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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pala (Myristica fragrans Houtt) 

2.1.1 Taksonomi Pala (Myristica fragrans Houtt) 

Kingdom : Plantae 

Filum  : Tracheophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Magnoliales 

Famili  : Myristicaceae 

Genus  : Myristica 

Spesies : Myristica fragrans 

(Phulsagar et al, 2014). 

 

 

 

 

 

       (Fajar, 2015) 
     Gambar 2.1 

           Pala 
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2.1.2 Nama Lain 

 Assam (Jaiphal), Bengali (Jaiphala), Kanada (Jaji), Gujarati (Jaiphala), 

Hindi (Jaiphala), Malyalam (Jati), Marathi (Jayapatri), Oriya (Jaiphal), Punjabi 

(Jauntari), Sanskrit (Ghatastha), Tamil (Adiphalam), Arabic (Jiansiban), Kamboja 

(Bochkak), China (JouTouK’ou), Inggris (Nutmeg), German (Muskatnuss), Greek 

(Kaaryonaromatikon), Itali (Moscatero), Russia (Muskatnoetrava) (Phulsagar et 

al, 2014). 

2.1.3 Morfologi Tanaman Pala 

Tanaman berbentuk pohon yang tingginya mencapai 20 m dengan 

diameter batang 30-45 cm berbentuk bulat tegak dan bergetah merah muda. Daun 

tunggal, lonjong, panjang 8-10 cm, permukaan daun berwarna hijau mengilap. 

Bunga majemuk berbentuk malai diketiak daun, berwarna kuning. Buah bulat 

bundar menggantung, terbagi memanjang menjadi dua alur, dengan daging buah 

yang tebal, keras, banyak getah encer dan sepat. Biji hitam kecoklatan dan fuli 

yang berbentuk lonjong dengan warna kuning hingga merah (Hidayat dan 

Napitupulu, 2015).  Buah pala terdiri atas daging buah (77,8%), fuli (4%), 

tempurung (5,1%), dan biji (13,1%) (Rismunandar, 1990). 

Menurut Nurdjannah (2007) di Indonesia dikenal beberapa jenis pala, 

yaitu: 

1. Myristica fragrans Houtt, yang merupakan jenis utama dan mendominasi 

jenis lain dalam segi mutu maupun produktivitas. Tanaman ini merupakan 

tanaman asli pulau Banda. 



7 
 

 
 

2. M. argenta Warb, lebih dikenal dengan nama Papuanoot alias pala Papua 

Barat, asli Papua Barat, khususnya di daerah kepala burung. Tumbuh di 

hutan-hutan, mutunya di bawah pala Banda. 

3. M. scheffert Warb. terdapat di hutan-hutan Papua. 

4. M. speciosa, terdapat di pulau Bacan. Jenis ini tidak mempunyai nilai 

ekonomi. 

5. M. succeanea, terdapat di pulau Halmahera. Jenis ini tidak mempunyai 

nilai ekonomi. 

2.1.4 Habitat dan distribusi geografis 

Tanaman pala (Myristica fragrans houtt) adalah tanaman asli Indonesia 

yang berasal dari pulau Banda. Tanaman ini merupakan tanaman keras yang dapat 

berumur panjang hingga lebih dari 100 tahun. Tanaman pala tumbuh dengan baik 

di daerah tropis, selain di Indonesia terdapat pula di Amerika, Asia dan Afrika. 

(Nurdjannah, 2007).  

Pada mulanya kepulauan Banda merupakan perkebunan pala, kemudian 

menyebar ke kepulauan Sangir dan Talaud serta Sumatera Selatan, Bengkulu dan 

Bogor. Buah pala tumbuh baik di daerah dengan curah hujan tinggi dan suhu 25-

30°C. Sejak abad ke XV Maluku sudah terkenal sebagai penghasil rempah-

rempah, termasuk pala, dan pulau Banda pernah dikenal sebagai penghasil pala 

berkualitas dunia (Alegantina dan Mutiatikum, 2009). 

2.1.5 Kandungan kimia Pala 

 Komponen biji pala terdiri dari minyak atsiri, minyak lemak, protein, 

selulosa, pentosan, pati, resin, dan mineral-mineral (Nurdjannah, 2007). 

 



8 
 

 
 

Tabel 2.1 Komposisi kimia biji pala dan metode pengolahan  

Komposisi 

kimia 

Konsentrasi  Komponen utama (termasuk 

dalam komposisi kimia) 

Metode 

pengolahan 

2.1.1 Metabolit primer 

Minyak 

lemak 

40% Asam myristic (~8%) dan 

Trimyristin triglyceride (~73%) 

Ekspression 

(Pemerasan) 

Karbohidrat 30% Pati  Insoluble 

residue 

Protein  6%  Insoluble 

residue 

2.1.2 Metabolit sekunder  

Minyak atsiri 2-16% Terpen (~88%), Fenilpropanoid 

(~12%) 

Penyulingan 

uap 

Senyawa 

Fenolik kecil  

Bervariasi  Asam fenolik, lignin, 

diarylalkane, flavonoid. 

Ekstraksi  

Resin dan 

pigmen 

Bervariasi  Polyfenolik, polycatechins, 

tannin. 

Variabel  

(Abourashed and El-Alfy, 2016; Abourashed and Khan, 2010; Daniel, 1994; Olaleye, 

Akinmoladun, Akindahunsi, 2006) 

 

Kandungan minyak atsiri tiap komponen pala yaitu pada biji 5-15 %, fuli 

4-17%, daun 1,7 %, dan daging buah sekitar 6,25% (Peter, 2001; BSN, 2006; Pal, 

Verma, Tewari, 2011). Tanaman pala menghasilkan miristisin yang merupakan 

salah satu komponen minyak pala yang bersifat toksik, fuli mengandung senyawa 

miristisin lebih banyak daripada biji pala (50% dari jumlah fuli) (Ismiyarto, 

Ngadiwiyana, Mustika, 2009).  

1. Minyak Atsiri  

 Minyak atsiri adalah cairan minyak beraroma aromatik yang 

diidentifikasi oleh bau yang kuat dan diproduksi oleh tanaman aromatik 

sebagai metabolit sekunder diperoleh dari bagian tanaman, akar, kulit, 

batang, daun, buah, biji, maupun dari bunga. Minyak atsiri dapat diisolasi 

menggunakan sejumlah metode isolasi. Tanaman aromatik dan rempah-

rempah umumnya digunakan dalam fitoterapi dan sebagian besar 

berhubungan dengan aktivitas minyak atsiri yang bervariasi seperti 
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antimikroba, antioksidan, antijamur, spasmolitik, karminatif, 

hepatoprotektif (Piaru et al, 2012). Minyak atsiri biji pala memiliki 

kandungan senyawa 61-88% monoterpen hydrokarbon (alfa pinen, beta 

pinen, sabinen), asam monoterpen (5-15%) (Rodianawati, Hastuti, 

Cahyanto, 2015). 

Selain itu minyak atsiri biji pala memiliki kandungan monoterpen 

hidrokarbon (alfa pinen, beta pinen, sabinen) yang lebih tinggi dari pada 

tanaman lain  

Tabel 2.2 Kandungan α pinen, β pinen, Sabinen pada tanaman 

No. Nama tanaman Monoterpen Hidrokarbon 

α pinen β pinen Sabinen 

1 Pala 1,42% 1,24% 29,44% 

2 Jintan Hitam 0,2% 0,4% 0,2% 

3 Kapulaga 0,6% - 2,5% 

4 Lada/merica 0,26% 0,69% 20,9% 

5 Mint 1,06% 0,45% 0,13% 

6 Jeruk Keprok 1,27% 0,4% - 
(Ainane et al, 2018; Hidayati, Ilmawati, Sara, 2015; Kamal et al, 2018; Lim, 2012; 

Tisserand and Young, 2014). 

 

2. Terpen/terpenoid 

  Terpen dan terpenoid merupakan komponen dari minyak atsiri yang 

banyak terdapat pada bunga, buah, biji, dan daun dari tumbuhan. Terpen 

dan terpenoid memiliki struktur dasar berupa isoprena (C5H8), dimana 

penggolongan terpen didasarkan pada jumlah isoprena yang terkandung 

dalam senyawa, diantaranya monoterpen (C10), sesquiterpen (C15), 

diterpen (C20) dan triterpen (C30) (Thakur, Wang, Michniak, 2006). 

Monoterpenoid merupakan senyawa terpenoid yang paling sederhana, 

terbentuk dari dua unit isopren dan merupakan dua komponen minyak 

atsiri yang berupa cairan tak berwarna, dan berbau harum (Robinson, 
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1995), dan  merupakan senyawa yang bersifat antifungi yang dapat 

mengganggu senyawa lipofilik pada fungi sehingga dapat mengakibatkan 

kerusakan pada sel fungi (Kardinan dan Ruhayat, 2008).  

  Senyawa monoterpen seperti α pinen, β pinen, sabinen menggangu 

membran sel dengan menghambat sintesis ergosterol, meningkatkan 

permeabilitas membran, merusak struktur protein membran, dan 

menggangu rantai respirasi dari sel jamur (Paduch et al, 2011) dan 

mengubah fungsi membran dalam proses pengangkutan senyawa-senyawa 

essensial, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan metabolik dan 

menghambat pertumbuhan atau menimbulkan kematian sel jamur (Sari dan 

Nugraheni, 2013). Selain itu senyawa tersebut juga merusak dinding sel 

jamur pada lapisan β glukan, sehingga apabila ß glukan tidak terbentuk, 

integritas struktural dan morfologi sel jamur akan mengalami lisis 

(Gubbins and Anaissie, 2009).  

  Terpen/terpenoids memiliki lipofilik yang tinggi dan berat molekul 

yang rendah dapat merusak membran sel yang menyebakan kematian atau 

menghambat sporulasi dan germinasi jamur. Serta menghambat fungsi 

transport elektron mitokondria malalui pompa proton dalam pernapasan, 

sehingga produksi ATP berkurang dan terjadi kematian sel (Nazzaro et al, 

2017). 

2.1.6 Manfaat Pala 

 Biji pala, digunakan untuk rempah-rempah dan tujuan pengobatan seperti 

karminatif, hipolipidemik, antitrombotik, agregasi antiplatelet, antijamur, 

afrodisiak, ansiogenik, anti-ulcerogenic, nematosidal, antitumor, anti-inflamasi 
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(Cho et al, 2007). Anti serangga (insektisidal), antibakteri, dan antioksidan 

(Suhirman dan Balittro, 2013). 

 Minyak atsiri pala digunakan sebagai bahan baku dalam aromaterapi, 

penyedap masakan (saus), pengawet makanan, dan bahan campuran pada 

minuman ringan (Suhirman dan Balittro, 2013). 

2.2 Candida albicans  

2.2.1 Taksonomi 

 Superkingdom : Eukaryota  

Kingdom : Fungi  

Subkingdom : Dikarya 

Phylum : Ascomycota  

Subphylum  : Saccharomycotina 

Subclass : Saccharomycetidae 

Class   : Saccharomycetes  

Ordo  : Saccharomycetales  

Family  : Saccharomycetaceae  

Genus  : Candida   

Spesies : Candida albicans 

(Gow and Yadav, 2017) 

    

 

 

        

 

 

 
    (Araujo, Henriques, Silva, 2016) 

Gambar 2.2 

Struktur Biofilm Candida albicans Hasil Scan Mikroskop Elektron  

Pseudohifa/hifa 
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2.2.2 Nama lain 

Candida stellatoide atau  Oidium albicans (Vazquez and Sobel, 2003) 

2.2.3 Morfologi dan Identifikasi 

 C. albicans yaitu organisme yang memiliki dua wujud dan bentuk secara 

simultan/dimorphic organism. Pertama adalah yeast-like state (non-invasif dan 

sugar fermenting organism). Kedua adalah fungal form memproduksi root-like 

structure/struktur seperti akar yang sangat panjang/rhizoids dan dapat memasuki 

mukosa (invasif) (Mutiawati, 2016). Candida secara morfologi mempunyai 

beberapa bentuk elemen jamur yaitu sel ragi, hifa dan pseudohifa (Kim and Berry, 

2011). 

 Jamur membentuk hifa semu/pseudohifa yang sebenarnya adalah 

rangkaian blastospora yang bercabang, juga dapat membentuk hifa sejati 

(Mutiawati, 2016). Sel ragi berbentuk bulat, oval, sampai hampir silindris, dengan 

ukuran 2-7 µ x 3-8,5 (Tyasrini, Winata, Susantina, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   (Henriques, 2007) 

    Gambar 2.3 

      Candida (a) bentuk khamir, (b) bentuk pseudohifa, (c) bentuk hifa. 

 

 C. albicans dapat tumbuh pada suhu 37°C dalam kondisi aerob atau 

anaerob. Pada kondisi anaerob, C. albicans mempunyai waktu generasi yang lebih 

panjang yaitu 248 menit dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan aerob yang 

hanya 98 menit. Walaupun C. albicans tumbuh baik pada media padat tetapi 
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kecepatan pertumbuhan lebih tinggi pada media cair dengan digoyang pada suhu 

37°C. Pertumbuhan juga lebih cepat pada kondisi asam dibandingkan dengan pH 

normal atau alkali (Kusumaningtyas, 2007). 

 

 

 

 

 
         (Gow et al, 2012) 

Gambar 2.4 

Struktur dinding sel C. albicans  

 

Komposisi primernya terdiri dari berbagai polisakarida seperti glukan, 

mannan, dan khitin. Glukan dan mannan, keduanya terutama memberi struktur sel, 

sedangkan yang terakhir, mannan, yang merupakan protein, turut berperan dalam 

membentuk antigen utama organisme (Tjampakasari, 2006). 

Lapisan luar dinding sel C. albicans terdiri dari mannoprotein yang 

terglikosilasi kuat, yang berasal dari permukaan sel. Lapisan ini terlibat dalam 

pengenalan antar sel (cell to cell recognition events), menentukan sifat permukaan 

sel dan berperan penting dalam interaksi dengan hospes (Umeyama et al, 2006; 

Bates et al, 2006) Mannoprotein ini mewakili 30—40% dari total polisakarida 

dinding sel dan menentukan sifat permukaan sel (Umeyama et al, 2006). 

Lapisan dalam terdiri dari β-glukan dan khitin. β-glukan ini merupakan 

komponen utama C. albicans, meliputi sekitar 50—60% berat dinding selnya. 

Meskipun khitin hanya meliputi 1—10% berat dinding selnya, tetapi zat ini 

merupakan konstituen dinding sel C. albicans yang penting. Khitin terdistribusi 

pada septa antara kompartemen sel independen, budding scars, dan cincin antara 
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sel induk dan tunasnya (blastospora). Kekuatan mekanis dinding sel C. albicans 

ditentukan oleh lapisan dalam ini. Selain glukan, mannan, dan khitin, dinding sel 

C.albicans juga terdiri atas protein sekitar 6-25% dan lipid sekitar 1-7% 

(Tjampakasari, 2006). 

Membran plasma jamur terutama terdiri dari ergosterol, analog dengan 

kolesterol dalam sel hewan. Karena ergosterol dan kolesterol memiliki perbedaan 

struktural yang cukup, mayoritas bahan kimia yang bertindak sebagai fungisida 

akan menargetkan biosintesis ergosterol atau porositas sel membran dan tidak 

bereaksi silang dengan sel inang (McClanahan, 2009). Membran sel terdiri dari 

lipid dan protein yang berfungsi sebagai sawar untuk mencegah perpindahan air 

atau zat larut air dari satu ruang ke ruang lainnya. Ergosterol merupakan lapisan 

sterol yang berfungsi membantu permeabilitas membran (Guyton and Hall, 2012). 

Membran protein ini memiliki aktifitas enzim seperti manan sintase, khitin 

sintase, glukan sintase, ATPase dan protein yang mentransport fosfat. Terdapatnya 

membran sterol pada dinding sel memegang peranan penting sebagai target 

antimikotik dan kemungkinan merupakan tempat bekerjanya enzim-enzim yang 

berperan dalam sintesis dinding sel (Toenjes et al, 2009). 

2.3 Kandidiasis 

2.3.1 Definisi 

 Kandidiasis atau kandidosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh 

Candida albicans atau genus kandida lainnya. Organisme ini menyerang kulit, 

kuku, membran mukosa, dan saluran pencernaan, serta dapat menyebabkan 

penyakit sistemik (Kusumaputra dan Zulkarnain, 2014). Timbulnya infeksi dapat 



15 
 

 
 

bervariasi seperti akut, subakut atau kronis ke episodik akibat tingkat 

kekambuhanya yang tinggi (Suyoso, 2011). 

2.3.2 Etiologi  

 Yang tersering sebagai penyebab ialah Candida albicans, yang dapat 

diisolasi dari kulit, mulut, selaput mukosa vagina, dan feses orang normal. 

Sebagai penyebab endocarditis kandidosis ialah C. parapsilosis dan penyebab 

kandidosis septicemia adalah C. tropikalis (Kuswadji, 2007).  

2.3.3 Epidemiologi 

 C. albicans adalah spesies jamur paling umum yang menyebabkan 

kandidiasis (Chander, 2018). Prevalensinya sangat tinggi di Negara berkembang, 

dapat ditemukan di seluruh dunia dan menyerang seluruh populasi umum, 

prevalensi laki-laki dan perempuan sama, diduga banyak terjadi di daerah tropis 

dengan kelembaban udara yang tinggi (Ramali, 2013).  

2.3.4 Patogenesis  

 Di dalam tubuh manusia Candida hidup sebagai saprofit (Sungkar dkk, 

2008). Yang ditemukan pada saluran pencernaan, saluran pernafasan, vagina, 

uretra, kulit, dan dibawah jari-jari kuku tangan dan kaki (Simatupang, 2009). Dan 

dapat berubah menjadi patogen bila terdapat faktor resiko seperti menurunnya 

imunitas, terapi antibiotik dalam jangka waktu lama, kortikosteroid, xerostomia, 

diabetes militus, dan defisiensi nutrisi (Shetti, Gupta, Charantimath, 2011). 

 Virulensi Candida meliputi semua faktor yang mempengaruhi interaksi 

dengan hospes. Bentuk jamur di dalam tubuh dianggap dapat dihubungkan dengan 

sifat jamur, yaitu sebagai saprofit tanpa menyebabkan kelainan atau bersifat 

patogen yang menyebabkan kelainan. Bentuk blastospora diperlukan untuk 
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memperbanyak populasi dan memulai suatu lesi pada jaringan, sesudah terjadi lesi 

dibentuklah hifa yang dapat melakukan penetrasi lebih dalam. Dengan proses 

tersebut terjadilah reaksi radang (Komariah dan Sjam, 2012). 

 Keutuhan kulit atau membran mukosa yang terganggu dapat memberikan 

jalan kepada Kandida untuk masuk ke dalam jaringan tubuh yang lebih dalam 

dapat menyebabkan kandidemia seperti perforasi traktus gastrointestinalis oleh 

trauma, pembedahan serta ulserasi peptikum, pemasangan kateter indwelling, 

internal feeding, dialisis peritoneal, drainase traktus urinarius, luka bakar yang 

berat, dan penyalahgunaan obat bius intravena. Kandidiasis viseral akan 

menimbulkan neutropenia yang menunjukkan peran neutrofil dalam mekanisme 

pertahanan pejamu terhadap jamur ini. Lesi viseral ditandai oleh nekrosis dan 

respons inflamatorik neutrofilik. Sel neutrofil membunuh sel jamur Candida serta 

merusak segmen pseudohifa secara in vitro. Kandida dalam sirkulasi darah dapat 

menimbulkan berbagai infeksi pada ginjal,hepar, menempel pada katup jantung 

buatan, meningitis, arthritis, dan endopthalmitis (Mutiawati, 2016). 

 Beberapa faktor yang berperan pada patogenitas dan virulensi adalah : 

1. Dinding sel 

  Dinding sel Candida adalah komponen yang berperan penting pada 

virulensi karena merupakan bagian yang berinteraksi langsung dengan sel 

hospes dan mampu berperan sebagai imunomodulator. Imunomodulator 

adalah kemampuan potensial Candida merangsang sistem imun hospes, 

dengan jalan meningkatkan atau menurunkan reaksi imun pejamu. Zat 

yang terdapat dalam dinding sel Candida seperti kitin, glukan dan 

mannoprotein merangsang respons imun rongga mulut. Komposisi utama 
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dinding sel Candida adalah mannan yaitu 15,2 – 30% dari berat kering, 

glukan 47 – 60%, sedangkan kitin 0,6 – 9%. 

2. Sekresi protein 

  Protein yang ditemukan pada medium pertumbuhan disebut protein 

ektraselular. Pada Candida protein ekstraselular yang penting untuk 

virulensi adalah secreted aspartyl proteinase (sap) dan phospholipase (pl). 

Sap menekan produksi protein hospes yang berperan pada imunitas seperti, 

albumin, hemoglobin, keratin dan sekresi IgA. Terdapat 10 gen SAP (SAP 

1-10) yang telah diidentifikasi pada Candida dan aktivitas proteolitik dari 

enzim ini dihubungkan dengan invasi ke dalam jaringan. Enzim 

fosfolipase merupakan salah satu faktor virulen yang memberikan 

kontribusi dalam mempertahankan infeksi. 

3. Sifat dimorfik Candida 

  Faktor virulensi lain adalah sifat dimorfik Candida yaitu kemampuan 

Candida berubah menjadi bentuk pseudohifa. Sifat morfologis yang 

dinamis merupakan cara untuk beradaptasi dengan keadaan sekitar. 

Terdapat dua bentuk utama Candida yaitu bentuk ragi (blastospora) dan 

bentuk pseudohifa/hifa. Dalam keadaan patogen, bentuk pseudohifa dan 

hifa lebih berperan penting pada proses penetrasi dibanding bentuk spora. 

Bentuk pseudohifa dan hifa mempunyai kemampuan penetrasi yang lebih 

tinggi dibandingkan bentuk spora. 

4. Pembentukan biofilm 

  Biofilm adalah komunitas kompleks organisme yang melekat pada 

permukaan atau mengisi matriks mikroba dan hospes untuk membentuk 
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struktur tiga dimensi. Biofilm merupakan kelanjutan adesi yang melekat 

pada permukaan gigi atau permukaan struktur keras lain di rongga mulut. 

Infeksi biofilm dapat disebabkan oleh spesies mikroba tunggal atau 

campuran bakteri dan jamur (Komariah dan Sjam, 2012). 

Selain itu, Infeksi C.albicans dapat terjadi apabila terdapat faktor 

predisposisi baik secara endogen maupun eksogen (Simatupang, 2009).  

 Faktor endogen:  

1. Perubahan fisiologik : 

a. Kehamilan, karena perubahan PH dalam vagina 

b. Kegemukan, karena banyak keringat 

c. Debilitas    

d. Iatrogenik, misal kateter intravena, kateter saluran kemih 

e. Endokrinopati, penyakit Diabetes Mellitus, gangguan gula darah 

kulit. 

f. Penyakit kronik ; Tuberkulosis, Lupus Erimatosus dengan keadaan 

umum yang buruk 

g. Pemberian antimikroba yang intensif  

h. Terapi progesterone 

i. Terapi kortikosteroid 

j. Penyalahgunaan narkotika intravena 

2. Umur : orang tua dan bayi lebih mudah terkena infeksi karena status 

imunologiknya yang tidak sempurna. 

3. Imunologik (imunodefisiensi). 
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Faktor eksogen : 

1. Iklim panas dan kelembaban menyebabkan perspirasi meningkat 

2. Kebersihan kulit 

3. Kebiasaan berendam kaki dalam air yang terlalu lama menimbulkan 

maserasi dan memudahkan masuknya jamur 

4. Kontak dengan penderita, misalnya pada trush, balonopostitis. 

2.3.5 Manifestasi Klinis 

Gambaran klinis yang terlihat bervariasi tergantung dari bagian tubuh 

mana yang terkena, dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Thrush merupakan infeksi jamur di dalam mulut. Bercak berwarna putih 

menempel pada lidah dan pinggiran mulut, sering menimbulkan nyeri. 

Bercak ini bisa dilepas dengan mudah oleh jari tangan atau sendok. Thrush 

pada dewasa bisa merupakan pertanda adanya gangguan kekebalan, 

kemungkinan akibat diabetes atau AIDS. Pemakaian antibiotik yang 

membunuh bakteri saingan jamur akan meningkatkan kemungkinan 

terjadinya thrush (Kuswadji, 2007). 

2. Perléche merupakan suatu infeksi Candida di sudut mulut yang 

menyebabkan retakan dan sayatan kecil. Bisa berasal dari gigi palsu yang 

letaknya bergeser dan menyebabkan kelembaban di sudut mulut sehingga 

tumbuh jamur (Kuswadji, 2007). 

3. Vulvovaginitis ditandai dengan keluar keputihan seperti keju yang 

berhubungan dengan vagina dan vulva, terasa nyeri, terbakar, edema, dan 

tampak eritem (Schaalkwyk et al, 2015). Pada kondisi yang berat dapat 

pula terasa nyeri sesudah miksi dan dan dispaneuria (Kuswadji, 2007). Jika 
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penyakit ini terjadi pada wanita selama masa kehamilan, maka bayinya 

akan mengalami infeksi melalui jalan lahir selama proses persalinan 

sehingga akan menimbulkan kandidiasis oral dan proses menyusui akan 

terganggu (Glenville, 2009). 

4. Balanitis atau balanopostitis : penderita mendapat infeksi karena kontak 

seksual dengan wanitanya yang menderita vulvovaginitis, lesi berupa 

erosi, pustula dengan dinding yang tipis, terdapat pada glans penis dan 

sulkus koronarius glandis (Kuswadji, 2007). 

5. Kandidiasis mukokutan kronik : penyakit ini timbul karena adanya 

kekurangan fungsi leukosit atau sistem hormonal, biasanya terdapat pada 

penderita dengan bermacam-macam defisiensi yang bersifat genetik, 

umumnya terdapat pada anak-anak. Gambaran klinis nya mirip penderita 

dengan defek poliendokrin (Kuswadji, 2007). 

6. Kandidiasis intertriginosa : Lesi di daerah lipatan kulit ketiak, lipat paha, 

intergluteal, lipat payudara, antara jari tangan atau kaki, glans penis dan 

umbilikus, berupa bercak yang berbatas tegas, bersisik, basah dan 

eritematosa. Lesi tersebut dikelilingi oleh satelit berupa vesikel-vesikel 

dan pustul-pustul kecil atau bula yang bila pecah meninggalkan daerah 

yang erosif dengan pinggir yang kasar dan berkembang seperti lesi primer 

(Kuswadji, 2007). 

7. Kandidiasis perianal : Lesi berupa maserasi seperti infeksi dermatofit tipe 

basah. Penyakit ini menimbulkan pruritus ani (Kuswadji, 2007). 

8. Kandidiasis kutis generalisata : Lesi terdapat pada glabrous skin, biasanya 

juga pada lipat payudara, intergluteal dan umbilikus. Sering disertai 
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glositis, stomatitis dan paronikia. Lesi berupa ekzematoid, dengan vesikel-

vesikel dan pustul-pustul. Penyakit ini sering terdapat pada bayi, mungkin 

karena ibunya menderita kandidiasis vagina atau mungkin karena 

gangguan imunologik (Kuswadji, 2007). 

9. Paronikia dan onikomikosis : infeksi jamur pada kuku dan jaringan 

sekitarnya ini menyebabkan rasa nyeri dan peradangan sekitar kuku. 

Kadang-kadang kuku rusak dan menebal. Hal ini sering diderita oleh 

orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dengan air (Fata A. dan M. 

Boloursaz, 2000). 

10. Diaper-rash : sering terdapat pada bayi yang popoknya selalu basah dan 

jarang diganti yang dapat menimbulkan dermatitis iritan, juga sering 

diderita neonatus sebagai gejala sisa dermatitis oral dan perianal 

(Kuswadji, 2007). 

11. Kandidisiasis granulomatosa : penyakit ini sering menyerang anak-anak, 

lsi berupa papul kemerahan tertutup krusta tebal berwarna kuning 

kecoklatan dan melekat erat pada dasarnya. Krusta ini dapat menimbul 

seperti tanduk sepanjang 2 cm, lokalisasinya sering terdapat di wajah, 

kepala, kuku, badan, tungkai, dan faring  

2.3.6 Diagnosis 

 Untuk menegakkan diagnosis kandidiasis dapat dilakukan pemeriksaan 

penunjang diantaranya : 
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1. Pemeriksaan langsung 

Kerokan kulit atau usapan mukokutan diperiksa dengan larutan KOH 

10% atau dengan pewarnaan gram, terlihat sel ragi, blastospora, atau hifa 

semu. 

2. Pemeriksaan biakan 

Bahan yang akan diperiksa ditanam dalam agar dekstrosa glukosa 

Sabouraud, dapat pula agar ini dibubuhi antibiotik (kloramfenikol ) untuk 

mencegah pertumbuhan bakteri. Perbenihan disimpan dalam suhu kamar 

atau lemari suhu 37 
0
C, koloni tumbuh setelah 24-48 jam, berupa yeast like 

colony. Identifikasi Candida albicans dilakukan dengan membiakkan 

tumbuhan tersebut pada corn meal agar (Kuswadji, 2007). 

3. Pemeriksaan histopatologi 

Diwarnai dengan PAS (Periodic Acid Schiff) ditemukan subcorneal 

pustul (Widasmara, 2018). 

2.3.7 Pengobatan 

A. Menghindari atau menghilangkan faktor predisposisi 

B. Topikal 

1. Larutan ungu gentian ½-1 % untuk selaput lendir, 1-2 % untuk 

kulit, dioleskan sehari 2 kali selama 3 hari  

2. Nistatin: berupa krim, salap, emulsi 

3. Amfoterisin B  

4. Grup azol antara lain :  

- Mikonazol 2% berupa krim atau bedak  

- Klotrimazol 1% berupa bedak, larutan dan krim  
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- Tiokonazol, bufonazol, isokonazol  

- Siklopiroksolamin 1% larutan, krim  

- Antimikotik lain yang berspektrum luas  

C.  Sistemik :  

1. Tablet nistatin untuk menghilangkan infeksi fokal dalam saluran 

cerna, obat ini tidak diserap oleh usus. 

2. Amfoterisin B diberikan intravena untuk kandidosis sistemik. 

3. Kandidosis vaginalis dapat diberikan klotrimazol 500 mg per 

vaginam dosis tunggal, sistemik dapat diberikan ketokonazol 

2x200 mg selama 5 hari atau dengan itrakonazol 2x200 mg dosis 

tunggal atau dengan flukonazol 150 mg dosis tunggal.  

4. Itrakonazol : bila dipakai untuk kandidosis vulvovaginalis, dosis 

untuk orang dewasa 2x100 mg sehari, selama 3 hari (Kuswadji, 

2007). 

D. Khusus 

1. Kandidiasis intertriginosa : pengobatan ditujukan menjaga kulit 

tetap kering dengan penambahan bedak nistatin topical, klotrimazol 

atau mikonazol 2x sehari. Pasien dengan infeksi yang luas 

ditambahkan flukonazol oral 100 mg selama 1-2 minggu atau 

itrakonazol oral 100 mg 1-2 minggu (Widasmara, 2018). 

2. Diaper-rash : mengurangi waktu area diaper terpapar kondisi panas 

dan lembab. Pengeringan udara, sering mengganti diaper dan selalu 

menggunakan bedak bayi atau pasta zinc oxide merupakan 

tindakan pencegahan yang adekuat. Terapi topikal yang efektif 
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yaitu dengan nistatin, amfoterisin B, mikonazol atau klotrimazol 

(Widasmara, 2018). 

3. Paronikia : pengobatan dengan obat topikal biasanya tidak efektif 

tetapi dapa dicoba pada paronikia yang kronis. Solusio kering atau 

solusio antifungi dapat digunakan. Terapi oral yang dianjurkan 

dengan itrakonazol atau terbinafine (Widasmara, 2018). 

2.3.8 Prognosis 

 Umumnya baik, tergantung pada berat ringanya faktor predisposisi 

(Kuswadji, 2007), dan faktor sistem imun tubuh setiap individu (Moini, 2013). 

2.4 Antifungi 

2.4.1 Mekanisme Kerja Antifungi 

 Antijamur merupakan suatu senyawa baik itu alami, semi-sintesis maupun 

sintesis yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan dari 

mikroorganisme tanpa mencedarai host. Menurut Chambers (2006), Senyawa 

antijamur yang dihasilkan dari metabolit sekunder beberapa tanaman dapat 

menyebabkan kerusakan dinding sel, perubahan permeabilitas sel, perubahan 

protein dan asam nukleat, penghambatan kerja enzim, dan dapat menghambat 

sintesis asam nukleat atau protein. Hal ini dapat mengawali terjadinya perubahan 

menuju matinya sel jamur tersebut. 

1. Kerusakan pada dinding sel 

 Dinding sel merupakan penutup pelindung bagi sel, juga berpartisipasi 

di dalam proses-proses fisiologis tertentu. Struktur dinding sel dapat 

dirusak dengan cara menghambat pembentukannya atau mengubahnya 

setelah selesai terbentuk. 
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2. Perubahan permeabilitas membran sel 

 Membran sitoplasma mempertahankan dan mengatur aliran keluar 

masuknya bahan-bahan tertentu di dalam sel. Membran sel 

mempertahankan integritas komponen-komponen seluler. Kerusakan pada 

membran ini akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan atau 

matinya sel. 

3. Perubahan molekul protein dan asam nukleat 

 Hidup suatu sel bergantung pada terpeliharanya molekul-molekul 

protein dan asam nukleat dalam keadaan ilmiahnya. Kondisi atau substansi 

yang dapat mengubah keadaan ini, yaitu mendenaturasikan protein dan 

asam nukleat sehingga dapat merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. 

Suhu tinggi dan konsentrasi pekat berbagai zat kimia dapat mengakibatkan 

denaturasi irreversible komponen-komponen yang vital ini. 

4. Penghambat kerja enzim 

 Berbagai macam enzim di dalam sel merupakan sasaran potensial bagi 

suatu agen penghambat. Banyak zat kimia yang telah diketahui dapat 

mengganggu reaksi biokimiawi suatu enzim. Penghambatan ini dapat 

mengakibatkan terganggunya metabolisme sel sehingga sel tersebut bisa 

mati. 

5. Penghambat sintesis asam nukleat dan protein 

 Gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau fungsi DNA, 

RNA, dan protein dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel, karena 

zat-zat tersebut memiliki peranan penting dalam proses mempertahankan 

kehidupan suatu sel yang normal. 
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2.5 Uji kepekaan terhadap antifungi 

2.5.1 Metode Dilusi 

 Metode dilusi yang digunakan bertujuan untuk menentukan konsentrasi 

minimal antimikroba untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme. Hal ini 

dapat dicapai dengan pengenceran antimikroba baik di media agar atau broth 

(Lalitha MK dan Thomas MK, 2009). 

2.6 Cara Penyulingan Minyak Atsiri 

 Pekerjaan utama penyulingan adalah mengisolasi atau mengeluarkan 

minyak atsiri dari bahan tanaman yang berbau. Proses lepasnya minyak atsiri ini 

hanya dapat terjadi dengan hidrodifusi atau penembusan air pada jaringan-

jaringan tanaman. Biasanya proses difusi berlangsung sangat lambat. Untuk 

mempercepat proses difusi maka sebelum penyulingan dilakukan bahan tanaman 

harus diperkecil dengan cara dipotong-potong, atau digerus. Pemotongan atau 

penggerusan merupakan upaya mengurangi ketebalan bahan hingga difusi dapat 

terjadi (Sastrohamidjojo, 2004). 

 Dalam perkembangan pengolahan minyak atsiri dikenal tiga macam 

penyulingan, yaitu: 

1. Penyulingan dengan air (water distillation) 

Metode penyulingan dengan air merupakan metode paling sederhana 

jika dibandingkan dua metode penyulingan yang lain. Pada metode ini, bahan 

yang akan disuling dimasukkan dalam ketel suling yang telah diisi air. Dengan 

begitu, bahan bercampur langsung dengan air. Selain metodenya sangat 

sederhana, bahan ketel pun relatife mudah didapatkan. Pada metode ini, 

perbandingan jumlah air perebus dan bahan baku dibuat berimbang, sesuai 
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kapasitas ketel. Bahan yang telah mengalami proses pendahuluan seperti 

perajangan dan pelayuan dimasukkan dan dipadatkan. Selanjutnya ketel 

ditutup rapat agar tidak terdapat celah yang mengakibatkan udara keluar. 

Uap yang dihasilkan dari perebusan air dan bahan dialirkan melalui 

pipa menuju ketel kondensator yang mengandung air dingin sehingga terjadi 

pengembusan (kondensasi). Selanjutnya, air dan minyak ditampung dalam 

tangki pemisah. Pemisahan air dan minyak dilakukan berdasarkan perbedaan 

berat jenis. Metode penyulingan ini baik digunakan untuk penyulingan bahan 

berbentuk tepung dan bunga-bungaan.  

2. Penyulingan dengan uap dan air (water and steam distillation) 

Metode ini disebut juga dengan system kukus. Pada metode 

pengukusan ini, bahan diletakkan atas piringan atau plat besi berlubang seperti 

ayakan (sarangan) yang terletak beberapa sentimeter diatas permukaan air. 

Pada prinsipnya, metode penyulingan ini menggunakan uap bertekanan 

rendah. Dibandingkan dengan cara pertama (water distillation), perbedaannya 

hanya terletak pada pemisahan bahan dan air. Namun, penempatan keduanya 

masih dalam satu ketel suling. Air dimasukkan kedalam dasar ketel hingga 1/3 

bagian ketel. Selanjutnya, bahan dimasukkan kedalam ketel suling hingga 

padat dan ketel ditutup rapat. Saat air direbus dan mendidih, uap yang 

terbentuk akan melalui sarangan lewat lubang-lubang kecil dan melewati 

celah-celah bahan. Minyak atsiri dalam bahan pun akan ikut bersama uap 

panas tersebut melalui pipa menuju ketel kondensator. Selanjutnya, uap air 

dan minyak akan mengembun dan ditampung dalam tangki pemisahan. 

Pemisahaan air dan minyak atsiri dilakukan berdasarkan berat jenis.  
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Keuntungan dari metode ini yaitu penetrasi uap terjadi secara merata 

kedalam jaringan bahan dan suhu dapat dipertahankan sampai 1000 C. Lama 

penyulingan relatife lebih singkat, rendemen minyak lebih besar, dan mutunya 

lebih baik jika dibandingkan dengan minyak hasil dari sistem penyulingan 

dengan air. 

3. Penyulingan dengan uap 

Pada sistem ini, air sebagai sumber uap panas terdapat dalam “boiler” 

yang letaknya terpisah dari ketel penyulingan. Uap yang dihasilkan 

mempunyai tekanan lebih tinggi dari tekanan udara luar. Proses penyulingan 

dengan uap ini jika digunakan untuk menyuling bahan baku minyak atsiri 

berupa kayu, kulit batang, maupun biji-bijian yang relatife keras (Armando, 

2009). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, Ilmawati, Sara, 

(2015), Untuk minyak atsiri biji pala tidak dilakukan metode penyulingan uap 

dikarenakan menyebabkan kemungkinan terikutnya minyak lemak sehingga 

mengurangi mutu dari minyak atsiri tersebut. Dengan menggunakan metode 

penyulingan dihasilkan minyak atsiri yang dianalisis menggunakan GC-MS 

(Gas Chromatoghraphy-Mass Spectrometri) yaitu metode pemisahan senyawa 

organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi 

gas (GC) untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan 

spektrometri massa (MS) untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. 
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Tabel 2.2 Komposisi kimia biji pala hasil penelitian 
Komponen Tekanan atmosferik Tekanan 

vakum  (40 

mesh 4,5 jam) 
 40 mesh 

 4,5 jam 3 jam 6 jam 

α-pinen 1,30 % 0,89% 1,42% 0,58% 

Sabinen 24,21% 21,86% 29,44% 13,98% 

β-pinen 1,71% 1,04% 1,24% 1,44% 

     (Hidayati, Ilmawati, Sara, 2015). 
 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakhrur Rajih, tahun 

2015 di Universitas Islam Bandung yang berjudul “AKTIVITAS ANTIFUNGI 

EKSTRAK ETANOL BIJI PALA (Myristica fragrans Houtt.) TERHADAP 

Candida albicans” dengan menggunakan berbagai macam konsentrasi esktrak 

etanol biji pala 1,56 %, 3,125%, 6,25%, 12,5%, 25%, 50%. Berdasarkan hasil 

pengujian diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol biji pala memberikan aktivitas 

antijamur pada Candida albicans dengan diameter hambat terbesar pada 

konsentrasi uji 12,5% yaitu 0,84 cm sedangkan diameter hambat terkecil pada 

konsentrasi 25% dengan diameter 0,56 cm. 

Pada konsentrasi uji 3,125% dan 1,56% tidak terdapat diameter hambat. 

Untuk memperoleh nilai Kadar Hambat Minimal (KHM) yang lebih tepat maka 

dilakukan pengamatan lebih lanjut pada konsentrasi 3,125% - 6,25%. Uji lanjut 

yang dilakukan dengan cara pengenceran konsentrasi dari konsentrasi 6,25% 

menjadi 5% dan 4%. Ekstrak etanol biji pala masih menghambat pertumbuhan 

Candida albicans pada konsentrasi 5% dengan diameter hambat sebesar 0,57 cm 

dan pada konsentrasi 4% sebesar 0,86 cm, jadi KHM ekstrak biji pala yaitu pada 

konsentrasi 4%. 

Penelitian ini menggunakan metode/proses ekstraksi maserasi, dimana 

salah satu kelemahan dari metode ini yaitu hasil bahan yang diesktraski berwarna 
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pekat dan kental (viskositas tinggi), dimana viskositas yang tinggi menyebabkan 

ekstrak sulit berdifusi melalui agar dan menghasilkan diameter hambat yang tidak 

maksimal. Sedangkan, hasil bahan dari penyulingan (Destilasi) berwarna jernih 

kekuningan dengan aroma khas pala yang kuat (Hidayati, Ilmawati, Sara, 2015). 

 

 


