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Abstrak 

Kitosan merupakan polimer hasil ekstraksi kulit udang yang dapat digunakan sebagai 

pengawet makanan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kehadiran jenis-jenis kapang 

kontaminan pada ikan kayu yang diperoleh dari Pasar Banda Aceh dan menganalisis 

aktivitas antifungi kitosan terhadap kapang. Penelitian ini diawali dengan menyiapkan 

kitosan dari kulit udang. Isolasi kapang dari ikan kayu dilakukan dengan metode serial 

dilution dan spread plate. Uji aktivitas antifungi kitosan dilakukan dengan metode difusi 

sumur pada media PDA dengan berbagai konsentrasi (0, 0,5, 1, 1,5, dan 2%). Hasil isolasi 

diperoleh tiga isolat kapang kontaminan pada ikan kayu yaitu Aspergillus flavus, A. 

ochraceus, dan A. niger. Uji antifungi kitosan terhadap kapang menunjukkan bahwa kitosan 

mampu membentuk zona hambat terbesar pada A. ochraceus dibandingkan kedua jenis 

lainnya. Pemberian kitosan 0,5 dan 1% pada A. niger tidak terbentuk zona hambat, 

sedangkan kedua jenis kapang lainnya menunjukkan adanya zona hambat dengan 

pemberian kitosan 0,5%.  Konsentrasi penghambatan minimum kitosan adalah pada 

konsentrasi 1,5% karena dapat membentuk zona hambat terhadap A. flavus, A. ochraceus, 

dan A. niger. 

Kata kunci: kitosan, antifungi, kapang, ikan kayu 

Pendahuluan 

Ikan kayu merupakan salah satu makanan tradisional khas Aceh yang dibuat dari 

ikan tongkol (Euthynnus affinis). Ikan tongkol diolah melalui serangkaian proses yaitu 

pencucian, perebusan, pelapisan ikan dengan tepung terigu, dan pengeringan di bawah 

sinar matahari. Pada saat dijual di pasar umumnya ikan tersebut dijual tanpa kemasan 

sehingga memungkinkan ikan tersebut terkontaminasi oleh mikroba, khususnya kapang. 

Hasil penelitian terdahulu (Safika, 2008) menunjukkan bahwa hampir semua ikan kayu 

yang diperoleh dari pasar Banda Aceh terkontaminasi oleh Aspergillus, terutama 

Aspergillus flavus dengan populasi yang bervariasi.  

Hasil penelitian Putri (2015) menunjukkan bahwa ikan kayu yang dijual di 5 

pasar tradisional Kota Banda Aceh positif mengandung formalin. Resiko kesehatan 

yang ditimbulkan jika konsumen mengonsumsi produk yang telah terkontaminasi oleh 
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kapang patogen maupun produk yang mengandung formalin sangat berbahaya karena 

bersifat karsinogen.  

Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pencegahan kontaminasi kapang 

menggunakan bahan alami yang diharapkan lebih efektif dan aman dalam upaya 

menghambat pertumbuhan kapang kontaminan. Penggunaan biomaterial kitosan 

merupakan salah satu cara alternatif yang dapat mengatasi permasalahan kapang 

kontaminan pada bahan pangan. Kitosan merupakan biopolimer yang berlimpah di alam 

pada limbah perikanan seperti kulit udang (No et al., 2002). Kitosan memiliki aktivitas 

antimikroba dan  tidak toksik bagi manusia (Wang, 1992; Muzzarelli, 1996; Paul et al., 

2013). 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kehadiran jenis-jenis kapang kontaminan 

pada ikan kayu yang diperoleh dari Pasar Banda Aceh, menganalisis aktivitas antifungi 

kitosan terhadap kapang, dan menentukan konsentrasi penghambatan minimum (MIC) 

kitosan terhadap kapang kontaminan. 

Metode 

Penyiapan Kitosan dari Kulit Udang 

Pembuatan kitosan menggunakan metode Hong et al. (1989) sebagaimana telah 

diterapkan oleh Silvia et al. (2014). Kulit udang yang telah dihaluskan ditempatkan 

dalam wadah dan ditambahkan NaOH 3,5% (1:10 b/v). Kemudian dipanaskan pada 

suhu 65ºC selama 2 jam sambil diaduk. Setelah campuran dingin, disaring dan dicuci 

dengan aquadest sampai pH netral dan dikeringkan (deproteinasi). Hasilnya ditimbang 

dan ditambahkan HCl 1 M (1:10 b/v). Dibiarkan selama 30 menit pada suhu kamar 

sambil diaduk. Setelah selesai, dicuci dengan aquadest sampai pH netral dan 

dikeringkan pada suhu 65ºC hingga kering (demineralisasi). Hasil dari proses ini disebut 

kitin. Hasil ditimbang dan ditambahkan NaOH 50% (1:10 b/v) dalam wadah dan diaduk 

sambil dipanaskan pada suhu 100ºC selama 30 menit (deasetilasi). Setelah dingin 

disaring dan dicuci sampai pH netral dan dikeringkan pada suhu 65ºC. Hasil yang 

diperoleh berupa kitosan. 

Isolasi Kapang dari Ikan Kayu 

Isolasi kapang dilakukan dengan metode serial dilution dan spread plate. 

Sebanyak 10 g sampel ikan kayu yang telah dihaluskan dilarutkan dalam 90 ml aquadest 
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steril dengan cara divorteks (diperoleh pengenceran 10
-1

). Dari larutan tersebut diambil 

1 ml dan dilarutkan dalam 9 ml aquadest steril sehingga diperoleh pengenceran 10
-2

 dan 

divorteks hingga homogen. Masing-masing suspensi hasil pengenceran diambil 0,1 ml 

diinokulasikan ke dalam petridisc yang berisi media PDA. Dari masing-masing 

pengenceran dibuat 2 ulangan dan diinkubasi pada suhu ruang selama 7 hari. 

Pengamatan dilakukan dengan mengamati pertumbuhan koloni pada permukaan media. 

Koloni yang tumbuh kemudian diambil untuk dipurifikasi hingga diperoleh kultur 

murni. Selanjutnya dilakukan pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis 

mengacu pada Barnet dan Hunter (1998), Gandjar et al. (1999), Samson et al. (1999), 

dan Watanabe (2002). 

Uji Aktivitas Antifungi Kitosan terhadap Kapang 

Pengujian aktivitas antifungi kitosan terhadap kapang kontaminan dilakukan 

dengan metode difusi sumur (Rios et al., 1988) pada media PDA. Kapang ditumbuhkan 

secara spread dipermukan media. Selanjutnya dibuat lubang sumuran menggunakan 

cork borrer dengan diameter 6 mm. Setiap petridisc dibuat 6 sumuran. Sumuran diisi 

dengan larutan kitosan sebanyak 25 µL sesuai dengan kelompok perlakuan. Adapun 

konsentrasi kitosan yang digunakan  adalah 0,5, 1, 1,5, dan 2%. Pada perlakuan kontrol 

negatif digunakan 0% kitosan dan kontrol positif digunakan ketokonazole 2%. Masing-

masing perlakuan terdiri dari 2 ulangan. Biakan diinkubasi selama 7 hari dan dilakukan 

pengukuran diameter zona hambat dengan menggunakan penggaris dengan satuan 

millimeter (mm). 

Hasil dan Pembahasan 

Identifikasi kapang dilakukan dengan pengamatan makroskopis dan 

mikroskopis. Pengamatan secara makroskopis dilakukan dengan mengamati 

karakteristik koloni yang tampak pada permukaan media PDA dan pengamatan secara 

mikroskopis dilakukan dengan mengamati bentuk vesikel, metula, fialid, konidia, dan 

konidiofor dengan mikroskop. Hasil penelitian diperoleh 3 jenis kapang kontaminan 

pada ikan kayu yaitu Aspergillus  flavus, A. ochraceus dan A. niger (Gambar 1). 
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Gambar 1. Pengamatan kapang hasil isolasi dari ikan kayu  secara makroskopis (a) dan 

mikroskopis (b) ; A: Aspergillus flavus,B: A. ochraceus, dan C: A. niger. 

Uji aktifitas antifungi kitosan terhadap kapang dilakukan dengan metode difusi 

sumur. Pengamatan dilakukan pada hari ke-7 dengan mengukur diameter zona bening di 

sekitar sumuran. Pengujian kitosan dengan menggunakan 4 seri konsentrasi (0,5; 1; 1,5; 

dan 2%) terhadap 3 spesies kapang (A. flavus, A. ochraceus,dan A. niger). Hasil 

pengukuran diameter zona hambat  kitosan terhadap  pertumbuhan A. flavus, A. 

ochraceus dan A. niger setelah diinkubasi selama 7 hari pada suhu ruang dapat dilihat 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil pengukuran diameter zona hambat 

Spesies Kapang Perlakuan Diameter zona hambat (mm) 

A. flavus 

K-  0,00±0,00 

K+ 12,25±2,47 

Kitosan 0,5 % 1,75±0,35 

Kitosan 1% 3,00±0,00 

Kitosan 1,5 % 3,75±0,35 

Kitosan 2% 7,50±2,83 

A. ochraceus 

K- 0,00±0,00 

K+ 25,25±5,30 

Kitosan 0,5 % 4,50±0,71 

Kitosan 1% 5,25±1,06 

Kitosan 1,5 % 7,25±2,47 

Kitosan 2% 11,75±4,60 

A. niger 

K- 0,00±0,00 

K+ 6,75±0,35 

Kitosan 0,5 % 0,00±0,00 

Kitosan 1% 0,00±0,00 

Kitosan 1,5 % 1,50±0,00 

Kitosan 2% 3,50±0,00 

Keterangan: N=2; ± SD 

Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kitosan yang diberikan 

maka semakin besar zona hambat yang terbentuk. Menurut Jawetz et al. (2007) semakin 

besar zona hambat yang terbentuk maka semakin baik antifunginya. Perbandingan 

diameter zona hambat kitosan terhadap kapang dapat dilihat dalam Gambar 2. 
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. 
Gambar 2. Perbandingan diameter zona hambat kitosan terhadap kapang 

Gambar 2 menunjukkan bahwa kitosan mampu membentuk zona hambat 

terbesar pada A.ochraceus dibandingkan kedua jenis lainnya. Pemberian kitosan 0,5 dan 

1% pada A. niger tidak terbentuk zona hambat, sedangkan kedua jenis kapang lainnya 

menunjukkan adanya zona hambat dengan pemberian kitosan 0,5%. Melihat variasi 

diameter zona hambat yang terbentuk, menurut metode David Stout (Hutasoid et al., 

2013) bahwa bila diameter zona hambatan 20 mm atau lebih maka aktivitas 

penghambatannya dikategorikan sangat kuat, 11-20 mm dikategorikan kuat, 6-10 mm 

dikategorikan sedang, dan 5 mm atau kurang dikategorikan lemah. 

Zona hambat kitosan terhadap A. flavus 

Hasil pengukuran diameter zona hambat kitosan terhadap A. flavus  

menunjukkan  bahwa zona hambat tertinggi pada konsentrasi kitosan 2% dengan rata-

rata diameter zona hambat 7,5 mm dan daya hambat terendah pada konsentrasi 0,5% 

(1,75 mm). Zona hambat pada kontrol negatif (kitosan 0%) tidak terbentuk. Zona 

hambat yang terbentuk dapat dilihat dalam Gambar 3. Menurut Cappucino dan Sherman 

(1999), kemampuan difusi bahan antimikroba kedalam media dan interaksinya dengan 

mikroba yang diuji merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi zona hambat. 

Rhoades dan Roller (2000) menyatakan bahwa pemberian kitosan akan menghambat 

pertumbuhan hifa cendawan patogen dengan adanya aktivitas dari enzim-enzim 

kitinase, glukanase dan senyawa antifungal lain yang terdapat dalam kitosan. 

Berdasarkan penelitian Restuati (2008), kitosan dapat menghambat pertumbuhan A. 

flavus dengan konsentrasi minimum 0,2%. Berdasarkan kategori David Stout (Hutasoid 
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et al., 2013), zona hambat yang terbentuk dikategorikan lemah (kitosan 0,5, 1 dan 1,5%) 

dan sedang (2%).  

 
Gambar 3. Hasil uji penghambatan kitosan terhadap A. flavus. a) kontrol positif (ketokonazole 

2%); b) kontrol negatif (kitosan 0%); c) kitosan 2%; d) kitosan 1,5%; e) kitosan 1%; 

f) kitosan 0,5%. 

 

Zona hambat kitosan terhada A. ochraceus 

Hasil pengukuran diameter zona hambat kitosan terhadap A. ochraceus 

menunjukkan bahwa pemberian kitosan dengan konsentrasi 2% memiliki zona hambat 

terbesar (11,75 mm). Akan tetapi, diameter  zona hambat tersebut masih kecil 

dibandingkan zona hambat dengan pemberian ketokonazole 2% (25,25 mm). Diameter 

zona hambat pada kontrol negatif tidak terbentuk. Zona hambat yang terbentuk tersebut, 

berdasarkan kategori David Stout (Hutasoid et al., 2013), dikategorikan lemah (0,5%), 

sedang (1% dan 1,5%) dan kuat (2%). Pembentukan zona hambat kitosan terhadap A. 

ochraceus dapat dilihat dalam Gambar 4. 

 
Gambar 4. Hasil uji zona hambat kitosan terhadap A. ochraceus. a) kontrol positif 

(ketokonazole 2%); b) kontrol negatif (kitosan 0%); c) kitosan 2%;  

d) kitosan 1,5%; e) kitosan 1%;  f) kitosan 0,5%. 

 

Zona hambat kitosan terhadap A. niger 

Berdasarkan uji antifungi dengan metode difusi sumur menunjukkan bahwa 

pemberian kitosan dengan kosentrasi 0; 0,5; dan 1% tidak menunjukkan adanya 

aktivitas antifungi terhadap A. niger yang ditandai dengan tidak terbentuknya zona 

hambat. Obistioiu et al. (2014) melaporkan bahwa konsentrasi komponen senyawa aktif 
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antifungi yang rendah akan mengurangi aktifitas antifunginya. Zona hambat pada 

biakan A. niger mulai terbentuk pada konsentrasi kitosan 1,5% (diameter zona hambat 

1,5 mm) dan 2% (diameter zona hambat 3,5 mm). Berdasarkan kategori David Stout 

(Hutasoid et al., 2013), zona hambat yang terbentuk pada kitosan 1,5 dan 2% 

dikategorikan lemah. Pembentukan zona hambat kitosan terhadap A. niger dapat dilihat 

dalam Gambar 5. 

 
Gambar 5. Hasil uji zona hambat kitosan terhadap A. niger. a) kontrol positif 

(ketokonazole 2%); b) kontrol negatif (kitosan 0%); c) kitosan 2%; 

d) kitosan 1,5%; e)  kitosan 1%; f) kitosan 0,5%. 

Diameter zona hambat pada kontrol negatif  (kitosan 0%) untuk semua spesies 

kapang yang diuji tidak terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antifungi tidak 

dipengaruhi oleh pelarut (asam asetat) sehingga aktivitas antifungi yang dianalisis 

merupakan potensi yang dimiliki oleh kitosan. Pada kontrol positif (ketokonazole 2%) 

memiliki zona hambat yang tinggi dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi kitosan. 

Ketokonazole merupakan antifungi berspektrum luas yang berefek fungistatik dan 

fungisidal. Antifungi golongan azol berinteraksi dengan C-14 α-demetilase (enzim P-

450 sitokrom) untuk menghambat demetilase lanosterol menjadi ergosterol. 

Penghambat ini mengganggu fungsi membran sel dan meningkatkan permeabilitas sel 

kapang (Katzung, 2001; Mycek et al.,2001). 

Griffin (1981) menyatakan bahwa suatu antifungi mampu menghambat 

pertumbuhan fungi uji dengan bekerja mempengaruhi dinding sel, membran sitoplasma, 

maupun nukleus. Menurut Rogis et al. (2007) aktivitas antifungi dari kitosan terjadi 

karena adanya aktivitas enzim kitinase (β-1,3-glukanase) yang dihasilkan oleh kapang 

dan adanya senyawa-senyawa kimia yang terurai dari kitosan seperti polimer D-

glukosamin yang bersifat toksin bagi kapang. Enzim β-1,3-glukanase mengakibatkan 

kitosan terurai menjadi senyawa D-glukosamin yang akan mengurai kitin pada dinding 

hifa dan sporangium kapang sehingga pertumbuhan koloni terhambat.  
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Hernandez-Lauzardo et al. (2011) juga menyatakan bahwa, sebagai antifungi, 

kitosan berinteraksi langsung dengan membran sel kapang sehingga mengganggu 

permeabilitas membran dan dapat menyebabkan kematian sel. Rhoades dan Roller 

(2000) mengemukakan bahwa kitosan ketika diaplikasikan ke kapang patogen akan 

menghalangi germinasi dan pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena kitosan berfungsi 

sebagai agen pengkelat yang akan mengikat trace elemen dan nutrisi esensial sehingga 

menyebabkan pertumbuhan kapang terganggu. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis kapang yang 

ditemukan mengkontaminasi ikan kayu adalah Aspergillus flavus, A. ochraceus, dan A. 

niger. Kitosan memiliki aktivitas antifungi yang dapat menghambat pertumbuhan 

Aspergillus. Konsentrasi penghambatan minimum kitosan adalah pada konsentrasi 1,5% 

karena dapat membentuk zona hambat terhadap A. flavus, A. ochraceus, dan A. niger. 

Aplikasi kitosan dapat digunakan sebagai antifungi dalam upaya menghambat 

pertumbuhan Aspergillus, yaitu sebagai pengawet bahan pangan, sehingga diharapkan 

intensitas serangan Aspergillus lebih rendah. 
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