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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

 Kandidiasis merupakan infeksi jamur yang di sebabkan oleh jamur 

Candida albicans. Infeksi Candida albicans merupakan infeksi jamur 

opportunistik yang paling umum, infeksi jamur ini sangat bervariasi mulai 

dari infeksi melalui lapisan kulit sampai penyakit  yang menyebar melalui 

aliran darah seperti candidiasis hepatosplenic dan candidiasissistemik      

(I.W. Getas et al, 2014). Candida albicans dapat di temukan pada manusia di 

seluruh dunia, terutama menimbulkan penyakit pada usia lanjut, kaum wanita 

dan bayi. Candida albicans pada tubuh manusia dapat bersifat sebagai 

saprofit yang tidak menimbulkan gejala apapun baik obyektif maupun 

subyektif atau sebagai parasit yang dapat menimbulkan infeksi primer atau 

sekunder terhadap kelainan lain yang ada. Sebaga isaprofi, Candida albicans 

pada tubuh manusia dapat di jumpai di kulit, selaput lendir mulut, saluran 

pencernaan, saluran pernapasan, vagina dan kuku.  (koes, irianto, 2014). 

 Beberapa faktor-faktor yang dapat  mempengaruhi perkembangan 

kasus kandidiasis yaitu minimnya pengetahuan hygiene dikalangan 

masyarakat, sumber penularan yang belum teratasi,  penggunaan obat-obatan 

(antibiotik, kortikosteroid, dan sitostastik) dalam jangka panjang, adanya 

penyakit penyerta seperti diabetes, keganasan, HIV/AIDS, trauma. Kasus 

kandidiasis sering didiagnosis sebagai penyakit dermatitis, sehingga sering 

diobati sendiri, hal ini menyebabkan gambaran penyakit ini tidak jelas. 

Disamping itu di daerah-daerah sulit melakukan pemeriksaan klinis yaitu 

pemeriksaan KOH dan  kultur (Siregar, 2012).  

 Angka kejadian kandidiasis di Asia dari beberapa studi epidemiologi 

di Hong Kong menyebutkan bahwa C. albicans adalah spesies yang paling 

sering diidentifikasi dengan rata-rata 56% dari kasus kandidiasis. Candida 

albicans masih merupakan penyebab tertinggi Candida bloodstream infection, 

yaitu 33,3% di Singapura, 55,5% di Taiwan 55,6%, dan 41% di Jepang
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(Lim CSY 2011). Menurut Profil kesehatan Indonesia Kementrian Kesehatan RI 

(2016) melaporkan penyakit penyerta terbanyak salah satunya adalah penyakit 

kandidiasis yang mencabai (280 kasus). Sulawesi Tenggara khususnya kota 

kendari pada tahun 2019 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati 

tentang  Identifikasi Candida albicans pada Wanita Dewasa di Kota Kendari 

secara Makroskopis dan Mikroskopis didapatkan hasil penelitian berdasarkan 

pemeriksaan secara makroskopis yaitu dari 36 sampel swab vagina diperoleh 

41,7% sampel positif ditumbuhi koloni Candida sp dan pemeriksaan secara 

mikroskopis yaitu dari 36 sampel swab vagina diperoleh 11,1%  positif pada 

pemeriksaan langsung KOH 10% dan 41,7% sampel positif pada pewarnaan 

gram (Hartati et al. 2019).   

 Dewasa ini, pemanfaatan tanaman sekitar yang di jadikan sebagai obat 

yang berbahan alami atau yang lebih di kenal dengan sebutan obat herbal untuk 

mencegah atau mengobati suatu penyakit. Salah satu tanaman yang sering di 

gunakan sebagai obat herbal adalah  tanaman beluntas (Pluchea indica L). 

Tanamanbeluntas (Pluchea indica L  )merupakan tumbuhan semak yang 

bercabang banyak  biasanya digunakan  sebagai tanaman pagar.   Bagian  dari 

tanaman beluntas yang sering dipakai adalah daunnya, karena daun beluntas 

memiliki banyak senyawa aktif yang mampu digunakan untuk mengatasi 

masalah kesehatan (Rahmiet al, 2015). 

Daun beluntas (Pluchea indica L) memiliki khasiat untuk menghilangkan 

bau badan, mengatasi kurang nafsu makan, mengatasi gangguan pencernaan 

pada anak, analgetik, batuk, diare dan anti jamur. Tanaman beluntas (Pluchea 

indica L) ini mempunyai kandunggan alkaloid, flavonoid, tanin, minyak atsiri, 

natrium, kalium, magnesiumdan fosfat flavonoid (Agoes, 2010). Kandungan 

yang terdapat pada  tanaman beluntas (Pluchea indica L) yang mempunyai 

fungsi yang dapat menghambat pertumbuhan jamur yaitu Tanin dapat membuat 

membran sitoplasma jamur menjadi tidak teratur dengan cara mengubah 

permeabilitas membran dan juga mengubah fungsi membran dalam proses 

pengangkutan senyawa-senyawa esensial yang dapat menimbulkan ketidak 

seimbangan metabolik sehingga pertumbuhan jamur dapat terhambat serta dapat 
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menimbulkan kematian pada jamur. Saponin yaitu golongan senyawa yang  

mampu menghambat senyawa serta dapat membunuh jamur dengan cara 

berinteraksi dengan membran sterol. Efek utama saponin terhadap jamur yaitu 

adanya pelepasan protein dan enzim dari dalam sel dan flavonoid juga berfungsi 

untuk mengganggu integritas membran sel sehingga dapat menimbulkan 

pertumbuhan jamur terhambat bahkan mati (Hidayanti et al , 2016). 

 Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Vera Rahma (2019) pada 

Efektivitas Anti jamur Ekstrak Etanol Daun Beluntas (Pluchea indica L) 

terhadap Pertumbuhan Jamur Candida albicans Secara In Vitro dapat 

menghambat pertumbuhan jamur dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 

penelitian Widia Kusuma Mangandara 2019 pada uji sensitivitas Escherichia 

coli Terhadap Sari Daun Beluntas (Plucheaindica L) dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 60%, 80% dan 100%. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti berkeinginan  

melakukan penelitian mengenai UjiDaya Hambat Sari Daun Beluntas (Pluchea 

indica L) Terhadap Pertumbuhan Jamur Candida albicans mengunakan 

konsentrasi yang telah di tentukan yaitu konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 

100% dengan menggunakan ketoconazole sebagai kontrol positif 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sari daun beluntas 

(Pluchea indica L) dapat menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui daya hambat sari daun beluntas (Pluchea indica L) 

terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui daya hambat sari daun beluntas (Pluchea indica L) 

terhadap jamur Candida albicans dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 

80%, dan 100%.  

b. Untuk mengetahui kosentrasi yang efektif dari sari daun beluntas 

(Pluchea indica L) terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Institusi  

  Untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai ilmu proses 

pengujian daya hambat sari daun beluntas (Pluchea indica L)  terhadap jamur 

Candida albicans dan menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi 

kalangan mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.  

2. Bagi Peneliti 

  Merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam meningkatakan 

wawasan pengetahuan dan ilmu penelitian dalam bidang kesehatan khususnya 

mengenai uji  daya hambat sari daun beluntas (Pluchea indica L) terhadap 

pertumbuhan jamur Candida albicans. 

3. Bagi Tempat Peneliti 

  dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi praktikum mahasiswa di 

laboratorium dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi Teknologi 

Laboratorium Medis kesehatan terutama bidang mikologi.  

4. Bagi Peneliti Lain 

  Dapat di jadikan sebagai acuan untuk pengembangkan penelitian 

selanjutnya dibidang matakuliah mikologi. 

 


