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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

   Candida albicans merupakan jamur yang dapat menginfeksi bagian- bagian 

tubuh meliputi mulut, saluran pencernaan, kulit dan organ genetalia wanita. 

Candida albicans dikenal sebagai mikroorganisme  oportunistik  pada tubuh 

manusia, memiliki kemampuan untuk menempel pada sel inang dan dapat 

melakukan kolonisasi sehingga pada keadaan tertentu jamur ini mampu 

menyebabkan infeksi dan kerusakan jaringan (Jawetz, 2001). 

Infeksi karena Candida albicans ini terjadi karena adanya beberapa faktor 

misalnya Diabetes Melitus, AIDS, obesitas, kelembaban tubuh yang tinggi, 

pemakaian antibiotik yang terus menerus, pemakaian protesa atau gigi tiruan yang 

tidak dilepaskan pada malam hari saat tidur dan tidak dibersihkan sehingga 

memudahkan pertumbuhan Candida albicans yang menyebabkan terjadinya 

kandidiasis (Anonim, 2010 ). 

Pada tahun 2001 Amerika Serikat 80 juta penduduk menderita gangguan 

kesehatan yang disebabkan jamur Candida. Kandidiasis terjadi di seluruh dunia 

dan menyerang segala usia baik laki-laki maupun wanita, tetapi data menunjukkan 

bahwa 70 % penderitanya adalah wanita. Data tahun 1990 menunjukkan bahwa 15 

% penduduk New Zealand terkena kandidiasis. Di Indonesia dilaporkan 84 % 

penderita AIDS yang dirawat di RSCM sampai tahun 2000 juga menderita 

kandidiasis oral yang disebabkan oleh jamur Candida albicans Anonim (2005) 

dalam Sulistyawati (2009). 
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Meningkatnya jumlah penderita kandidiasis ini menyebabkan peningkatan 

produksi obat sintetik antifungi sebagai agen pengobatan infeksi jamur semakin di 

kembangkan secara luas, baik di negara maju maupun negara berkembang. 

Penggunaan obat-obat antifungi yang terbuat dari bahan kimia seperti amfoterisin 

B, nistatin, ketokonazol, fukanazol dan griseofulvin sering menimbulkan banyak 

masalah seperti adanya efek samping yang serius, resistensi, aturan pakai yang 

menyulitkan, dan perlunya pengawasan dokter, selain itu harganya cukup mahal. 

Berkaitan dengan masalah diatas, perlu dicari agen lain yang mempunyai daya 

antifungi alami yang efektif dalam penanganan kandidiasis (Katzung, 2001). 

Dengan adanya beberapa efek merugikan yang ditimbulkan bila kita 

mengkonsumsi obat-obatan kimia, maka akhir-akhir ini semakin banyak alternatif 

pengobatan menggunakan bahan alami sebagai antimikroba karena bahan alami 

ini mempunyai efek samping yang rendah (Moeljanto, 2003). 

World Health Organization (WHO) telah menyarankan negara-negara untuk 

memanfaatkan penggunaan pengobatan tradisional dalam bidang kesehatan. 

Selain itu pemerintah Indonesia juga mendukung tanaman obat tradisional sebagai 

alternatif pengobatan karena negara Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan yang 

berkhasiat sebagai obat dari segala penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan 

oleh mikroba (Anonim, 2012). 

Penelitian Fathilah (2007) dalam Miftachul (2008) menyatakan bahwa 

ekstrak daun sirih menunjukkan aktifitas antibakteri dan antijamur terhadap  

Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis dan Actinomyces viscosus, E.coli, 

Staphylococcus aureus, Candida albicans dan beberapa koloni lainnya. Penelitian 
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Sundari (2000) dalam Achmad dan Ido (2009) menyatakan bahwa kandungan 

daun sirih dengan kadar 0,5% sampai 5% mempunyai daya hambat terhadap 

koloni Candida albicans dalam sediaan obat kumur dan antiseptik. Dipasaran 

sendiri sudah beredar beberapa produk yang mengandung ekstrak daun sirih 

dengan konsentrasi 5%. 

Pemilihan daun sirih dalam penelitian ini dikarenakan daun sirih sangat 

mudah di dapatkan dan telah banyak kita ketahui bahwa daun sirih sangat 

bermanfaat untuk berbagai bidang kesehatan. Kembalinya perhatian ke bahan 

alam yang dikenal dengan  istilah back to nature ini dianggap sebagai hal yang 

sangat bermanfaat karena sejak dahulu kala masyarakat kita telah percaya bahwa 

bahan alam mampu mengobati berbagai macam penyakit. Selain itu, pemanfaatan 

bahan alam yang digunakan sebagai obat, mengandung zat-zat atau senyawa aktif 

yang terbukti bermanfaat bagi kesehatan dan memiliki efek samping yang lebih 

rendah dibandingkan obat-obatan hasil sintesis kimia. (Sastroamidjojo, 2001). 

Daun sirih hijau (Piper betle L.) telah dibuktikan mempunyai daya 

antibakteri dan daya antifungi. Menurut Cahyana (2006) daun sirih hijau 

mengandung minyak atsiri yang terdiri dari betelfenol, kavikol, seskuiterpen, 

hidroksikavikol, kavibetol, estragol, eugenol, dan karvakrol. Minyak atsiri dan 

ekstraknya dapat melawan beberapa bakteri gram positif dan gram negatif. 

Sedangkan kandungan senyawa kimia dalam daun sirih merah (Piper crocatum 

Ruiz & Pav) antra lain minyak atsiri, karvakrol, hidroksikavikol, kavikol, 

kavibetol, p-cymene, ugenol, cineole, caryofenol, kadimen estragol, terpene, 
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tanin, alkaloid, flavonoid, tanin, yang berpotensi senagai antikanker, antifungi, 

antiinfalamasi antioksidan dan antidiabetik. 

Akan tetapi pemanfaatan sirih merah masih sedikit. Hal ini disebabkan sirih 

merah belum lama dikenal masyarakat luas sehingga informasi ilmiah mengenai 

tanaman ini terbatas, demikian juga dengan jurnal ilmiah di dalam negeri maupun 

luar negeri (Zubier dkk, 2010). Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

membedakan potensi daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) dan daun 

sirih hijau (Piper betle L.) dalam melawan infeksi jamur, khususnya Candida 

albicans. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Uji Perbedaan Daya Antifungi Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper 

crocatum Ruiz & Pav) dan Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) terhadap Zona 

Hambat Candida albicans secara In Vitro”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun masalah yang terdapat pada penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

(a) Adakah pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun sirih merah (Piper 

crocatum Ruiz & Pav) terhadap zona hambat Candida albicans secara in 

vitro? 

(b) Adakah pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak  daun sirih hijau (Piper betle 

L.) terhadap zona hambat Candida albicans secara in vitro? 



5 

 

(c) Ekstrak daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) ataukah ekstrak daun 

sirih hijau (Piper betle L.) yang memiliki daya antifungi lebih tinggi terhadap 

zona hambat Candida albicans secara in vitro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(a) Untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun sirih merah 

(Piper crocatum Ruiz & Pav) terhadap zona hambat Candida albicans secara 

in vitro. 

(b) Untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak  daun sirih hijau 

(Piper betle L.) terhadap zona hambat Candida albicans secara in vitro. 

(c) Untuk mengetahui ekstrak daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) 

atau ekstrak daun sirih hijau (Piper betle L.) yang memiliki daya antifungi 

lebih tinggi terhadap zona hambat Candida albicans secara in vitro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

(a) Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan. 

Dari hasil enelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sebagai 

sumber belajar dalam bidang kajian pendidikan lingkungan hidup dan 

pemanfaatan bahan tumbuhan obat. 
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(b) Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun sirih dapat dijadikan 

sebagai alternatif alami untuk mengurangi pertumbuhan jamur Candida 

albicans, selain itu penggunaan daun sirih alami tidak menimbulkan 

efeksamping dan rasa ketergantungan seperti halnya pada penggunaan obat 

kimia yang dijual di apotek atau dijual di pasaran. 

(c)   Manfaat  Teoritis  

Memberikan informasi tentang adanya efek antifungi dari ekstrak daun sirih 

merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) dan ekstrak daun sirih hijau (Piper betle 

L.) dan diharapkan adanya potensi pendayagunaan tanaman obat berkhasiat 

yang ada di Indonesia seperti sirih merah (Piper crocatum  Ruiz & Pav) dan 

daun sirih hijau (Piper betle L.). 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan penelitian yang lebih terarah, maka penelitian ini perlu 

dibatasi sebagai berikut: 

(a) Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun sirih merah (Piper 

crocatum Ruiz & Pav) dan daun sirih hijau (Piper betle L.) dengan daun sirih 

yang masih muda dan umur tanaman 2 tahun yang diperoleh dari Dsn. 

Bangajang-Kebonwaris- Pandaan- Pasurun. 

(b) Jamur yang digunakan adalah Candida albicans yang didapatkan dari 

laboratorium kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 
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(c) Parameter yang dipakai dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat 

dari daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) dan daun sirih hijau 

(Piper betle L.). 

(d) Pada uji perbedaan daya antifungi terhadap Candida albicans, peneliti tidak 

menghitung jumlah koloninya. 

(e) Ketocanazole merupakan obat kimia yang digunakan sebagai kontrol poistif 

dalam penelitian ini. 

(f) Konsentrasi daun sirih yang digunakan adalah 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% 

dan 10% 

 

1.6 Definisi Istilah   

Adapun defenisi istilah dalam penelitian ini antara lain:  

(a)   Konsentrasi adalah angka banding volume zat relarut terhadap volume zat 

pelarut atau larutan (Anonim, 2012). 

(b)   Antifungi adalah suatu komponen kimia yang berkemampuan dalam 

menghambat pertuhan jamur atau fungi (Zubier dkk, 2010). 

(c)   Ekstrak merupakan hasil dari proses yang cukup kompleks untuk mengambil 

sari pati dari tumbuhan obat (Masduki, 2001). 

(d)   In vitro adalah suatu percobaan biologi yang dilakukan di dalam alat-alat 

laboratorium yang terbuat dari kaca, seperti cawan petri, labu Erlenmeyer, 

tabung kultur, botol, dan sebagainya (Volk & Wheeler, 1990). 
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(e)    Zona hambat adalah daerah yang bebas dari pertumbuhan mikroorganisme  

yang terdapat di sekeliling paper diks yang telah ditetesi ekstrakum sebagai 

antimikroba (Indrawati, 2008). 

(f)   Candida albicans adalah suatu jenis jamur yang berbentuk lonjong bertunas 

yang menghasilkan pseudomiselium baik dalam biakan maupun dalam 

jaringan eksudat (Susanto, 2007). 

(g)   Kandidiasis  yaitu infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida albicans baik 

primer maupun sekunder terhadap penyakit lain yang telah ada (Kuswadji, 

2008). 

 


