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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).  

       Candida spp 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. Beberapa spesies 

Candida yang dikenal banyak menimbulkan penyakit baik pada manusia maupun 

hewan adalah C. albicans (Kusumaningtyas, 2009). C. albicans dianggap sebagai 

spesies patogen dan menjadi penyebab utama kandidiasis (Hare, 1993). C. albicans 

merupakan jamur opportunistik penyebab sariawan, lesi pada kulit, vulvavaginistis, 

candida pada urin (kandiduria), gastrointestinal kandidiasis yang dapat menyebabkan 

gastric ulcer, atau bahkan dapat menjadi komplikasi kanker (Kusumaningtyas, 2009).  

       Infeksi jamur dapat diobati dengan pemakaian antibiotik yang tepat. Penggunaan 

antibiotik secara luas di masyarakat mengharuskan adanya kewaspadaan terhadap 
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resistensi mikroorganisme pada antibiotik tertentu yang beredar di masyarakat. 

Sehingga pada saat ini diperlukan adanya terobosan tentang antibiotik agar berbagai 

penyakit yang melanda masyarakat dapat diobati (Ahmad, 2008). 

Kemampuan suatu mikroorganisme untuk mempengaruhi lingkungannya 

tergantung pada kemampuannya untuk membentuk suatu komunitas. C. albicans 

membentuk komunitasnya dengan membentuk ikatan koloni yang disebut biofilm. 

Biofilm dapat berfungsi sebagai pelindung sehingga mikroba yang membentuk 

biofilm mempunyai resistensi terhadap antimikroba biasa atau menghindar dari 

sistem kekebalan sel inang. Berkembangnya biofilm seiring dengan bertambahnya 

infeksi klinis pada sel inang sehingga biofilm dapat menjadi salah satu faktor 

virulensi dan resistensi (Kusumaningtyas, 2009). 

       Dalam usaha yang berkesinambungan untuk memperbaiki obat-obatan modern, 

para peneliti mengubah perhatian peneliti 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, 1993). 

       Indonesia merupakan sebuah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang 

melimpah. Banyak tumbuhan yang dapat digunakan untuk pengobatan, salah satunya 

adalah binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steen). Secara empiris, tanaman 

binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steen) digunakan oleh masyarakat untuk 

menyembuhkan luka dalam dan luka luar seperti habis operasi, tifus, radang usus, 
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maag, ambeien. Penyembuhan luka dapat terjadi karena adanya mekanisme 

penghambatan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme tertentu.  

Berdasarkan keterangan empiris di atas, peneliti ingin mengetahui aktivitas 

antijamur dari ekstrak petroleum eter, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol 70% 

rimpang tanaman binahong dari spesies Anredera cordifolia (Tenore) Steen terhadap 

jamur Candida albicans, serta untuk mengetahui golongan senyawa yang terkandung 

dalam tanaman binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steen). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak petroleum eter, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol 70 % 

rimpang tanaman Anredera cordifolia (Tenore) Steen mempunyai aktivitas 

antijamur terhadap Candida albicans ? 

2. Golongan senyawa metabolit sekunder apa saja yang tersari dalam ekstrak 

petroleum eter, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol 70 % ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui Kadar Bunuh Minimal (KBM) ekstrak petroleum eter, ekstrak 

etil asetat dan ekstrak etanol 70 % rimpang tanaman Anredera cordifolia 

(Tenore) Steen terhadap Candida albicans melalui metode dilusi padat. 
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2. Untuk mengetahui golongan senyawa yang tersari dalam ekstrak petroleum eter, 

etil asetat, dan etanol 70 % rimpang tanaman Anredera cordifolia (Tenore) Steen 

dengan berbagai uji tabung menggunakan reagensia yang spesifik. 

D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Identitas Tanaman Binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steen) 

a. Klasifikasi tanaman binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steen) 

Tanaman binahong  dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta (berpembuluh) 

Superdivisio : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisio  : Magnoliophyta (berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Subkelas : Hamamelidae 

Ordo  : Caryophyllales 

Familia : Basellaceae 

Genus  : Andredera 

Species : Andredera cordifolia (Tenore) Steen  

(Anonim, 2008) 

b. Deskripsi Tanaman Binahong 

Tanaman binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steen) merupakan tumbuhan 

menjalar, berumur panjang (perenial), bisa mencapai panjang ± 5 m.  Tanaman 
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binahong berbatang lunak, silindris, saling membelit, berwarna merah, bagian dalam 

solid, permukaan halus, kadang membentuk semacam umbi yang melekat di ketiak 

daun dengan bentuk tak beraturan dan bertekstur kasar (Anonim, 2008). 

 Tanaman binahong mempunyai daun dengan ciri-ciri tunggal, bertangkai sangat 

pendek (subsessile), tersusun berseling, berwarna hijau, bentuk jantung (cordata), 

panjang 5 - 10 cm, lebar 3 - 7 cm, helaian daun tipis lemas, ujung runcing, pangkal 

berlekuk (emerginatus), tepi rata, permukaan licin, dan bisa dimakan  (Anonim, 

2008).   

Tanaman binahong berbunga majemuk berbentuk tandan, bertangkai panjang, 

muncul di ketiak daun, mahkota berwarna krem keputih-putihan berjumlah lima helai 

tidak berlekatan, panjang helai mahkota 0,5 - 1 cm, berbau harum. Rimpang tanaman 

binahong berbentuk rimpang, berdaging lunak (Anonim, 2008). 

c. Habitat 

Tanaman binahong diduga berasal dari Paraguai sampai selatan Brazil dan utara 

Argentina (Amerika Selatan) (Anonim, 2008). 

d. Perbanyakan 

Tanaman binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steen) berkembangbiak  

dengan cara generatif (biji), namun lebih sering berkembang atau dikembangbiakan 

secara vegetatif melalui rimpangnya. Tumbuhan ini mudah tumbuh di dataran rendah 

maupun dataran tinggi. Banyak ditanam di dalam pot sebagai tanaman hias dan obat 

(Anonim, 2008). 
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e. Penggunaan di Masyarakat 

Daun dan batang binahong yang dilumatkan efektif menyembuhkan memar, 

rematik, pegal linu, nyeri urat dan menghaluskan kulit. Rebusan rimpang binahong 

dapat digunakan untuk mengeringkan luka bekas operasi. Rebusan umbi binahong 

dapat digunakan untuk menyembuhkan luka, maag dan tifus (Anonim, 2008). 

f. Sinonim 

Tanaman binahong mempunyai nama yang berbeda-beda di setiap negara, seperti 

dalam bahasa :  

Latin  : Boussingaultia gracilis Miers 

  Boussingaultia cordifolia 

  Boussingaultia baselloides 

Indonesia : Binahong 

Cina  : teng san ci 

Inggris  : heartleaf madeiravine, Madeira vine 

(Anonim, 2008) 

2.    Jamur 

a. Definisi Jamur  

Jamur merupakan tumbuh-tumbuhan 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 berkembangbiak 

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

meskipun saprofit, dapat juga menyerang inang yang hidup lalu tumbuh dengan subur 
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sebagai parasit dan jamur menimbulkan penyakit pada tumbuhan, hewan, termasuk 

manusia, tidak kurang dari 100 spesies yang patogen terhadap manusia (Pelczar dan 

Chan, 1986). 

Ada dua jenis jamur yaitu kapang dan khamir. Khamir tumbuh sebagai sel 

tunggal yang bereproduksi secara asexual budding. Kapang tumbuh sebagai filamen-

filamen panjang (hifa) dan berbentuk misellium. Beberapa hifa membentuk dinding 

garis melintang (septate hyphae). Nonseptate hyphae adalah multinucleated 

(coencytic) (Levinson, 1998) 

b. Morfologi Jamur 

Jamur terdiri dari kapang dan  khamir. Kapang berbentuk filamen sedangkan 

khamir berbentuk uniseluler. Kapang atau cendawan secara mikroskopis terdiri dari 

misellium berupa filamen atau kumpulan hifa yang kompleks. Hifa ada yang 

mendatar dan ada yang menegak. Biasanya hifa yang menegak menghasilkan alat – 

alat pemblok yang umumnya disebut spora (Dwijoseputro, 1978). 

c. Reproduksi Jamur 

Jamur berkembangbiak dengan cara aseksual (membelah diri, bertunas) atau 

seksual (spora) (Entjang, 2003). 

3. Candida albicans 

a.  Klasifikasi 

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

sebagai berikut : 

Divisi  : Thallophyta 
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Anak divisi : Fungi 

Kelas  : Ascomycetes 

Bangsa  : Moniliales 

Suku  : Crytoccocaceae 

Anak suku : Candidoidea 

Marga  : Candida 

Jenis  : Candida albicans 

b.  Sifat Umum 

Candida albicans adalah suatu jamur lonjong, bertunas, yang menghasilkan 

pseudomisellium baik dalam biakan maupun dalam jaringan dan eksudat. Candida 

adalah flora normal selaput lendir saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan genital 

wanita (Jawetz dkk., 1986). 

Pada media agar Sabouroud yang dieramkan pada suhu kamar, jamur Candida 

membentuk koloni lunak berwarna krem, mempunyai bau seperti ragi. Candida 

albicans dapat meragikan glukosa dan maltosa menghasilkan asam dan gas. Selain itu 

Candida albicans juga menghasilkan asam dari sukrosa dan tidak bereaksi dengan 

laktosa (Jawetz dkk., 1986). 

Candida albicans bersifat meragi glukosa menghasilkan asam dan gas. 

Koloninya menyerupai ragi terdiri atas sel yang dapat bertunas, tetapi tidak dapat 

membentuk askospora. Berbagai jenis spesies jamur ini dapat terdapat pada orang 

sehat sebagai saprofit di dalam alat pencernaan, alat pernafasan dan vagina. Infeksi 
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terjadi secara eksogen yaitu tetesan, kontak langsung pada kulit atau suntikan (Jawetz 

dkk., 1986). 

Jamur golongan Candida yang patogen dan merupakan penyebab kandidosis 

adalah Candida albicans. Penyakit kandidosis banyak dihubungkan dengan berbagai 

faktor, seperti keadaan kulit yang terus lembab, pemakaian obat-obat antibiotika, 

steroid dan sitostatika, perubahan fisiologis tubuh pada kehamilan, penyakit-penyakit 

menahun dan kelemahan umum, gangguan endrokrin, dan obesitas serta keadaan 

malnutrisi (Harahap, 2000). 

4. Aktivitas antimikroba 

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, dkk., 1986). Pengukuran aktivitas antimikroba dapat dilakukan 

dengan 2 metode, yaitu : 

a. Metode dilusi cair atau 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 diinkubasikan. Setelah 

masa inkubasi selesai diperiksa sampai konsentrasi beberapa obat dapat menghambat 

pertumbuhan atau mematikan bakteri (Anonim, 1994). 
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b. Metode difusi 

Suatu cakram kertas saring atau cawan berliang renik atau silinder tidak beralas 

yang mengandung obat dalam jumlah tertentu ditempatkan pada media padat yang 

telah ditanami dengan jamur yang diperiksa. Setelah inkubasi garis tengah daerah 

hambatan jernih yang mengelilingi obat dianggap sebagai ukuran kekuatan hambatan 

obat terhadap kuman (Jawetz dkk., 1986). 

5. 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 mempunyai 

keasaman yang lebih besar dibanding dengan bakteri (Mulja, 1983). 

6. Anticandida 

a. Ketokonazol 

Ketokonazol adalah fungistatikum imidazol pertama yang digunakan peroral.  Zat 

ini digunakan pada infeksi jamur sistemis yang parah dan kronis. Mekanismenya 

dengan berdasarkan pada pengikatan enzim sitokrom P450, sehingga sintesa 

ergosterol dirintangi dan terjadi kerusakan membran sel (Tjay dan Rahardja, 1986). 

b. Nistatin 

Nistatin hanya akan diikat oleh jamur atau ragi yang sensitif. Aktivitas antijamur 

tergantung dari adanya ikatan dengan sterol pada membran sel jamur atau ragi 

terutama sekali ergosterol (Ganiswara,1995).   
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Nistatin terutama digunakan untuk infeksi kandida di kulit, selaput lendir dan 

saluran cerna. Obat ini tidak efektif untuk kandidiasis pada kuku dan kulit yang 

mengalami hiperkeratinisasi atau berkrusta (Ganiswara,1995).   

7. Resistensi  

Kemampuan suatu mikroorganisme untuk mempengaruhi lingkungannya 

tergantung pada kemampuannya untuk membentuk suatu komunitas. C. albicans 

membentuk komunitasnya dengan membentuk ikatan koloni yang disebut biofilm. 

Menurut Mukherjee et al., 2005, biofilm merupakan koloni mikroba (biasanya 

penyebab suatu penyakit) yang membentuk matrik polimer organik yang dapat 

digunakan sebagai penanda pertumbuhan mikroba. Biofilm tersebut dapat berfungsi 

sebagai pelindung sehingga mikroba yang membentuk biofilm biasanya mempunyai 

resistensi terhadap antimikroba biasa atau menghindar dari sistem kekebalan sel 

inang. Berkembangnya biofilm seiring dengan bertambahnya infeksi klinis pada sel 

inang sehingga biofilm ini dapat menjadi salah satu faktor virulensi dan resistensi. 

Pembentukan biofilm dapat dipacu dengan keberadaan serum dan saliva dalam 

lingkungannya (Kusumaningtyas, 2009). 

Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan biofilm C. albicans adalah 

ketersediaan udara. Ketersediaan udara akan mendukung pembentukan biofilm. Pada 

kondisi anaerob, C. albicans dapat membentuk hifa tetapi tidak mampu membentuk 

biofilm. Pembentukan biofilm C. albicans dimulai dengan perlekatan sel C. albicans 

pada sel inang yang berlangsung antara 0-2 jam(Kusumaningtyas, 2009).  
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Proses tersebut diikuti dengan germinasi dan pembentukan mikrokoloni (2-4 

jam), yang diteruskan dengan pembentukan hifa (4-6 jam). Benang-benang hifa 

tersebut membentuk monolayer (6-8 jam) yang akan berproliferasi (8-24 jam) untuk 

kemudian mengalami maturasi (24-48 jam). Uji reduksi XTT (2,3-bis (2 methoxy-4-

nitro – 5 – sulfo – phenyl) -2H - tetrazolium-5-carboxinilide) menunjukkan adanya 

hubungan linear antara kerapatan sel biofilm dengan aktivitas metabolik. Mekanisme 

probiotik dilaporkan dapat menghambat kolonisasi tetapi belum ada laporan bahwa 

probiotik dapat menghambat pembentukan biofilm (Kusumaningtyas, 2009). 

Gen yang bertanggungjawab terhadap pembentukan biofilm adalah TEC1p 

dan BCR1p. TEC1p merupakan gen regulator pembentukan hifa. Pembentukan hifa 

akan memicu ekpresi BCR1p yang kemudian mengaktivasi protein permukaan sel 

dan gen perlekatan (Adhesion gene). Aktivasi protein permukaan dan gen perlekatan 

menyebabkan differensiasi sel hifa dan menampilkan molekul-molekul perlekatan 

yang juga mendukung integritas biofilm (Kusumaningtyas, 2009). 

Disamping TEC1p dan BCR1p, bagian lain yang berpengaruh adalah yeast wall 

protein 1 (Ypw1p). Ypw1p dari C. albicans tediri dari kurang lebih 533 asam amino 

yang terikat secara kovalen pada glukan yang merupakan matrik dinding sel. 

Produksi paling besar pada Ypw1p terjadi pada fase ekponensial dan menurun pada 

fase stasioner pertumbuhan dan pembentukan hifa. Perubahan pada Ypw1p karena 

rekombinasi tidak menyebabkan perubahan morfologi dan virulensi tetapi 

kekurangan Ypw1p menunjukkan peningkatan kemampuan perlekatan dan 
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pembentukan biofilm. Pemberian antifungi pada awal pembentukan biofilm sangat 

menentukan terjadinya resistensi (Kusumaningtyas, 2009). 

8. 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). 

Susunan dan kadar nutrisi dalam suatu media harus seimbang untuk 

mendapatkan pertumbuhan jamur yang optimal. Hal ini perlu diperhatikan karena 

banyak senyawa-senyawa yang menjadi penghambat atau menjadi racun bagi jamur 

kalau kadarnya terlalu tinggi (misalnya garam-garam dari asam lemak, gula dan lain-

lain) (Anonim, 1987).    

Semua jamur adalah heterotrof dan mengambil nutrien dengan absorbsi. Media 

untuk jamur memiliki komponen gula lebih tinggi (4%) dan pH lebih rendah (3,8-

5,6). Suatu media harus memiliki unsur-unsur kimia seperti : 

a. Karbon (C) 

Karbon penyusun kerangka utama (backbone) senyawa karbohidrat, lemak dan 

protein (senyawa organik). Senyawa tersebut mensuplai energi dan menjadi backbone 

komponen sel. Mikroba yang menggunakan sumber karbon dari senyawa organik 

disebut heterotrof sedang mikroba yang tidak menggunakan sumber karbon dari 

senyawa organik disebut autotrof (Aryantha, 2009). 
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b. Nitrogen (N) 

Nitrogen mempunyai peran penting seperti karbon, semua organisme hidup 

membutuhkan sumber nitrogen (N). Nitrogen merupakan bagian esensial asam amino 

(penyusun protein). Nitrogen dibagi menjadi dua yaitu N anorganik (NO3, NO2, NH4) 

dan N organik (asam amino atau peptida) (Aryantha, 2009). 

c. Unsur lain 

Hidrogen dan oksigen membangun berbagai senyawa organik. Sulfur (S) 

dibutuhkan untuk membentuk asam amino (sistein, sistin, metionin). Fosfor (P) 

adalah esensial untuk sintesis asam nukleat dan pembentukan ATP. Sebagian dari 

unsur-unsur ini tersedia dalam air, bahan nutrien dan sebagian lagi dari atmosfir. Ion 

fosfat (PO4
3-

) dan sulfat (SO4
2-

) dapat menjadi sumber unsur utama yang diperlukan 

mikroba (Aryantha, 2009). 

Salah satu media yang digunakan untuk isolasi jamur adalah sabouraud glukosa 

agar. Sabouraud glukosa agar adalah medium kompleks universal untuk menanam 

dan isolasi jamur. Perumusan medium berdasar rekomendasi United State 

Pharmacopoeia (USP, MEDIUM XIX) dan Harmonisation Draft 2003 dari PDG 

(Pharmacopoeial Discussion Group)  (Anonim
a
, 2009). 

Keterangan Empiris 

Tanaman binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steen) telah dikenal oleh 

masyarakat untuk mengobati banyak penyakit. Secara empiris, tanaman binahong 

(Anredera cordifolia (Tenore) Steen) digunakan oleh masyarakat untuk 

menyembuhkan luka dalam dan luka luar seperti habis operasi, tifus, radang usus, 
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maag, ambeien. Penyembuhan luka dapat terjadi karena adanya  mekanisme 

penghambatan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme tertentu, seperti bakteri 

atau jamur.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antijamur rimpang binahong 

(Anredera cordifolia (Tenore) Steen)  dari beberapa ekstrak dengan konsentrasi yang 

berbeda-beda. 
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