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INTISARI 

PENGARUH KONSENTRASI EKSTRAK JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia) 

SEBAGAI ANTIFUNGI TERHADAP PERTUMBUHAN CANDIDA 

ALBICANS SECARA IN VITRO 

Shinta Putri Anggrahini1, Mahmud Kholifa2, Suyadi3 

 Terjadinya gangguan pada keseimbangan antara Candida albicans dengan 

mikrobial mulut lainnya sehingga dapat berkolonisasi, menginvasi jaringan dan 

menyebabkan infeksi yang dikenal sebagai kandidiasis. Obat antifungi untuk 

mengatasi kandidiasis yang ada di masyarakat saat ini mempunyai toksisitas 

selektif yang rendah sehingga sering kali mengganggu sel-sel tubuh manusia. 

Adapun pengobatan secara herbal, yaitu jeruk nipis (Citrus aurantifolia) yang 

mampu menghambat pertumbuhan mikroba karena mempunyai kandungan 

minyak atsiri yang berfungsi sebagai antifungi. Penilitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

terhadap Candida albicans secara in vitro. Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian eksperimental laboratoris murni dengan jumlah total 24 sampel 

penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2014 di Laboratorium 

Mikrobiologi FKH UGM, dengan memberikan ekstrak jeruk nipis pada berbagai 

konsentrasi. Data ini dianalisis dengan uji parametrik one-way ANOVA. 

Didapatkan hasil sig 0,000 (ρ<0,005) yang menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan terhadap tiap-tiap konsentrasi. Berdasarkan hasil penilitian dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak jeruk nipis (Citrus aurantifolia) berpengaruh dalam 

menghambat Candida albicans. Semakin besar konsentrasi, maka diameter zona 

hambat yang terbentuk juga semakin besar. 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF THE CONCENTRATION OF EXTRACT LEMON (Citrus 

aurantifolia) AS ANTIFUNGI TOWARD GROWTH OF Candida albicans IN 

VITRO 

Shinta Putri Anggrahini
1
, Mahmud Kholifa

2
, Suyadi

3
 

 

The occurrence of disorder on a balance between Candida albicans and other 

oral microbial to colonization, invade the tissue, and induced a infection that known as 

Candidiasis. The antifungi drug that overcome Candidiasis in society had low of 

selective toxicity, so it is often disturb human body cell. Herbal medical therapy like 

lemon (Citrus aurantifolia) that can inhibited microba growth due to essential oils as 

antifungi. The purpose of this study was to known the influence of the present  of the 

concentration of extract lemon (Citrus aurantifolia) toward growth of Candida albicans 

in vitro. This study used pure experimental laboratories design with total as many as 24 

sample. This study conducted in March and April 2014 in Veterinary Microbiology 

Laboratories of Gadjah Mada University, with extend lemon extract in various 

concentration. This data was analyzed with One Way ANOVA as Parametric test. The 

result of this study is sig 0,000 (p < 0,005) that indicated there are significant 

contradiction toward each concentration. Based on this study inconclusive that lemon 

(Citrus aurantifolia) extract influential in inhibited Candida albicans. The greater of 

concentration is also make a bigger of the inhibitory zone. 
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PENDAHULUAN 

Candida albicans merupakan spesies jamur secara normal terdapat 

pada rongga mulut manusia pada umumnya. Terjadinya gangguan pada 

keseimbangan antara Candida albicans dengan mikrobial mulut lainnya, 

maka organisme ini dapat berkolonisasi, menginvasi jaringan dan 

menyebabkan infeksi yang dikenal sebagai kandidiasis (Katzer, 2002). 

Ketidakseimbangan Candida albicans inilah dapat menyebabkan berbagai 

infeksi pada rongga mulut, salah satunya adalah kandidiasis oral. (Jewets, 

1996) 

Obat antifungi yang ada di masyarakat saat ini mempunyai 

toksisitas selektif yang rendah sehingga seringkali mengganggu sel host 

manusia untuk penggunaan lokal maupun sistemik, namun obat antifungi 

peroral sering menimbulkan efek samping (Ganiswara, 1995).  

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) merupakan zat herbal yang 

ditambahkan pada pasta gigi karena berkaitan dengan kemampuannya 

yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba. Jeruk nipis mempunyai 

kandungan minyak atsiri yang berfungsi sebagai antifungi. Selain itu, 

jeruk nipis berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan tersebut aman dan alami 

untuk digunakan (Pratiwi,2006). 

Buah jeruk nipis sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia 

mempunyai  banyak manfaat, dalam bidang industri maupun kesehatan. 

Buah jeruk nipis mengandung bahan kimia diantaranya asam sitrat 

sebanyak 7-7,6%, damar lemak, mineral, vitamin B1, minyak terbang 

(minyak atsiri atau essensial oil). Minyak esensial sebesar 7% 

mengandung sitrat limonane, fellandren, lemon kamfer, geranil asetat, 

cadinen, linalin asetat, flavonoid seperti poncirin, hesperidine, rhoifolin, 

dan naringin. Manfaat dari komponen-komponen kimia tersebut sangat 

beragam diantaranya minyak atsiri mempunyai fungsi sebagai antibakteri 

terhadap beberapa bakteri yaitu Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Salmonella typhi dan golongan Candida albicans. (Hariana,2008)  
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Konsentrasi 20%, 40%, 80% dan 100% dipercaya dapat 

menurunkan kadar hambat minimum pada Candida albicans. Dilihat dari 

kandungan pada jeruk nipis tersebut, komponen  sitrat lomonane terdapat 

dalam minyak atsiri memiliki efek antifungi yang cukup baik. Berdasarkan 

pemikiran di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh konsentrasi ekstrak jeruk nipis (Citrus aurantifolia) dapat 

menghambat pertumbuhan Candida albicans secara in vitro. 

Tujuan dari penelitian in adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian konsentrasi ekstrak jeruk nipis (Citrus aurantifolia) terhadap 

Candida albicans secara in vitro. 

BAHAN DAN METODE 

Pada penelitian ini menggunakan ektrak jeruk nipis dengan 

konsentrasi 20%, 40%, 80%, 100% yang diperoleh melalui eksplorasi 

dosis. Metode penelitian ini menggunakan metode difusi agar dengan 

jumlah sampel sebanyak 24 sampel. Pada setiap media agar diberi lubang 

sumuran dengan diameter 6 mm. Kemudian sebanyak 0.5 microliter pada 

setiap sumuran. Selanjutnya diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C. 

Pengaruh keempat konsentrasi dalam menghambat Candida albicans dapat 

diketahui dengan cara membandingkan diameter zona hambat yang 

terbentuk pada media MHA, kemudian diukur menggunakan jangka 

sorong dengan batas ketelitian 0,05 mm. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada 

mengenai pengaruh ekstrak jeruk nipis sebagai antifungi terhadap 

pertumbuhan Candida albicans secara in vitro. Didapatkan diameter zona 

hambat masing-masing kelompok konsentrasi terdapat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil diameter zona hambat ekstrak jeruk nipis terhadap   

Candida    albicans 

Pengulangan Diameter Zona Hambat (dalam mm) 

A 

20% 

B 

40% 

C 

80% 

D 

100% 

I 8,14 8,64 11,84 14,30 

II 8,57 9,70 10,57 13,30 

III 8,27 9,50 11,80 13,90 

IV 7,77 9,20 11,30 13,30 

V 7,90 9,77 10,80 12,67 

VI 7,19 10,50 11,50 13,10 

Rata-rata 7,97 9,55 11,30 13,42 

Keterangan : 

*pengukuran diameter zona hambat tidak termasuk diameter cakram disk 

6mm  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh hasil rata-rata 

daya hambat antifungi ekstrak jeruk nipis terhadap pertumbuhan Candida 

albicans yaitu ekstrak jeruk nipis konsentrasi 20% mempunyai rata-rata 

diameter sebesar 7,97mm, kemudian secara berturut-turut mengalami 

peningkatan diameter zona hambat pada kelompok ekstrak jeruk nipis 

konsentrasi 40% yaitu 5,55mm, ekstrak jeruk nipis konsentrasi 80% yaitu 

11,30mm, ekstrak jeruk nipis konsentrasi 100% yaitu 13,42 mm. 

Peningkatan diameter zona hambat ini karena kandungan senyawa minyak 

atsiri dalam ekstrak jeruk bertambah besar, sehingga daya antifungi 

ekstrak jeruk nipis semakin besar. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ekstrak jeruk nipis 

mempunyai daya antifungi terhadap pertumbuhan Candida albicans. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil uji anova satu jalur diperoleh nilai ρ=0,0000 

(ρ<0,005) yang berarti bahwa terdapat perbedaan antar setiap kelompok 

perlakuan dan uji LSD diperoleh nilai ρ<0,005 yang berarti bahwa adanya 

perbedaan yang signifikan antara masing-masing kelompok perlakuan 
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ekstrak jeruk nipis konsentrasi 20%,40%,80% dan 100% terhadap 

pertumbuhan Candida albicans. Rata-rata diameter zona daya hambat 

ekstrak jeruk nipis 100% lebih besar daripada zona hambat ekstrak jeruk 

nipis 20%,40% dan 80% pada media Mueller Hilton Agar (MHA). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak jeruk nipis memiliki 

kandungan minyak atsiri yang merupakan substansi alami yang telah 

dikenal memiliki efek antifungi. Minyak atsiri mempunyai kemampuan 

mengganggu proses terbentuknya dinding sel. Minyak atsiri juga 

mengandung terpen, siskuiterpen alifatik, turunan hidrokarbon 

terioksigenasi, dan hidrokarbon aromatik.(Hariana, 2006) 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa ekstrak 

jeruk nipis (citrus aurantifolia) mempunyai daya antifungi terhadap 

Candida albicans, dimana ekstrak jeruk nipis konsentrasi 100% lebih 

efektif dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans dibandingkan 

yang konsentrasi 20%,40% dan 80%. Zona hambat antifungi ekstrak jeruk 

nipis 100% mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan 

dengan konsentrasi lainnya dan kontrol. Hal ini karena semakin 

meningkatnya konsentrasi menyebabkan semakin besar senyawa minyak 

atsiri yang terkandung sehingga daya antifungi semakin besar. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh ekstrak jeruk nipis 

(citrus aurantifolia) terhadap pertumbuhan Candida albicans dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak jeruk nipis (citrus aurantifolia) dengan 

konsentrasi 20%, 40%, 80% dan 100% mempunyai pengaruh daya 

antifungi terhadap pertumbuhan Candida albicans, semakin besar 

konsentrasi semakin besar pula daya antifungi dari ekstrak jeruk nipis. 

Dan, konsentrasi optimal dalam menghambat pertumbuhan Candida 

albicans adalah 100%. 
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SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan 

untuk masyarakat agar dapat menginsumsi ekstrak jeruk nipis dalam 

bentuk obat kumur ataupun pasta gigi, karena selain mempunyai rasa enak, 

mudah didapat dan juga memiliki manfaat menghambat pertumbuhan 

candida albicans pada ringga mulut. 
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