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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Indonesia merupakan negara tropis dengan kelembaban dan suhu yang 

tinggi yang dapat menyebabkan kelainan kulit akibat infeksi jamur atau yang 

disebut dengan istilah  dermatomikosis. Dermatomikosis pada umumnya 

digolongkan menjadi dua kelompok, yakni dermatomikosis superfisial dan 

dermatomikosis profunda (Ferri, 2011). Salah satu golongan jamur yang 

menyebabkan dermatomikosis superfisial adalah genus Malassezia spp. Salah 

satu spesiesnya adalah Pityrosporum ovale (P. Ovale) (Boenjamin, Soraya & 

Peramiarti, 2011). 

    Salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur P. Ovale adalah 

pitiriasis versikolor. Pitiriasis versikolor adalah infeksi jamur dengan 

karakteristik hiperpigmentasi atau hipopigmentasi dengan lesi berbentuk bulat 

atau oval yang umumnya ditemukan pada area leher, punggung, dan lengan 

atas ( Harada, et al., 2015).  

     Pitiriasis versikolor merupakan infeksi jamur yang sangat umum dengan 

prevalensi mencapai 50% pada populasi di daerah tropis di dunia (Yahya, 

2017). Pitiriasis veriskolor umumnya muncul pada usia dewasa dan remaja. 

Sedangkan angka kejadian pada pria dan wanita seimbang dan sama di semua 

ras (Karray & McKinney, 2018). 

     Sebagian besar pasien dengan pitiriasis versikolor menggunakan antifungal 

golongan azol seperti klotrimazol, mikonazol, dan ketokonazol. Ketokonazol 

sangat mudah didapatkan dan luas penggunaannya untuk kasus pitiriasis 
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versikolor, namun memiliki beberapa efek samping negatif (Clark, Jaboori & 

Pope, 2015; Sheilaadji & Zulkarnain, 2016; Farida, Guntari & Surastri, 2017). 

Beberapa studi klinis yang dilakukan di Kanada menunjukkan beberapa efek 

dari ketokonazol yaitu mual dan muntah sebesar 3%, pruritus 1.7% dan nyeri 

abdomen sebesar 1.3%. Selain itu, angka kejadian hepatotoksik akibat 

penggunaan ketokonazol oral terus meningkat dari 0.007% menjadi 0.05% 

hingga 0.2% (Gupta & Lyons, 2015). 

     Penggunaan obat kimia yang menimbulkan efek samping negatif memicu 

masyarakat untuk mengembangkan tumbuhan obat sebagai pengganti obat 

yang lebih aman. Salah satu tumbuhan obat yang banyak dimanfaatkan dalam 

bidang kesehatan yaitu daun teh hijau (Camellia sinensis) (Ningsih, 2016).  

     Teh hijau (Camellia sinensis), merupakan tanaman herbal yang terkenal 

sebagai antioksidan dengan manfaat untuk kesehatan yang berlimpah. Daun teh 

hijau memiliki komponen fenol yang lebih tinggi dibandingkan jenis teh 

lainnya seperti flavonoid dan tanin yang memiliki banyak manfaat untuk 

kesehatan seperti anti inflamasi, anti bakteri, anti jamur, anti virus, anti parasit, 

dan masih banyak manfaat lainnya (Rohdiana, Arif & Budiman,2013; Inamdar, 

et al., 2014; Saeed, et al., 2017). Selain itu, daun teh hijau juga mengandung 

senyawa lain yang bersifat anti jamur seperti alkaloid, saponin, steroid yang 

dapat menghambat pertumbuhan jamur melalui mekanisme yang berbeda-beda 

(Rahman, 2016).  

     Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang efektivitas ekstrak daun teh hijau (Camellia sinensis) 

terhadap pertumbuhan P. ovale secara in vitro.    
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas ekstrak daun teh hijau dalam pertumbuhan P. ovale 

secara in vitro ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui efektivitas ekstrak daun teh hijau dalam pertumbuhan P. ovale 

secara in vitro. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui Kadar Hambat Minimal (KHM) ekstrak daun teh hijau   

terhadap pertumbuhan jamur P. ovale. 

2. Mengetahui Kadar Bunuh Minimal (KBM) ekstrak daun teh hijau terhadap 

pertumbuhan jamur P. ovale. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

1. Memberikan informasi tentang pengaruh ekstrak daun teh hijau dalam 

pertumbuhan jamur P. ovale secara in vitro.  

2. Dapat digunakan sebagai penelitian dasar untuk penelitian selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Klinis  

1. Mengetahui KHM ekstrak daun teh hijau dalam pertumbuhan jamur P. 

ovale. 

2. Mengetahui KBM ekstrak daun teh hijau dalam pertumbuhan jamur P. 

ovale. 

3. Dapat digunakan sebagai terapi adjuvant yang mudah dan terjangkau. 
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1.4.3 Manfaat Masyarakat  

     Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai efektivitas 

ekstrak daun teh hijau dalam pertumbuhan jamur P. ovale. 

 

 

 


