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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Indonesia merupakan Negara tropois yang memiliki beragam jenis 

tanaman obat dan keadaan iklim yang berbeda-beda.Beragamnya kondisi 

alam Indonesia juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. 

Tingginya tingkat keanekaragamaan hayati menjadikan Indonesia memiliki 

beragam jenis tumbuhan obat, di Indonesia terdapat sekita 30.000 jenis 

tanaman dan 7000 diantaranya memiliki khasiat sebagai obat. 

Keanekaragaman sumberdaya hayati Indonesia menempati urutan kedua 

setelah Brazil ( Jumiarni, 2017 ).. Indonesia merupakan habitat yang sesuai 

untuk tanaman pisang karena iklimnya yang tropis, di sekitar kita tentu 

banyak di jumpai berbagai jenis tanaman pisang baik yang sengaja di tanam 

maupun yang tumbuh liar. Tanaman pisang mempumyai bagian-bagian di 

antaranya adalah akar,batang,daun,bunga,dan buah (suyanti 2012: 23-26).  

Tanaman pisang memiliki banyak kandungan senyawa aktif 

(metabolit sekunder) yang berperan sebagai senyawa antimikroba dan agen 

kemoterapi.Didalam tanaman pisang tidak hanya mempunyai manfaat 

sebagai bahan pangan namun juga dapat digunakan sebagai 

pengobatan.Tanaman pisang merupakan tanaman yang banyak digunakan 

untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan sejak zaman dahulu.Salah 

satunya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sariawan, 

perdarahaan usus besar, ambeien, cacar air, tenggorokan bengkak, dan luka. 

Hampir semua bagian dari pisang yang bisa dipergunakan sebagai obat 

alternatif untuk menyembuhkan berbagai penyakit ( Wiajayakusuma, 2007). 

Salah satu manfaat penggunaan obat dari tanaman tersebut adalah 

getah pisang atau (Musa paradisaca) yang digunakan sebagai anti 

jamur.Getah batang pisang sendiri mengandung senyawa berupa saponin, 

tanin, dan flavonoid.Senyawa saponin berfungsi sebagai antibiotik, 

mempercepat pertumbuhan sel-sel baru, merangsang pembentukan 

fibroblast, menghambat pertumbuhan bakteri, dan juga bersifat antijamur. 
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Dari berbagi jenis varietas pisang yang ada, salah satu yang dapat 

dimanfaatkan sebagai tanaman obat yaitu pisang kapok(Musa 

paradisiaca)(Hastari.R.2012). 

Candida albicans merupakan penyebap penyakit kandidiasis, dapat 

menyebabkan infeksi akut, kronoik, dan kelainannya dapat superfisialis atau 

sistemik.Organisme ini adalah bagian dari flora normal dari kulit, membran 

mukosa, dan traktus gastrointestinal.Organisme ini menginfeksi secara 

endogen.Candida membentuk sel ragi (sel khamir) yang disebut juga 

blastospora, multiplikasi dengan membentuk tunas. Dapat membentuk tunas 

semu (pseudohyphae), dapat juga membentuk hifa sejati (true hyphae) 

(koes.Irianto,2014).Getah pisang memiliki kandungan senyawa anti 

jamur/anti bakteri terhadap penyakit infeksius pada kulit dandapat 

mempercepat penyembuhan luka lecet. 

 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 candidiasis sistemik(I.W. 

Getas et al, 2014). Candida albicansdapat 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 
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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).  

Di Asia dari beberapa studi epidemiologi di Hong Kong 

menyebutkan bahwa C. albicans adalah spesies yang paling sering 

sdiidentifikasi 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, Menurut Profil kesehatan Indonesia Kementrian Kesehatan RI  

(2016 ) melaporkan penyakit penyerta terbanyak salah satunya adalah 

penyakit kandidiasis yang mencabai (280 kasus)   

Perawatan untuk infeksi ini dapat dilakukan dengan memberikan 

obat antijamur.Namun, pemberian obat antijamur dalam jangka waktu lama 

dapat menyebabkan resistensi.Hal ini memicu adanya kebutuhan untuk 

mencari pengobatan baru dengan aktivitas antifungi yang lebih baik, 

toksisitas yang lebih rendah, dan tidak resisten terhadap Candida albicans. 

Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai tanaman obat yaitu tanaman 

pisang antara lain getah pisang (Musa paradisiaca) yang mana yang 

digunakan adalah getah pisangnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui daya hambat senyawa saponin getah pisang terhadap 

pertumbuhan Candida albicans. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental laboratorik menggunakan rancangan eksperimental murni 

(true experimental design) dengan rancangan penelitian post test only 

control design dengan metode difusi lempeng agar  Kirby-bauer 

menggunakan kertas saring. Parameter yang diamati ialah luas diameter 

zona hambat pertumbuhan jamur Candida albicans pada media agar 
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yakkmhyyng telah diberi senyawa saponin getah pisang . (Yuliana, Leman, 

Anindita: 2015) 

Menurut priosoeryanto (2010: 70-73) dalam artikelnya berjudul 

“penyembuhan luka di sekitar kita” getah pohon pisang dapat mempercepat 

penyembuhan luka lecet, bahkan getah pohon pisang tidak meninggalkan 

parut. Hasil Penelitian sebelumnya tentang aktivitas  antijamur senyawa 

saponin batang pisang (Musa paradisiaca), didukung oleh penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Herry dkk di Banjarmasin tahun 2013 yang 

menemukan bahwa getah batang pisang memiliki aktivitas antijamur 

terhadap Candida albicans dan penelitian yang di lakukan ole hastari(2012) 

di ketahui ekstrak batang pisang ambon konsentrasi 6,25%, 12,55, dan 25%. 

Peneliti tersebut menggunakan ekstrak dengan pelarut menggunakan 

aquadest.Perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan Getah pada 

batang pisang sedangkan penelitian kali ini menggunakan getah pisangyang 

di ambil langsung dan di tiriskan ke wadah yang telah di siapkam. maka 

peneliti ini tertarik melakukan penelitian mengenai uji daya hambat getah 

pisang terhadap pertumbuhan jamur candida albicans dengen konsentrasi 

yang akan di gunakan yaitu 20%,40,60%,80%,100% dengan menggunakan 

ketoconazole dan aquades sebagai kontrol negatif.  

Berdasarkan kandungan senyawa antimikroba dan agen kemoterapi 

yang terdapat pada batang pisang (Musa paradisiaca) yang mempunyai 

khasiat sebagai anti jamur, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “uji daya hambat getah pisang (Musa paradisiaca) sterhadap 

pertumbuhan jamur Candida albicans. 

B. Rumusan masalah 

 Apakah getah pisang(Musa paradisiaca) dapat menghambat 

pertumbuhan jamur Candida albicans ? 
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C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui daya hambat getah pisang (Musa 

paradisiaca) terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans  

2. Tujuan Khusus  

Untuk mengetahui daya hambat getah pisang (Musa 

paradisiaca) terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans pada 

konsentrasi 20%,40%,60%,80%,dan 100%. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Institusi  

  Untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai ilmu proses 

pengujian daya hambat getah pisang (Musa paradisiaca)  terhadap jamur 

Candida albicansdan 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  dayagetah pisang (Musa paradisiaca) 

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. 

 


