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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi daya hambat isolat bakteri endofit lamun spesies 

Thalassia hemprichii terhadap pertumbuhan mikroba patogen (Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa 

dan jamur Candida albicans). Tahapan dalam penelitian adalah isolasi bakteri endofit dari lamun spesies 

Thalassia hemprichii yang diambil dari Pantai Serinting Lombok Tengah. Selanjutnya dilakukan uji 

antimikroba dengan menggunakan metode difusi agar. Media yang digunakan untuk isolasi bakteri 

endofit adalah Nutrient Agar (NA). Isolat bakteri yang memiliki kemampuan menghambat mikroba uji 

dilakukan uji biokimia, identifikasi morfologi koloni dan morfologi sel. Hasil uji aktivitas antimikroba 

menunjukkan isolat bakteri endofit LB2A1 dan LB2C1 dengan kategori aktivitas kuat dan sedang dapat 

menghambat pertumbuhan ke 3 mikroba (Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa and Candida 

albicans). Isolat LA1 dan LB1C dapat menghambat bakteri B. cereus dan P. aeruginosa dengan kategori 

aktivitas sedang. Isolat LB2A3 dan LB2B mampu menghambat bakteri P. aeruginosa dan jamur C. 

albicans dengan kategori kuat. Isolat bakteri endofit LB1B1 dengan kategori aktivitas kuat, LB1B2 

dengan kategori aktivitas sedang dan LD2C1 dengan kategori aktivitas lemah hanya mampu menghambat 

bakteri B. cereus. Hasil karakterisasi terhadap 11 bakteri endofit tersebut menunjukkan bahwa 9 isolat 

merupakan bakteri gram positif dan 2 isolat tergolong bakteri gram negatif. Dapat disimpulkan bahwa 

beberapa isolat bakteri endofit dari lamun Thalassia hemprichii berpotensial sebagai alternatif sumber 

senyawa antimikroba. 
Kata kunci: Bakteri Endofit, Thalassia hemprichii, uji antimikroba, zona hambat 

Abstract 

The objectives of this study were to determine the potency of endophytic bacteria isolated from seagrass 

in inhibiting  the growth of clinical isolate bacteria (Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa) and 

Candida albicans. The stages of this research were : (1) the isolation of endophytic bacteria from seagrass 

taken from Serinting Beach in Central Lombok District, (2) Antimicrobial assay using Agar Diffusion 

Methods. The medium used for the isolation of endophytic bacteria  was Nutrient Agar (NA). An 

antimicrobial assay was then performed using agar diffusion method. Endophytic bacteria isolates that 

have the ability to inhibit the growth of microbial tests were then tested for their biochemical 

characteristics, colony morphology and cell morphology. The results of  antimicrobial activity assay 

showed that LB2A1 and LB2C1 respectively has strong and moderate activity against 3 pathogenic 

microbes (Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans). Isolates LA1 and LB1C 

moderately inhibited B. cereus and P.aeruginosa. Isolate LB2A3 and LB2B strongly  inhibited P. 

aeruginosa and fungus C. albicans. LB1B1, LB1B2 and LD2C1 respectively inhibited  the growth of B. 

Cereus strongly, moderately and weakly. Among the 11 isolates, 9 isolates were gram-positive and 2 

isolates were gram-negative bacteria. It can be concluded that some of endophytic bacteria isolated from 

Thalassia hemprichii seagrass are potential as an alternative source of antimicrobial compounds. 

mailto:nurindaaah2316@gmail.com
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PENDAHULUAN 

  Indonesia merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 

garis pantai dan luas laut yang cukup besar. 

Indonesia terletak pada daerah khatulistiwa 

yang memiliki iklim tropis sehingga terdapat 

berbagai macam penyakit yang tumbuh pada 

daerah ini. Penyakit tersebut dapat 

disebabkan oleh bakteri maupun jamur. 

Banyaknya penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri dan jamur membuat manusia terus 

menerus melakukan eksperimen untuk 

menemukan antibiotik. Penggunaan 

antibiotik yang terus menerus menyebabkan 

beberapa mikroba resisten terhadap beberapa 

antibiotik tertentu. Saat ini, pemanfaatan 

bahan-bahan alami sebagai pengobatan telah 

banyak dilakukan, salah satunya dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada di laut. 

Tumbuhan laut yang dapat dimanfaatkan 

sebagai obat adalah lamun. 

Lamun merupakan tumbuhan laut 

yang dimanfaatkan oleh masyarakat di 

sekitar pantai sebagai pupuk kompos dan 

pakan ternak. Selain sebagai pakan ternak 

dan pupuk kompos lamun juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat 

obat, dan bidang farmasi lainnya. Hal ini 

dikarenakan lamun memiliki senyawa aktif 

yang berguna dalam bidang farmasi salah 

satunya sebagai antibakteri (Rahmawati, et 

al., 2016). 

Thalassia hemprichii merupakan 

jenis lamun yang umum dijumpai di perairan 

Indonesia termasuk di Pulau Lombok. 

Keberadaannya yang melimpah, kurang 

dimanfaatkan secara maksimal sehingga 

mengotori perarian. Oleh sebab itu 

dibutuhkan cara pemanfaatan lamun 

Thalassia hemprichii secara lebih optimal 

agar lebih bermanfaat bagi manusia salah 

satunya sebagai antimikroba. Menurut 

Rahmawati et al (2016) Thalassia hemprichii 

diketahui memiliki kandungan senyawa 

bioaktif seperti flavonoid alkaloid, tannin, 

steroid dan fenol yang cukup tinggi. 

Thalassia hemprichii juga memilki potensi 

bioaktif sebagai antikoksidan dan 

mengandung senyawa golongan fenolik 

(Kannan et al, 2010). 

Menurut Kurniawan (2016), mikroba 

yang diisolasi dari tumbuhan yang 

menghasilkan bahan bioaktif telah diketahui 

memiliki aktivitas yang lebih besar 

dibandingkan aktivitas tumbuhan inangnya. 

Salah satu potensi bakteri tersebut adalah 

sebagai sumber anti-bakteri patogen dan anti 

jamur patogen (anti-mikroba patogen). 

Bakteri endofit masuk ke dalam jaringan 

tanaman umumnya melalui akar, namun 

bagian tanaman yang terpapar udara 

langsung seperti bunga, batang dan 

kotiledon, juga dapat menjadi jalur masuk 

bakteri endofit. Mikroorganisme ini dapat 

hidup di dalam pembuluh vaskular atau di 

ruang intersel, akar, batang, daun dan buah 

(Simarmata, 2007). 

Bakteri patogen yang menyebabkan 

penyakit beberapa diantaranya adalah 

Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus 

cereus. Bakteri P. aeruginosa merupakan 

bakteri gram negatif yang menyerang selaput 

lendir atau kulit yang mengakibatkan 

penyakit sistemik dan bakteri Bacillus cereus 

merupakan bakteri gram-positif yang 

menyebabkan keracunan dengan gejala 

muntah dan diare. Selain bakteri, mikroba 
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yang dapat menyebabkan penyakit yaitu 

jamur patogen, salah satunya yaitu Candida 

albicans.  Menurut Utami (2013), Candida 

albicans menyebabkan penyakit kadidiasis 

yaitu suatu infeksi akut atau sub akut yang 

dapat menyerang berbagai jaringan tubuh. 

Misalnya kandidiasis mulut (sariawan), 

kandidiasis vagina (vaginitis), kandidiasis 

kulit yang bersifat sistematik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) 

mengisolasi dan mengkarakterisasi bakteri 

endofit dari lamun Thalassia hemprichii, 2) 

 mengetahui aktivitas antimikroba isolat 

bakteri endofit yang diisolasi dari lamun 

Thalassia hemprichii terhadap pertumbuhan 

bakteri Bacillus cereus, Pseudomonas 

aeruginosa dan jamur Candida albicans. 

BAHAN DAN METODE 

a. Isolasi Bakteri Endofit 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Desember-Februari 2018. Isolasi bakteri 

endofit pada lamun Thalassia adalah eksplan 

lamun dalam kondisi segar dicuci dengan air 

mengalir hingga bersih untuk menghilangkan 

kotoran maupun organisme epifit yang 

menempel pada permukaanya. Eksplan 

lamun diambil sepanjang 5cm pada bagian 

akar, batang, daun dan bunga.  Potongan 

eksplan dicuci dengan aquadest selama 1 

menit. Setelah itu, direndam dengan Natrium 

Hipoklorit 4% lalu didiamkan selama 2 

menit. Cairan perendam dibuang kembali 

dan eksplan dibilas dengan alkohol 70% dan 

aquadest steril sampai aroma NaOCl hilang. 

Eksplan yang telah steril ditanam pada media 

NA. Kemudian diinkubasi dengan suhu 34°C 

pada inkubator selama 24-48 jam. Lalu 

diamati hingga terdapat koloni yang tumbuh 

di sekitar eksplan. Isolat bakteri endofit yang 

didapatkan selanjutnya dimurnikan dan 

dibiakkan pada NA miring.  

 

b. Uji Aktivitas Bakteri Endofit 

Stock kultur isolat bakteri endofit 

diambil 1 ose isolat murni umur 24 jam 

kemudian ditanam pada media cair Nutrient 

Broth (NB) steril lalu diinkubasi selama 24-

48 jam pada suhu 34°C. Selanjutnya medium 

yang berisi isolat bakteri dishaker dengan 

kecepatan 150 rpm selama 24-72 jam. 

Setelah itu dilakukan pemisahan sel bakteri 

dan supernatan dengan sentrifugasi dengan 

kecepatan 5000 rpm selama 30 menit. 

Supernatan dipisah dari pellet, selanjutnya 

supernatan diuji aktivitas antimikrobanya 

terhadap pertumbuhan bakteri patogen (B. 

cereus dan P. aeruginosa) dan jamur patogen 

C. albicans.  

Pengujian aktivitas antimikroba 

dilakukan dengan metode difusi sumuran. 

Pengujian aktifitas dilakukan dengan metode 

difusi untuk menentukan aktivitas 

antimikroba isolat bakteri endofit. Mikroba 

patogen uji yang telah berumur 24 jam 

diambil dengan ose lalu dicampurkan ke 

dalam garam fisiologis sebanyak 9 ml 

kemudian dihomogenkan sampai suspensi 

bakteri setara dengan Mc Farland 1. Suspensi 

bakteri dituang ke dalam cawan petri steril 

sebanyak 1 ml dan dicampurkan dengan 20 

ml Muller Hinton Agar (MHA) cair 

kemudian dihomogenkan dan dibiarkan 

memadat. Membuat sumuran yang 

bediameter 6 mm dengan menggunakan 

Cork Borer steril. Setiap cawan berisi 3 

sumuran. Lubang tersebut diisii dengan 

supernatan bakteri endofit sebanyak 50 μL-

100µl. kategori zona hambat dikelompokkan 

menjadi 4 kategori yaitu tidak beraktivitas 
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(≤10 mm), aktivitas lemah (11-15 mm), 

aktivitas sedang (16-20 mm) dan aktivitas 

kuat (>20 mm) (Greenwood, 1995). 

 

c. Uji Biokimia 

Karakterisasi bakteri endofit hanya 

dilakukan pada bakteri endofit yang mampu 

menghambat pertumbuhan mikroba uji. 

Isolat baktei endofit yang mampu 

menghambat pertumbuhan mikroba uji 

dilihat morfologi koloni meliputi bentuk, 

warna, elevasi dan tepian. Dilakukan 

pengecatan Gram untuk melihat morfologi 

sel bakteri endofit. Uji biokimia yang 

dilakukan adalah uji glukosa, laktosa, 

sukrosa, maltose, manitol, Motilitas, TSIA, 

Simon’s Citrate, dan Urea. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri 

Endofit 

Diperoleh 11 isolat bakteri endofit 

yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba uji. Masing-masing koloni bakteri 

memiliki ciri morfologi yang berbeda dan 

morfologi sel yang didapatkan hanya 

berbentuk batang atau basil.  Perbedaan ciri 

morfologi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Karakterisasi Morfologi Isolat Bakteri Endofit 

Isolat 

Bakeri 

Endofit 

Morfologi Koloni  Morfologi Sel 

Bentuk Elevasi Tepi Warna Gram 
Bentuk 

Sel 

LA1 Irregular Flat undulate Putih positif Bacil 

LB1B1 Circular Flat Entire Putih positif Bacil 

LB1B2 Irregular Flat Lobate Putih positif Bacil 

LB1C Circular Flat Lobate Putih positif Bacil 

LB2A1 Circular Flat Lobate Putih positif Bacil 

LB2A2 Irregular Flat Lobate Putih positif Bacil 

LB2A3 Circular Flat Undulate Putih positif Bacil 

LB2B Circular Raised Undulate Cream negatif Bacil 

LB2C1 Circular Flat undulate Putih negatif Bacil 

LD2C1 Irregular Flat Undulate Putih positif Bacil 

LD2C2 Irregular Flat Curled Putih 

transparan positif Bacil 

 Keterangan:  - LA: Lamun Akar 

- LB: Lamun Batang 

- LD: Lamun Daun 
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Tabel 2. Hasil Karakterisasi Fisiologi-Biokimia Isolat Bakteri Endofit 

 

Isolat 

Bakteri 

Endofit 

Uji Biokimia 

Karbohidrat 

TSIA SC Urea Motilitas Glukosa Sukrosa Laktosa Manitol Maltosa 

LA1 + + - - + -/A - - + 

LB1B1 + + + + + -/B - - + 

LB1B2 - + + + - -/A + - + 

LB1C + + - - - -/A - - - 

LB2A1 + - - - + -/A - - - 

LB2A2 + + + + + -/A - + + 

LB2A3 - + + + + -/A - + - 

LB2B - + + + + -/A + - + 

LB2C1 + + - + + -/B - - + 

LD2C1 + + + + + -/B - + + 

LD2C2 + + - - + -/B - - + 

Keterangan: - LA: Lamun Akar 

- LB: Lamun Batang 

- LD: Lamun Daun 

 

Hasil pengamatan morfologi sel 

isolat bakteri endofit yang didapatkan dapat 

yaitu semua isolat bakteri endofit memiliki 

bentuk batang dengan ukuran yang berbeda-

beda. Isolat bakteri endofit yang memiliki 

sifat gram positif memiliki ciri sel dengan 

bentuk sel bacil yang lebih besar atau lebih 

kasar. Isolat bakteri yang berbentuk bacil 

biasanya memiliki flagel yang digunkan 

untuk bergerak mendapatkan tempat 

pelekatan (Rizaldi, 2016). Untuk isolat 

bakteri endofit yang memiliki sifat gram 

negatif memiliki bentuk sel bacil yang lebih 

halus dari isolat gram positif.  

Karakterisasi biokimia bakteri endofit 

meliputi uji glukosa, laktosa, sukrosa, 

maltosa, manitol, TSIA, Simmon’s Citrate, 

urea dan motilitas. Pada Tabel 2. dapat 

terlihat hasil uji biokimia yang berbeda pada 

setiap isolat bakteri. Meskipun menunjukkan 

hasil morfologi koloni dan sel yang sama 

akan tetapi hasil uji biokimia pada setiap 

isolat bakteri endofit memiliki hasil yang 

berbeda. Isolat bakteri yang diuji biokimia 

merupakan isolat bakteri yang dapat 

menghambat mikroba uji (Bacillus cereus, 

Pseudomonas aeruginosa, dan jamur 

Candida albicans).  

Pada pengamatan mikroskopis sel 

bakteri dengan pewarnaan Gram, isolat 

bakteri endofit memiliki sifat gram positif 

kecuali pada isolat dengan kode LB2B dan 

LB2C1. Untuk bentuk sel bakteri semua 

isolat bakteri endofit berbentuk bacil atau 

batang. Semua isolat bakteri endofit 

memiliki bentuk batang dengan ukuran yang 

berbeda-beda. Semua isolat bakteri endofit 

memiliki spora yang tampak pada Gambar 1. 

Menurut penelitian Zulkifli, et al. (2016) 

isolat bakteri endofit yang didapatkan pada 

sampel lamun Enhalus acroides sebanyak 11 

isolat bakteri memiliki bentuk sel yaitu 
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berbentuk batang atau basil, namun memiliki 

berbagai macam bentuk batang yaitu batang 

besar, batang halus, dan batang pendek. 

 
a. isolat bakteri endofit LA1 

 
b. isolat bakteri endofit LB1B1  

 
c. isolat bakteri endofit LB1B2  

 
d. isolat bakteri endofit LB1C  

 
e.  isolat bakteri endofit LB2A1  

 
f.  isolat bakteri endofit LB2A2  

 
g.  isolat bakteri endofit LB2A3  

 
h.  isolat bakteri endofit LB2B  
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Gambar 1. Morfologi sel Bakteri Endofit lamun Thalassia hemprichii 

Gambar 1. (Lanjutan) Morfologi sel Bakteri Endofit lamun Thalassia hemprichii 

b. Aktivitas Antimikroba Bakteri Endofit 

Hasil uji antimikroba bakteri endofit 

pada lamun Thalassia hemprichii sangat 

beragam. Mikroba uji yang digunakan yaitu 

Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa dan 

jamur Candida albicans. Hasil uji antimikroba 

setiap isolat berbeda-beda pada setiap mikroba 

uji seperti pada Tabel 2. 

Uji antimikroba isolat bakteri endofit 

yang digunakan adalah supernatan dari medium 

pertumbuhan isolat bakteri endofit. Kategori 

kekuatan aktivitas antimikroba mengacu pada 

standar Greenwood (1995). Dari 11 isolat 

diperoleh 2 isolat bakteri endofit dapat 

menghambat pertumbuhan 3 mikroba uji 

(Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa dan 

jamur Candida albicans), 2 isolat bakteri endofit 

hanya mampu menghambat bakteri B. cereus 

dan           P. aeruginosa, 2 isolat mampu 

menghambat bakteri P. aeruginosa dan jamur C. 

albicans dan 5 Isolat bakteri endofit  hanya 

mampu menghambat bakteri B. cereus. Kategori 

aktivitas antimikroba pada masing-masing isolat 

berbeda-beda. Diantara 11 isolat bakteri endofit 

yang didapatkan tidak semua isolat bakteri 

endofit mampu menghambat pertumbuhan 

ketiga mikroba uji. Menurut Jawetz, et al. 

(1996), aktivitas antibakteri dipengaruhi oleh 4 

faktor yaitu konsentrasi ekstrak, kandungan 

senyawa metabolit, daya difusi ekstrak dan jenis 

bakteri yang dihambat. Zona hambat yang 

terbentuk pada masing-masing dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 
i.  isolat bakteri endofit LB2C1  

 
j.  isolat bakteri endofit LD2C1  

 
k. isolat bakteri endofit LD2C2 
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Gambar 2. Rata-rata zona hambat karena penambahan ekstrak bakteri endofit terhadap pertumbuhan 

bakteri patogen dan jamur patogen.  
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Gambar 2. Hasil Uji Aktivitas Antimikroba Isolat Bakteri Endofit 

 Kemampuan menghambat bakteri 

endofit terhadap mikroba patogen dikaitkan 

dengan mekanisme kerja antimikroba. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja 

antibakteri bakteri endofit dapat melalui 

mekanisme penghambatan, hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Pratiwi (2008) bahwa 

mekanisme penghambatan itu terjadi pada 

penghambatan sintesis dinding sel, 

penghambatan fungsi membran plasma, 

penghambatan sintesis protein, penghambatan 

sintesis asam nukleat dan penghambatan pada 

metabolism folat. Dinding sel bakteri gram 

positif mengandung peptidoglikan dan theikoat 

atau asam teikuronat dengan atau tanpa envelop 

yang terdiri dari protein dan polisakarida, 

sedangkan dinding sel bakteri gram negatif 

mengandung peptidoglikan, lipopolisakarida, 

lipoprotein, fosfolipid dan protein. Aktivitas 

antimikroba pada sintesis dinding sel bekerja 

pada penghambatan sintesis peptidoglikan yang 

mengaktivasi enzim lisis dan menghasilkan lisis 

pada lingkungan yang isotonik.  

 Uji aktivitas antimikroba bakeri endofit, 

hanya 4 isolat bakteri endofit yang dapat 

menghambat jamur Candida albicans. Ada 3 

mekanisme kerja antifungi yaitu merusak dinding 

sel, menghambat biosintesis glukan dan antifungi 

polien. Menurut Franklin (2005), antifungi 

bereaksi pada dinding sel fungi dengan 

menghambat sintesis kitin dan glukan dengan 

bersaing untuk menduduki sisi aktif enzim kitin 

sintase dan glukan sintase sehingga kerja enzim 

tersebut menjadi terhambat dan pembentukan 

dinding sel fungi menjadi terganggu. Selain itu 

antifungi juga berinteraksi dengan merusak 

fungsi mannoprotein dan berinteraksi dengan 

ergosterol yang berakibat pada permeabilitas 

membran sel, kerusakan dan kebocoran membran 

sel. 

 Hasil uji aktivitas antimikroba bakteri 

endofit pada lamun menunjukkan bahwa 9 isolat 

baketri endofit dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Bacillus cereus (gram positif), sedangkan 

5 isolat bakteri endofit tidak mampu 

menghambat pertumbuhan P. aeruginosa (gram 

negatif). Dinding sel pada gram positif dan gram 

negatif memiliki perbedaan struktur. Dinding sel 

gram negatif memiliki susunan dinding sel yang 

lebih kompleks dari bakteri gram positif. Hal ini 

 
Isolat LD2C1 

 
Isolat LB2B  

 
Isolat LB2B  

 

 
Kontrol positif 

 
Kontrol negatif 

 
Kontrol positif  
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seperti yang dikemukakan oleh Jawetz et al., 

(2005) mengatakan bahwa dinding sel bakteri 

gram negatif walaupun mengandung lebih sedikit 

peptidoglikan, tetapi di luar lapisan tersebut 

masih ada tiga polimer yaitu lipoprotein, selaput 

luar dan lipopolisakarida. Membran luar 

berfungsi mencegah kebocoran dari protein 

periplasma dan melindungi sel dari garam 

empedu dan enzim-enzim hidrolisa lingkungan 

sel. Porin protein di membran luar menyebabkan 

selaput tersebut permeable bagi zat terlarut 

dengan berat molekul rendah, tapi bagi zat yang 

mempunyai berat molekul besar seperti antibiotik 

relatif lambat untuk menembusnya. Penelitian 

yang dilakukan oleh Lestari et al. (2016) 

menyatakan bahwa aktivitas antibakteri gram 

positif dan gram negatif dari ekstrak dan fraksi 

daun nipah (Nypa fruticans Wurmb.)  pada 

bakteri gram positif lebih kuat dari gram negatif 

yang disebabkan oleh sifat dinding sel bakteri 

gram positif memiliki lapisan tunggal pada 

dinding selnya dan bakteri gram negatif memiliki 

3 lapisan yaitu lapisan luar, lapisan tengah dan 

lapisan dalam. 

KESIMPULAN  

Isolasi bakteri endofit pada lamun Thalassia 

hemprichii, diperoleh 11 isolat bakteri 

endofit. Dari 11 isolat bakteri endofit, 9 

isolat merupakan bakteri gram positif dan 2 

isolat gram negatif. Hasil uji aktivitas 

antimikroba bakteri endofit pada lamun 

Thalassia hemprichii 

a. Diperoleh 2 isolat bakteri endofit yaitu 

LB2A1 dengan aktivitas kuat dan LB2C1 

dengan aktivitas sedang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri 

Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa 

dan jamur Candida albicans. 

b. Isolat LA1 dan LB1C hanya mampu 

menghambat bakteri B. cereus dan P. 

aeruginosa dengan aktivitas sedang.  

c. Isolat LB2A3 dan LB2B mampu 

menghambat bakteri P. aeruginosa dan 

jamur C. albicans dengan aktivitas kuat,  

d. Isolat bakteri endofit LB1B1 dengan 

aktivitas kuat, LB1B2 dengan aktivitas 

sedang dan LD2C1 dengan aktivitas 

lemah hanya mampu menghambat bakteri 

B. cereus. 
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