
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Jeruk Nipis 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) adalah tanaman yang berasal dari Asia dan 

tumbuh subur pada daerah yang beriklim tropis. Jeruk nipis merupakan salah satu 

tanaman yang berasal dari famili Rutaceae dengan genus Citrus. Jeruk nipis 

memiliki tinggi sekitar 150-350 cm dan buah berkulit tipis serta bunga berwarna 

putih. Tanaman ini memiliki kandungan garam 10% dan dapat tumbuh subur pada 

tanah yang kemiringannya sekitar 30o (Prastiwi dan Ferdiansyah 2013). 

 
1. Klasifikasi ilmiah ((Ramadhianto 2017) 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Rutales 

Famili  : Rutaceae 

Gambar 1. Jeruk Nipis 
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Genus  : Citrus 

Spesies : Citrus aurantiifolia 

 
2. Morfologi tanaman jeruk nipis 

a. Akar (Radix) 

Sistem perakaran jeruk nipis adalah akar tunggang dimana akar lembaga 

tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang – cabang menjadi akar-akar yang 

kecil. Akarnya memiliki cabang dan serabut akar. Ujung akar tanaman jeruk terdiri 

dari sel-sel muda yang senantiasa membelah dan merupakan titik tumbuh akar 

jeruk. Ujung akar terlindung oleh tudung akar yang bagian luarnya berlendir 

sehingga ujung akar mudah menembus tanah (Liana 2017). 

b. Batang (Caulis)  

Batang yang tergolong dalam batang berkayu (lignosus), yaitu batang yang 

biasanya keras dan kuat, karena sebagian besar tergolong kayu. Batangnya 

berbentuk bulat (teres), berduri (spina) pendek, kaku dan juga tajam. Selain itu, 

arah tumbuh batangnya mengangguk (nutans), batangnya tumbuh tegak lurus ke 

atas tetapi ujungnya membengkok kembali ke bawah.Sifat percabangan batang 

monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih 

panjang (Boekoesoe dan Jusuf 2015). 

c. Daun (Foluim) 

Daunnya berwarna hijau dan jika sudah tua warna kulitnya menjadi kuning. 

Helain daun berbentuk jorong, pangkal bulat, ujung tumpul, tepi beringgit, 

permukaan atas berwarna hijau tua mengkilap, permukaan daun bagian bawah 

berwarna hijau muda, daging daun seperti kertas, Panjang 2,5 – 9 cm, lebar 2,5 cm, 
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sedangkan tulang daunnya menyirip dengan tangkai bersayap, hijau dan lebar 5 – 

25 mm (Boekoesoe dan Jusuf 2015). 

d. Buah (Fructus)  

Buah jeruk nipis berbentuk bola bewarna kuning setelah tua atau masak dan 

bewarna hijau ketika masih muda dengan diameter 3,5-5 cm. Kulit buah pada jeruk 

nipis mengandung semacam minyak atsiri yang pahit rasanya. Minyak atsiri adalah 

sejenis minyak yang mudah sekali menguap pada suhu kamar tanpa mengalami 

penguraian terlebih dahulu, dan baunya sesuai dengan bau tanaman penghasilnya. 

Minyak tersebut mudah sekali bersenyawa dengan alkohol, eter dan minyak lemak, 

tetapi sulit larut dalam air (Liana 2017). 

e. Bunga (Flos)  

Bunga muncul dari ketiak-ketiak daun atau pucuk-pucuk ranting yang masih 

muda. Setelah pucuk daun tumbuh, beberapa hari kemudian akan disusul putik-

putik bunga. Bunga jeruk nipis berwarna agak kemerahan hingga keunguan. Bunga 

jeruk biasanya berbau harum karena banyak mengandung nektar (madu) (Liana 

2017). 

 
3. Manfaat kulit jeruk nipis 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia s.) adalah salah satu tanaman toga yang 

banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan dan obat-obatan 

(Razak, Djamal, dan Revilla 2013). Dalam bidang medis, jeruk nipis dimanfaatkan 

sebagai penambah nafsu makan, diare, antipireutik, antiinflamasi, antibakteri dan 

diet (Prastiwi dan Ferdiansyah 2013). Selain itu secara empirik jeruk nipis juga 

dapat digunakan sebagai obat batuk, meluruhkan dahak, influenza, dan jerawat 

(Lauma, Pangemanan, dan Hutagalung 2015). 
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Jeruk nipis memiliki kandungan senyawa flavonoid dimana flavonoid 

merupakan golongan senyawa polifenol terbesar yang memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan dan antibakteri. Jeruk nipis memiliki aktivitas antifungal. Selain itu 

jeruk nipis juga memiliki aktivitas larvasida dan anthelmintik. Berbagai aktivitas 

yang dimiliki oleh tanaman jeruk nipis diduga berasal dari kandungan minyak atsiri. 

Minyak atsiri merupakan komponen terbanyak yang terdapat dalam tanaman jeruk 

nipis. Senyawa mayor yang terdapat dalam daun dan kulit buah jeruk nipis adalah 

limonen dan β-pinen. Jeruk nipis dapat digunakan sebagai antifungal alternatif 

untuk menggantikan fungisida kimia sehingga mengurangi efek berbahaya pada 

manusia dan lingkungan. Selain itu, jeruk nipis dapat digunakan sebagai larvasida 

alami yang memiliki beberapa keuntungan seperti degradasinya yang cepat serta 

toksisitas yang rendah. Jeruk nipis juga memiliki aktivitas anthelmintik karena 

adanya senyawa tanin yang serupa dengan fenol sintetik yang terbukti dapat 

menghambat pertumbuhan cacing (Chusniah dan Muhtadi 2017). 

 
B. Fungi Endofit 

1. Pengertian fungi endofit 

Tanaman dapat berfungsi sebagai reservoir sejumlah besar mikroorganisme 

yang dikenal sebagai endofit. Endofit adalah mikroorganisme (kebanyakan fungi 

dan bakteri) yang mendiami inang tanaman untuk seluruh atau sebagian siklus 

hidupnya. Endofit berada pada jaringan tanaman internal di bawah lapisan sel 

epidermis tanpa menyebabkan kerusakan yang nyata atau infeksi simptomatik pada 

inangnya (Selim 2012). Fungi endofit jika didefinisikan secara sederhana dapat 

diartikan berdasarkan dari dua kata yang membentuknya, yakni endon yang berarti 

dalam dan phyton yang berarti tumbuhan sehingga dapat diterjemahkan sebagai 
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fungi yang hidup di dalam jaringan tumbuhan. Fungi dapat dikategorikan sebagai 

endofit jika keberadannya dalam jaringan tanaman tidak mengganggu pertumbuhan 

tanaman tersebut (Faizal,Ahmad, dkk., 2007). Adapun contoh pengamatan 

makroskopis dan mikroskopis dari fungi endofit seperti berikut (Murdiyah 2017): 

 
2. Klasifikasi fungi endofit  

Berdasarkan kedekatan evolusinya, taksonomi serta tanaman inangnya 

terdapat dua kelompok endofit. Kelompok pertama yakni endofit clavipitaceous 

(kelas I) yakni endofit yang termasuk dalam fungi famili Clavicipitaceae 

(Ascomycota) yang pada umumnya berasosiasi dengan berbagai jenis tanaman 

rumput-rumputan sehingga dikenal dengan sebutan grass endophyte. Contoh fungi 

endofit kelas satu adalah Penicillium sp dan Aspergillus sp (Nazir dan Rahman 

Gambar 2. Fungi Endofit (a,b,c : koloni fungi endofit; d,e,f : gambaran 
mikroskopis fungi endofit) 

Sumber: Murdiyah, 2017 

a b c 

d e f 
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2018). Adapun beberapa contoh gambar makroskopis dan mikroskopis dari 

Aspergillus sp.  dan Penicillium sp pada tabel 1. 

Tabel 1  
Aspergillus sp. dan Penicillium sp  

Jenis Makroskopis Mikroskopis 

1 2 3 

Aspergillus 

flavus 

 

 

 

Keterangan: 

(1) Konidia, (2) Sterigma, (3) Vesikel, dan (4) Konidiofor 

Aspergillus 

niger 

Keterangan: 

(1) Konidia, (2) Sterigma, (3) Vesikel, dan (4) Konidiofor 

Aspergilus 

fungingatus 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

(1) Konidiofor, (2) Vesikel, (3) Fialid, dan (4) Konidia 

1   

3   

2   
4   

1   

4   

2   

3   

1   

2   
3   4   
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1 2 3 

Aspergillus 

tamarri 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

(a). Konidiofor (b) vesikula    

Penicillium 

griseofulvum   

Keterangan: 

(a).Fialid, (b)konidiofor, (c) konidia (c)   

Penicillium 

digitatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

(a) Fialid, (b) konidia, (c) konidofor   

Sumber: Artana, Darmayasa dan Proborini (2016), Rahayu, Proborini dan Darmayasa (2019) 

 

Kelompok endofit kedua yakni kelompok endofit non-clavipitaceous (NC) 

yakni kelompok endofit yang diketahui secara luas berasosiasi dengan jenis-jenis 

tanaman vascular. Kelompok endofit NC berdasarkan kolonisasi, mekanisme 

transmisi, fungsi ekologis serta inang dibagi menjadi tiga kelompok yakni kelas II, 
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kelas III, dan kelas IV. Pada endofit NC kelas tiga, fungi berasosiasi dengan 

jaringan-jaringan di atas tanah. Pada endofit NC kelas empat, fungi endofit 

diketahui berasosiasi dengan jaringan tumbuhan di bawah tanah, yakni akar. 

Selanjutnya, endofit NC kelas dua dapat dijumpai pada jaringan yang ada di bawah 

tanah maupun di atas tanah (Ahmad Faizal, dkk., 2007). 

Penularan endofit kelas I terutama vertikal, dengan tanaman ibu meneruskan 

fungi ke keturunan melalui infeksi biji. Endofit kelas I sering meningkatkan 

biomassa tanaman, memberikan toleransi kekeringan, dan menghasilkan bahan 

kimia yang beracun bagi hewan. Namun, manfaat yang diberikan oleh fungi ini 

tergantung pada spesies inang, genotipe inang dan kondisi lingkungan. 

Dibandingkan dengan endofit kelas I, endofit kelas II sangat beragam dan terdiri 

dari spesies dari pezizomycotina (ascomycota) hingga pucciniomycotina 

(basidiomycota) (Nazir dan Rahman 2018). Fungi yang termasuk kelompok 

Basidiomycota umumnya membentuk tubuh buah atau basidiokarp yang berisikan 

basidium dan basidiospora. Bentuk basidioskarp fungi ini ada yang tersusun atas 

bagian-bagian yang dinamakan akar semu (rhizoid), batang/tangkai (stipe), cawan 

(volva), cincin (annulus), bilah (lamella), dan tudung (pileus). Namun tidak semua 

fungi pada kelompok ini mempunyai bagian yang lengkap. Ada yang memiliki 

cincin tanpa cawan atau sebaliknya, dan juga untuk beberapa jenis lainnya kadang 

hanya memiliki sebagian saja. Reproduksi pada fungi ini terjadi secara aseksual 

dengan cara menghasilkan konidia dan secara seksual melalui perkawinan antara 

hifa yang berbeda jenis (Hiola 2011). Endofit kelas II berkoloni pada akar, batang, 

daun, atau seluruh tanaman. Endofit kelas II dapat ditransmisikan secara vertikal 
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atau horizontal (Nazir dan Rahman 2018). Klasifikasi fungi endofit secara lengkap 

dijelaskan pada tabel dibawah: 

Tabel 2 
Klasifikasi Fungi Endofit  

 

Kriteria Clavipitaceous Non-clavipitaceous 

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 

Kisaran inang Sempit Luas Luas Luas 

Lokasi hidup 

fungi 

Tunas dan 

rhizome 

Tunas, akar, 

rhizome 

Tunas  Akar  

Transmisi Vertikal dan 

horizontal 

Vertikal dan 

horizontal 

Horizontal  Horizontal  

Sumber: Ahmad Faizal, dkk (2007) 

 
3. Metabolit sekunder fungi endofit 

Metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang terdapat pada tanaman yang 

tidak terlibat secara langsung dalam proses pertumbuhan, perkembangan atau 

reproduksi organisme (Maghfiroh, Rahayu, dan Hayati 2018). Metabolit sekunder 

didapatkan oleh tanaman melalui biosintesis dengan tiga jalur yaitu jalur asam 

sikimat, jalur asam mevalonat dan metileritritol fosfat (MEP), serta jalur malonat 

(Anggraito, dkk., 2018). 

Jalur biosintetik metabolit sekunder berasal dari berbagai prekursor 

metabolisme primer. Prekursor adalah molekul yang digunakan oleh enzim 

biosintetik sebagai substrat dan dikonversi menjadi suatu produk. Produknya bisa 

berupa senyawa intermediet, jadi digunakan sebagai prekursor enzim biosintetik 

berikutnya, atau sebagai produk akhir dari reaksi tertentu. Dalam suatu skema 

reaksi yang kompleks, dengan banyak simpangan, suatu senyawa intermediet 
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secara simultan juga merupakan prekursor untuk bagian lain dari jalur reaksi. 

Sebagai contoh, asam sikimat bisa menjadi senyawa intermediet untuk metabolisme 

asam amino dan juga sebagai prekursor untuk biosintesis metabolit sekunder 

aromatic (Anggraito, dkk., 2018). 

Fungi endofit dapat memproduksi senyawa metabolit sekunder sesuai dengan 

tanaman inangnya. Fungi endofit yang diisolasi dari suatu tanaman dapat 

menghasilkan alkaloid atau metabolit sekunder sama dengan tanaman aslinya atau 

bahkan dalam jumlah yang lebih tinggi (Rahmawati 2017). Mikroorganisme endofit 

akan mengeluarkan suatu metabolit sekunder yang merupakan senyawa antibiotik 

itu sendiri. Metabolit sekunder merupakan senyawa yang disintesis oleh suatu 

mikroba, tidak untuk memenuhi kebutuhan primernya (tumbuh dan berkembang) 

melainkan untuk mempertahankan eksistensinya dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme endofit 

merupakan senyawa antibiotik yang mampu melindungi tanaman dari serangan 

hama insekta, mikroba patogen, atau hewan pemangsanya, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai agen biokontrol (Rahmawati 2017). 

Fungi endofit yang diisolasi dari tumbuhan akan memiliki aktivitas yang lebih 

besar, bahkan dapat memiliki aktivitas yang lebih besar dibandingkan aktivitas 

tumbuhan inangnya. Dilihat dari segi efisiensi, hal ini sangat menguntungkan, 

karena siklus hidup mikroba endofit lebih singkat dibandingkan siklus hidup 

tumbuhan inangnya, sehingga dapat menghemat waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan senyawa tersebut, dan jumlah senyawa yang diproduksi dapat dibuat 

dalam skala yang besar dengan menggunakan proses fermentasi (Hidayahti, 2010). 
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Setiap tanaman tingkat tinggi dapat mengandung beberapa mikroba endofit 

yang menghasilkan metabolit sekunder sebagai akibat koevolusi atau terjadi 

transfer genetik (genetic recombination) dari tanaman inangnya ke mikroba endofit. 

Kemampuan mikroba endofit menghasilkan berbagai senyawa fitokimia tertentu 

yang juga dihasilkan oleh tumbuhan inangnya mungkin terkait dengan adanya 

rekombinasi genetik mikroba endofit dengan inang selama waktu evolusinya 

(Kuncoro dan Erma Sugijanto 2011). 

Mikroba endofit terdiri atas bakteri, fungi, dan aktinomisetes, namun yang 

paling banyak ditemukan adalah golongan fungi dan bakteri. Mikroba endofit ini 

mendapat perhatian besar karena dapat menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat 

berpotensi sebagai antibiotik disebabkan karena aktivitasnya yang besar dalam 

membunuh mikroba-mikroba patogen, selain mampu menghasilkan senyawa-

senyawa antimikroba, mikroba endofit juga mampu menghasilkan senyawa-

senyawa yang berpotensi sebagai antikanker, antimalaria, anti HIV, antioksidan dan 

sebagainya (Hidayahti, 2010).  

 
4. Interaksi fungi endofit dengan tanaman inang 

Fungi endofit dapat diisolasi dari berbagai organ dan jaringan tanaman, 

termasuk akar, batang, daun, bunga, dan buah-buahan. Kolonisasi fungi endofit 

umumnya terjadi dari tingkat rendah, yaitu pada jaringan yang sangat muda seperti 

daun yang baru muncul dan tunas, hingga ke tingkat yang tinggi pada jaringan 

dewasa dan terjadi kolonisasi penuh seiring usia tanaman bertambah tua. Pola 

kolonisasi ini umumnya diikuti dengan peningkatan keragaman spesies fungi 

endofit yang hidup di dalam jaringan inangnya dari waktu ke waktu (Atikah 2018). 
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Interaksi antara tanaman inang dengan fungi endofit terjadi pada jalur 

apoplas, yaitu jalur ekstraseluler yang terdiri dari dinding sel dan ruang antarsel 

(ekstraseluler). Ruang antarsel berada di jaringan kortikal akar dan di jaringan 

parenkim batang dan daun. Ruang antar sel pada daun dan batang secara morfologis 

berbeda dengan akar. Volume yang ditempati oleh ruang antarsel cukup luas, pada 

daun menempati 6% dari keseluruhan jaringan daun. Interaksi tanaman inang 

dengan fungi endofit menghasilkan perubahan morfologi dan fisiologis pada 

jaringan inang sehingga meningkatkan kelangsungan hidup dan pertahanan 

tanaman inang. Perubahan fisiologis tersebut dapat meningkatkan kapasitas 

tanaman untuk melawan penyakit atau tekanan pada kondisi yang tidak 

menguntungkan. Interaksi yang terjadi berupa interaksi timbal balik antara tanaman 

inang dengan fungi endofit dalam hal pasokan energi, nutrisi, tempat tinggal, dan 

yang paling penting adalah perlindungan dari stres abiotik (seperti cahaya, suhu, 

dan kekeringan) dan stres biotik (seperti herbivora, serangga atau patogen, dan 

serangan nematoda). Di sisi lain, fungi endofit secara tidak langsung meningkatkan 

pertumbuhan tanaman dengan mensintesis zat khusus terutama metabolit sekunder, 

hormon, dan enzim (Atikah 2018). 

Ada hubungan kompleks antara endofit dan tanaman inangnya. Interaksi host 

dan endofit dapat berkisar dari mutualisme hingga komensalisme hingga 

parasitisme. Hubungan timbal balik menguntungkan fungi endofit melalui 

penyediaan energi, nutrisi, perlindungan serta perlindungan dari tekanan 

lingkungan. Di sisi lain, fungi endofit secara tidak langsung menguntungkan 

pertumbuhan tanaman dengan memproduksi zat khusus terutama metabolit 

sekunder dan enzim, yang bertanggung jawab untuk adaptasi tanaman terhadap 
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tekanan abiotik seperti tekanan ringan, kekeringan dan biotik, seperti serangan 

herbivora, serangga dan nematoda (Selim 2012). 

Interaksi endofit dengan inang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman 

karena adanya suatu interaksi “balance antagonism” atau disebut juga suatu 

interaksi antagonism yang berimbang. Saat endofit berinteraksi dengan tanaman, 

endofit akan mengeluarkan enzim dan tanaman mengeluarkan pertahanan sebagai 

respons. Pada proses tersebut terjadi interaksi berimbang sehingga keberadaan 

endofit tidak menimbulkan kerugian pada tanaman (Ahmad Faizal, dkk., 2007). 

Dalam kondisi tertentu endofit dapat menjadi parasit, dan menjadi patogen yang 

menyebabkan infeksi simtomatik dan sebaliknya mutasi patogen mengakibatkan 

hilangnya faktor virulensi dan transformasi menjadi fungi endofit. Oleh karena itu, 

parasitisme merupakan pengecualian dalam interaksi host dan endofit, itu dapat 

dianggap sebagai status simbiosis yang tidak seimbang. Kolonisasi asimptomatik 

dari endofit adalah interaksi antagonistik yang seimbang antara tanaman inang dan 

endofit, dan selama virulensi endofit dan pertahanan tanaman seimbang, interaksi 

tetap asimtomatis. Setelah interaksi tanaman dan endofit menjadi tidak seimbang, 

salah satu penyakit akan menyebabkan tanaman inang atau mesin pertahanan 

tanaman membunuh fungi endofit patogen (Selim 2012). 

 
5. Peran endofit dalam perlawanan terhadap patogen 

Ada tiga mekanisme utama dimana endofit dapat meningkatkan resistensi 

pejamu terhadap patogen. Mekanisme pertama didasarkan pada persaingan antara 

endofit dan patogen pada sumber daya yang sama. Contohnya, dalam sistem 

Fusarium oxysporum. Endofit non patogen F. oxysporum Fo47 menghambat F. 

oxysporum patogen f. sp. radicis-lycopersici dan mengurangi gejala busuk akar 
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tomat. Spora Fo47 bersaing dengan patogen untuk sumber C yang sama, sehingga 

mengurangi ketersediaan nutrisi bagi patogen. Kedua strain Fusarium ini 

menunjukkan strategi kolonisasi yang serupa, sehingga Fo47 dapat menempati dan 

mengurangi jumlah situs yang cocok untuk perlekatan spora dan kolonisasi 

selanjutnya yang menghasilkan lesi gejala yang lebih sedikit. Mekanisme kedua 

terkait dengan kemampuan endofit untuk meningkatkan inang untuk menghasilkan 

fitoaleksin, dan / atau senyawa biosidal, atau kemampuan endofit itu sendiri untuk 

menghasilkan fumigan dan agen antimikroba lainnya. Mekanisme ketiga adalah 

meningkatkan resistansi inang terhadap patogen dengan menginduksi respon 

pertahanan inang oleh endofit terlokalisasi (Selim 2012). 

 
6. Fungi endofit pada berbagai tanaman 

Fungi endofit dapat ditemukan pada berbagai jenis tumbuhan, terutama pada 

tumbuhan obat (Noverita, Fitria dan Sinaga, 2009). Fungi endofit dapat diisolasi 

dari berbagai organ dan jaringan tanaman, termasuk akar, batang, daun, bunga, dan 

buah-buahan. Kolonisasi fungi endofit umumnya terjadi dari tingkat rendah, yaitu 

pada jaringan yang sangat muda seperti daun yang baru muncul dan tunas (Atikah 

2018). Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengeksplorasi 

fungi endofit pada berbagai jenis tanaman yaitu penelitian dari Rianto, dkk (2018) 

yang melakukan isolasi fungi endofit daun jambu mete (Anacardium occidentale 

L.) sebagai antibakteri terhadap Salmonella typhimurium dengan hasil penelitian 

diperoleh 3 isolat fungi endofit daun jambu mete yaitu fungi  endofit putih, hitam 

dan hijau. Dari hasil isolate fungi endofit didapatkan hasil bahwa fungi endofit 

mampu menghambat bakteri Salmonella typhimurium yaitu fungi endofit putih 

dengan rata-rata zona hambat pada konsentrasi 20% yaitu 4,36 mm, 40% yaitu 4,82 
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mm, 60% yaitu 5,87 mm, kontrol positif sebesar 12,81 mm dan kontrol negatif tidak 

memberikan zona hambat. 

Menurut penelitian dari Jamilatun dan Shufiyani (2019) yang melakukan 

isolasi fungi endofit dari alang – alang (Imperata cylindrica (L.) Beauv.) didapatkan 

tujuh isolat fungi endofit yang tumbuh pada tanaman alang-alang (Imperata 

cylindrica (L.) Beauv.), yaitu 1 isolat fungi Fusarium sp. dari bagian bunga, 2 isolat 

Mucor sp. dari bagian daun, 3 isolat Mucor sp. dari bagian tangkai, 1 isolat Mucor 

sp. dari bagian akar. Adapun morfologi dari Mucor sp. dan Fusarium sp. pada 

Gambar 3. 

Sumber: Fathoni, dan Radiastuti (2017) 

Berdasarkan penelitian dari Murdiyah (2017) dilakukan isolasi fungi endofit 

dari  5 jenis tanaman berkhasiat obat yang diperoleh dari hutan evergreen Taman 

Nasional Baluran, didapatkan 3 isolat fungi endofit yang ditemukan dari 2 tanaman 

berkhasiat obat Kesambi (Schleicera oleosa) dan Ketapang (Terminalia catappa). 

Ketiga isolat membentuk struktur reproduksi aseksual berupa sporangiospora 

sedangkan struktur reproduksi seksual tetap tidak ditemukan hingga akhir 

penelitian sehingga klasifikasi isolat fungi endofit belum dapat ditentukan. 

Gambar 3. Mucor sp. dan Fusarium sp. (1: Mucor sp.; 2:Fusarium sp.) 

1 2 
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Berdasarkan penelitian dari Hafsari dan Asterina, (2013) yang melakukan 

isolasi fungi endofit dari tanaman surian (Toona sinensis) dan didapatkan enam 

isolat fungi endofit yang telah diisolasi dari daun surian. Ke enam isolat tersebut 

adalah K1, K2. K3, K4, K5, dan K6 merupakan fungi dari tiga genus. Isolat fungi 

endofit K1, K5, K6 termasuk ke dalam golongan genus Aspergillus sp., isolat fungi 

endofit K2 termasuk ke dalam golongan Mucor sp., isolat fungi endofit K3 dan K4 

termasuk ke dalam Humicolla sp. Aspergillus sp. dan Humicolla sp. dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Burns, N., dkk (2015), Praja dan Yudhana (2018) 

Berdasarkan penelitian dari Setiawan, dkk (2016) dengan menguji antibakteri 

pada fungi endofit yang diisolasi dari kulit jeruk nipis (Citrus aurantifolia) terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus. Metode yang digunakan yaitu metode kertas 

cakram, dilakukan dengan cara menempelkan kertas cakram yang berisi supernatan 

fungi endofit pada media agar kombinasi yang telah dioleskan bakteri uji. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah diperoleh dua jenis fungi endofit yang diisolasi dari kulit 

jeruk nipis Citrus aurantifolia. Kedua fungi endofit memiliki efek sebagai 

antibakteri terhadap bakteri uji yaitu Staphylococcus aureus, akan tetapi fungi 

endofit tipe II memiliki efek antibakteri yang lebih baik dibandingkan dengan fungi 

Gambar 4. Aspergillus sp. dan Humicolla sp. (1: Aspergillus sp; 
2:Humicolla sp.) 

1 2 
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endofit tipe I. Dalam penelitian Suciatmih, Yuliar dan Supriyati (2016) 

menyebutkan bahwa fungi endofit yang terdapat pada buah jeruk nipis adalah fungi 

jenis Fusarium oxysporum. 

 
C. Isolasi dan Identifikasi Fungi Endofit 

Fungi endofit adalah fungi yang tumbuh pada semua atau sebagian dari siklus 

hidup di ruang interselular tumbuhan dan bersifat asimtomatis pada tumbuhan. 

Keragaman dan jumlah fungi endofit bervariasi dan deteksi mereka tergantung pada 

biotik, abiotik dan faktor eksperimental. Deteksi dan isolasi fungi endofit telah 

sangat bergantung pada pembedahan organ tumbuhan menjadi fragmen kecil diikuti 

dengan sterilisasi permukaan dan pelapisan fragmen berikutnya ke media agar yang 

kaya nutrisi (Nazir dan Rahman 2018). 

Endofit dapat diisolasi dengan membiakkan dari ekstrak jaringan tanah atau 

dengan membiakkan langsung jaringan tanaman pada media yang cocok untuk 

bakteri atau fungi atau aktinomisetes (Nazir dan Rahman 2018). Tujuan melakukan 

isolasi fungi endofit terutama untuk mendapatkan produk metabolit sekunder yang 

aktif secara biologis (Kuncoro dan Erma Sugijanto 2011). Untuk mengisolasi fungi 

endofit, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan yakni sterilisasi permukaan, 

studi molekular dan pengamatan histologi. Dari segi kemudahan dan biaya, isolasi 

fungi endofit menggunakan sterilisasi permukaan merupakan metode yang banyak 

dipakai. Terdapat beberapa larutan yang umum digunakan dalam sterilsasi 

permukaan antara lain sodium hypochlorite (NaOCl), alkohol, dan etanol. Setelah 

dilakukan sterilisasi permukaan, segmen-segmen tumbuhan tersebut diletakkan 

pada media agar. Setelah diinkubasi dalam media agar, fungi endofit akan muncul 

dari tepi segmen (Ahmad Faizal, dkk., 2007). 



24 
 

Secara tradisional, fungi endofit di dalam jaringan tanaman dapat dikenali 

dengan teknik dasar yaitu pengamatan langsung dan metode yang tergantung pada 

penanaman. Dalam metode pengamatan langsung, struktur fungi endofit dalam 

jaringan tanaman hidup diperiksa langsung di bawah mikroskop cahaya dan 

elektron, yang dapat menunjukkan semua mikroba endofit dalam jaringan tanaman 

(Nazir dan Rahman 2018). Identifikasi endofit didasarkan pada karakteristik 

morfologis untuk bakteri, fungi, dan aktinomiset dan dengan bantuan tes biokimia 

untuk bakteri dan aktinomiset. Dengan perkembangan biologi molekuler, analisis 

urutan DNA Transplantasi Internal Spacer (ITS) ribosom banyak digunakan untuk 

identifikasi mikroorganisme. DNA ribosom (rDNA) ITS terbukti menjadi sumber 

bukti berharga untuk menyelesaikan hubungan filogenetik pada tingkat yang lebih 

rendah, seperti di antara genera atau spesies (Nazir dan Rahman 2018). 

Identifikasi dilakukan berdasarkan panduan Barnett dan Hunter (1998) yaitu 

dengan pengamatan makroskopis meliputi warna koloni, bentuk koloni dalam 

cawan petri (konsentris dan tidak konsentris), dan tekstur koloni. Pengamatan 

secara mikroskopis meliputi ada tidaknya septa pada hifa (bersekat atau tidak 

bersekat), ada atau tidaknya konidia, dan bentuk konidia (bulat, lonjong, berantai 

atau tidak beraturan). 

Ada beberapa tekstur fungi diantaranya absent, cattony, woolly, velvety, 

downy, granular, dan glabrous. Absent adalah koloni dengan miselium tenggelam, 

permukaan agak halus, cattony adalah koloni dengan hifa aerial yang panjang dan 

padat, menyerupai kapas, woolly adalah koloni dengan tenunan hifa atau kumpulan 

hifa hampir panjang, tenunannya mirip kain wool, velvety adalah koloni dengan hifa 

aerial yang pendek menyerupai kain beludru, downy adalah koloni dengan hifa 
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halus, pendek dan tegak, secara keseluruhan sering transparan, glabrous adalah 

koloni dengan permukaan halus, karena tidak ada hifa aerial, dan granular adalah 

koloni rata dan terlihat banyak konidia yang terbentuk. 

 

 

 

 

  


