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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kandidiasis oral merupakan infeksi superfisial pada mukosa mulut yang 

disebabkan oleh jamur dari genus Candida (Meurman, 2007). Jamur Candida 

sebenarnya merupakan flora normal mulut, namun berbagai faktor seperti 

adanya gangguan sistem imun maupun penggunaan obat-obatan seperti obat 

antibiotik dan steroid dapat menyebabkan flora normal tersebut menjadi 

patogen. Kandidiasis oral dapat menyerang semua usia baik usia muda, usia 

tua dan pada penderita defisiensi imun seperti AIDS. Pada pasien HIV/AIDS, 

Candida albicans ditemukan paling banyak yaitu sebesar 95% (Scully, 2004). 

 Dari sembilan spesies Candida diatas 80% penyebab tersering untuk 

kandidiasis oral adalah: C. Albicans, C. Glabrata, dan C. Tropicalis, dari hasil 

isolasi. C. Tropicalis termasuk candida yang patogen setelah C. Albicans 

(Akpan, 2008; Dismukus et al, 2003). Seiring perkembangan jaman, beberapa 

kasus ditemukan adanya resistensi obat terhadap C. Albicans dan C. 

Tropicalis. Seperti fluconazol dan azole, terjadinya penurunan aktivitas 

phospholipase mengakibatkan pertumbuhan jamur sulit dihambat (Rajendra et 

al, 2010). 

Selain itu juga penelitian di India menyatakan angka prevalensi untuk 

kandidiasis oral pada pasien HIV/AIDS sekitar 43,2%, di Rumah sakit 

Eduardo de Menezes di Brazil sekitar 50%, di Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo Jakarta sekitar 80,8%, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin 
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Bandung sekitar 27%, RSUP H Adam Malik Medan jumlah kasus kandidiasis 

oral dari tahun 2008 sampai tahun 2009 terdapat 28,7% (Gabler et al, 2008). 

 Indonesia merupakan negara kaya akan tanaman tradisional yang dapat 

dimanfaatkan sebagai obat - obatan.  Sudah sejak dahulu kebanyakan 

masyarakat indonesia menggunakan apa yang ada di sekitarnya untuk 

mengobati segala jenis penyakit. Mulai dari akar, batang, buah, daun dan biji 

dipakai sebagai pengobatan. Salah satu tumbuhan obat yang banyak 

digunakan oleh masyarakat adalah biji mahoni. Pada tahun 70-an, mahoni 

banyak dicari orang sebagai obat. Orang-orang mengkonsumsi biji mahoni 

dengan cara menelan bijinya setelah membuang bagian yang pipih. Biji 

mahoni memiliki efek farmakologis antipiretik, anti jamur, menurunkan 

tekanan darah tinggi (hipertensi), kencing manis (diabetes mellitus), kurang 

nafsu makan, demam, masuk angin, ekzema, dan rematik (Harianja, 2008). 

Kandungan pada biji mahoni ada saponin, flavonoid, dan terpenoid (Majid, 

2004).  

 Hasil penelitian ysng sudah dilaporkan adalah ekstrak biji mahoni dapat 

menurunkan kadar glukosa darah pada binatang percobaan (untuk mengobati 

kencing manis). Peneliti lain melaporkan bahwa ekstrak biji mahoni termasuk 

salah satu obat tradisional yang dapat menghambat pertumbuhan virus 

HIV/AIDS secara laboratoris (Yelaware et al, 2014).   

Dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui kosentrasi  esktrak 

biji mahoni yang dapat menghambat pertumbuhan C.Tropicalis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah esktrak etanol biji mahoni dapat menghambat pertumbuhan Candida 

tropicalis? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui daya antijamur dari ekstrak biji mahoni (Switeenia 

mahogany) terhadap pertumbuhan C. Tropicalis. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk  menganalisa pengaruh ekstrak biji mahoni terhadap pertumbuhan 

C.Tropicalis 

2. Untuk mencari kosentrasi optimal ekstrak biji mahoni pada konsentrasi 

1,56%,3,12%,6,25%,12,5%,25% dan 50%. 

 

1.4 Manfaat 

1. Mendapatkan peran ekstrak biji mahoni (Swieetenia Mahogany Jacq.) 

sebagai antifungi 

2. Dapat menjadi bahan informasi mengenai kegunaan esktrak biji mahoni 

sebagai antijamur 
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