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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Candida albicans adalah jamur pada manusia. Sering kali ditemukan pada 

saluran cerna manusia yang sehat, C. albicans adalah pathogen opportunis yang 

menyebabkan berbagai macam syndrome imuno compromised individual 

(Mitrovich et al, 2007). Candidiasis adalah infeksi yang umum dan meliputi 

infeksi dari permukaan mukosa yang terinfeksi, seperti sariawan secara oral dan  

vaginitis secara sistemik, pada umumnya penyakit tersebut mengancam hidup 

seperti telah disebarkan oleh candidiasis. Pada 2 dekade terakhir, telah terjadi 

kenaikan kejadian mengenai infeksi jamur, tidak hanya menyerang pada manusia 

dengan imun yang lemah tetapi juga menyerang pada orang yang sehat. Infeksi 

yang diakibatkan oleh jamur tersebut yakni infeksi nosokomial (Mandras et al, 

2016).  

Pityriasis verssicolor atau tinea versicolor adalah mikosis superficial yang 

disebabkan oleh ragi atau genus Malassezia spesies, pada umumnya infeksi ini 

menyerang di Negara tropis dan khususnya pada manusia dengan status imun 

yang lemah. Pityriasis verssicolor disebabkan oleh Gangguan pigmentasi yang 

ditandai adanya lesi macula yang berwarna putih sampai kecoklatan dan 

terkadang sampai menjadi eritema (Carmo et al., 2013). 

Infeksi tinea versicolor yang diakibatkan oleh jamur bisa diobati 

menggunakan obat topikal atau sistemik turunan imidazol seperti ketokonazol 

(Carmo et al., 2013). Efektivitas ketokonazol telah diuji dalam mengobati infeksi 

jamur dengan baik. pada krim ketokonazol 2 % secara efektif dapat mengobati 

tinea versicolor (Fromtling, A. Robert, 1988). Selain mengobati tinea versicolor, 

krim ketokonazol 2 % yang diaplikasikan di kulit sebanyak dua kali sehari  dapat 

digunakan untuk mengobati infeksi dermatofita di kulit yang meliputi tinea 

corporis, tinea cruris dan tinea pedis yang disebabkan oleh Trichophyton spesies 

(Pershing et al., 1993).  

Ketokonazol merupakan turunan imidazol sintetik dengan struktur mirip 

mikonazol dan klotrimazol. Obat ini bersifat lipofilik dan larut dalam air pada pH 
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asam. Ketokonazol aktif sebagai antijamur baik sistemik maupun non sistemik. 

Efektif terhadap Candida, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, H. 

capsulatum, B. dermatidis Aspergillus, dan Sporothrix spp (Neal, J. Michael,  

2007). 

Ketokonazol merupakan antifungi golongan azole. mekanisme ketokonazol  

adalah mengubah permeabilitas sel membran yang diikat oleh fosfolipid di dalam 

membran sel fungi. Ketokonazol aktif menyerang beberapa fungi yang meliputi 

dermatofita dan ragi. Ketokonazol adalah fungistatic (Magellan, 2010). 

Mekanisme kerja ketokonazol terhadap C. albicans adalah menstimulasi 

fagositosis dan menghambat pertumbuhan filamentosa pada C. albicans. Sisi 

utama ketokonazol dapat menghambat system pernafasan pada C. albicans 

dengan cara menghambat aktivitas NADH oxidase pada tingkat mitokondria. Hal 

itu menyebabkan kerusakan membran secara langsung pada sel C. albicans. 

Dalam studi Hence, ketokonazol sebagai agen standart antifungi masih diteliti 

dalam melawan antimikroba yang lain (Shino Beena et al, 2016). Ketokonazol 

jika dikonsumsi per oral penyerapannya bervariasi antar individu. 

Farmakokinetika dari obat ini menghasilkan kadar plasma yang cukup untuk 

menekan aktivitas berbagai jenis jamur. Dalam plasma 84 % ketokonazol 

berikatan dengan protein plasma terutama albumin, 15 % berikatan dengan 

eritrosit dan 1 % dalam bentuk bebas. Penyerapannya melalui saluran cerna akan 

berkurang pada pasien dengan pH tinggi, pada pemberian bersama antagonis H2 

atau antasida. Pengaruh makanan tidak begitu nyata terhadap penyerapan 

ketokonazol (Amir, 2007).   

Virgin Coconut oil (VCO) telah diketahui menunjukkan aktivitas 

antimicrobial dalam melawan S.mutans dan C, albicans (Shino et al, 2016). VCO 

mempunyai peran unik dalam hal diet secara jasmani khususnya pada makanan. 

VCO terdiri atas medium ikatan asam lemak yang mengandung 92 % lemak 

jenuh, kira-kira 50 % adalah asam laurat, monolaurin dan ikatan medium 

monogliserida lain yang menunjukkan dapat mengubah dinding sel mikroba , 

berpenetrasi dan merusak sel membran dan menghambat enzim yang terlibat 

dalam produksi energi dan mentransfer nutrient yang mengarah pada kematian 

bacteria. Dalam studi (G Bergsson et al., 2001) beberapa asam lemak atau 1-
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monogliserida menginaktifasi C. albicans, maka dari itu adanya rangkaian asam 

lemak dan 1-monogliserida dapat mengobati infeksi kulit dan mukosa yang 

diakibatkan oleh pathogen. Dalam suatu studi (Shino Beena et al., 2016) 

menunjukkan bahwa VCO mempunyai aktivitas antifungi sebanding dengan 

ketokonazol. Dalam suatu studi (D.O. Ogbolu et al., 2007) VCO mengandung 3 

medium rantai asam lemak contohnya asam laurat (50-53 %), asam kaprilat dan 

asam kaproat semua itu mempunyai aktivitas antifungi dalam melawan Candida 

dan fungi yang lain. Medium rantai bebas asam lemak telah ditemukan 

mempunyai aktivitas spektrum luas dalam microbicidal (D. O. Ogbolu et al., 

2007). VCO juga telah diketahui secara signifikan dapat menurunkan gingivitis, 

menurunkan penyebab radang gusi dan antiinflamasi, serta dapat mengurangi rasa 

sakit (Shino et al, 2016). 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini 

secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai 

konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak 

dalam air. Sekarang ini batas tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri 

dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-asam lemak atau 

alkohol berantai panjang dalam air. Yang dapat dicuci dengan air dan lebih 

ditujukan untuk penggunaan kosmetika dan estetika (Dirjen POM, 2014). 

Formulasi pada sediaan krim akan mempengaruhi jumlah dan kecepatan zat 

aktif yang diabsorbsi. Zat aktif dalam sediaan krim masuk kedalam basis atau 

pembawa yang akan membawa obat untuk kontak dengan permukaan kulit. Bahan 

pembawa yang digunakan untuk sediaan topikal akan memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap absorbsi obat dan memiliki efek yang menguntungkan jika 

dipilih secara tepat (Wyyatt et al., 2001). 

Menurut Rowe et al, (2009) asam stearat merupakan salah satu emulsifying 

agent yang digunakan dalam pembuatan krim dengan basis minyak dalam air. 

Kombinasi antara asam stearat dan trietanolamin akan membentuk suatu garam 

yaitu trietanolamin stearat yang bersifat anionik dan menghasilkan butiran halus 

sehingga akan menstabilkan tipe emuelsi minyak dalam air. 
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VCO dengan kadar 0.2 % dapat menghambat jamur C. albicans dengan 

rata-rata zona hambat sebesar 16.80 mm (Shino et al, 2016). Pada penelitian ini 

dilakukan penentuan karakteristik fisik dengan evaluasi tipe emulsi, penetapan 

pH, viskositas, daya sebar, dan efektivitas sediaan krim antijamur ketokonazol 

yang menggunakan fase minyak  VCO dengan kadar 15 %, 20 %, 25 %. Sediaan 

ini dipilih tipe o/w karena tipe o/w bersifat mudah dicuci, tidak lengket serta 

bahan aktif  yang mudah terpenetrasi di kulit. Pada penelitian ini diharapkan krim 

ketokonazol yang menggunakan fase minyak VCO dapat meningkatkan aktivitas 

antijamur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, tipe emulsi) 

sediaan krim antijamur ketokonazol yang menggunakan fase minyak VCO 

dengan kadar 15%, 20% dan 25 %  ? 

2. Bagaimana pengaruh VCO dengan kadar 15%, 20%, 25 % terhadap sifat 

fisik (Viskositas dan daya sebar) serta (sifat kimia pH) krim ketokonazol ? 

3. Bagaimana pengaruh VCO dengan kadar 15%, 20%, 25 % terhadap 

aktivitas antijamur Candida albicans dalam sediaan krim ketokonazol ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Mengetahui karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, dan tipe 

emulsi) pada sediaan krim ketokonazol yang menggunakan fase minyak 

VCO dengan kadar 15%, 20% dan 25 %  . 

2. Mengetahui pengaruh VCO dengan kadar 15%, 20%, 25 % terhadap sifat 

fisik (viskositas dan daya sebar) serta (sifat kimia pH) terhadap sediaan 

krim ketokonazol. 

3. Mengetahui pengaruh VCO dengan kadar 15 %, 20 %, dan 25 % terhadap 

aktivitas antijamur Candida albicans dalam sediaan krim ketokonazol 
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1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Perbedaan kadar VCO tidak memberikan perbedaan karakteristik fisik 

terhadap : 

 Organoleptis : VCO adalah minyak jernih yang diperoleh dari 

kelapa segar dan digunakan sebagai fase minyak dalam krim 

ketokonazol sehingga pada pemeriksaan organoleptis sediaan krim 

memiliki tekstur lembut berwarna putih dan beraroma kelapa. 

 Homogenitas : pada pemeriksaan homogenitas sediaan krim 

homogen  

 tipe emulsi sediaaan krim antijamur ketokonazol memiliki tipe 

minyak dalam air yang dilihat berdasarkan zat warna terlarut yang 

ada didalam krim dan berdifusi homogen pada fase eksternal yang 

berupa air, sehingga tipe emulsi krim tersebut adalah m/a. 

2. Adanya pengaruh VCO dengan kadar 15%, 20%, 25 % terhadap : 

 Peningkatan viskositas, VCO memiliki karakteristik yang 

dikombinasi oleh lemak dan minyak yang mengandung ikatan 

asam lemak dengan rantai karbon yang panjang sekitar 8-12 dan 

memiliki bentuk cair dengan berat jenis 0,883 pada suhu 20
o
C 

sehingga dengan meningkatnya kadar VCO maka viskositas 

semakin meningkat.  

 Adanya peningkatan kadar VCO dapat menyebabkan penurunan 

daya sebar. 

 Serta sifat kimia yakni pH, VCO memiliki pH dibawah 7 sehingga 

dengan meningkatnya kadar VCO maka pH sediaan krim 

ketokonazol semakin meningkat yakni pH sediaan masih dalam 

rentang dibawah 7. 

3. VCO dengan kadar 15 %, 20 %, dan 25 % berpengaruh terhadap aktivitas 

antijamur Candida albicans dalam sediaan krim ketokonazol yakni 

meningkatkan aktivitas antijamur. VCO memiliki medium ikatan asam 

lemak yang mengandung lemak jenuh, medium rantai asam lemak tersebut 
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mempunyai aktivitas antifungi dalam melawan Candida sehingga dengan 

adanya peningkatan kadar VCO dapat meningkatkan aktivitas antijamur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat tentang optimasi 

formula krim ketokonazol yang menggunakan VCO dengan kadar 15 %, 

20 %, 25 %. 

2. Sebagai bahan pertimbangan pada institusi mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan untuk lebih dikembangkan mengenai sediaan krim 

ketokonazol dengan bahan yang mengandung VCO. 

 

 


