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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kandidiasis Oral 

2.1.1 Definisi dan Epidemiologi 

Kandidiasis oral merupakan salah satu penyakit pada rongga mulut berupa 

lesi merah dan lesi putih yang disebabkan oleh fungi jenis candida sp, Kandidiasis 

oral pertama sekali dikenalkan oleh Hipocrates pada tahun 377 SM, yang 

melaporkan adanya lesi oral yang kemungkinan disebabkan oleh genus candida 

(Canon. 2001). Terdapat 150 jenis fungi dalam famili Deutromycetes, dan tujuh 

diantaranya ( C. Albicans, C. Tropicalis, C. parapsilosi, C. krusei, C. kefyr, C. 

glabrata, dan C. guilliermondii ) dapat menjadi patogen, dan C. albican 

merupakan fungi terbanyak yang terisolasi dari tubuh manusia sebagai flora 

normal dan penyebab infeksi oportunistik (Cannon, 1995). Terdapat sekitar 30-

40% C. Albicans pada rongga mulut orang dewasa sehat, 45% pada neonatus, 45-

65% pada anak-anak sehat, 50-65% pada pasien yang memakai gigi palsu 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 (Cannon, 2001).  

Kandidiasis oral dapat menyerang semua umur, baik pria maupun wanita. 

Meningkatnya prevalensi infeksi C. Albicans ini dihubungkan dengan kelompok 

penderita HIV/AIDS, penderita yang menjalani transplantasi dan  kemoterapi 

maligna. Odds dkk ( 1990 ) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dari 
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6.545 penderita HIV/AIDS, sekitar 44.8% adalah penderita kandidiasis 

(Tjampakasari, 2006). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka prevalensi untuk kandidiasis 

oral pada pasien HIV/AIDS di India 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 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; Sudjana, 2009). 

 

2.1.2 Etiologi dan Faktor Predisposisi 

Kandidiasis oral merupakan suatu infeksi fungi yang umumnya disebabkan 

oleh fungi C. Albicans. Faktor predisposisi terjadinya kandidiasis oral terdiri atas 

faktor lokal dan sistemik (Akpan, 2002). Beberapa faktor lokal tersebut seperti 

penggunaan gigi tiruan, xerostomia, dan kebiasaan merokok. Penggunaan gigi 

tiruan dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan fungi 

Candida yaitu lingkungan dengan pH yang rendah sedikit oksigen, dan keadaan 

anaerob (Akpan, 2002). Faktor lokal seperti xerostomia juga dapat menimbulkan 

kandidiasis oral. Xerostomia merupakan suatu kondisi dimana mulut terasa 

kering. Hal ini dapat disebabkan oleh berkurangnya produksi saliva, penggunaan 

obat-obatan (obat antihipertensi), terapi radiasi dan kemoterapi (Olver, 2006). 

Adanya kebiasaan merokok dapat menyebabkan iritasi kronis dan panas 

yang mengakibatkan perubahan vaskularisasi dan sekresi kelenjar liur. Seperti 

yang diketahui, di dalam saliva terdapat komponen anti Candida seperti lisozim 

histatin, laktoferin, dan calprotektin (Cannon, 2001), sehingga apabila produksi 
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saliva berkurang seperti pada keadaan xerostomia dan perokok, maka Candida 

dapat mudah berkembang. Selain faktor lokal, beberapa faktor sistemik seperti 

penyakit defisiensi imun (HIV/AIDS), kemoterapi, radioterapi, dan penggunaan 

obat antibiotik dan steroid juga dapat menyebabkan timbulnya kandidiasis oral 

(Hanula, 2008). Pada penderita HIV/AIDS terjadi defisiensi imun yang 

mengakibatkan infeksi oportunistik seperti kandidiasis oral mudah terjadi (Akpan, 

2002). Di samping itu, terapi radiasi daerah kepala dan leher mengakibatkan 

kerusakan dan gangguan fungsi kelenjar saliva mayor dan minor sehingga 

memudahkan terjadinya xerostomia. Prevalensi xerostomia setelah terapi radiasi 

dijumpai melebihi 90%. Pengobatan kemoterapi juga dapat berdampak pada 

berkurangnya aliran saliva (Guggenheimer & Moore, 2003). Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, keadaan xerostomia yang dapat timbul akibat radioterapi 

dan kemoterapi bisa memudahkan perkembangan Candida. Penggunaan obat 

antibiotik dan steroid juga dihubungkan dengan terjadinya kandidiasis oral 

(Hannula, 2000). 

 

2.1.3 Faktor Resiko 

Pada orang yang sehat, infeksi Candida umumnya tidak menyebabkan 

masalah apapun dalam rongga mulut, namun karena berbagai faktor, fungi 

tersebut dapat tumbuh secara berlebihan dan menginfeksi rongga mulut. Faktor-

faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu (Cannon, 2001) :  

a. Patogenitas fungi 

Beberapa faktor yang berpengaruh pada patogenitas dan proses infeksi 

Candida adalah adesi, perubahan dari bentuk ragi ke bentuk hifa, dan 
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produksi enzim ekstraseluler (Cannon, 1995). Adesi merupakan proses 

melekatnya sel Candida ke dinding sel epitel tubuh. Perubahan bentuk dari 

ragi ke hifa diketahui berhubungan dengan patogenitas dan proses 

penyerangan Candida terhadap sel tubuh (Allen, 1992).  

b. Faktor Tubuh  

Faktor tubuh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor lokal dan faktor 

sistemik. Termasuk faktor lokal adalah adanya gangguan fungsi kelenjar 

ludah yang dapat menurunkan jumlah saliva (Cannon, 2001). Saliva 

penting dalam mencegah timbulnya kandidiasis oral karena efek 

pembilasan dan antimikrobial protein yang terkandung dalam saliva dapat 

mencegah pertumbuhan berlebih dari Candida, itu sebabnya kandidiasis 

oral dapat terjadi pada kondisi Sjogren syndrome, radioterapi kepala dan 

leher, dan obat-obatan yang dapat mengurangi sekresi saliva (Scardina, 

2007).  

 

2.1.4 Patogenitas 

Secara alamiah Candida ditemukan di permukaan tubuh manusia 

(mukokutan), bila terjadi suatu perubahan pada inang, fungi penyebab atau 

keduanya maka terjadi infeksi. Pemakaian antibiotika yang berlebihan 

menyebabkan proporsi fungi meningkat, kapasitas imun inang menurun akibat 

lekopenia dan pemberian kortikosteroid, pada AIDS fungsi sel T yang terganggu 

karena intervensi virus HIV melalui kulit dan mukosa yang dimungkinkan karena 

peran lektin yang spesifik pada sel dendrite, DC-SIGN sehingga mampu berikatan 

dengan virus HIV meskipun tidak mampu mengantarkan masuk ke dalam sel, 
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tetapi memudahkan transport HIV oleh dendrit ke organ limfoid dan menambah 

jumlah limfosit T yang terinfeksi. Munculnya lesi pada mukosa akibat intervensi 

HIV yang diperantarai peran lektin dan DC-SIGN yang mengakibatkan infeksi 

fungi pada mukosa mulut dan mukosa lain ditubuh, mengawali munculnya infeksi 

sekunder pada mulut penderita. Pada C. Tropicalis terdapat mannoprotein yang 

mirip integrin vertebrata sehingga fungi ini mampu menempel ke matriks 

ekstraseluler seperti fibronektin kolagen, dan laminin. Selain itu hifa juga 

mengeluarkan proteinase dan fosfolipase yang mencerna sel epitel inang sehingga 

invasi lebih mudah terjadi (Kenneth et al, 2008; Nasronudin, 2007; Sudjana, 

2008). 

 

2.1.5 Klasifikasi dan Gambaran Klinis 

Secara umum, kandidiasis oral dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok, 

Yaitu:  (Akpan, 2002)  

1. Akut , dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

a. Kandidiasis Pseudomembranosus Akut 

Kandidiasis ini biasanya disebut juga sebagai thrush. Secara klinis 

pseudomembranosus kandidiasis terlihat sebagai plak mukosa yang putih 

atau kuning, seperti cheesy material yang dapat dihilangkan dan 

meninggalkan permukaan yang berwarna merah (Rossie & Guggenheimer, 

1997). Kandidiasis ini terdiri atas sel epitel deskuamasi, fibrin, dan hifa 

fungi dan umumnya dijumpai pada mukosa labial, mukosa bukal, palatum 

keras, palatum lunak, lidah, jaringan periodontal dan orofaring 

(McCullough & Savage, 2005). Thrush dijumpai sebesar 5% pada bayi 
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bayu lahir dan 10% pada orang tua yang kondisi tubuhnya lemah.23 

Keberadaan kandidiasis pseudomembranosus ini sering dihubungkan 

dengan penggunaan kortikosteroid, antibiotik, xerostomia, dan pada pasien 

dengan sistem imun rendah seperti HIV/AIDS (Akpan, 2002). Diagnosa 

banding dari kandidiasis pseudomembranosus ini meliputi flek dari susu 

dan debris makanan yang tertinggal menempel pada mukosa mulut, 

khususnya pada bayi yang masih menyusui atau pada pasien lanjut usia 

dengan kondisi tubuh yang lemah akibat penyakit. 

 

Gambar 2.1 Kandidiasis Pseudomembranosus Akut (White, 2006) 

b. Kandidiasis Atrofik Akut 

Tipe kandidiasis ini kadang dinamakan sebagai antibiotic sore tongue 

atau juga kandidiasis eritematus dan biasanya dijumpai pada mukosa 

bukal, palatum, dan bagian dorsal lidah dengan permukaan tampak sebagai 

bercak kemerahan (Muzyka, 2005). Penggunaan antibiotik spektrum luas 

maupun kortikosteroid sering dikaitkan dengan timbulnya kandidiasis 

atrofik akut (Muzyka, 2005). Pasien yang menderita kandidiasis ini 

mengeluh adanya rasa sakit seperti terbakar. 
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Gambar 2.2 Kandidiasis Atrofik Akut (Webb et al, 1993) 

2. Kronik, dibedakan atas tiga jenis, yaitu : 

a. Kandidiasis Atrofik Kronik 

Kandidiasis atrofik kronik disebut juga denture sore mouth atau denture related 

stomatitis (Scully, 2004).  dan merupakan bentuk kandidiasis paling umum yang 

ditemukan pada 24-60% pemakai gigi tiruan. Gambaran klinis denture related 

stomatitis ini berupa daerah eritema pada mukosa yang berkontak dengan 

permukaan gigi tiruan (Scully, 2004). Gigi tiruan yang menutupi mukosa dari 

saliva menyebabkan daerah tersebut mudah terinfeksi fungi (Muzyka, 2005). 

Berdasarkan gambaran klinis yang terlihat pada mukosa yang terinflamasi di 

bawah gigi tiruan rahang atas, denture stomatitis ini dapat diklasifikasikan atas 

tiga yaitu : (Scully, 2004)  

• Tipe I : tahap awal dengan adanya pin point hiperemi yang 

terlokalisir 

• Tipe II : tampak eritema difus pada mukosa yang berkontak dengan 

gigi tiruan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EKSTRAK ETANOL BIJI ... NURFAJRINA M



11 
 

 
 

• Tipe III : tipe granular (inflammatory papillary hyperplasia) yang 

biasanya tampak pada bagian tengah palatum keras. 

 

Gambar 2.3 Denture Stomatitis Anonymous. (Denture related 

stomatitis.<www.eaom.net> (12 Desember 

2014).   

b. Kandidiasis Hiperplastik Kronik 

Kandidiasis ini sering disebut juga sebagai Candida leukoplakia yang 

terlihat seperti plak putih pada bagian komisura mukosa bukal atau tepi 

lateral lidah yang tidak bisa hilang bila dihapus. Kondisi ini dapat 

berkembang menjadi displasia berat atau keganasan (Muzyka, 2005). 

Candida leukoplakia ini dihubungkan dengan kebiasaan merokok (Akpan, 

2002). 
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Gambar 2.4 Kandidiasis Hiperplastik Kronik (Rossie & Guggenheir, 

1997) 

c. Median Rhomboid Glositis 

Median Rhomboid Glositis merupakan bentuk lain dari atrofik 

kandidiasis yang tampak sebagai daerah atrofik pada bagian tengah 

permukaan dorsal lidah, dan cenderung dihubungkan dengan perokok dan 

penggunaan obat steroid yang dihirup (McCullough & Savage, 2005). 

 

Gambar 2.5 Median Rhomboid Glositis (McCullough & Savage, 

2005) 

3. Ceilitis Angularis 

Ceilitis Angularis atau disebut juga angular stomatitis atau perleche 

merupakan infeksi campuran bakteri dan fungi Candida yang umumnya 
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dijumpai pada sudut mulut baik unilateral maupun bilateral. Sudut mulut 

yang terinfeksi tampak merah dan sakit (Akpan, 2002). Ceilitis angularis 

dapat terjadi pada penderita anemia defisiensi besi, defisiensi vitamin B12, 

dan pada gigi tiruan dengan vertikal dimensi oklusi yang tidak tepat (Scully, 

2004). 

 

Gambar 2.6 Ceilitis Angularis (sumber: 

http://www.oasisdiscussions.ca/2013/04/23/ac/) 

 

2.2 C. Tropicalis 

2.2.1 Definisi. 

C. Tropicalis adalah yang paling virulen dari spesies NCAC (Non-candida 

albicans candida). Hal ini mungkin karena kemampuannya untuk melekat pada 

sel epitel dan kemampuannya untuk mensekresi enzim proteinase dengan jumlah 

yang sedang. C. Tropicalis biasanya dapat diisolasi dari rongga mulut dan kulit. 

C. Tropicalis juga dapat menyebabkan infeksi kerongkongan. Kasus terakhir, 

telah terbukti berhubungan  dengan penyakit sistemik, dengan kata lain, kesehatan 

umum yang buruk membuat besar kemungkinan pasien untuk mengalami 

candidemia disebabkan oleh spesies ini (Raju, 2011). 
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Dari sembilan spesies Candida di atas 80% penyebab tersering untuk 

kandidiasis oral adalah: Candida albicans, Candida glabrata, dan C. Tropicalis 

(A.Akpan, 2008). 

Pasien dengan penyakit kronik mucocutaneus candidiasis biasanya 

berhubungan dengan infeksi sistemik fungi seperti C. Neoformas. Penyebaran 

infeksi C. Tropicalis ditemukan pada pasien dengan imunocompremised yang 

mempunyao penyakit kronik mucocutans candidiasis (Dixon, 2004).  

C. Tropicalis berbentuk diploid aseksual yeast yang merupakan fungi 

oppurtunistic patogen pada manusia yang dapat menyebabkan infeksis sistemik 

baik permukaan maupun infeksi yang dalam. C. Tropicalis adalah fungi paling 

patogen setelah C. Albicans. C. Tropicalis berbentuk diploid, dengan 10 - 12 

kromosom dan haploid ukuran genome 15 Mb. Bentuk yeast dan pseudohifa pada 

C. Tropicalis ditemukan pada pasien kanker, dan menjadi penyebab umum 

penyakit fungimia pada masyarakat amerika, europa, india dan mungkin seluruh 

dunia. (Errol, 2011) 

Biasanya C. Tropicalis di isolasi pada sediaan darah, karena C. Tropicalis 

dapat ditemuka pada penderita dengan penyakit leukimia, neutropenia yang 

kronis. Bentuk yeast dapat juga diisolasi dari rongga mulut penderita kandidiasis, 

seperti penyakit candidasi yang lain penularan C. Tropicalis dapat menjadi 

endogen, bisa karena flora normal pasien ataupun penyebaran lewat orang  ke 

orang. (Cietus, 2011) 
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2.2.2 Morfologi dan Identifikasi 

C.Tropicalis merupakan organisme jenis khamir uniseluler yang termasuk 

dalam genus Candida, keluarga Cryptococcaceae dan divisi Deuteromicota (fungi 

tak sempurna / imperfecti). C. Tropicalis berbentuk budding cells (large oval), 

treelike pseudomycelium pada rice agar. Penyebaran yang luas hampir sama 

dengan C. Albicans. Morfologi yang umum adalah bentukan budding yeast dan 

pseudohifa. Pada sabouroud agar, pertumbuhan C. Tropicalis sangat cepat 

membentuk koloni , berwarna krem sampai abu – abu, kasar, masuk ke dalam 

agar dan berbentuk hifa dengan cluster yang tebal dan blastosphora. Pada 

saboroud broth,  pertumbuhan C. Tropicalis di tandai dengan produksi gas, 

terbentuk film di permukaan, bau ragi yang kental. Pada corn meal agar, C. 

Tropicalis membentuk koloni, berwarna porcelain-putih, kasar di tengah, bagian 

koronal dari mycelium terdapat blastospora (Athur, 1960). Pada CHROMagar 

candida, bentuk makroskopik C. Tropicalis berwarna biru sampai abu – abu gelap, 

terkadang juga membentuk warna coklat sampai ungu (Cietus, 2011). 

 

Gambar 2.7 Koloni C.Tropicalis 
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Identifikasi C.tropicalis menggunakan CHROM agar, koloni tampak halus 

berwarna biru keabu-abuan dikelilingi halo berwarna coklat tua samapi ungu 

(Wahyunigsih et al, 2012). 

C. Tropicalis tumbuh baik pada suhu 250C dan 370C dalam darah dan 

Saboraud agar pada kondisi terpapar udara, membentuk koloni berwarna putih 

(membentuk lapisan tipis seoerti kaldu). Dengan pengamatan mikroskopis 

menunjukkan sel-sel tunas tak berkapsul (blastoconidia) yang berbentuk bulat, 

oval, atau bentuk batang, berukuran 2,5 µm x 3-14 µm, serta baik sel tunggal, 

berkelompok atau berbentuk rantai dapat diamati. C. Tropicalis membentuk hifa 

dan pseudohifa, namun bukan merupakan saluran perkecambahan, tidak seperti C. 

albican (secara morfologi membentuk saluran perkecambahan yang tak normal). 

Spesies dari genus Candida ini dapat mengasimilasi glukosa, maltose, sukrosa, 

galaktosa, selobiosa, xilosa, dan trehalosa, serta memfermentasi glukosa, maltose, 

sukrosa, galaktosa, dan trehalosa. Khamir jenis ini dapat ditemukan di alam bebas 

maupun pada hidung, tenggorokan, kulit, vagina, dan saluran pencernaan pada 

individu sehat. Namun, serangan C. Tropicalis dalam jumlah cukup banyak dapat 

menginfeksi pasien baik secara serentak maupun secara berkala.  

 
Gambar 2.8 Bentuk Psedohifa dan blastokonidia pada C. Tropicalis (Tibor,2009) 
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Gambar 2.9 species – species dalam CHROM agar dari atas searah jarum 

jam (anak panah) : C. Albicans – C. Krisei – C. Glabara – C. Tropicalis – C. 

Parapsilosis. Sumber: Yucesoy M, Marol S. 2003. Performence of CHROM 

agar Candida and BIGGY agar for identification of yeast species. Annals Clin 

Microbial Antimicrob. vol 2 p 8. 

 

2.2.3 Patogenitas 

Peningkatan virulensi C. Tropicalis diteliti pada seekor mencit yang 

diinduksi secara per oral, dengan keadaan mencit mengalami 

imunocompremised. Secreted aspartyl proteinase 5 dan 9 (SAP5 dan SAP9) 

ada pada semua jenis candida, paling banyak di C. Albicans kemudian C. 

Tropicalis, hingga yang paling kecil ada pada C. Krusei. SAP pada C. 

Tropicalis terdapat pada permukaan dinding sel fungi sebelum melakukan 

invasi ke jaringan. Penelitian lain menyatakan bahwa 3 faktor virulensi 

(proteinase, phospholipase dan biofilm) adanya enzim hydrolitik dan 
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kemampuan fungi berubah dari yeast ke biofilm dapat menjadi indikator 

kemungkinan terjadi infeksi haematogenous (Gocke et al, 2007). 

 

2.2.4 Resistensi Obat Terhadap C. Tropicalis 

Infeksi yang disebabkan tipe non-albicans dari spesies candida seperti 

C.Tropicalis, C. Parapsilosis, C. Krusei, Candida lusitaniae, Candida 

inconspicua, Candida lipoltytica dan Candida norvegensis. C. Tropicalis yang 

berasosiasi dengan C.Parapsilosis adalah penyebab kedua terbanyak setelah 

C.albicans (Kontoyiannis et al, 2001). Pada penelitian yang melibatkan 

populasi yang banyak oleh Pfaller et al (2009), C. Tropicalis menunjuklan 

level yang sedang pada resistensi terhadap anti fungi flukonazol. Ada beberapa 

penyebab terjadinya resistensi terhadap obat. Ada kemungkinan bahwa pasien 

pernah konsumsi obat dengan kadar MIC tinggi sehingga apabila di beri obat 

yang MIC di bawah akan terjadi resisten (Joseph & Hollomon, 1997). 

Kasus mengenai resistensi flukonazol dengan mengisolasi C.tropicalis 

semakin bertambah. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa obat anti fungi 

azole resisten terhadap terutama C. Albicans dan C. Tropicalis (Kothavade & 

Panthaki, 1998). Walaupun spesies candida mengeluarkan antimikotik agen 

yang akan mengurangi aktivitas fosfolipase pada obat anti fungi nistatin, 

amfoterisin B, tetapi tidak pada flukonazole. (Anil & Samaranayake, 2003). 

Pada pasien HIV, HIV-1 berikatan dengan spesies candida dan hal ini berakibat 

resistensi obat antifungal flukonazol (Gruber et al, 2003).  
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2.3 Swieetenia Mahogony 

2.3.1 Morfologi 

Mahoni termasuk tumbuhan tropis dari famili Meliaceae yang berasal dari 

Hindia Barat. Tumbuhan ini dapat ditemukan tumbuh liar di hutan jati, pinggir 

pantai, dan dijalan-jalan sebagai pohon peneduh. Perkembang-biakannya dengan 

menggunakan biji, cangkokan, atau okulasi. Untuk tanaman mahoni yang akan 

digunakan sebagai tanaman obat, maka tidak boleh diberi pupuk kimia 

(anorganik) maupun pestisida. Buahnya pahit dan berasa dingin.(Harianja, 2008)  

Tanaman ini merupakan tanaman dengan tinggi ± 5-25 m, berakar 

tunggang, berbatang bulat, percabangan banyak dan kayunya bergetah. Daunnya 

majemuk menyirip genap, helaian daun berbentuk bulat telur, ujung dan 

pangkalnya runcing, dan tulang daunnya menyirip. Daun muda berwarna merah, 

setelah tua berwarna hijau. Bunganya majemuk tersusun dalam karangan yang 

keluar dari ketiak daun. Buahnya bulat telur, berlekuk lima, berwarna cokelat. Di 

dalam buah terdapat biji berbentuk pipih dengan ujung agak tebal dan warnanya 

coklat kehitaman.(Yuniarti, 2008) 

Tanaman mahoni (Swietenia Mahagony Jack) merupakan salah satu 

tanaman yang dianjurkan untuk pengembangan HTI (Hutan Tanaman Industri). 

Mahoni dalam klasifikasinya termasuk famili Meliaceae. Ada dua spesies yang 

cukup dikenal yaitu: Swietenia Macrophyla (mahoni daun lebar) dan Swietenia 

Mahagony (mahoni daun sempit) (Khaaeruddin, 1999). 
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Gambar 2.10: Bubuk biji mahoni (Swieetenia Mahogany Jacq.)  
 

2.3.2 Distribusi 

Mahoni dapat tumbuh baik di daerah dengan musim kemarau yang basah 

maupun kering, yaitu pada tipe curah hujan A sampai D. Jenis ini tumbuh pada 

tanah yang agak liat dengan ketinggian sampai 1000 m dari permukaan laut. Di 

indonesia, daerah penyebaraanya meliputi jawa barat, jawa tengah, jawa timur, 

dan daerah – daerah beriklim panas. (Khaaeruddin, 1999) 

 

2.3.3 Kandungan Kimia 

Kandungan dari biji mahoni adalah alkaloid, flavonoid, saponin, dan 

terpenoid/ steroid.(Majid, 2004).  
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Tabel 2,1: Kandungan Biji Mahoni (Switenia Mahogany) hasil uji fitokimia 

KANDUNGAN Kosentrasi per 56 gram 

ektrak biji mahoni 

Saponin 7,11% 

Flavonoid 1,36% 

Terpenoid 1,05% 

Asam Palmitat 4,82% 

Asam Oleat 2,08% 

Asam Stearat 2,10% 

 

2.3.4 Manfaat 

2.1.4.1  Anti Mikroba 

Aktivitas antimikrobial terhadap fungi, bakteri gram postif, bakteri gram 

negatif telah diteliti menggunakan metode difusi – dilusi, dengan melihat 

kosentrasi hambat minimal dan konsentrasi bunuh minimal. Mikroba yang 

digunakan pada uji antimikrobia ini terhadap C. Albicans, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeroginosa, Sterptococcus faecalis dan Proteus mirabillase. 

Konsentrasi hambat minimal dan konsentrasi bunuh minimal berkisar antara 25 

mg/ml sampai 50mg/ml. Kandungan kimia dalam biji mahoni dapat dijadikan 

antifungi dan antibakteri (Sahgal, 2008). Penelitian baru – baru ini juga 

menyatakan bahwa biji mahoni juga berkhasiat sebagai pengobatan kanker, 

amoebiasis, batuk, nyeri dada dan intestinal parasitism. Senyawa biologi aktif 

yang berperan dalam terapi adalah tetranortriterpenoids dan asam lemak (Majid, 

2004). 
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Biji mahoni memiliki kandungan berupa limonoid yang dapat 

menghambat pertumbuhan dari bakteri. Senyawa terpenoid yang bersifat lipofilik 

dapat menyebabkan gangguan pada membran sel fungi dan dapat melarutkan lipid 

yang terdapat dalam membran sel (Panda, 2010), dan asam lemak seperti 

hexadecanoic acid metil ester (metil palmitat), hexadecanoic acid (asam palmitat), 

9-octadecenoic acid metil ester (metil elaidat), 9-octadecenoic acid (asam oleat) 

octadecanoic acid (asam stearat) dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

(Noviyanti, 2010; Asghar et al., 2011). Hexadecanoic acid (asam palmitat) 

termasuk asam lemak yang memiliki sifat antifungi dengan merusak struktur 

dinding dan membran sel dengan mekanisme secara sinergis dengan berbagai 

senyawa aktif seperti terpenoid, sehingga dapat meningkatkan pengaruh aktivitas 

antifungi (Padmini et al., 2010). 

 

2.1.4.2  Anti Diabetik 

Penelitian dilakukan pada penurunan kadar glukosa darah pada hewan 

tikus yang diinduksi dengan diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa ada 

penurunan kadar glukosa darah pada kelompok yang diberi ekstrak biji mahoni. 

Pemeriksaan histologi pada pankreas menunjukkan kerusakan pada pankreas pada 

kelompok kontrol lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang diberi ekstrak 

biji mahoni. (Subhadip Hajra et al., 2011 and Siva Prasad Panda et al., 2010) 

  

2.1.4.3  Peroxisome-proliferator Activated Receptor (PPARy) Agonis 

Biji mahoni adalah agonis alami dari peroxisome-proliferator activated 

receptor (PPARy). Reseptor ini bekerja pada metabolisme lemak dan kolesterol, 
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diferensisasi adiposa dan meningkatkan sensitivitas insulin. PPARy adalah 

reseptor obat thiazolidinedizone (TZD), TZD berperan sebagai obat antidiabetes. 

(Li DD et al., 2006) 

2.1.4.4  Anti Inflamasi 

Menurut penelitian ekstrak biji mahoni menunjukkan efek yang signifikan 

pada antiinflamasi dan analgesik pada dosis 50 dan 100 mg/kg. Pada dosis 100 

mg/kg memiliki efek yang sama dengan ibuprofen pada dosis 100 mg/kg. Biji 

mahoni juga mempunyai efek antiinflamasi, analgesik dan antipiretik. Biji mahoni 

ekstrak biji methanolic (SMSE) menunjukkan aktivitas yang signifikan sebagai 

anti-inflamasi dan analgesik di hewan percobaan pada dosis IP 50 dan 100 mg/kg. 

Biji mahoni mempunyai efek menghambat metabolisme siklus arachidonate. 

Perbandingan dengan ibuprofen menunjukkan, ekstrak biji mahoni menunjukkan 

hasil yang signifikan sebagai analgesik, antiinflamasi dan antipiretik. (Ghosh et al, 

2009) 

 

2.1.4.6  Platelet Activating Factor (PAF) Inhibition 

Esktrak biji mahoni dapat bermanfaat sebagi penghambat platelet 

activating factor (PAF)-meransang agregasi platelet. Senyawa yang didapatkan di 

ekstrak adalah senyawa tetranortripenoid yang dapat menghambat PAF-induced 

aggregation pada in vitro maupun in vivo secara assay. (Yelaware et al, 2014). 

 

2.3.5 Farmakokinetik dan Farmakodinamik Zat – Zat Antifungi 

Mekanisme untuk penyerapan asam lemak oleh berbagai jaringan tubuh 

bisa dengan cara pasif difusi, difusi difasilitasi atau kombinasi keduanya. Asam 
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lemak yang diambil oleh jaringan dapat baik disimpan dalam bentuk trigliserida 

(98% dari yang terjadi di jaringan adiposa) atau dapat teroksidasi untuk energi 

melalui jalur oksidasi beta dan tricarboxylic asam siklus katabolisme. Asam 

palmitat dimetabolisme dengan cepat, terutama oleh proses oksidasi beta. Selain 

kerusakan oksidatif, asam palmitat mengalami berbagai reaksi konversi dalam hati 

dan mukosa usus.  Setelah mengalami oksidasi atau konversi asam lemak, rantai 

panjang atau fosfolipid, kerangka karbon palmitat disimpan dalam bentuk 

esterifikasi kolesterol atau kembali ke plasma, tergantung pada keadaan gizi 

organismee (Bingham et al, 2001).  

Asam lemak jenuh rantai panjang kurang mudah diserap daripada asam 

lemak tak jenuh atau rantai pendek. Asam stearat adalah paling buruk diserap 

daripada asam lemak pada umumnya.  (Clayton, 1994). Oksidasi beta asam lemak 

terjadi pada hampir semua jaringan vertebrata (kecuali otak) menggunakan enzim 

kompleks untuk serangkaian reaksi oksidasi dan hidrasi yang mengakibatkan 

perubahan asam asetat menjadi asetil-KoA (koenzim A). Reaksi isomerisasi 

tambahan diperlukan untuk melengkapi katabolisme asam oleat. Jalur oksidasi 

alternatif dapat ditemukan di dalam hati mereka (omega-oksidasi) dan di otak 

(alpha-oksidasi). Asam lemak biosintesis dari asetil-KoA terjadi terutama di hati, 

Jaringan adiposa, dan kelenjar mamae. Berturut-turut reaksi pengurangan dan 

dehidrasi menghasilkan asam lemak jenuh sampai dengan panjang 16-karbon 

jaringan. Asam stearat disintesis oleh kondensasi palmitoyl-CoA dan asetil-KoA 

di mitokondria, dan asam oleat dibentuk melalui sistem mono-oxygenase di 

endoplasma. Asam lemak yang berasal dari jaringan adiposa akan terikat pada 

serum albumin atau tetap unesterified dalam darah. Oleat, palmitic, miristat dan 
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asam stearat diangkut melalui sistem limfatik).(Cosmetic Ingredient Review, 

2005) 

Hasil ini menunjukkan bahwa asam lemak jenuh non-esterified dapat 

meningkatkan konsentrasi diacylglycerol melalui jalur de novo. Asam lemak 

jenuh esterified bebas disebabkan peningkatan de novo pada diacylglycerol 

sintesis dan aktivasi berikutnya protein kinase C dan mitogen-diaktifkan protein 

kinase dalam sel-sel otot polos aorta. Ini dapat berkontribusi pada fungsi vaskular 

berubah dalam keadaan tahan insulin. (Yu HY et al, 2001) 
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