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BAB III 

KERANGKA KONSEP  

A. Dasar pemikiran 

Getah pisang (Musa paradisiaca) memiliki kandungan senyawa-

senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

jamur Senyawa yang terkandung dalam getah pisang  ini berupa saponin, 

dan tanin. Senyawa saponin berfungsi sebagai antibiotik, mempercepat 

pertumbuhan sel-sel baru, merangsang pembentukan fibroblast, 

menghambat pertumbuhan bakteri, dan juga bersifat antijamur. 

 Untuk memperoleh getah pisang di potong dan di tampung ke 

dalam wadah sebanyak 150 ml kemudian dimasukan dalam erlenmeyer 

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

Dilakukan pengujian daya hambat getah pisang(musa 

paradisiacal)terhadap pertumbuhan jamur Candida albicansdengan 

mengunakan metode Difusi Agar (Disk Diffusion Method),  1 ose kultur 

murni Candida albicans yang di encerkan dengan NaCl 0,9% untuk di 

sebarkan Pada media Sabouraud Dextrose Agar (SDA) kemudian di 

masukan paper disk steril yang sudah di rendam pada getah pisang 

(kemudian diletakan  pada permukaan media Sabouraud Dextrose Agar 

(SDA dan diinkubasi pada suhu 28
0
C selama 3 x 24 jam.  
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B. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Keterangan : 

                = Variabel yang diteliti  

   = Variabel yang tidak diteliti    

 

 

Getah Pisang 

Getah pisang di buat Kosentrasi 20%, 

40%, 60%, 80% dan 100% 

Menghambat pertumbuhan 

Candida albcans 

Di uji dengan metode di 

fusi agar 

Di ingkubasi selama 3x24 

jam dengan suhu 28 
0
C 

Pengukuran zona 

hambat 

Positif (+) Terbentuk 

zona hambat 

Negative (-) Tidak 

Terbentuk zona 

Sensitif 

 ≥18 mm 
 

Intermediate  
13-17 mm 

 

Resisten 
≤ 12 

mm 
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C. Variabel Peneltian 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel independen pada penelitian ini adalah 

getahpisang(Musa paradisiaca) terhadap pertumbuhan jamur Candida 

albicans 

2. Variabel  Terikat (Dependen) 

Variabel independen pada penelitian ini adalah  zona hambat 

pertumbuhan jamur Candida albicans.  

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Definisi Operasional  

a. Getahpisang yang telah diperoleh dari pisang yang di potong dan 

di tiriskan getahnya ke dalam  wadah sebanyak 150 ml dari 23 

potongan pisang  kemudian dibuat beberapa konsentrasi yaitu 

 Konsentrasi 20% yaitu  10 ml getahpisang(Musa 

paradisiaca) ditambahkan  40 ml aquades.  

 Konsentrasi 40% yaitu 20 ml getahpisang(Musa 

paradisiaca)ditambahkan 30 ml aquadees  

 Konsentrasi 60% yaitu 30 getahpisang(Musa paradisiaca) 

ditambahkan 20 ml aquades 

 Konsentrasi 80% yaitu 40 mlgetahpisang(Musa paradisiaca) 

ditambahkan 10 ml aquades 

 Konsentrasi 100% yaitu 50 ml getahpisang(Musa 

paradisiaca) tanpa ada penambahan larutan lain.  

b. Uji daya hambat adalah kemampuan getahpisang(Musa 

paradisiaca)dengan berbagai konsentrasi dalam menghambat 

menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans.  

c. Daya hambat adalah diameter zona dimana jamur tidak tumbuh, 

ditandai dengan zona bening yang diukur dengan mistar dengan 

satuan milimeter (mm). 
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2. Kriteria Objektif 

a. Efektif : Ditandai dengan getahpisang(Musa paradisiaca)yang 

dapat menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans apa 

bila diameter zona hambatnya  ≥ 18 mm.  

b. Tidak efektif : Ditandai dengan getahpisang(Musa 

paradisiaca)yang tidak dapat menghambat pertumbuhan jamur 

Candida albicans apa bila diameter zona hambatnya  ≤ 12 mm.  

c. Nilai diameter daya hambat dianalisis berdasarkan kategori 

respon hambat yaitu : 

 Resisten  :  ≤ 12  mm 

 Intermediet  : 13 – 17 mm 

 Sensitive  : ≥18 mm (CLSI,2012). 


