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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi jamur termasuk dalam salah satu kasus yang paling besar di Indonesia. 

Hal tersebut dikarenakan Indonesia termasuk negara yang beriklim tropis dengan 

kelembaban dan suhu yang tinggi sehingga memungkinkan tumbuhnya 

mikroorganisme dengan sangat baik. Salah satunya mikroorganisme yang dapat 

tumbuh subur adalah jamur. Jamur Candida albicans termasuk salah satu jamur 

yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Berdasarkan data sekitar 85-

95% infeksi kandidiasis disebabkan oleh Candida albicans (Maharani, 2012).  

Candida albicans dikenal sebagai jamur dimorfik yang secara normal ada 

pada saluran pencernaan, saluran pernafasan bagian atas dan mukosa genital pada 

mamalia tetapi populasi yang meningkat dapat menimbulkan penyakit. Jamur 

Candida albicans dianggap sebagai spesies patogen dan menjadi penyebab utama 

kandidiasis. Candida albicans merupakan jamur opportunistik penyebab 

sariawan, lesi pada kulit, dan vulvavaginistis (Pangalinan, 2012). Perkiraaan 

insidensi tahunan dari mikosis infasive Candida adalah 72 sampai 228 infeksi per 

juta populasi. Hasil Susenas tahun 2007 menunjukkan, di Indonesia sendiri 

keluhan sakit yang diderita penduduk Indonesia sebesar 28,15%. Berdasarkan 

jumlah tersebut ternyata 65,01% memilih pengobatan dengan menggunakan obat 

kimia dan 38,30% lainnya memilih menggunakan obat tradisional (Chandra, 

2011). 
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Salah satu agen antifungi yang sering digunakan dalam pengobatan 

kandidiasis adalah Ketokonazol atau fluconazol (Antika, 2014). Pemakaian 

Ketokonazol pada penderita gangguan hepar tidak dianjurkan, karena bersifat 

hepatotoksik. Selain itu, penggunaan obat tersebut jika tidak sesuai dosis dapat 

membuat jamur Candida albicans resisten, resistensi pada obat menimbulkan efek 

samping bagi manusia seperti alergi, iritasi, dan mual karena terjadi penumpukkan 

senyawa toksik (Antika, 2014). Temuan ini menjadi landasan untuk mencari 

alternatif pengobatan yang baru dengan aktivitas antifungi yang lebih baik dan 

toksisitas yang lebih rendah. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai 

antifungi adalah  sawo manila (Manilkara zapota), hal ini sejalan dengan 

informasi penelitiaan (Sari, 2014) menggunakan ekstrak daun sawo manila 

(Manilkara zapota) terhadap diameter zona hambat Fusarium solani. Berdasarkan 

penelitian tersebut diketahui bahwa ekstrak daun sawo manila (Manilkara zapota) 

mampu menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans sebesar 43,53% pada 

konsentrasi 50%.  

Hampir seluruh bagian dari tanaman sawo dapat dimanfaatkan. Salah satunya 

adalah bagian daun. Daun sawo manila mengandung senyawa fitokimia, alkaloid, 

flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, dan glikosida yang telah diketahui 

mempunyai aktifitas antifungi atau antibakteri (Prihardini, 2015). Beberapa kajian 

empiris yang mengkaji tentang zona hambat telah banyak dilakukan. Diantaranya 

adalah Ningrum (n.d), yang membahas tentang zona hambat bakteri E.coli 

menggunakan ekstrak daun sawo. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

pengunaan ekstrak daun dapat menghasilkan zona hambat bakteri E.coli. 
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Penelitian daun sawo sebagai antibakteri juga dilaporkan oleh University of 

Rajshahi, Bangladesh. Berdasarkan penelitian tersebut  terdapat daya hambat 

ekstrak daun sawo sebesar 6-9 mm terhadap pertumbuhan beberapa bakteri Gram 

positif maupun Gram negatif seperti Streptococcus agalactiae, Bacillus cereus, 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan Shigella dysentriae (Mufti, 

2017). Penelitian lain dengan hasil serupa ditunjukkan oleh Sari (2014). Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa ekstrak daun sawo dapat menghambat jamur 

Fusarium solanum. Kandungan flavonoid dalam daun sawo mempunyai aktivitas 

antikapang dan khamir dengan mengganggu pembentukan pseudohifa selama 

proses pathogenesis, sedangkan saponin dapat mempengaruhi perubahan 

permeabilitas membran kapang. Senyawa tannin menghambat sintesis kitin yang 

digunakan untuk pembentukan dinding sel pada kapang dan merusak membran sel 

sehingga pertumbuhan kapang terhambat.  

Disisi lain, penelitian yang membahas antifungi Candida albicans juga banyak 

ditemukan. Murniana (2011) menjelaskan pada hasil penelitiannya bahwa ekstrak 

Plumeria alba mampu menghasilkan zona hambat jamur Candida albicans. Selain 

itu, sebuah penelitian oleh Lutfiyanti (2012) yang menggunakan ekstrak Gelidium 

latiolium menunjukkan hasil serupa, yakni ada pengaruh ekstrak Gelidium 

latiolium terhadap diameter zona hambat jamur Candida albicans sebesar 8mm. 

Berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa zona hambat Candida albicans 

dan penggunaan ektrak daun sawo memberikan pengaruh yang kuat dan positif. 

Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan 
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dari perbedaan konsentrasi ekstrak daun sawo sebagai upaya menghambat 

pertumbuhan jamur Candida albicans. 

Selain pertimbangan empiris melalui sejumlah penelitian yang dilakuan, 

penggunaan daun sawo dalam sebuah kajian penelitian juga berkontribusi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang diketahui, banyak 

masyarakat yang memiliki tanaman sawo yang juga dapat dimanfaatkan sebagai 

antibakteri atau antifungi alami. Selama ini masyarakat hanya memanfaatkan buah 

dari tanaman sawo, tanpa mengetahui kegunaan dari daun dari tanaman sawo. 

Disamping itu, terkait dengan sumber belajar biologi temuan penelitian sejenis ini 

dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah wawasan tentang klasifikasi 

jamur dalam bentuk leaflet.  

Penelitian pendahulu menyebutkan perbedaan konsentrasi ekstrak dalam 

menentukan diameter zona hambat. Konsentrasi ekstrak daun sawo (Manilkara 

zapota) yang akan digunakan dalam uji selajutnya ditentukan setelah uji 

pendahuluan. Konsentrasi yang digunakan dalam uji pendahuluan akan diambil 

dari konsentrasi yang mampu menghambat pertumbuhan Candida albicans. Uji 

pendahuluan dimulai dari konsentrasi terendah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 

70%, 80%, 90% dan 100%. Berdaskan uji pendahuluan, berbagai konsentrasi 

ekstrak daun sawo tidak mampu menghasilkan zona hambat pada jamur Candida 

albicans. 

Merujuk pada uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  

tentang perbedaan pemberian konsentrasi ekstrak daun sawo terhadap jamur 

Candida albicans. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Pengaruh 
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Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Sawo (Manilkara zapota) terhadap 

Diameter Zona Hambat  Jamur Candida albicans sebagai Sumber Belajar 

Biologi”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan iraian yang terdapat di latar belakang masalah, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini, adalah : 

a. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun sawo 

(Manilkara zapota) terhadap zona hambat jamur Candida albicans? 

b. Pada konsentrasi berapakah ekstrak sawo (Manilkara zapota) yang paling 

optimal  terhadap zona hambat jamur Candida albicans? 

c. Bagaimanakah pemanfaatkan informasi yang terkuak dalam penelitian ini 

sebagai sumber belajar  Biologi yang disajikan dalam bentuk leaflet? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan ada tidaknya pengaruh pemberian berbagai konsentrasi 

ekstrak daun  sawo (Manilkara zapota) terhadap diameter zona hambat jamur 

Candida albicans. 

b. Menentukan konsentrasi  ekstrak daun sawo (Manilkara zapota) yang paling 

optimal terhadap diameter zona hambat jamur Candida albicans. 

c. Mendeskripsikan hasil penelitian sebagai sumber belajar Biologi yang 

disajikan dalam bentuk leaflet. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian yang akan diperoleh diharapkan dapat: 

a. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Informasi yang terkuak dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar dalam bidang lingkungan hidup maupun kajian tentang penyakit yang 

disebabkan oleh jamur. Penelitian ini dapat dihubungkan dengan materi kelas 

X SMA/MA dengan KD 3.6 “Menerapkan prinsip klasifikasi untuk 

menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri dan bentuk  melalui pengamatan 

secara teliti dan sistematis” dan KD 4.6 “Menyajikan data tentang ciri-ciri 

dan peran jamur  dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam 

bentuk laporan tertulis”. 

b. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan daun sawo  

sebagai alternatif obat tradisional yang ekonomis untuk mengobati penyakit 

yang  disebabkan oleh jamur Candida albicans. 

c. Manfaat Teoritis  

Menambah khasanah keilmuan mengenai pemanfaatan daun sawo sebagai 

alternatif obat dan juga dapat sebagai terapan keilmuan pada mata kuliah 

Pengobatan Tradisional. 

  



7 
 

 
 

1.5 Batasan Penelitian  

a. Penelitian ini menggunakan bahan berupa daun sawo (Manilkara zapota) 

dengan ciri-ciri daun sawo tunggal terletak berseling, sering mengumpul pada 

ujung ranting. Helai daun bertepi rata sedikit berbulu, hijau tua mengkilap, 

bentuk bundar telur jorong sampai agak lanset 1,5x 3,5-15 cm, pangkal dan 

ujungnya bentuk baji, bertangkai 1-3, 5 cm, tulang daun utama menonjol disisi 

sebelah bawah, yang berada di area Materia Medica Batu.  

b. Konsentrasi ekstrak daun sawo (Manilkara zapota) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 

100%. 

c. Media biakan jamur Candida albicans diperoleh dari Institut Pertanian Bogor. 

d. Parameter yang yang diamati dalam penelitian ini ialah nilai besaran zona 

hambat yang terbentuk oleh ekstrak daun sawo (Manilkara zapota)dengan 

konsentrasi yang berbeda. 

e. Hasil penelitian ini akan dijadikan sumber belajar biologi dalam bentuk 

leaflet. 

 

1.6 Definisi Istilah  

a. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun 

benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh 

terhadap orang lain (Poerwardaminta, 2003). 
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b. Konsentrasi adalah takaran yang digunakan untuk menyatakan berapa 

kuantitas zat terlarut dalam suatu larutan dan dinyatakan dalam bentuk persen 

(Alam, 2012). 

c. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang didapat dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani mengunakan pelarut sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk 

yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Depkes RI, 2000).  

d. Daun sawo adalah bagian dari pohon sawo yang memiliki morfologi daun 

tunggal terletak berseling, sering mengumpul pada ujung ranting. Helai daun 

bertepi rata sedikit berbulu, hijau tua mengkilap, bentuk bundar telur jorong 

sampai agak lanset 1,5x 3,5-15 cm, pangkal dan ujungnya bentuk baji, 

bertangkai 1-3, 5 cm, tulang daun utama menonjol disisi sebelah bawah 

(Balerdi et al. 2005). 

e. Diameter adalah garis lurus melalui titik tengah lingkaran dari satu sisi ke sisi 

lainnya (KBBI). 

f. Zona hambat merupakan tempat dimana bakteri terhambat pertumbuhannya 

akibat antibakteri atau antimikroba (Novillia, 2008). 

g. Candida albicans dikenal sebagai jamur dimorfik yang secara normal ada 

pada saluran pencernaan, saluran pernafasan bagian atas dan mukosa genital 

pada mamalia tetapi populasi yang meningkat dapat menimbulkan masalah. 

Jamur Candida albicans dianggap sebagai spesies patogen dan menjadi 

penyebab utama kandidiasis. Candida albicans merupakan jamur 
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opportunistik penyebab sariawan, lesi pada kulit, vulvavaginistis (Pangalinan, 

2012). 

h. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat  dimanfaatkan  oleh  siswa  

untuk  mempelajari  bahan  dan pengalaman  belajar  sesuai  dengan  tujuan  

yang  hendak  dicapai. Sumber belajar disini meliputi, orang, alat dan bahan, 

aktivitas, dan lingkungan (Sanjaya, 2010) 


