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BAB III 

KONSEP MAPPING 

 

3.1 Konsep Mapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak biji mahoni mengandung Asam oleat (2,08%), 

Asam Palmitat (4,82%), Asam Stearic (2,10%), 

Terpenoid (1,05%), Flavonoid (1,36%), Saponin (7,11%) 
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Ekstrak biji mahoni mengandung banyak kandungan yang bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh. Salah satu manfaat dari ekstrak biji mahoni adalah mampu 

menghambat pertumbuhan C. Tropicalis lewat kandungannya. Kandungan ekstrak 

biji mahoni yang berperan dalam menghambat pertumbuhan C. tropicalis adalah 

saponin, flavonoid, asam lemak, alkaloid, antraquinone dan terpenoid.  

Dinding sel jamur berperan dalam proses penempelan dan kolonisasi serta 

bersifat antigenik. Fungsi utama dinding sel tersebut adalah memberi bentuk pada 

sel dan melindungi sel ragi dari lingkungannya. Dinding sel terdiri atas 

karbohidrat 80-90%, protein 6- 25% dan lipid 1-7%. Karbohidrat termasuk 

polimer bercabang glukosa (β-glucans), polimer tidak bercabang N-acetyl-

Dglucosamine (khitin) dan polimer mannoprotein (mannan) (Tjampakasari, 

2006).  

Terpenoid memiliki fungsi melisiskan lipid pada membran sel sehingga 

menyebabkan terjadinya kebocoran sel pada dinding jamur. Asam lemak ekstrak 

biji mahoni berfungsi sebagai anionic agent sehingga mempunyai pH yang rendah 

sehingga dapat menyerang dinding sel dan membran jamur. Asam lemak yang 

berperan dalam menghambat pertumbuhan jamur adalah asam palmitat, oleat dan 

strearik. Ketiga asam tersebut mempunyai fungsi menghambat pertumbuhan 

jamur dengan cara menghambat sintesis dinding sel jamur.  Asam palmitat dapat 

menghancurkan dinding sel fungi dan bekerja secara sinergis dengan terpenoid 

(Warsinah et al, 2011).  

Kandungan lain ekstrak biji mahoni yang dapat menghambat pertumbuhan 

jamur adalah saponin dan flavonoid. Saponin bersifat sebagai surfaktan yang 

berbentuk polar akan menurunkan tegangan permukaan membran sterol dari 
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dinding sel C. tropicalis, sehingga menyebabkan gangguan permeabilitas 

membran yang berakibat pemasukan bahan atau zat-zat yang diperlukan dapat 

terganggu akhirnya sel membengkak dan pecah (Luning et al., 2002). Flavonoid 

mampu mendenaturasi protein membran sel jamur sehingga flavonoid dapat 

berpenetrasi ke dalam inti sel jamur. Kemudian, terjadi denaturasi sel inti yang 

dapat menyebabkan terjadinya kerusakan inti. Kerusakan inti inilah yang akhirnya 

menyebabkan pertumbuhan jamur terhambat (Watson, 2009). Keempat senyawa 

mempunyai fungsi yang sama terhadap C.tropicalis. keempat senyawa ini akan 

merusak membran sel jamur sehingga membuat sel menjadi bengkak. Kerja organ 

dalam sel mengalami disfungsi selain itu inti sel juga rusak sel jamur lama 

kelamaan akan hancur dan lisis oleh sel pertahanan tubuh.  

 

3.2 Hipotesa 

Ekstrak biji mahoni berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan C. 

Tropicalis 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EKSTRAK ETANOL BIJI ... NURFAJRINA M




