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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jamur merupakan salah satu penyebab infeksi pada penyakit terutama di 

negara-negara tropis. Penyakit kulit akibat jamur merupakan penyakit kulit yang 

sering muncul di tengah masyarakat Indonesia. Iklim tropis dengan kelembaban 

udara yang tinggi di Indonesia sangat mendukung pertumbuhan jamur. Banyaknya 

infeksi jamur juga didukung oleh masih banyaknya masyarakat Indonesia yang 

berada di bawah garis kemiskinan sehingga masalah kebersihan lingkungan, 

sanitasi dan pola hidup sehat kurang menjadi perhatian dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat Indonesia (Hare, 1993). 

Jamur yang dapat menyebabkan infeksi antara lain Candida albicans dan 

Trichophyton rubrum. Candida albicans adalah suatu ragi lonjong, bertunas yang 

menghasilkan pseudomiselium baik dalam biakan maupun dalam jaringan 

maupun eksudat. Ragi ini adalah anggota flora normal selaput mukosa saluran 

pernafasan, saluran pencernaan, dan genitalia wanita. Pada genitalis wanita 

Candida albicans menyebabkan vulvovaginitis yang menyerupai sariawan tetapi 

menimbulkan iritasi, gatal yang hebat, dan pengeluaran sekret. Hilangnya pH 

asam merupakan predisposisi timbulnya vulvovaginitis kandida. Dalam keadaan 

normal pH yang asam dipertahankan oleh bakteri vagina (Jawetz et al., 1986). 

Candida albicans dapat tumbuh secara optimum pada pH 4, tetapi juga dapat 

tumbuh antara pH 3-7 (Anonim, 2010). 
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 Penyakit yang disebabkan oleh Candida dikenal dengan kandidiasis. 

Kandidiasis adalah suatu penyakit jamur yang bersifat akut dan sub akut yang 

disebabkan oleh spesies Candida, biasanya oleh Candida albicans dan dapat 

mengenai kulit mulut, vagina, kuku, kulit, bronki, atau paru–paru. Penyakit ini 

ditemukan diseluruh dunia dan dapat menyerang semua umur baik laki–laki 

maupun perempuan (Kuswadji, 1987).  

Trichophyton rubrum adalah salah satu spesies jamur yang menyebabkan 

dermatofitosis. Dermatofitosis adalah penyakit jamur yang menyerang jaringan 

yang mengandung zat tanduk (keratin) pada kuku, rambut dan stratum korneum 

pada epidermis, yang disebabkan oleh golongan jamur dermatofita. Jamur 

dermatofita tersebut digolongkan dalam tiga genus, yaitu Microsporum, 

Trichophyton, dan Epidermophyton. Perbedaan antara ketiga genera tersebut 

didasarkan pada penampilan spora dan hifa. Jamur Trichophyton rubrum 

merupakan rata-rata penyebab infeksi di Indonesia (Kuswadji,1983; Volk dan 

Wheeler, 1990). 

Dalam usaha yang berkesinambungan untuk memperbaiki obat-obatan 

modern, para peneliti mengubah perhatian penelitian ke obat tradisional sebagai 

petunjuk baru untuk mengembangkan obat yang lebih baik untuk melawan 

infeksi. Penelitian dilakukan untuk menemukan antibiotik baru yang lebih efektif 

melawan penyakit klinis yang disebabkan bakteri, jamur, dan virus (Hoffmann et 

al., 1993). 

Indonesia merupakan sebuah negara dengan kekayaan sumber daya alam 

yang melimpah. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah 
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tanaman Phyllanthus acidus (L) Skells yang lebih dikenal sebagai ceremai. Di 

Indonesia, tanaman ceremai banyak dijumpai di beberapa daerah, sehingga 

tanaman ini sangat mudah diperoleh dan dapat dimanfaatkan.  Tanaman ceremai 

mempunyai kandungan kimia yang aktivitasnya sebagai antibakteri. Salah satu 

kandungan yang terdapat dalam tanaman ini adalah polifenol (Hutapea, 1991). 

Kelompok-kelompok utama bahan kimia yang dapat memberikan aktivitas 

antimikroba salah satunya adalah fenol dan turunan persenyawaan dari fenol 

(Pelczar dan Chan, 1988). 

Tanaman ceremai mempunyai khasiat sebagai hepatoprotector (Lee et 

al., 2006), antibakteri, dan antijamur (Melendez dan Capriles, 2006; Satish et al., 

2007; Jagessar et al., 2008). Hasil penelitian Jagessar et al., (2008) menunjukkan 

bahwa ekstrak etil asetat daun ceremai mampu menghambat pertumbuhan 

Candida albicans dengan zona hambat terhadap pertumbuhan yaitu 18 mm2 

dengan metode difusi.  

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

menguji aktivitas antijamur ekstrak etil asetat buah ceremai (Phyllanthus acidus 

(L.) Skeels)  terhadap jamur Candida albicans dan Trichophyton rubrum sehingga 

dapat dijadikan sebagai acuan pengobatan tradisional untuk pengobatan penyakit 

yang disebabkan oleh jamur. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 
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1. Apakah ekstrak etil asetat buah ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeel) 

memiliki aktivitas antijamur terhadap Candida albicans dan Trichophyton 

rubrum ? 

2. Senyawa apakah yang terkandung dalam ekstrak etil asetat buah ceremai 

(Phyllanthus acidus (L.) Skeel) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menentukan aktivitas antijamur ekstrak etil asetat buah ceremai (Phyllanthus 

acidus (L.) Skeel) terhadap Candida albicans dan Trichophyton rubrum. 

2. Menentukan senyawa yang terkandung dalam ekstrak etil asetat buah ceremai 

(Phyllanthus acidus (L.) Skeel). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeel)) 

a. Klasifikasi dari tanaman ceremai: 

Menurut Hutapea (1991), tanaman ceremai dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

  Divisio  : Spermatophyta 

 Sub divisio  : Angiospermae 

 Classis   : Dicotyledoneae 

 Ordo   : Euphorbiales 

 Familia  : Euphorbiaceae 

 Genus   : Phyllanthus 

 Species  : Phyllanthus acidus (L.) Skeels  
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b. Khasiat 

Tanaman ceremai mempunyai khasiat sebagai hepatoprotective (Lee et al., 

2006), antibakteri, dan antijamur (Melendez dan Capriles, 2006; Satish et al., 

2007; Jagessar et al., 2008). Daun ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) 

berkhasiat untuk urus-urus dan obat mual. Akar ceremai digunakan untuk obat 

asma dan daun muda untuk obat sariawan (Hutapea,1991).  

Daun ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) telah terbukti memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan 

Candida albicans (Jagessar et al., 2008). Daun ceremai (Phyllanthus acidus  (L.) 

Skeels) juga berkhasiat sebagai peluruh dahak (ekspektoran) (Anonim, 1989). Buah 

ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) juga telah terbukti memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli multiresisten 

(Laksono, 2010) 

c. Kandungan kimia  

Daun, kulit, batang, dan kayu Phyllanthus acidus mengandung polifenol, 

saponin, flavonoid, dan tanin, di samping itu kayunya juga mengandung alkaloid 

(Hutapea,1991). Buah Phyllanthus acidus mengandung polifenol (Prasetya, 

2010). 

2.  Metode Ekstraksi 

 Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif 

yang larut dalam cairan penyari. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik 

jika permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin luas 

(Anonim, 1986). 
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  Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua pelarut diuapkan dan serbuk yang tersisa 

diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Anonim, 2000). 

 Metode dasar penyarian ada beberapa yaitu maserasi, perkolasi, dan 

soxhletasi. Pemilihan dalam metode penyarian tersebut sebaiknya disesuaikan 

dengan kepentingan untuk memperoleh sari yang baik (Anonim, 1986). Pada 

penelitian ini menggunakan metode penyarian dengan cara maserasi. Istilah 

maceration berasal dari bahasa Latin macerare, yang artinya merendam. Maserasi 

yaitu proses penyarian dengan cara merendam simplisia dalam penyari sampai 

meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan 

melarut. Serbuk simplisia yang akan disari ditempatkan pada wadah bejana 

bermulut besar, ditutup rapat kemudian dikocok berulang-ulang sehingga 

memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan serbuk simplisia. Maserasi 

biasanya dilakukan pada temperatur 15-20°C dalam waktu 3 hari sampai bahan-

bahan yang larut akan melarut (Ansel, 1989). 

 Maserasi merupakan metode penyarian yang sangat sederhana dan paling 

banyak digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia yang 

halus. Remaserasi merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Anonim, 2000). 
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3.  Jamur  

a. Definisi Jamur  

 Jamur berbentuk sel atau benang bercabang, mempunyai dinding dari 

selulosa atau kitin atau keduanya, mempunyai protoplasma yang mengandung 

satu atau lebih inti, tidak mempunyai klorofil, dan berkembang biak secara 

aseksual, seksual, atau keduanya (Gandahusada et al.,1992). Beberapa jamur 

meskipun saprofit, dapat juga menyerang inang yang hidup lalu tumbuh dengan 

subur sebagai parasit dan jamur menimbulkan penyakit pada tumbuhan, hewan, 

termasuk manusia, tidak kurang dari 100 spesies yang patogen terhadap manusia 

(Pelczar dan Chan, 1988). 

b. Morfologi Jamur  

 Jamur terdiri dari kapang dan khamir. Kapang merupakan fungi yang 

berfilamen dan multiseluler, khamir berupa sel tunggal dengan pembelahan sel 

melalui pertunasan (Pratiwi, 2008).  

c. Reproduksi Jamur  

 Jamur berkembang biak dengan cara aseksual (membelah diri, bertunas) atau 

seksual (spora) (Entjang, 2003). 

d. Penanaman Jamur  

 Jamur dapat ditanam pada medium padat atau cair dalam tabung atau petri. 

Pertumbuhan jamur pada umumnya lambat dibanding pertumbuhan bakteri, 

sehingga jika dalam penanaman terdapat bakteri dan jamur maka bakteri akan 

menutupi permukaan media sebelum jamur sempat tumbuh. Pada dasarnya jamur 
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mempunyai keasaman yang lebih besar dibanding dengan bakteri (Mulja et al., 

1983). 

e. Media  

 Media adalah kumpulan zat-zat anorganik maupun organik yang digunakan 

untuk menumbuhkan bakteri dengan cara tertentu dalam pemeriksaan 

laboratorium mikrobiologi. Penggunaan media ini sangat penting yaitu untuk 

isolasi, identifikasi maupun diferensiasi (Anonim, 1987).  

f. Candida albicans  

1) Klasifikasi  

Menurut Frobisher and Fuert's (1983), Candida albicans dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut :  

Divisio  : Thallophyta  

Sub divisio  : Fungi  

Classis  : Ascomycetes  

Ordo  : Moniliales  

Familia  : Crytoccocaceae  

Sub Familia : Candidoidea  

Genus   : Candida  

Species   : Candida albicans 

2)  Sifat Umum  

Candida albicans adalah suatu jamur lonjong, bertunas, yang 

menghasilkan pseudomisellium baik dalam biakan maupun dalam jaringan dan 
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eksudat. Candida adalah flora normal selaput lendir saluran pernafasan, saluran 

pencernaan, dan genital wanita (Jawetz et al., 1986).  

Pada medium agar atau dalam 24 jam pada suhu 27˚C atau suhu ruangan, 

spesies candida menghasilkan koloni lunak berwarna krem dengan bau seperti 

ragi. Setelah inkubasi dalam serum selama sekitar 90 menit pada suhu 27˚C, sel 

ragi Candida albicans mulai membentuk hifa sejati, dan pada medium yang 

kurang nutrisinya. Candida albicans menghasilkan klomidospora sferis yang 

besar (Brooks et al., 2008). 

Jamur golongan Candida yang patogen dan merupakan penyebab 

kandidiasis adalah Candida albicans. Penyakit kandidiasis banyak dihubungkan 

dengan berbagai faktor, seperti keadaan kulit yang terus lembab, pemakaian obat-

obat antibiotik, steroid dan sitostatika, perubahan fisiologis tubuh pada kehamilan, 

penyakit-penyakit menahun dan kelemahan umum, gangguan endokrin, dan 

obesitas serta keadaan malnutrisi (Harahap, 2000). 

Candida albicans ditemukan dalam jumlah besar pada saluran pencernaan 

setelah pemberian antibiotik oral, misal tetrasiklin, tetapi hal ini biasanya tidak 

disertai gejala-gejala. Candida albicans dapat menimbulkan serangkaian penyakit 

pada beberapa lokasi, antara lain : 

a) Mulut 

 Pada infeksi mulut (sariawan) terdapat selaput lendir di pipi dan tampak 

sebagai bercak-bercak putih yang sebagian besar terdiri dari pseudomiselium dan 

epitel terkelupas dari selaput lendir, hal ini terutama terjadi pada bayi. 
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b) Genitalia wanita 

 Vulvovaginitis menyerupai sariawan tetapi menimbulkan iritasi, gatal yang 

hebat dan pengeluaran sekret. 

c) Kulit 

 Infeksi kulit terutama pada bagian-bagian yang basah, hangat seperti ketiak, 

lipatan paha, skrotum atau lipatan-lipatan di bawah payudara. Infeksi paling 

sering terjadi pada orang  gemuk dan penderita diabetes. 

d) Kuku  

 Penebalan dan alur transversal pada kuku yang ditandai dengan rasa sakit,  

bengkak kemerahan pada lipatan kuku, menyerupai peronikhia progenils, dapat 

mengakibatkan kuku tanggal. 

e) Paru-paru dan organ lain 

 Infeksi Candida dapat menyerupai invasi sekunder paru-paru, ginjal, dan 

organ-organ lain dimana terdapat penyakit sebelumnya. Pada penderita leukemia 

yang tidak terkendali dan penderita yang mengalami penekanan imun atau 

pembedahan, lesi-lesi yang disebabkan oleh Candida dapat terjadi pada banyak 

organ. 

f) Kandidiasis mukokutan menahun 

 Kelainan infeksi ini merupakan tanda kegagalan kekebalan sekunder (Jawetz 

et al., 1986) 
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g. Trichophyton rubrum 

Trichophyton rubrum diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisio  : Thallophyta 

Sub divisio : Fungi 

Classis  : Deuteromycetes 

Ordo  : Moniliales 

Familia  : Moniliaceae 

Sub Familia : Trichophytae 

Genus  : Trichophyton 

Species  : Trichophyton rubrum (Wibowo dan Ristanto,1988) 

 Dermatofita merupakan segolongan jamur yang mampu mencernakan 

keratin. Dari tanah dapat diisolasikan banyak jamur yang keratolitik. Sejumlah 

dermatofita antropofilik merupakan penyebab umum penyakit kurap, yang agak 

sulit hidup di tanah dan bergantung pada manusia/hewan atau benda yang 

dipakainya untuk penyebarannya. Jamur inilah yang menimbulkan penyakit pada 

manusia/hewan (Budimulja et al., 1983). 

4. Antijamur  

 Antijamur adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh jamur (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Antijamur mempunyai dua pengertian yaitu suatu senyawa yang dapat membunuh 

fungi (dikenal sebagai fungisidal) dan senyawa yang dapat menghambat fungi 

tanpa mematikannya (dikenal dengan fungistatik). Antifungi dalam tanaman 

merupakan produk metabolisme sekunder dan sebagian besar dihubungkan 
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dengan tiga jalur biosintesis yaitu jalur asam mevalonat untuk biosintesis 

terpenoid dan dua jalur sintesis senyawa fenolik yaitu jalur asam sikimat dan 

malonat (Jawetz et al., 1986). 

 Studi tentang resistensi tumbuhan terhadap serangan penyakit mendorong 

penemuan senyawa-senyawa antifungi dalam tumbuhan. Adanya fenomena 

ketahanan tumbuhan secara alami terhadap mikroorganisme menyebabkan 

pengembangan elusidasi sejumlah senyawa yang mempunyai kandungan antifungi 

(Griffin, 1981). 

 Mekanisme antijamur dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Gangguan pada membran sel 

 Akibat mekanisme gangguan pada membran sel dalam mempengaruhi 

permeabilitas membran sel mengakibatkan sel kehilangan isi selnya, misalnya ion 

potassium. Antibiotik polien membentuk kompleks dengan sterol dan merusak 

fungsi membran. Mekanisme ini mempunyai efek fungisidal. 

b. Penghambatan sintesis kitin 

 Mekanisme penghambatan sintesis kitin merupakan mekanisme yang paling 

ideal dan selektif tanpa memberikan efek samping pada manusia atau tumbuhan.  

c. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein 

 Penghambatan pada sintesis asam nukleat dan protein hanya mempunyai 

efek fungistatik. Contoh : blastidin, griseovulvin, dan 5-fluorositosin. 
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d. Penghambatan produksi energi oleh Adenosin Triphosphat (ATP) 

 Penghambatan produksi energi oleh ATP dengan cara penghambatan 

respirasi atau menghalangi fosforilasi oksidatif yang terjadi di sitoplasma atau 

mitokondria. Mekanisme ini mempunyai efek fungisidal (Marsh, 1977; Griffin, 

1981). 

 Ketokonazol merupakan obat jamur turunan imidazol dan ketokonazol 

mempunyai aktivitas sistemik maupun non sistemik, efektif terhadap Candida 

albicans dan Trichophyton rubrum, serta jenis jamur kulit lain. Daya hambatnya 

yang sangat baik, mengakibatkan antijamur ini efektif digunakan dalam dosis 

yang relatif kecil (Ganiswara et al., 1995). 

5. Uji Aktivitas Antijamur 

 Aktivitas antimikroba secara in vitro dapat digunakan untuk menentukan 

potensi suatu zat antimikroba dalam larutan, konsentrasinya dalam cairan badan 

atau jaringan, dan kepekaan suatu mikroba terhadap konsentrasi-konsentrasi obat 

yang dikenal (Jawetz et al., 1986). Pengukuran aktivitas antimikroba dapat 

dilakukan dengan dua metode yaitu metode dilusi cair atau padat dan metode 

difusi. Sedangkan pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

dilusi padat. 

 Pada prinsipnya sejumlah obat antimikroba diencerkan hingga diperoleh 

beberapa konsentrasi. Pada dilusi cair masing–masing konsentrasi obat ditambah 

suspensi jamur dalam media, sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi obat 

dicampur dengan media agar kemudian ditanami kuman dan diinkubasi. Setelah 

masa inkubasi selesai diperiksa sampai konsentrasi berapa obat dapat 

menghambat pertumbuhan atau mematikan bakteri (Anonim, 1994). 
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6. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis adalah metode pemisahan senyawa menggunakan 

fase diam berupa serbuk halus yang dilapiskan secara merata pada lempeng kaca, 

logam atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisahkan berupa bercak 

atau pita dan pemisahan terjadi selama perambatan (pengembangan). Selanjutnya 

senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan atau dideteksi. Untuk campuran 

yang tidak diketahui lapisan pemisah dan sistem larutan pengembang harus dipilih 

dengan tepat karena keduanya bekerjasama untuk mencapai pemisahan (Stahl, 

1985). 

Adapun kerugian KLT yaitu kurang tepat, kurang teliti, dan sukar dalam 

penyimpanan. Metode KLT ini sangat cocok untuk analisis di laboratorium 

farmasi karena hanya memerlukan investasi kecil untuk perlengkapan, 

menggunakan waktu singkat untuk menyelesaikan analisis (15-60 menit) dan 

memerlukan jumlah cuplikan yang sangat sedikit (kira-kira 0,1 g) (Stahl,1985). 

Hasil KLT ditentukan oleh fase diam (penyerap), fase gerak (pelarut), dan 

teknik kerja. Teknik kerja meliputi udara dalam bejana, jenis pengembangan, dan 

kondisi awal. Keberhasilan metode ini ditentukan oleh fase diam, fase gerak,  

bejana pemisah, cuplikan, cara dan jumlah penotolan, pembuatan cuplikan, dan 

deteksi senyawa yang dipisahkan (Harborne, 1987). 

Fase diam berupa serbuk halus, dalam KLT bahan penyerap yang umum 

adalah silika gel, alumunium oksida, selulosa, dan turunannya serta poliamida. 

Silika gel paling banyak digunakan dan dipakai untuk campuran senyawa lipofil 

maupun senyawa hidrofil (Stahl, 1985).  
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Pemilihan fase gerak baik tunggal maupun campuran tergantung pada 

pelarut yang dianalisis dan fase diam yang digunakan. Bila fase diam telah 

ditentukan maka memilih fase gerak dapat berpedoman pada kekuatan elusi fase 

gerak tersebut (Sumarno, 2001). 

Pada kromatogram kromatografi lapis tipis dikenal istilah atau pengertian 

faktor retardasi, (Rf) oleh tiap-tiap noda kromatogram yang didefinisikan sebagai: 

100
hRf

dR
dM

gerak fase migrasiJarak 
komponen migrasiJarak 

Rf ===  

(Mulja dan Suharman, 1995) 

 

E.  Keterangan Empiris 

 Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data ilmiah tentang aktivitas 

antijamur ekstrak etil asetat buah ceremai terhadap Candida albicans dan 

Trichophyton rubrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




