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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Malassezia furfur merupakan salah satu spesies jamur yang bersifat 

lipofilik dan bersifat dimorfik dimana jamur ini dapat memiliki dua bentuk 

yaitu yeast  dan mold (Bramono dan Budimulja, 2015). Jamur ini banyak 

ditemukan pada permukaan kulit manusia sehingga dapat dikatakan bahwa 

jamur ini juga bersifat flora normal pada manusia. Adanya perubahan faktor 

lingkungan pada tubuh manusia seperti kelembapan dan kebersihan kulit akan 

menyebabkan Malassezia furfur dapat menjadi patogen pada tubuh manusia 

dan timbul beberapa penyakit seperti tinea capitis,  pityriasis folliculitis, 

dermatitis seboroik dan pityriasis versikolor (Rukayadi et al, 2012). 

Pityriasis versicolor (PV) merupakan suatu infeksi kulit superfisial 

manusia terbanyak yang disebabkan spesies jamur Malassezia furfur, ditandai 

dengan adanya bercak hipopigmentasi pada kulit dengan skuama halus di 

bagian atas (Bramono dan Budimulja, 2015). PV merupakan penyakit yang 

universal dan ditemukan diseluruh dunia terutama daerah tropis yang beriklim 

panas dan lembap dengan prevalensi mencapai 50% (Tansil Tan dan 

Reginata, 2015). Sebanyak 50% prevalensi kasus PV pernah dilaporkan di 

kepulauan Samoa Barat yang panas dan lembab serta hanya 1.1% pada 

temperatur yang lebih dingin yaitu di Swedia (Burkhart, 2013). Insiden PV di 

Indonesia sendiri masih belum diteliti, namun diperkirakan 40% hingga 50% 

populasi di negara tropis di asia terkena penyakit ini (Partogi, 2008). 
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Pengobatan PV saat ini lebih sering dilakukan secara topikal dengan 

menggunakan obat golongan azol. Kasus tentang alergi terhadap obat  

golongan azol pernah dilaporkan karena banyaknya kandungan zat kimia 

didalamnya, selain alergi terhadap obat golongan azol beberapa efek samping 

dari pemakaian obat tersebut juga patut diperhatikan sehingga perlu dicari 

penanganan lain yang menggunakan bahan alami agar sedikit efek samping 

yang didapat. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai alternatif 

dari pemakaian obat golongan azol adalah dari famili pisang yang memiliki 

berbagai jenis atau spesies. Salah satu jenis pisang yang memiliki banyak 

khasiat adalah pisang kepok dimana dapat digunakan untuk mengatasi 

beberapa macam gangguan pencernaan dan juga untuk kesehatan kulit. 

Pisang kepok merupakan salah satu jenis buah yang kaya akan nutrisi, 

antioksidan, vitamin, dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Kulit pisang 

kepok mengandung banyak manfaat terutama untuk kesehatan kulit. Kulit 

pisang kepok mengandung berbagai macam antioksidan yang dibutuhkan 

tubuh yaitu saponin, alkaloid, tannin, flavonoid, dan fenol (Dinastutie et al, 

2015). Pada peneletian yang dilakukan Aboun-Enein et al di tahun 2016 

menyatakan bahwa pada ekstrak metanol kulit pisang kepok mengandung 

senyawa tannin terbanyak yaitu 24,21 mg/g DW. Kandungan flavonoid dan 

fenol pada ekstrak metanol kulit pisang kepok ialah sebanyak 21,04 mg/g 

DW dan 17,89 mg/g DW. Kandungan antioksidan seperti saponin, alkaloid, 

flavonoid, dan tannin sudah terbukti efektif dalam menghambat pertumbuhan 

jamur Candida albicans dengan mempengaruhi aktivitas membran dan 

dinding sel jamur (Dinastutie et al, 2015). 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin membuktikan 

adanya efek antifungal ekstrak kulit pisang kepok (Musa paradisiaca) 

terhadap pertumbuhan Malassezia furfur secara in vitro dengan menentukan 

Kadar Hambat Minimal (KHM) dan Kadar Bunuh Minimal (KBM) pada 

ekstrak kulit pisang kepok. 

1.2 Rumusan masalah 

Apakah ekstrak kulit pisang kepok (Musa paradisiaca) memiliki efek 

antifungal terhadap pertumbuhan Malassezia furfur secara in vitro? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1    Tujuan Umum 

Membuktikan efek antifungal ekstrak kulit pisang kepok (Musa 

paradisiaca) terhadap pertumbuhan Malassezia furfur secara in vitro. 

1.3.2    Tujuan Khusus 

1. Menentukan Kadar Hambat Minimal (KHM) ekstrak kulit pisang 

kepok (Musa paradisiaca) terhadap pertumbuhan Malassezia 

furfur secara in vitro. 

2. Menentukan Kadar Bunuh Minimal (KBM) ekstrak kulit pisang 

kepok (Musa paradisiaca) terhadap pertumbuhan Malassezia 

furfur secara in vitro. 

3. Mengetahui konsentrasi minimal ekstrak kulit pisang kepok (Musa 

paradisiaca) yang memberikan efek terhadap pertumbuhan 

Malassezia furfur secara in vitro. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi secara ilmiah tentang 

pengaruh ekstrak kulit pisang kepok (musa paradisiaca) terhadap 

pertumbuhan Malassezia furfur. 

2. Dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.1 Manfaat Aplikasi di Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kulit pisang kepok 

untuk menanggulangi penyakit Pitiriasis versikolor dengan penyebab 

Malassezia furfur. 

 


