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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki cuaca panas 

serta  lembap, hal ini memungkinkan untuk berkembangnya penyakit infeksi 

yang disebabkan oleh jamur. (Gaitanis et al, 2012). Penyakit kulit yang 

disebabkan oleh jamur  M. furfur antara lain adalah tinea kapitis, pitiriasis 

folikulitis, dermatitis seboroik dan pitiriasis versikolor  (Asja Prohic et al, 

2016). Pada masyarakat yang tinggal di daerah tropis, angka prevalensi  

penyakit kulit akibat M. furfur sekitar 50%, pada daerah sub tropis adalah 

15% dan di daerah dingin kurang dari 1% (Hayati, 2014). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Gaitanis et al pada tahun 2012 menunjukkan 

bahwa jamur M. furfur menjadi penyebab penyakit pitiriasis versikolor di 

Indonesia sebanyak 32,4%. 

Pengobatan yang tersedia untuk penyakit kulit yang berhubungan 

dengan M. furfur adalah obat-obat topikal atau obat antifungi sistemik 

seperti ketokonazol, itrakonazol dan flukonazol. Karena penyakit kulit yang 

berhubungan dengan Malassezia adalah penyakit kronis dan rekuren maka 

diperlukan waktu pengobatan yang panjang serta berulang  (Hidetoshi et al, 

2014). Namun pengobatan ketokonazol memiliki efek samping risiko liver 

injury yang tinggi. Dari hasil 2 studi kohort yang dipublikasi di British 

Journal of Clinical Pharmacology tentang informasi terbaru mengenai 

aspek keamanan obat bahwa, ketokonazol memiliki efek samping liver  

injury  paling tinggi dibandingkan dengan antijamur lain (Badan POM RI, 
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2015). Insiden hepatotoksisitas imbas obat di dunia dilaporkan sebesar 

1:10.000 sampai 1:100.000 pasien (Larrey, 2002).  

Selain itu, penggunaan obat-obat antifungi yang terbuat dari bahan 

kimia seperti amfoterisin B, nistatin, ketokonazol, fukanazol dan 

griseofulvin sering menimbulkan masalah seperti adanya efek samping, 

resistensi, serta harganya yang cukup mahal. Berkaitan dengan masalah 

diatas, perlu dicari agen lain yang mempunyai daya antifungi alami yang 

efektif dalam penanganan pitiriasis versikolor yang diakibatkan oleh jamur 

M. furfur (Katzung, 2014; Amalia, 2015). 

Selain terapi dengan menggunakan obat-obatan, saat ini banyak 

pengobatan alternatif menggunakan bahan-bahan alami untuk mengobati 

penyakit yang disebabkan oleh jamur M. furfur. Pada penelitian 

sebelumnya, disebutkan bahwa secara in vitro ekstrak nanas (Ananas 

comosus) mengandung senyawa aktif alkaloid, flavonoid, tannin, saponin 

vitamin (A dan C), kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium dan enzim 

bromelain (Hieronymus et al, 2008; Ellyfas K et al, 2012; Lawal, 2013). 

Saat ini banyak limbah yang dihasilkan dari industri buah nanas, umumnya 

limbah nanas yang berupa batang, kulit, daun dan bonggol belum 

dimanfaatkan secara optimal. Pada bagian bawah kulit nanas atau biasa 

disebut bonggol terdapat kandungan enzim bromelain paling banyak yang 

berfungsi untuk menghidrolisis protein (Effendi, Winarni dan Sumarni, 

2012; Mahuri, 2014).  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut 

mengenai pemberian ekstar kulit nanas (Ananas comosus) terhadap 
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pertumbuhan jamur M. furfur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bukti ilmiah tentang efek antijamur dari ekstrak kulit 

nanas terhadap jamur M. furfur dan mengurangi pencemaran lingkungan 

akibat limbah kulit nanas.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak kulit nanas (Ananas comosus) 

terhadap pertumbuhan jamur M. furfur secara in vitro ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui bagaimana pengaruh pemberian ekstrak kulit nanas 

(Ananas comosus) terhadap pertumbuhan jamur M. furfur secara in 

vitro. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui Kadar Bunuh Minimum (KBM) ekstrak kulit 

nanas (Ananas comosus) terhadap pertumbuhan jamur M. furfur 

secara in vitro. 

2. Untuk mengetahui Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak 

kulit nanas (Ananas comosus) terhadap pertumbuhan jamur M. 

furfur secara in vitro. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Sebagai acuan atau sumbangan informasi dan wawasan ilmu 

pengetahuan dibidang kesehatan yang berkaitan dengan pemberian 
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ekstrak kulit nanas (Ananas comosus) sebagai anti fungi khususnya 

M. furfur. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

 Memberikan informasi bahwa pemanfaatan kulit nanas 

(Ananas comosus) secara klinis dapat dijadikan sebagai terapi 

khususnya M. furfur. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Hasil penelitian dapat disosialisasikan kepada masyarakat 

sebagai terapi alternatif penyakit yang disebabkan oleh  Malessizia 

furfur 

 


