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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah negara berkembang di dunia yang masih 

berjuang menekan tingginya angka infeksi yang masih terjadi sampai pada saat 

ini. Profil Kesehatan Indonesia 2010 menunjukkan, prevalensi dan jumlah kasus 

penyakit infeksi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lain 

(Kompas Health, 2011). 

Kasus infeksi ringan maupun berat yang banyak terjadi didunia selain 

disebabkan oleh bakteri dan virus, juga disebabkan oleh jamur salah satunya 

spesies Candida albicans. Candida albicans merupakan agen infeksi oportunistik 

lokal maupun sistemik yang menetap di dalam saluran atas atau bagian tubuh 

yang berhubungan dengan lingkungan luar pada 80% manusia. Candida albicans 

telah menjadi salah satu penyebab infeksi nosokomial pada pasien-pasien di 

rumah sakit pada dua dekade terakhir. Infeksi Candida albicans dialami sekitar 

75% wanita usia subur pada traktus genitalis setidaknya satu kali selama 

hidupnya. Meskipun pilihan terapi yang tersedia terbukti efektif, obat antifungi 

yang ada untuk mengobati infeksi karena Candida albicans saat ini mempunyai 

toksisitas selektif yang rendah. Penduduk Indonesia juga lebih memilih bahan 

alami untuk mengatasi keluhan kesehatannya (Dinata et al., 2010). 

Candida albicans adalah jamur sel tunggal, berbentuk bulat sampai oval, 

berukuran 3-6 µm.  Jumlahnya sekitar 80 spesies dan 17 diantaranya ditemukan 
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pada manusia, merupakan anggota flora normal kulit, membran mukosa, dan 

saluran pencernaan. Candida albicans memperbanyak diri dengan membentuk 

blastospora (budding cell). Candida albicans bersifat dimorfik, selain khamir dan 

pseudohifa, juga bisa menghasilkan hifa sejati. C. albicans merupakan jamur yang 

paling patogen diantara spesies lainnya (Jawetz, 2001). 

 Resistensi jamur Candida albicans terhadap antifungi yang sudah ada 

menimbulkan kasus infeksi yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada kasus-kasus 

infeksi yang terjadi saat ini, perlu adanya penemuan baru sebagai alternatif 

pencegahan dari infeksi kecil yang akan berakibat fatal. Alternatif tanaman obat 

yang memiliki kandungan kimia alami antimikroba diharapkan dapat menekan 

pertumbuhan jamur Candida albicans, sebagai salah satu cara pengendaliannya.  

Tanaman obat tradisional banyak ditemukan di Indonesia, dan penelitian 

juga banyak dilakukan untuk menemukan alternatif baru obat tradisional, salah 

satunya fokus pada pengendalian infeksi yang diakibatkan oleh jamur. Iklim 

tropis Indonesia dengan udara lembab dan panas merupakan habitat yang cocok 

untuk berkembangbiak jamur. Temulawak merupakan tanaman obat yang sudah 

banyak diteliti, minyak atsiri rimpang temu lawak dapat menghambat 

pertumbuhan jamur Candida albicans. Semakin besar konsentrasi maka rata-rata 

diameter pertumbuhan jamur semakin menurun (Sudrajad dan Firman, 2011). 

Penelitian lain juga membuktikan bahwa kulit batang rambutan efektif digunakan 

untuk menghambat aktivitas antijamur terhadap Candida albicans (Pangalinan et 

al., 2012). Dinata et al., (2010) menjelaskan bahwa kandungan saponin dalam 

perikarp (kulit biji) klerak (Sapindus rarak) memiliki efek antifungi dengan Kadar 
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Bunuh Minimum sebesar 30 %. Kandungan saponin dan tanin pada beberapa 

tanaman sudah dijelaskan memiliki efek antifungi yang efektif, seperti dijelaskan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Herdianto, (2011) yaitu ekstrak etanol kulit 

kayu manis (Cinnamomum burmannii) mempunyai efek antifungi terhadap 

Candida albicans dengan kadar bunuh minimumnya adalah 22%. 

Penelitian di atas menjadi acuan untuk terus menemukan obat tradisional 

yang lebih efektif dari penemuan-penemuan sebelumnya. Krokot merupakan 

gulma lahan kering yang dapat tumbuh baik pada lahan terbuka di bawah naungan 

tanaman lainnya, misalnya banyak dijumpai disela-sela tanaman palawija. Habitat 

tumbuhnya mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 1800 m di atas 

permukaan laut (Rahardjo, 2007). Tumbuhan yang mudah ditemui ini sudah 

dikenal sebagai tanaman obat dengan berbagai fungsi baik di Indonesia maupun 

negara lainnya. 

Krokot banyak dimanfaatkan untuk obat dalam (oral) sebagai obat 

tradisional untuk pengobatan penyakit kulit, diare, disentri, radang usus buntu, 

wasir, keputihan, memperlancar peredaran darah, menguatkan jantung, diabetes, 

dan bakterisida. Krokot juga dapat dimanfaatkan untuk obat luar sebagai obat 

bisul, borok, luka bakar, gigitan ular, gigitan serangga, dan penyakit kulit lainnya 

(Rahardjo, 2007). 

Herba krokot mengandung komponen kimia yang bermanfaat bagi 

kesehatan, terdeteksi sebanyak 31 komponen kimia di dalam tanaman krokot.  

Kandungan senyawa pada krokot yang dapat menghambat pertumbuhan jamur 

Candida albicans adalah saponin, dan tanin yang merupakan senyawa metabolit 
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skunder. Senyawa metabolit skunder tersebut masing-masing memiliki kandungan 

antimikroba. Saponin akan bekerja melisiskan dinding sel, sedangkan tanin akan  

mengkoagulase protoplasma sel yang telah lisis oleh senyawa saponin dan 

flavonoid, sehingga pertumbungan jamur akan terganggu sehingga tidak dapat 

berkembang dan mati.  

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa 

untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai tujuan yang hendak 

dicapai (Sanjaya, 2006). Hasil penelitian ini dilihat dari pengertian di atas dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi bagi siswa SMA. Penelitian ini 

merupakan salah satu contoh peranan keanekaragaman hayati bagi manusia. 

Pelajaran tentang berbagai peranan keanekaragaman hayati bagi kehidupan 

manusia merupakan salah satu materi pembelajaran kelas X (sepuluh) di SMA 

semester genap. 

Berdasarkan kajian di atas, sebagai alternatif antimikroba baru maka penulis 

termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengujian Daya 

Antifungi Ekstrak Krokot (Portulaca Oleracea L.) Terhadap Pertumbuhan 

Jamur Candida albicans Secara In Vitro” Sebagai Sumber Belajar Biologi 

Dalam Perencanaan Pembelajaran Manfaat Keanekaragaman Hayati Di 

SMA Kelas X” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1.2.1 Adakah pengaruh pemberian ekstrak krokot Portulaca oleracea L. dengan 

berbagai konsentrasi dalam menghambat pertumbuhan jamur Candida 

albicans secara in vitro? 

1.2.2 Pada konsetrasi berapakah ekstrak krokot Portulaca oleracea L. 

berpengaruh paling tinggi dalam menghambat pertumbuhan jamur 

Candida albicans secara in vitro? 

1.2.3 Bagaimana hasil penelitian ini dikembangkan menjadi sumber belajar 

biologi SMA kelas X pada pembelajaran manfaat keanekaragaman hayati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian ekstrak krokot Portulaca 

oleracea L. dengan berbagai konsentrasi dalam menghambat pertumbuhan 

jamur Candida albicans secara in vitro. 

1.3.2 Untuk mengetahui pada konsetrasi berapakah ekstrak krokot Portulaca 

oleracea L. berpengaruh paling tinggi dalam menghambat pertumbuhan 

jamur Candida albicans secara in vitro. 

1.3.3 Hasil penelitian ini dikembangkan menjadi sumber belajar biologi siswa 

SMA kelas X melalui analisis SK-KD, perencanaan pembuatan silabus, 

RPP dan poster pada pembelajaran manfaat keanekaragaman hayati. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan bagi masyarakat tentang pemanfaatan 

tanaman krokot Portulaca oleracea L. yang memiliki kandungan 

senyawa aktif tanin, dan saponin sebagai bahan antifungi dalam 

penghambatan pertumbuhan jamur Candida albicans secara in vitro, 

sekaligus memperluas pengetahuan penulis pada mata kuliah 

Mikrobiologi tentang pertumbuhan mikroba khususnya jamur Candida 

albicans. 

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaat oleh guru dalam mata pelajaran 

biologi kelas X (sepuluh) SMA sebagai sumber belajar pada 

pembelajaran manfaat keanekaragaman hayati. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang efektivitas 

kandungan senyawa aktif tanin, dan saponin pada krokot Portulaca 

oleracea L. sebagai antifungi dalam menghambat pertumbuhan jamur 

Candida albicans secara in vitro. 

b. Memberikan informasi tentang efektifitas pemberian dosis ekstrak 

krokot Portulaca oleracea L. dalam menghambat pertumbuhan jamur 

Candida albicans secara in vitro. 
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1.5 Batasan Masalah 

1.5.1 Ekstrak krokot yang digunakan adalah hasil ektraksi dari seluruh bagian 

tanaman krokot Portulaca oleracea L. 

1.5.2 Spesies Candida yang digunakan adalah Candida  albicans yang 

merupakan biakan murni dari Laboratorium Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

1.5.3 Konsentrasi ekstrak krokot yang digunakan adalah 50%, 60%, 70%, 80%, 

90%, dan 100% tidak kurang dan lebih dari konsentrasi tersebut. 

1.5.4 Sumber belajar yang akan dibuat dari hasil penelitian ini adalah analisis 

SK-KD, pembuatan perencanaan silabus, RPP dan poster untuk 

pembelajaran manfaat keanekaragaman hayati. 

 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Krokot (Portulaca oleracea L.) merupakan gulma lahan kering yang 

dapat tumbuh baik pada lahan terbuka di bawah naungan tanaman lainnya, 

misalnya banyak dijumpai disela-sela tanaman palawija. Habitat 

tumbuhnya mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 1800 m di atas 

permukaan laut (Rahardjo, 2007). 

1.6.2 Candida albicans adalah jamur sel tunggal, berbentuk bulat sampai oval, 

berukuran 3-6 µm, memperbanyak diri dengan membentuk blastospora 

(budding cell). Candida albicans bersifat dimorfik, selain khamir dan 

pseudohifa, juga bisa menghasilkan hifa sejati. C. albicans merupakan 

jamur yang paling patogen diantara spesies lainnya (Jawetz, 2001). 
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1.6.3 Daya antifungi adalah kemampuan ekstrak krokot (Portulaca oleracea 

L.)  untuk menghambat pertumbuhan atau aktivitas dari jamur Candida 

albicans. 

1.6.4 Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh 

siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai tujuan yang 

hendak dicapai (Sanjaya, 2006). 


