition of the
growth of fungi used method of scratch using fungi candida albicans and aspergillus niger. Based on this
research note Rhizophora apiculata mangrove leaves with methanol extract containing flavonoids, steroids,
tannin, saponin. Methanol extract of roots of mangrove Rhizophora apiculata in a concentration of 1250
ppm, 2000 ppm, 5000 ppm and 10000 ppm have not been able to inhibit the growth of the fungus Candida
albicans.
Keywords: Root Mangrove Rhizophora apiculata, Secondary Metabolites Compounds, antifungals.
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang beriklim
tropis dan kaya flora fauna, serta sumber daya
alam
lainnya.
Sebagian
besar
dari
keanekaragaman
hayati
tersebut
dapat
dimanfaatkan sebagai tanaman obat, tetapi
keanekaragaman hayati tersebut belum dapat
dimanfaatkan secara optimal, sehingga harus
dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik.
Pemanfaatan tanaman untuk mengatasi penyakit
kulit akibat jamur telah lama dikenal oleh nenek
moyang kita. Namun, jikalau dibandingkan
dengan obat-obat antibakteri, obat-obat antifungi
relatif sedikit (Sundari dkk, 2011).
Penelitian
Bandarnayake
(2002)
melaporkan bahwa metabolit sekunder yang
ditemukan pada bakau-bakauan meliputi golongan
alkaloid, fenolat, steroid dan terpenoid dimana
komponen kimia aktif tersebut bersifat
farmakologik, toksik dan ekologik.
Rhizophora apiculata atau sering dikenal
dengan nama bakau minyak banyak terdapat
diwilayah hutan Indonesia, Malaysia, Singapura,
Filipina dan Sri Langka. Rhizophora apiculata
merupakan salah satu jenis tumbuhan yang paling
banyak pada kawasan pesisir pantai dengan
ketinggian pohon yang dapat mencapai 30 m

dengan diameter pohon mencapai 50 cm3. Ciri-ciri
tanaman bakau memiliki akar tunjang yang besar
dan berkayu, batang berwarna putih kecoklatan,
serta daun berbentuk lonjong berwarna hijau.
Tanaman bakau dapat hidup di daerah rawa
karena mempunyai akar tunjang. Kegunaan dan
fungsi tanaman bakau di kawasan pantai berguna
untuk mencegah terjadinya abrasi air laut atau
penahan gelombang air laut yang akan ke darat.
Namun yang jarang kita ketahui ternyata tanaman
bakau ini juga memiliki banyak manfaat dan
khasiat untuk mengobati berbagai macam
penyakit yang ada ditubuh.
Mikroorganisme seperti jamur dan bakteri
membentuk komunitas yang kompleks dalam
berbagai celah dalam tubuh manusia pada kedua
individu yang sehat dan dalam hal penyakit.
Selama infeksi polymicrobial, interaksi antara
spesies mikroba yang berbeda dapat mengubah
respon inang dan / atau virulensi mikroba dan
patogenesis, sering mempersulit perawatan pasien
dan resolusi infeksi. Interaksi lintas-kerajaan
karena bakteri, jamur, sistem kekebalan tubuh,
atau kombinasi dari komponen-komponen ini
dapat meningkatkan atau memblokir mekanisme
virulensi dan mempengaruhi perkembangan
penyakit.
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Jamur uji yang digunakan untuk
mengetahui aktivitas antijamur pada ekstrak akar
mangrove Rhizopora apiculata adalah jamur
Candida albicans. Jamur Candida albicans
merupakan jamur yang dapat menyebabkan
penyakit. Jamur Candida albicans biasanya
terdapat pada pakaian bekas. Jamur Candida
albicans biasanya akan menyebabkan penyakit
Candidasis yang menyerang bagian tubuh daerah
kulit, kuku, selaput lendir, mulut vagina dan organ
tubuh seperti ginjal, jantung dan paru-paru.
Berdasarkan
penelitian
yang
telah
dilakukan oleh Hidayati (2018) ekstrak daun
jambu monyet dan kulit batang rambutan terbukti
memiliki aktivitas antijamur terhadap Candida
albicans dengan aktivitas antijamur pada Candida
albicans sediaan krim EDJM dengan konsentrasi
14,5% dengan zona hambat sebesar 7,16 0,28
mm dan sediaan krim EKBR dengan konsentrasi
20% dengan zona hambat sebesar 9,5 0,5 mm.
Berdasarkan
penelitian
yang
telah
dilakukan disimpulkan bahwa ekstrak metanol
R.mucronata positif mengandung beberapa jenis
senyawa metabolit sekunder yaitu golongan
steroid dan flavonoid. Dan dari hasil pengujian
aktivitas antibakteri dengan pengujian DDH
diperoleh bahwa aktivitas antibakteri kuat
terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan
Escherichia coli yaitu konsentrasi 60% karena
memiliki nilai DDH> 11 mm dan kategori sedang
pada konsentrasi 40%.) (Ernawati, 2015).
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian uji aktivitas antijamur
pada ekstrak akar mangrove Rhizophora apiculata
terhadap jamur Candida albicans.
METODE PENELITIAN
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sampel akar mangrove Rhizophora
apiculata, metanol, aquades, larutan H2SO4 pekat,
larutan HCl 2 N, larutan Dragendrof, larutan
NaOH 1%, kertas label, kertas saring, alumunium
foil, tisu, vaselin, kapas steril, medium PDA,
jamur Candida albicans.
Prosedur Kerja
Pengolahan Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah akar mangrove Rhizophora apiculata
yang diambil dari pantai sambera muara badak,
Kalimantan Timur. Sampel akar mangrove yang
telah dikumpulkan dibersihkan lalu dikeringkan di
udara terbuka. Selanjutnya sampel tersebut
diblender sehingga diperoleh sampel berbentuk

serbuk halus sebanyak 500 gram dengan ukuran
90 mesh.
Ekstraksi dengan cara maserasi
Sebanyak 500 gram serbuk halus daun
mangrove Rhizophora apiculata diekstraksi
dengan cara maserasi dengan menggunakan
pelarut methanol selama 3 x 24 jam (sebanyak 3
kali). Maserat yang diperoleh disaring dan
ditampung dalam Erlenmayer
Uji Fitokimia
Ekstrak methanol yang diperoleh dilanjutkan
dengan uji fitokimia, uji fitokimia yang dilakukan
adalah; uji alkaloid dengan perekasi Dragendrof;
uji flavonoid dengan pereaksi (NaOH 1%), uji
steroid dengan peraksi LB; uji tannin dengan
pereaksi (CH3COO)2Pb 1%, serta uji saponin
dengan pereaksi busa.
Uji Antijamur
Jamur yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Candida albicans. Pengujian daya hambat
ekstrak metanol akar mangrove Rhizophora
apiculata terhadap jamur uji dilakukan dengan
menggunakan difusi agar. Konsentrasi ekstrak
metanol akar mangrove Rhizophora apiculata
berbeda-beda yaitu; 1250 ppm, 2500 ppm, 5000
ppm, 10.000 ppm. Kontrol positif yang digunakan
adalah ketokenazole ,kontrol negatif yang
digunakan adalah metanol 40%. Skema penelitian
ini dapat dilihat pada gambar 1
Ekstrak Akar Mangrove Rhizopora apiculata

Maserasi dengan metanol
Ekstrak Metanol Mangrove
Evaporasi
Uji Fitokimia
Ekstrak Kental Metanol Mangrove
Dikeringkan
Media Jamur Uji (Candida albicans )
Ditambahkan paper disk yang
telah direndam pada ekstrak
methanol dengan variasi
konsentrasi
Dimasukkan kertas cakram dengan berbagai konsentrasi
yang digunakan ( 10000 ppm, 5000 ppm, 2500 ppm dan
1250 ppm)
-

Di inkubasi selama 3 × 24 jam
Ditentukan
diameter
zona
hambat

Kesimpulan

Gambar 1. Skema Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekstrak metanol yang diperoleh dari hasil
maserasi yang diuapkan dengan menggunakan
rotary vacuum evaporator dan dihasilkan ekstrak
pekat metanol sebanyak 0,510 gram.
Uji
fitokimia
merupakan
metode
pendekatan yang digunakan dalam keberadaan
senyawa metabolit sekunder pada tanaman.
Golongan senyawa metabolit sekunder ditentukan
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secara kualitatif dengan menggunakan beberapa
pereaksi uji fitokimia.
Golongan senyawa metabolit sekunder yang
terkandung dalam ekstrak diketahui dengan
adanya perubahan warna, pengendapan atau
pembentukan busa sesuai dengan pereaksi yang
digunakan. Hasil uji fitokimia ekstrak metanol
akar mangrove Rhizophora apiculata dapat dilihat
tabel
1.

Tabel 1. Hasil uji fitokimia akar mangrove Rhizopora apiculata
No Jenis identifikasi
Perubahan
Hasil
1
Alkaloid
Merah kecoklatan
2
Flavonoid
Merah/Kuning/Jingga
+
3
Steroid
Biru/Hijau
+
4
Tanin
Merah
+
5
Saponin
Menghasilkan buih
+
Berdasarkan hasil uji fitokimia golongan
Hasil pengujian aktivitas antijamur ekstrak
senyawa metabolit sekunder yang terkandung
metanol akar mangrove Rhizophora apiculata
pada ekstrak metanol akar mangrove Rhizophora
dengan varians konsentrasi 1250 ppm, 2500 ppm,
apiculata yaitu senyawa flavonoid, steroid, tannin
5000 ppm dan 10.000 ppm terhadap pertumbuhan
dan saponin sedangkan senyawa alkaloid tidak
jamur Candida albicans dapat dilihat pada tabel 2.
teridentifikasi dalam ekstrak metanol akar
mangrove Rhizophora apiculata.
Tabel 2. Hasil pengujian potensi antijamur ekstrak akar mangrove Rhizophora apiculata terhadap jamur
Candida albicans
Diameter zona hambat (mm)
Jamur Candida albicans
Waktu
Replikasi
Ekstrak daun Rhizophora apiculata
Kontrol
Kontrol
1250
2500
5000
10000
negative
positif
ppm
ppm
ppm
ppm
1
6 mm
14 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
2
6 mm
14 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
24 jam
3
6 mm
14 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Rata-rata
6 mm
14 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Berdasarkan hasil uji aktivitas antijamur
sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2,
menunjukkan bahwa ekstrak metanol dari akar
mangrove Rhizophora apiculata pada konsentrasi
1250 ppm, 2500 ppm, 5000 ppm dan 10.000 ppm
tidak memiliki diameter zona hambat. Daya
hambat ekstrak methanol akar mangrove
Rhizophora apiculata terhadap jamur Candida
albicans tergolong kategori lemah. Zona hambat
anti jamur terbentuk karena adanya senyawa
metabolit sekunder yang teridentifikasi dalam
ekstrak metanol Rhizophora apiculata, bahwa
pelarut metanol mampu menarik lebih banyak
jumlah metabolit sekunder yaitu senyawa
alkaloid, flavonoid, dan tannin. Senyawa alkaloid
memiliki aktivitas sebagai antimikroba dengan
cara merusak dinding sel mikroba. Senyawa

flavonoid dapat merusak permeabilitas dinding sel
mikroba, berikatan dengan protein fungsional
dalam sel dan DNA sehingga mampu
menghambat pertumbuhan mikroba.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji potensi antijamur
ekstrak metanol akar mangrove Rhizophora
apiculata terhadap Jamur Candida albicans,
maka disimpulkan bahwa: akar mangrove
Rhizophora apiculata menggunakan ekstrak
metanol mengandung senyawa flavonoid, steroid,
tannin dan saponin. Ekstrak metanol akar
mangrove Rhizopora apiculata dengan variasi
konsentrasi 1250 ppm, 2000 ppm, 5000 ppm dan
10000 ppm tidak dapat menghambat aktivitas
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jamur Candida albicans. Ditandai dengan tidak
terbentuknya zona bening.
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