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Abstrak
Jamur kayuk(Ganoderma lucidum) mengandung flavonoid, glikosida, saponin, fenol, adenosin,

triterpenoid. Triterpenoid dan flavonoid merupakan senyawa kimia yang dapat beraktivitas sebagai
antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% dan bercak
kromatograf ekstrak etanol 70% yang dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923
dan Escherichia coli ATCC 25922 Pada penelitian digunakan badan buah jamur. Ekstraksi jamur kayu
menggunakan etanol 70% dan menggunakan KLT preparatif untuk menghasilkan bercak kromatograf
ekstrak etanol 70%. Bercak kromatograf ekstrak etanol 70% jamur didapat berupa nilai Rf. Nilai Rf yang
didapat adalah Rf 0.68, Rf 0,8 dan Rf 0,94. Konsentrasi 6 mg/ml menunjukkan kadar minimum sebagai
antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25922 dan Escherichia coli ATCC 25923. Ekstrak
etanol 70% dan bercak kromatograf ekstrak etanol 70% jamur kayu pada konsentrasi 6 mg/ml
menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan Escherichia coli ATCC
25922.

Kata kunci: antibakteri,ganoderma, jamur kayu.

Pendahuluan
Jamur merupakan salah satu sumber daya

hayati yang tersebar di seluruh Indonesia dan
banyak dimanfaatkan sebagai metode alternatif
untuk pengobatan penyakit.Ganoderma lucidum
merupakan salah satu jenis jamur kayu dan telah
dikenal sejak zaman Kaisar Shi Huang Tie (259-
210 SM) di Negara Cina.1 Jamur kayu ini pertama
kali dideskripsikan oleh Karsten pada tahun 1881
dengan nama Ganoderma lucidu.2 Ganoderma
lucidum termasuk famili Ganodermataceae, yang
pada umumnya memiliki tubuh buah berupa
sinduk, kipas, kerak papan, atau payung. Tubuh
jamur dapat berumur sampai beberapa tahun.
Sebagian hidup saprofit, sebagian lagi meng-
ganggu pohon–pohon hutan, pohon pelindung
dan kayu bangunan.

Tubuh jamur kayu (Ganoderma lucidum)
mengandung lebih dari 200 senyawa aktif yang
dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, yakni
30% senyawa larut dalam air, 65% senyawa larut
dalam pelarut organik, dan 5% senyawa lain.
Jamur kayu (Ganoderma lucidum) mengandung
flavonoid, glikosida, saponin, fenol, adenosin,

triterpenoid, ergosterol, kumarin, fungal lisozyme,
proteinase, beberapa asam amino, asam organik,
polypeptidase. dan senyawa lain.3,4

Jamur kayu (Ganoderma lucidum) efek
farmakologi dan fisiologi dalam jamur kayu
meliputi antibakteri, antifungi, hepatoprotektor,
antiinflamasi, dan antivirus.5 Pada penelitian
sebelumnya diketahui bahwa jamur kayu dapat
digunakan sebagai antibakteri pada bakteri Gram
positif dan beberapa Gram negatif.

KLT preparatif merupakan salah satu macam
KLT. KLT preparatif teknis pelaksanaanya seder-
hana, memerlukan biaya yang sedikit dan waktu
yang dibutuhkan singkat. Cara ini berguna untuk
memisahkan senyawa dalam larutan sehingga
diperoleh senyawa murni, untuk telaah pen-
dahuluan, untuk menyiapkan cuplikan analisis,
untuk meneliti bahan alam yang lazimnya ber-
jumlah kecil dan campuranya rumit, dan untuk
memperoleh cuplikan yang murni untuk meng-
kalibrasi KLT kuantutatif.6

Dari latar belakang diatas, maka penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar
aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol 70% dan
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bercak kromatograf ekstrak etanol 70% jamur
kayu (Ganoderma lucidium) terhadap bakteri Sta-
phylococcus aureus ATCC25923 dan Escherichia
coliATCC 25922.

Metode
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah jamur kayu (Ganoderma lucidum). Jamur
kayu yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jamur yang tumbuh pada satu pohon rambutan
yang telah mati, pengambilan dilakukan pada
jamur muda hingga yang tua. Jamur tersebut di-
bersihkan dari tanah yang menempel lalu di-
keringkan selama 3 hari dalam keadaan utuh
dengan cara diangin-anginkan hingga kering,
setelah kering diserbukkan dengan penggiling
alat.

Serbuk simplisia 500 gram direndam dalam
pelarut etanol 70% sebanyak 1 liter sambil diaduk
1 kali sehari, perendaman dilakukan selama 3 hari
lalu saring, perendaman simplisia dilakukan
sebanyak 3 kali. Cairan hasil maserasi dipekatkan
dengan rotary evaporator pada suhu 50 oC
sampai cairan pelarut menguap dan tersisa hasil
ekstrak pekat. Ekstrak pekat kemudian dikering-
kan dengan menggunakan oven suhu 40 oC.

KLT (kromatografi lapis tipis) preparatif ter-
hadap ekstrak etanol 70% jamur kayu, meng-
gunakan silika gel GF254. 0,2 mm, E. Merck,
Darmstattd sebagai fase diam dan BAA (n-bu-
tanol, Asam asetat glasial, aquadest) dengan
perbandingan (4:1:5) sebagai fase gerak. Ekstrak
etanol 70% ditotolkan sebanyak 40µl pada
lempeng silika, setelah itu dilakukan pengeringan.
Hasil penotolan pada lempeng silika dielusi
menggunakan eluen (fase gerak) BAA (n-butanol,
Asam asetat glasial, aquadest) dengan per-
bandingan (4:1:5). Deteksi senyawa kimia yang
terjerap pada lempeng silika menggunakan sinar
UV 245nm, kemudian dilakukan penghitungan
nilai Rf. Pengerokkan dilakukan terhadap senyawa
yang terjerat, dilarutkan dengan pelarut etanol
70%,  dan disentrifugasi dengan kecepatan 4500
rpm selama 15 menit. Setelah silika dan senyawa
kimia terpisah kemudian dilakukan penyaringan,
hasil penyaringan dikeringkan dengan meng-
gunakan oven dengan suhu 40 oC.

Ekstrak etanol 70% ditimbang sebanyak 30
mg dilarutkan dalam 5 ml aquadest sehingga
diperoleh larutan induk dengan konsentrasi 6

mg/ml. Sebanyak 30 mg kromatogram dengan
Rf 0,8 dilarutkan dalam  5 ml aquadest sehingga
diperoleh larutan induk dengan konsentrasi 6
mg/ml. Untuk nilai Rf 0,90 timbang sebanyak 30
mg dilarutkan dalam 5 ml aquadest sehingga
diper-oleh larutan dengan konsentrasi 6 mg/ml.
Untuk nilai Rf 0,68 timbang sebanyak 30 mg
dilarutkan dalam 5 ml aquadest sehingga diper-
oleh larutan dengan konsentrasi 6 mg/ml.

Disiapkan cawan Petri steril serta biakan
bakteri uji yang telah diukur transmitannya (T 25
%), diambil 10 ml bakteri uji lalu dimasukkan ke
dalam erlemeyer berisi larutan 100ml NA hangat
(35 oC– 40 oC) sambil dikocok. Kemudian larutan
NA dituangkan ke dalam cawan Petri sebanyak
kurang lebih 20 ml dengan perkiraan tinggi me-
dium 3 mm, menggunakan metode pour plate.
Setelah medium padat, ditanamkan kaca silinder
diatasnya, kemudian dimasukkan bercak kroma-
tograf ekstrak etanol 70% dengan konsentrasi 6
mg/ml ke dalam silinder tersebut sebanyak 0,1
ml dengan menggunakan mikro pipet. Dan
kemudian inkubasi pada suhu 37 oC selama 24
jam lalu diamati zona hambat (zona bening) yang
dihasilkan. Uji hayati ini dilakukan sebanyak 4 kali
dengan laminar air flow.

Selama 24 jam diinkubasi pada suhu 37 oC
diamati zona bening yang akan didapat disekitar
kaca silinder. Perhitungan luas zona bening dilaku-
kan dengan menggunakan luas zona hambat
dengan luas kaca silinder, dengan menggunakan
jangka sorong.

Data diameter zona bening yang diperoleh
diamati secara kualitatif. Analisa dilakukan dengan
membandingkan ekstrak etanol 70% dan bercak
kromatograf ekstrak etanol 70% jamur kayu serta
antara masing-masing nilai Rf hasil dari KLTP,
sehingga dapat dibandingkan mana yang
memiliki aktivitas lebih baik

Hasil
Pemisahan ekstrak etanol 70% Ganoderma

lucidum menggunakan kromatografi lapis tipis
preparatif (KLTP), dilakukan dengan menggunakan
fase gerak BAA (4:1:5) dan fase diam lempeng
silika. Hasil yang didapat dari pemisahan ekstrak
etanol 70 % Ganoderma lucidum adalah nilai Rf,
warna pendaran dibawah sinar UV dan berat hasil
pemisahan ekstrak etanol 70% dilihat pada tabel
1.
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Tabel 1. Hasil pemisahan ekstrak etanol 70% dengan KLTP

Tabel diatas menunjukkan hasil pemisahan
nilai Rf 0,68 memiliki pita biru lemah dibawah
UV dengan berat 30 mg, Rf 0,80 memiliki pita
hijau kekuningan dibawah UV dengan berat 56
mg, dan Rf 0,94 memiliki pita hijau kekuningan
dibawah UV sebanyak 45 mg.

Pengujian aktivitas antibateri ekstrak etanol
70% dan bercak kromatograf ekstrak etanol 70%
terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC
25923 dan Escherichia coli ATCC 25922 menghasil-
kan diameter yang berbeda, nilai diameter zona
hambat dapat dilihat pada tabel 2 dan 3.

Tabel 2 Diamater zona hambat ekstrak etanol 70 % dan bercak kromatograf
ekstrak etanol 70 % terhadap Staphylococcus aureusATCC 25923

Tabel diatas merupakan hasil uji aktivitas anti-
bakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus
ATCC 25923 pada satu konstentrasi. Data tersebut
menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% dan ber-
cak kromatograf ekstrak etanol 70% menunjukkan
aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus

ATCC 25923 pada konsentrasi 6 mg/ml, walaupun
hasil dari ekstrak etanol 70% dan bercak kromato-
graf ekstrak etanol 70% tidak memiliki perbedaan
yang signifikan sebagai antibakteri terhadap bakteri
Staphylococcus aureus ATCC 25923.

Tabel 3 Diamater zona hambat ekstrak etanol 70 % dan bercak kromatograf
ekstrak etanol 70 % terhadap Escherichia coli ATCC 25922

Data tabel 3 menunjukkan bahwa ekstrak
etanol 70% dan bercak kromatograf ekstrak etanol
70% pada konsentrasi 6 mg/ml menunjukkan
aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli ATCC
25922, walaupun hasil dari ekstrak etanol 70% dan
kromatogram ekstrak etanol 70% tidak memiliki

perbedaan yang signifikan sebagai antibakteri
terhadap baketri Staphylococcus aureus ATCC
25923.

Pemisahan ekstrak etanol 70% Ganoderma
lucidum dengan metode kromatografi lapis tipis
preparatif (KLTP). Pemisahan ekstrak etanol 70%
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Ganoderma lucidumberupa kromatogram
dengan 3 nilai Rf yang berbeda. Nilai Rf yang
didapat adalah Rf 0,8, Rf 0,94, dan Rf 0,68.
Didapatkan nilai Rf yang berbeda dikarenakan
kemampuan untuk terjerat atau daya ikat masing-
masing senyawa pada lempeng silika sebagai fase
diam. Senyawa yang terdapat pada nilai Rf 0,68
memiliki daya ikat yang lebih kuat pada fase diam
dibandingkan senyawa yang terdapat pada nilai
Rf yang lain. Senyawa yang terdapat pada nilai
Rf 0,94 memiliki daya ikat yang lebih kuat pada
fase gerak dibandingkan senyawa yang terdapat
pada nilai Rf yang lain.

Pembahasan
Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol

70% dan bercak kromatograf ekstrak etanol 70%
pada konsenterasi 6 mg/ml, menunjukkan bahwa
ekstrak etanol 70% dan bercak kromatograf
ekstrak etanol 70% memiliki aktivitas antibakteri
terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC
25923 dan Escherichia coli ATCC 25922 tetapi
tidak didapat perbedaan yang signif ikan.
Perbedaan yang tidak signifikan disebabkan
karena diameter yang didapat hasil uji aktivitas
antibakteri dari ekstrak etanol 70% dan bercak
kromatograf ekstrak etanol  70% tidak berbeda
jauh ketika dilakukan uji aktivitas antibakteri.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ekatrak
etanol 70% Ganoderma lucidum dan hasil pe-
misahan ekstrak etanol 70% Ganoderma lucidum
telah terbukti mempunyai aktivitas antibakteri
terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan
Escherichia coli ATCC 25922 walaupun tidak
terdapat perbedaan yang signifikan hasil dari uji
aktivitas antibakteri tersebut. Perlu dilakukan

penelitian yang lebih lanjut untuk lebih
memaksimalkan kemampuan antibakteri dari
jamur kayu (Ganoderma lucidum) sebagai
alternatif pengobatan dan untuk mengetahui jenis
senyawa antibakteri yang terdapat dalam jamur
kayu. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna
sebagai informasi bahwa Ganoderma lucidum
memiliki aktivitas sebagai antibakteri.

Referensi
1. Suriawira, H.U. Budi Daya Ling Zhi dan

Maitake Jamur berkhasiat Obat. Penebar
Swadaya.pp. 9.

2. Sumardi,  Widyastuti.Pemanfaatan Sabuk
Kelapa untukPengembangan Budidaya
Jamur Ganoderma sebagai Bahan Obat
Tradisional di Daerah Sekitar Huta,
www.asosiasipoliteknik.or.id/index,   (22 juni
2009).

3. Risma RA,  LingZhi (Ganoderma lucidium)
Primadona Jamur Kayu Berkhasiat Obat.
Dalam: Jurnal Warta Kebun Raya. LIPI, Bogor,
2004,pp. 17-18.

4. Parjimo dan Hardi, Jamur Ling Zhi ( Raja
Herbal, Seribu Khasiat) Plus Cara Budi Daya.
Agromedia Pustaka, Jakarta. pp. 5-7, 51.

5. Fagade OEA, OyladeAA. A Comparative
Study Of Antibacterial Activities Of Some
Wood-Decay Fungi To Synthetic Antibiotic
Discs., 2007.

6. Departemen Kesehatan RI. Parameter
Standar Umum Ekstrak tumbuhan Obat.
Jakarta : Departemen Kesehatan RI, pp. 5-
6,9-12, 2000.


