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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Candida  merupakan mikroorganisme rongga mulut bersifat oportunistik 

patogen. Candida rongga mulut berkembangbiak melalui beberapa fase yaitu 

akuisisi Candida dari lingkungan, stabilitas pertumbuhan, perlekatan Candida dan 

penetrasinya dalam jaringan. Pertumbuhan dari Candida dipengaruhi oleh 

kemampuan pelekatannya dalam sel epitel mukosa  (Richard  dkk., 2001). 

Candida yang pertumbuhannya melebihi normal dapat mengakibatkan infeksi 

pada rongga mulut disebut juga dengan Oral Candidiasis (Akpan dkk.,2002 ). 

Kandidiasis rongga mulut  merupakan  infeksi opurtunistik yang berada di 

mukosa oral  dan disebabkan oleh jamur, baik itu disebabkan karena Candida 

Albican, Candida Krusei, Candida Parapsilosis, Candida Guillliermondi, dan 

Candida Tropicalis (Akpan dkk.,2002 ). Candida yang paling banyak dalam 

rongga mulut adalah Candida albican, sedangkan spesies lainnya jumlahnya lebih 

sedikit (Widyawaruyanti dkk., 2007). Data menunjukkan bahwa terdapat sekitar 

30-40% Candida albican pada rongga mulut orang dewasa sehat tanpa kelainan 

(mempunyai cacat dan penyakit sistemik), 45% pada neonatus, 45-65% pada 

anak-anak sehat, 50-65% pada pasien pemakai gigi tiruan lepasan, 65-88% pada 

orang yang mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang, 90% pada pasien 

leukemia akut yang menjalani kemoterapi, dan 95% pada pasien HIV/AIDS (Rao, 

2012). 
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Menurut laporan World Health Organization (WHO) secara epidemiologi 

tahun 2001 frekuensi penderita kandidiasis oral berkisar  antara 5,8% sampai 

98,3% (Egusa dkk, 2008). Kandidiasis sendiri dibedakan menjadi beberapa tipe, 

yaitu kandidasis akut, kandidiasis kronik, median rhomboid glositis dan Anguler 

cheilitis. Perbedaaan hanya pada sifat invasif masing-masing spesies dan respon 

terhadap obat-obat antifungi (Meurman dkk., 2007). Perbedaan dari tipe tersebut 

mengakibatkan perbedaan pula penatalaksanaanya, oleh karena itu operator harus 

mediagnosis dengan tepat dan melakukan anamnesis yang lebih teliti, serta harus 

melakukan pemeriksaan laboratorium bila perlu (Riefka, 2008). Pada umumnya 

penatalaksaan dari kandidiasis rongga mulut  adalah pemberian obat topikal 

golongan antifungal seperti Nistatin (Pappas dkk., 2004). 

Nistatin merupakan obat yang bekerja secara lokal untuk  mencegah 

terjadinya kolonisasi jamur (Pappas dkk., 2004). Nistatin pada konsentrasi tertentu 

membentuk pori pada  bagian membran sel jamur  sehingga dapat mengakibatkan 

kebocoran kalium dan kematian sel jamur. Nistatin memang dijadikan alternatif 

utama sebagai profilaksis infeksi jamur, namun penggunaan sebagai prosedur 

rutin masih memerlukan penelitian lebih lanjut (Andriani dkk., 2010) 

Kementerian kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa tahun 2007 sekitar 

59,1 % dari masyarakat Indonesia memanfaatkan tanaman herbal untuk terapi 

kesehatan. Masyarakat di Indonesia banyak menggunakan Obat tradisional  atau 

tanaman obat untuk  upaya pencegahan, promotif, dan rehabilitatif. Salah satu 

tanaman obat yang mempunyai banyak khasiatnya adalah tanaman sarang semut 

(Myrmecodia tuberosa). Tanaman ini banyak ditemukan di daerah Papua dan 
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Papua Nugini. Tanaman sarang semut merupakan tanaman epifit yang tumbuh 

atau hidup dengan cara menempel pada pohon-pohon yang besar. Keberadaan dari 

tanaman sarang semut ini sering dijadikan sebagai obat antikanker, obat nyeri 

punngung, wasir, hingga dijadikan sebagai obat untuk penderita leukimia 

(Soeksmanto dkk., 2010). 

Hasil uji analisis kimia diketahui bahwa tanaman sarang semut 

mengandung flavonoid, tanin, tokoferol, multimineral dan polisakarida. 

Kandungan flavonoid dalam tanaman sarang semut banyak dijadikan penelitian 

sebagai antikanker, namun kegunaan dari flavonoid itu sendiri selain sebagai 

antikanker dapat dijadikan sebagi obat untuk meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh. Flavonoid berperan sebagai antibiotik atau antivirus dengan cara 

menganggu fungsi dari mikroorganisme bakteri atau virus tersebut (Subroto dan 

Saputro, 2006). Selain itu  flavonoid juga dapat berfungsi sebagai antioksidan 

yang dapat membentuk mekanisme pertahanan sel terhadap kerusakan radikal 

bebas  (Manna dkk., 2009). Fungsi lainya dari flavonoid adalah sebagai obat 

antifungi dan anti inflamasi ( Cushnie dan Lamb, 2005). 

Tanaman sarang semut merupakan contoh dari sumber daya alam yang 

Allah ciptakan. Allah meciptakan sumber daya alam yang melimpah untuk 

membuktikan kebesaran-Nya dan Allah menciptakan manusia dengan tujuan 

untuk memakmurkan bumi. Manusia di beri kelebihan akal sehingga dapat 

digunakan untuk menuntut ilmu dan berfikir untuk memanfaatkan sumber daya 

alam. Sesuai dengan ayat yang telah difirmankan oleh allah SWT yang berbunyi : 
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َف نامف ف َّيَِّوي فّهاي ِوُعاورَي اوُُزشانا ف َّيَِّوي َوُنكانُي اوو َو تامف  ُِنوي اَا َْ ُرَي فُ  َو فّهاي ٍوتو َو  ُ ِامعوي اَمو ُْمو رَِعَي تو ٌو  

 orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orangيderajatيmengangkatيAllahي“

yang diberikan ilmu. Dan Allah MahaيMengetahuiيapaيyangيkalianيlakukan.”ي(QS.ي

Al Mujadillah 58:11). 

Sesuai dengan ayat diatas bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-

orang yang berilmu, maka penulis ingin menambah ilmu dan memanfaatkan 

sumber daya alam yaitu tanaman sarang semut dengan cara menelitiي “Pengaruhيي

ekstrak etanol tanaman sarang semut (Myrmecodia tuberosa) terhadap hambatan 

pertumbuhan Candida albican ( In Vitro). 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah yaitu : 

1. Apakah ekstrak etanol tanaman sarang semut (Myrmecodia tuberosa) 

berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans? 

2. Berapakah konsentrasi ekstrak etanol tanaman sarang semut (Myrmecodia 

tuberosa) yang setara (pengaruh yang tidak signifikan) dengan kontrol positif 

dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans? 

 

B. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian mengenai tanaman sarang semut (Myrmecodia Tuberosa ) 

yang dilakukan diantaranya: 
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1. Penelitian tentang “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Sarang Semut 

(Myrmecodia Tuberosa) terhadap Pertumbuhan Bakteri Salmonella Typhi 

SecaraيInيVitroي“يyangيdilakukan oleh Aries Rahman Hakim pada tahun 2011. 

2. Penelitianي tentangي ي“ Daya Hambat Tanaman Sarang Semut (Myrmecodia 

pendens) terhadap Pertumbuhan Jamur Candida albicans”ي yangي dilakukanي

oleh  Novita Sari Silamba pada tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode dilusi cair sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dengan 

metode difusi sumuran. 

Menurut sepengetahuan penulis,penelitian yang akan dilakukan dengan judul 

“Pengaruh Ekstrak Etanol Tanaman Sarang Semut (Myrmecodia tuberosa) 

terhadap hambatan Pertumbuhan Candida albicans (In Vitro)” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bahwa ekstrak tanaman sarang semut berpengaruh dalam 

menghambat pertumbuhan Candida albicans. 

2. Mengetahui konsentrasi  tanaman sarang semut (Myrmecodia tuberosa) yang 

mempunyai pengaruh setara (pengaruh yang tidak signifikan) dengan kontrol 

positif dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi dan 

pengetahuan ilmiah mengenai pengaruh ekstrak etanol pada tanaman sarang 
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semut (Myrmecodia Tuberosa)  terhadap hambatan pertumbuhan Candida 

albicans. 

2. Dapat memberikan informasi bahwa ekstrak etanol pada tanaman sarang 

semut mampu dijadikan sebagai alternatif obat untuk Candidiasis oral. 

3. Dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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