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ABSTRACT 

Piper betle linn and Piper crocatum known as sirih hijau and sirih merah, both of them 
is Piperaceae family’s plant that has been used empirically as antiseptic. Kavikol and karvakrol 
is a major compounds from both of to Piper betle Linn and Piper crocatum leave that have 
antifungal effect but from Piper crocatum it found other components are polevenolad and 
flavonoid. In this experiment used Candida albicans as the sample bactery. To test antifungal 
effect from Piper betle Linn and Piper crocatum used disk to determine inhibition zone. Zone 
inhibition calculate with look clear zone that transform around disk using sliding compass.  

Keyword: Piper betle linn, Piper crocatum, anti fungal, Candida albicans 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rongga mulut manusia merupakan tempat berbagai macam mikroorganisme, yang 

disebut sebagai flora normal. Keberadaan flora normal dalam rongga mulut manusia memberikan 

kontribusi yang positif kepada host, karena dapat berupa barrier terhadap kolonisasi organisme 

yang hanya tinggal sementara yang dapat berpotensial menjadi patologis (Feserskov, 1998). 

Candida albicans (C. albicans) merupakan flora normal rongga mulut yang bersifat patogen 

oportunistik, yaitu Candida tidak patogen pada individu normal tetapi akan menjadi patogen 

pada individu yang menderita berbagai macam kelainan sistemik, atau penderita yang dirawat 

secara intensif dengan antibiotik spektrum luas (Lynch et al, 1994).  

Dalam beberapa dekade terakhir, insiden kandidiasis mulut telah meningkat 

tajam (Marsh & Martin, 1999). Penyakit ini terdapat di seluruh dunia, dapat menyerang semua 

umur, baik laki- laki maupun perempuan. Antara tahun 1980- 1990 dari data rumah sakit di 

Amerika Serikat yang melakukan surveillance terhadap patogen nosokomial didapati 7,9% 

(22,200 kasus) disebabkan oleh infeksi jamur, sekitar 79% infeksi jamur ini disebabkan oleh 

spesies candida. Pada orang dewasa, insiden kandidiasis mulut meningkat seiring dengan usia, 

semakin bertambah tua, semakin besar potensi untuk terkena (Scully, 2005). 

Kelainan rongga mulut yang diikuti dengan infeksi oleh C. albicans yang banyak 

dilaporkan adalah leukoplakia, lichen planus, serta hairy leukoplakia dan oral candidiasis pada 

penderita HIV/AIDS termasuk dalam klasifikasi WR-5 (Walter reed no.5). Oral candidiasis 
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sering ditemukan pada penderita HIV AIDS yang kekurangan sel-Th(CD4
+). Prevalensi oral 

candidiasis pada penderita HIV AIDS mencapai 18,6%(Kolokotronis, et al, 1994). Oral 

candidiasis yang tidak diobati akan menyebabkan penyebaran lesi dari rongga mulut ke faring, 

laring dan oesofagus. Oleh karena itu, oral candidiasis perlu segera diobati agar tidak 

menimbulkan kelainan yang berat (Soenartyo, 1987). 

Berbagai usaha dilakukan untuk menanggulangi infeksi C. albicans antara lain dengan 

memberikan obat anti jamur, misalnya: nistatin, amfoterisin B. Nistatin efektif bila digunakan 

secara topikal untuk mengobati infeksi C. albicans, tetapi memiliki rasa yang kurang enak 

sehingga kurang dapat diterima oleh penderita sedangkan amfoterisin B mempunyai efek 

samping kerusakan ginjal (Sundari, 2001). 

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan dampak buruk berbagai produk kimiawi, 

maka tumbuh pula kesadaran akan pentingnya produk- produk alami termasuk dalam kesehatan 

(pengobatan), karena produk alam dianggap lebih aman, murah dan sedikit memiliki efek 

samping. Salah satu tumbuhan  yang dikenal sebagai tanaman obat yaitu daun sirih hijau(Piper 

betle linn) dan daun sirih merah (Piper crocatum). Penggunaan daun sirih merah sebagai obat 

biasanya diberikan dalam bentuk rebusan, daun segar yang dimemarkan atau ditumbuk halus, 

ekstrak ataupun dalam bentuk minyak atsiri. (Soedibjo, 1991). 

Khasiat daun sirih hijau (Piper betle linn) sebagai anti bakteri telah banyak diteliti, 

namun hingga saat ini belum ada penjelasan yang signifikan mengenai efek penghambatan 

Candida albicans oleh daun sirih merah (Piper crocatum). Sehingga pada penelitian ini penulis 

menggunakan kombinasi ekstrak daun sirih hijau(Piper betle linn) dan sirih merah (Piper 

crocatum) terhadap pertumbuhan Candida albicans yang biasa ditemui di rongga mulut 

manusia dan merupakan jamur yang patogen oportunistik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah kombinasi ekstrak daun sirih hijau (Piper betle linn) dan sirih merah (Piper 

Crocatum) dapat menghambat pertumbuhan C. albicans ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk membuktikan daya hambat kombinasi ekstrak daun sirih hijau (Piper betle linn) 

dan sirih merah (Piper crocatum) terhadap pertumbuhan C. albicans. 

 

1.4 Manfaat 

1. Untuk memberikan informasi mengenai adanya pengaruh pemberian kombinasi ekstrak 

daun sirih hijau (Piper betle linn) dan daun sirih merah (Piper crocatum) terhadap 

pertumbuhan Candida albicans. 

2. Memberikan alternatif lain bahan antijamur yang lebih efektif untuk pencegahan 

kandidiasis pada bidang Kedokteran Gigi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Daun Sirih hijau (Piper betle linn)  

Secara tradisional, tanaman yang berasal dari India, Srilangka, dan Malaysia ini dipakai 

untuk mengatasi bau badan dan mulut, sariawan, mimisan, gatal- gatal dan koreng, serta 

mengobati keputihan pada wanita. Hal ini karena tanaman obat yang sudah dikenal sejak tahun 

600 SM ini mengandung zat antiseptik yang mampu membunuh kuman. Kandungan kavikol 

dalam sifat antiseptiknya lima kali lebih efektif daripada fenol biasa. Dalam farmakologi Cina, 

sirih dikenal sebagai tanaman yang memiliki sifat hangat dan pedas (Ann,2008). 

Dari hasil penelitian sebagaimana dikutip oleh buku tanaman obat terbitan Kebun 

Tanaman Obat Karyasari diungkapkan bahwa sirih juga mengandung arecoline diseluruh bagian 

tanaman. Zat ini bermanfaat untuk merangsang saraf pusat dan daya pikir, meningkatkan gerakan 

peristaltik dan meredakan dengkuran. Pada daunnya terkandung eugenol yang berfungsi sebagai 

analgesik yaitu mengurangi rasa sakit (Heyne, 1987). Selain itu, kandungan tannin pada daunnya 

bermanfaat mengurangi sekresi cairan pada vagina, melindungi fungsi hati dan mencegah 

timbulnya diare dan keputihan pada wanita (Triarsary, 2007).  

Sirih  menghentikan batuk, mengurangi peradangan dan menghilangkan gatal. Pada 

pengobatan tradisional India, daun sirih dikenal sebagai zat aromatik yang menghangatkan, 

bersifat antiseptik. Selain itu sirih juga dapat dikunyah untuk dapat memperbaiki kualitas suara 

penyanyi (Moeljanto ,2003). Kasiat daun sirih sudah banyak dikenal dan diuji secara klinis. 

Hingga kini, penelitian tentang tanaman ini masih terus dikembangkan. Daun sirih telah berabad-

abad dikenal oleh nenek moyang kita sebagai tanaman obat berkhasiat. Tidak hanya dikenal 
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sebagai tanaman obat, tanaman dengan nama latin Piper ini juga punya tempat istimewa dalam 

acara-acara adat di sejumlah daerah di Indonesia ( Triarsary, 2007 ).        

Menurut  Robinson (1991), klasifikasi tanaman Piper betle linn adalah sebagai berikut : 

Kingdom :Plantae  (tumbuhan)      

Subkingdom :Tracheobionta   (berpembuluh)  

Superdivisio :Spermatophyta   (menghasilkan biji)  

Divisio  :Magnoliophyta   (berbunga)     

Kelas  :Magnoliopsida   (berkeping dua / dikotil) 

Sub-kelas :Magnoliidae                     

Ordo  :Piperales 

Familia :Piperaceae   (suku sirih-sirihan)   

Genus  :Piper 

Spesies :Piper betle  linn 

 

Gambar 2.1  Sirih hijau ( Piper betle Linn ) 

Sumber: www. wikipedia.org/ piper-betle/ images 
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2.1.1 Kandungan Kimia Daun Sirih hijau(Piper betle linn) 

Bagian yang digunakan : Daun 

Nama simplisianya Pipperis follium; Daun sirih 

Sifat Khas              : Tajam Menghangatkan, dan membersihkan darah 

Kandungan kimia     : Minyak atsiri (eugenol, methyl eugenol, karvakrol, kavikol,   alil 

katekol, kavibetol, sienol, estragol), karoten, tiamin, riboflavin, 

asam nikotinat, vitamin C, tannin, gula, pati dan asam animo. 

Kasiat                          : astrigen, ekspektoran, hemostatik, dan antiseptik 

Kegunaan                 : Batuk, bau badan, demam, difteri, disentri, keputihan, sariawan, 

sakit gigi, sakit tenggorokan, wasir, borok (obat luar), gatal, 

memperbanyak keluarnya ASI, mimisan, nafas dan bau mulut, 

reumatik, radang mulut,sakit mata, eksim, menghilangkan 

jerawat, pendarahan gusi, bronkitis, batuk dan asma, luka, sakit 

jantung, sifilis, alergi, dan diare.    

Selain kegunaan diatas, kandungan antiseptik di dalam sirih dapat digunakan sebagai   

obat kumur dan menjaga kesehatan alat kelamin wanita. Sirih juga umum digunakan untuk 

mengatasi bau badan dan mulut, sariawan, mimisan, gatal-gatal, koreng, serta mengobati 

keputihan pada wanita. Daun sirih juga dapat memperbanyak keluarnya air susu ibu (ASI) untuk 

ibu yang baru melahirkan dengan banyak meminum air rebusan daun sirih ( Moeryanti, 1998 ). 

2.1.2 Sirih Hijau sebagai Tanaman Obat Multifungsi 

Selain berfungsi sebagai tanaman hias, sirih juga berkhasiat mengobati berbagai jenis 

penyakit. Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan. 
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Daun sirih juga mampu menahan perdarahan, menyembuhkan luka pada kulit, gangguan saluran 

pencernaan, bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, dan hemostatik. 

Daun sirih dapat mengobati berbagai penyakit yang diakibatkan oleh jamur, yakni, 

keputihan pada wanita atau TBC yang diakibatkan tumbuhnya jamur pada paru-paru. Khasiat 

lainnya, daun sirih dikenal berkhasiat sebagai penguat gigi dan gusi serta mengatasi bau mulut 

sejak dulu. Saat ini, penelitian tentang daun sirih sebagai obat penawar penyakit, terus 

dikembangkan oleh para pemerhati tanaman sirih.  

Sirih sebagai tanaman obat dapat dikonsumsi secara teratur. Tujuannya, meningkatkan 

daya tahan tubuh manusia. Sirih memiliki sifat antiseptik yang dapat mencegah atau membunuh 

kuman, bakteri, dan jamur. Mengkonsumsi daun sirih secara teratur dianggap sebagai tindakan 

preventif terhadap penyakit. Untuk mengatasi penyakit, daun sirih dapat digunakan secara 

tunggal atau dikombinasikan dengan tanaman obat lainnya. Untuk mengobati penyakit yang 

berada di bagian luar tubuh, seperti mimisan, luka, jerawat, biasanya daun sirih digunakan secara 

tunggal. Untuk penyakit dalam seperti batuk, diare, asma dan TBC, daun sirih bisa 

dikombinasikan dengan bahan lainnya seperti gula batu, cengkih bunga belimbing, madu, dan 

lain- lain.(Bangun, 2008) 

2.2  Daun Sirih Merah (Piper crocatum) 

Menurut Sudewo, Bambang(2005), klasifikasi tanaman Piper crocatum adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom             : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom       : Tracheobionta (berpembuluh)  
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Superdivisio       : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisio                : Magnoliophyta (berbunga) 

Kelas                   : Magnoliopsida (berkeping dua/ dikotil) 

Sub-kelas             : Magnoliidae 

Ordo                    : Piperales 

Familia                : Piperaceae (suku sirih- sirihan) 

Genus                  : Piper 

Spesies                : Piper crocatum (sirih merah) 

Sirih merah atau bahasa latinnya Piper crocatum, yang biasanya dimanfaatkan sebagai 

tanaman hias, saat ini lebih banyak dikembangkan sebagai obat tradisional untuk penderita 

diabetes mellitus. Ciri khas tanaman tropis ini, berbatang bulat, hijau keunguan dan tidak 

berbunga. Daunnya bertangkai membentuk jantung hati dan bagian atasnya meruncing. 

Permukaan daunnya mengkilat dan tidak merata. Tanaman sirih merah tumbuh merambat di 

pagar atau pohon. Daunnya berasa pahit getir beraroma wangi dan apabila dirobek daunnya akan 

terasa lebih berlendir (Soedibjo, 1991). 

Tanaman sirih merah menyukai tempat teduh, berhawa sejuk dan sinar matahari 60-75%. 

Tanaman sirih merah tumbuh subur dan bagus di daerah pegunungan. Bila tumbuh di daerah 

panas dengan sinar matahari langsung batangnya cepat mengering. Selain itu warna daunnya 

akan pudar. Padahal kemungkinan khasiatnya terletak pada senyawa kimia yang terkandung 

dalam warna merah daunnya (Solikah, Aris; 2006). 
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Gambar 1. Tanaman Sirih Merah (Piper crocatum) 

Sumber: Ann,2008. http://pkimunlam.wordpress.com.  

 

2.2.1 Kandungan Kimia Sirih Merah (Piper crocatum) 

Dari hasil kematograf diketahui daun sirih merah mengandung flavonoid, tannin dan 

minyak atsiri. Efek zat aktif yang terkandung dalam sirih merah dapat merangsang saraf pusat 

dan daya pikir. Disamping itu juga memiliki efek pencegah ejakulasi dini, anti kejang, antiseptik, 

analgesik, antiketombe, antidiabet, pelindung hati, antidiare, meningkatkan kekebalan tubuh dan 

anti bengkak. Daun sirih merah juga mampu mengatasi radang paru, radang tenggorok, radang 

gusi, radang payudara, hidung berdarah dan batuk berdahak. 

Ekstrak daun sirih merah juga mampu mematikan cendawan C. albicans penyebab 

sariawan, berkasiat mengurangi sekresi pada liang vagina, keputihan akut dan gatal-gatal pada 

alat kelamin, sekaligus sebagai pembersih luka. Yang membedakan sirih hijau (Piper betle linn) 

dan sirih merah (Piper crocatum) adalah senyawa flavonoid dan polevenolad sebagai 

antioksidan, antidiabetik, antikanker, antiseptik dan antiinflamasi, tetapi sifat antiseptik dari 
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polevenolad lebih ampuh untuk mengurangi daya hambat bakteri gram +. Sedangkan senyawa 

alkaloid mempunyai sifat antineoplastik yang mampu menghambat pertumbuhan sel-sel kanker 

(Sudewo, 2005). 

Tanaman memproduksi berbagai macam bahan kimia untuk tujuan tertentu, yang disebut 

dengan metabolit sekunder. Metabolit sekunder tanaman merupakan bahan yang tidak esensial 

untuk kepentingan hidup tanaman tersebut, tetapi mempunyai fungsi untuk berkompetisi dengan 

makhluk hidup lainnya. Metabolit sekunder yang diproduksi tanaman bermacam-macam seperti 

alkaloid, terpenoid, isoprenoid, flavonoid, cyanogenic, glucoside, glu-cosinolate dan non protein 

amino acid. Alkaloid merupakan metabolit sekunder yang paling banyak di produksi tanaman. 

Alkaloid adalah bahan organik yang mengandung nitrogen sebagai bagian dari sistem 

heterosiklik. Nenek moyang kita telah memanfaatkan alkaloid dari tanaman sebagai obat. 

Sampai saat ini semakin banyak alkaloid yang ditemukan dan diisolasi untuk obat modern. 

Para ahli pengobatan tradisional telah banyak menggunakan tanaman sirih merah oleh karena 

mempunyai kandungan kimia yang penting untuk menyembuhkan berbagai penyakit (Manoi, 

2007). Daun sirih merah mengandung polevenolad dan flavonoid dimana keduanya memiliki 

efek yang besar untuk denaturasi protein. Pada tumbuhan tingkat tinggi kandungan flavonoid 

lebih banyak dari pada polevenolad tetapi keduanya memiliki sifat yang hampir sama. Efek 

flavonoid dan polevenolad terhadap berbagai macam organisme dapat menjelaskan mengapa 

tumbuhan yang mengandung kedua bahan aktif ini banyak dipakai dalam pengobatan tradisional 

( Robinson, 1991). Senyawa polevenolad dan flavonoid dapat menghambat protein kinase, 

transkriptase balik, menyebabkan penurunan DNA polimerase dan lipooksigenase bakteri 

(Takahama, 1995). 
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 Kandungan kimia lainnya yang terdapat di daun sirih merah adalah minyak atsiri, 

hidroksikavicol, kavicol, kavibetol, allylprokatekol, karvakrol, eugenol, p-cymene, cineole, 

caryofelen, kadimen estragol, terpenena, dan fenil propada. Karena banyaknya kandungan 

zat/senyawa kimia bermanfaat inilah, daun sirih merah memiliki manfaat yang sangat luas 

sebagai bahan obat. Karvakrol bersifat desinfektan dan anti jamur, sehingga bisa digunakan 

untuk obat antiseptik pada bau mulut dan keputihan (Manoi, 2007). Sedangkan senyawa aktif 

kavikol juga bersifat anti jamur (Tjahjani dkk., 1999). Eugenol dapat digunakan untuk 

mengurangi rasa sakit, sedangkan tanin dapat digunakan untuk mengobati sakit perut (Triarsary, 

2007). 

 

2.2.2 Sirih merah sebagai tanaman obat multi fungsi 

 Sejak jaman nenek moyang kita dahulu tanaman sirih merah telah diketahui memiliki 

berbagai khasiat obat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, di samping itu sirih merah 

memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah dipergunakan sebagai salah satu bagian 

penting yang harus disediakan dalam setiap upacara adat ”ngadi saliro”. Air rebusannya yang 

mengandung antiseptik digunakan untuk menjaga kesehatan rongga mulut dan menyembuhkan 

penyakit keputihan serta bau tak sedap (Manoi,2007). 

  Penelitian terhadap tanaman sirih merah sampai saat ini masih sangat kurang terutama 

dalam pengembangan sebagai bahan baku untuk biofarmaka. Selama ini pemanfaatan sirih 

merah di masyarakat hanya berdasarkan pengalaman yang dilakukan secara turun temurun dari 

orang tua kepada anak atau saudara terdekat secara lisan. Di Jawa, terutama di Kraton 

Jogyakarta, tanaman sirih merah telah dikonsumsi sejak dahulu untuk menyembuhkan berbagai 

jenis penyakit. Berdasarkan pengalaman suku Jawa tanaman sirih merah mempunyai manfaat 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Mekanisme Daya Hambat Kombinasi Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper betle linn)  
Dan Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper crocatum) Terhadap Pertumbuhan Candida Albicans 
 

Gunawan, Stefanny 



 

menyembukan penyakit ambeien, keputihan dan obat kumur, alkaloid di dalam sirih merah inilah 

yang berfungsi sebagai anti mikroba (Manoi, 2007). 

Secara empiris ekstrak daun sirih merah dalam pemakaian tunggal atau diformulasikan 

dengan tanaman obat mampu mengatasi aneka keluhan. Contohnya diabetes mellitus, 

peradangan akut pada organ tubuh, luka yang sulit sembuh, kanker payudara dan kanker rahim, 

leukemia, TBC dan radang hati, wasir, jantung koroner, hipertensi dan asam urat (Henri, 2002). 

 

2.3 Candida albicans 

2.3.1 Pengertian Umum 

Candida adalah genus fungi yang menampakkan dimorfisme yaitu dapat berfungsi 

sebagai agen infeksi oportunistik pada manusia, di mana manifestasi pada manusia dapat berupa 

infeksi pada rongga mulut, kulit, saluran kencing (seperti pada vagina) yang dapat menular 

(Sherries, 1984). Dahulu genus ini disebut juga Oidium atau Monilia (Melville, 1981).  

 

2.3.2 Klasifikasi (Melville, 1981) 

Kelas       :  Deuteromycetes  

Famili      : Cryptococcaceae  

Subfamili : Candidoidea 

Genus      : Candida 

Spesies     : C. albicans 

Beberapa spesies Candida yang dapat menimbulkan infeksi pada manusia antara lain : C. 

albicans, C. stellatoidea, C. guilliermondii, C. krusei, C. psudotropicalis, C. parapsilosis, C. 
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tropicalis. Dari beberapa spesies Candida, C. albicans merupakan spesies yang paling sering 

menimbulkan penyakit (Sherries, 1984). 

 

2.3.3 Ciri dan Sifat Candida albicans 

C. albicans mempunyai 3 bentuk morfologi (Melvile, 1981) : 

1. Chlamydospora terdiri dari bahan sel yang bentuknya bulat diameter 7-17µm, bentuk 

ini ditemukan pada pembenihan dalam media yang tidak memungkinkan terjadinya pertumbuhan 

yang optimal (media yang kurang nutrisi) seperti meal agar. 

2. Bentuk vegetative atau yeast terlihat sebagai kumpulan sel berbentuk bulat atau oval 

dengan diameter 1,5-5 µm dan panjang 3-14 µm. Sel tersebut melekat pada pseudomyselium 

dalam kelompok kecil dan disebut blastospora 

3. Pseudohypha sel yang membentuk ekor panjang pada pembiakan serum manusia dan 

hewan. Bentuk ini terlihat sebagai tonjolan yang akhirnya akan membentuk sekumpulan 

pseudomyselium. 

 

2.3.4 Habitat dan prevalensi  

C. albicans sangat mudah tumbuh pada media serum dengan inkubasi 37º C selama 2-3 

jam. Selain itu, C. albicans juga sangat mudah ditumbuhkan pada media sabouroud, yang 

diinkubasi semalam, dengan ciri- ciri permukaan yang putih dan halus, berdiameter 2 hingga 4 

mm (Sherries, 1984). 

Sebagian besar tumbuhnya Candida dalam rongga mulut disebabkan oleh hubungan dari 

infeksi kandidiasis dengan keadaan rongga mulut penderita. (Melvile, 1981). Sebagian besar 
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infeksi C. albicans disebabkan oleh flora endogen kecuali pada kasus kontak langsung antara 

mukosa dan lesi (Sherries, 1984). 

C. albicans sangat mudah ditemui pada dorsum lidah, bagian posterior dekat papilla 

circumfalata. Kemungkinan kolonisasi meningkat dengan adanya alat ortodontik atau gigi tiruan 

(Marsh, 1999). 

Prevalensi timbulnya kandidiasis pada bayi yang berumur 4 minggu cukup tinggi yaitu 

80%, disebabkan adanya kontak dengan karrier. Ini disebabkan sistem pertahanan bayi belum 

sempurna (Melvile, 1981). 

Beberapa kondisi fisiologis seperti masa kehamilan dan masa subur, trauma lokal, 

penyakit sistem endokrin, malnutrisi, malabsorbsi, terapi antibiotik yang terlalu lama dan 

pemakaian steroid, tahap post operasi, keganasan dapat memicu terjadinya infeksi kandidiasis 

(Melvile, 1981). 

 

2.3.5 Infeksi C. albicans 

C. albicans secara normal didapatkan pada rongga mulut, gastro intestinal track bagian 

bawah, dan saluran kelamin wanita (Sherries, 1984). Infeksi yang disebabkan oleh C. albicans 

disebut kandidiasis, dapat terjadi pada kehamilan di mana hormon dalam keadaan tidak 

seimbang, kelahiran prematur, penuaan, trauma minor, penyakit diabetes, terapi antibiotik lama, 

ketahanan tubuh turun, maupun keadaan oral higiene yang jelek.  

Klasifikasi infeksi C.albicans terbagi atas : (Scully, 2005) 

1.Pseudomembranous Candidosis 

2.Erytematous Candidosis 

3.Angular stomatitis 
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4.Denture- induced stomatitis 

5.Candidal leukoplakia ( chronic hyperplastic candidosis) 

6.Rare mucocutaneous candidosis syndrome 

 

2.4 MIC (Minimum Inhibitory Concentration) 

MIC adalah konsentrasi antimikroba terendah yang masih dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. MIC dapat ditentukan dengan prosedur tabung dilusi. Prosedur 

ini digunakan untuk menentukan konsentrasi antimikroba yang masih efektif untuk mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme. MIC dapat juga ditentukan dengan menggunakan konsentrasi 

tunggal dari suatu antimikroba dengan membandingkan kecepatan pertumbuhan mikroorganisme 

pada tabung kontrol dan pada tabung yang diberikan antimikroba (Andrews, 2006). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 
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3.2 Kerangka Konseptual & Teori  

Kandungan kimia daun sirih hijau adalah eugenol, methyl eugenol, karvakrol, kavikol,   

alil katekol, kavibetol, sienol, estragol, karoten, tiamin, riboflavin, asam nikotinat, vitamin C, 

tannin, gula, pati dan asam amino. Kandungan kimia yang terdapat pada daun sirih merah adalah 

alkaloid, saponin, tannin, minyak atsiri, hidroksikavicol, kavicol, kavibetol, allylprokatekol, 

karvakrol, eugenol, p-cymene, cineole, caryofelen, kadimen estragol, terpenena, dan fenil 

propada. (Manoi, 2007). Sementara itu telah diketahui bahwa daun sirih hijau mengandung 

beberapa komponen yang berkhasiat, dua diantaranya yang bersifat fungisid adalah kavikol dan 

karvakrol (Heyne, 1987). Kavikol adalah salah satu senyawa turunan fenol yang memiliki daya 

bakterisida lima kali lebih kuat dibandingkan fenol. Kehadiran fenol yang merupakan senyawa 

toksik mengakibatkan struktur tiga dimensi protein terganggu dan terbuka menjadi struktur acak 

tanpa adanya kerusakan pada struktur kerangka kovalen. Hal ini menyebabkan protein 

terdenaturasi . Deret asam amino protein tersebut tetap utuh setelah denaturasi, namun aktivitas 

biologisnya menjadi rusak sehingga protein tidak dapat melakukan fungsinya (Heyne, 1987). 

Karvakrol bersifat desinfektan dan anti jamur, sehingga bisa digunakan untuk obat antiseptik 

pada bau mulut dan keputihan (Manoi, 2007).  

Perbedaan daya antijamur antara daun sirih hijau dan daun sirih merah terletak pada 

kandungan polevenolad dan flavonoid dimana keduanya memiliki efek yang besar untuk 

denaturasi protein. Pada tumbuhan tingkat tinggi kandungan flavonoid lebih banyak dari pada 

polevenolad tetapi keduanya memiliki sifat yang hampir sama ( Robinson, 1991). 

Kegunaan flavonoid dan polevenolad pada tumbuhan diantaranya adalah  untuk 

pengaturan tumbuh, pengaturan fotosintesis, dan kerja antimikroba (Robinson, 1991; 
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Sudewo,2005).Cara kerjanya sebagai zat antiseptik diantaranya adalah dengan menghambat 

kerja protein kinase, transkriptase balik, DNA polimerisase dan lipooksigenase pada bakteri 

(Takahama, 1995). 

 

3.3 Hipotesis Sementara 

Kombinasi ekstrak daun sirih hijau (Piper betle linn) dan sirih merah (Piper crocatum) 

dapat menghambat pertumbuhan C. albicans. 
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Jenis penelitian 

Penelitian eksperimental laboratories 

 

4.2 Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas 

Surabaya dan Laboratorium Mikrobiologi Analis Medis Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga Surabaya. 

 

4.3 Kriteria Sampel 

Pada penelitian ini ekstrak yang digunakan adalah ekstrak daun sirih merah ( Piper 

crocatum) yang berasal dari daun sirih merah yang berusia minimal 1 bulan karena jika 

kurang dari satu bulan daun sirih merah masih tipis, cepat layu dan kandungan bahan 

aktifnya juga belum sempurna. Panjang rata- rata sirih merah yang digunakan untuk 

penelitian adalah 15- 20 cm. sirih merah dipetik pada pagi hari sampai pukul 11.00 

menggunakan alat potong steril. 

Ekstrak daun sirih hijau (Piper betle Linn) dibuat dari daun sirih hijau yang berumur 

minimal satu bulan dan daun yang dipilih adalah daun yang berwarna hijau muda dengan 

panjang daun rata- rata 10-17,5 cm dan lebar 3,5-10 cm. Konsentrasi ekstrak daun sirih yang 

digunakan masing- masing adalah 25% yang didapat dari penelitian pendahuluan. 
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4.4 Besar Sampel Penelitian 

Untuk menentukan besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus (Madiono, 

Bambang, 1995) : 

N=  (Zα)2 x δ2 

                               d2 

               N= (1,96)2  x (2,6029)2 

                           ( ¾ x 2,6029)2 

 N =  7,8295 =8 

Keterangan : 

      N  = Jumlah sampel masing-masing kelompok  

      Zα  = Nilai standart n yang digunakan ( 1,96 ) 

      δ  = Simpangan baku 

      d  = Penyimpangan rata-rata hitung yang diharapkan  

 

4.5 Unit analisis  

 

- C.  albicans  
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4.6  Variabel penelitian 

4.6.1 Variabel Bebas 

Konsentrasi ekstrak daun sirih merah ( Piper crocatum) dan daun sirih hijau (Piper 

betle   Linn) 

4.6.2 Variabel Tergantung 

- Pertumbuhan C. albicans 

4.6.3Variabel Kendali 

- Metode dan bahan 

 

4.7  Definisi Operasional Variabel 

1. Ekstrak sirih merah adalah hasil ekstraksi dari daun sirih merah dengan nama latin Piper 

crocatum di mana sirih merah dibuat ekstrak dengan pelarut etanol standar dengan 

metode maserasi. 

2. Ekstrak sirih hijau adalah hasil ekstraksi dari daun sirih hijau dengan nama latin Piper 

betle linn di mana sirih hijau dibuat ekstrak dengan pelarut etanol standar dengan 

metode maserasi. 

3. Pertumbuhan C. albicans adalah koloni C. albicans yang terlihat pada saat dilakukan 

streaking pada media Saboraud Dextrose padat yang teridentifikasi sebagai bentukan 

koloni lunak berwarna krem, halus dan mempunyai bau seperti ragi dengan ukuran 1,5 – 

2 mm (Nolte, 1982). 

 

4.8 Alat dan bahan penelitian 

1. Alat 
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2. Tabung reaksi beserta raknya 

3. Ose dan api brander  

4. Cawan petri ( Petridisk ) 

5. Pipet 

6. Inkubator 

7. Spreader  

2. Bahan 

 Jamur C. albicans yang berasal dari stock di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

Kedokteran gigi Universitas Airlangga. 

 Media cair Saboraud Dextrose agar 

 Media Saboraud Dextrose padat 

 Ekstrak daun sirih Merah  

 Ekstrak daun sirih Hijau 

 Akuades 

4.9 Metode Kerja 

1. Sterilisasi alat dan bahan yang digunakan  

Sebelum bekerja, semua peralatan dan bahan disterilkan terlebih dahulu dengan 

autoclave. Sterilisasi dengan autoclave pada suhu 121°C selama 10-12 menit.  

2. Persiapan Kultur candida albicans 

 Kultur candida albicans yang akan dipakai diambil dari kultur padat stok C. 

albicans dengan cara diambil 0,001 µl stok candida albicans ditanam pada Saboraud 

Dextrose cair diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37ºC . 
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3. Pembuatan ekstrak daun sirih merah  

Daun Piper crocatum yang telah dicuci ditimbang sebesar 1000 gr, dipotong 

kecil- kecil kemudian diangin-anginkan sampai kering, kurang lebih memerlukan waktu 

4 minggu. Setelah itu daun sirih merah yang sudah dikeringkan ditumbuk sampai halus 

dan berbentuk serbuk dengan berat 204,15 gram. Serbuk sirih merah dimaserasi selama 1 

jam dengan menggunakan etanol 80% sebanyak 1350ml, lalu didiamkan semalam 

kemudian dilakukan penyaringan sehingga didapatkan filtrat(1) dan ampas(1). Ampas (1) 

dimaserasi kembali selama 1 jam dengan etanol 80% sebanyak 1350ml, lalu didiamkan 

semalam kemudian dilakukan penyaringan dan proses ini diulang 2 kali sehingga 

didapatkan filtrate (2)+(3), ampas (2)+(3). Selanjutnya filtrat (1) dicampur dengan filtrat 

(2)+(3) kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator lalu diuapkan dengan waterbath 

sampai kental sehingga pada akhirnya akan diperoleh ekstrak kental.  

 

4. Pembuatan ekstrak daun sirih hijau 

Daun Piper betle linn yang telah dicuci ditimbang sebesar 600 gr, dipotong 

kecil- kecil kemudian diangin- anginkan sampai kering, kurang lebih memerlukan waktu 

4 minggu. Setelah itu daun sirih hijau yang sudah dikeringkan ditumbuk sampai halus 

dan berbentuk serbuk dengan berat 99,95 gram. Serbuk sirih hijau dimaserasi selama 1 

jam dengan menggunakan etanol 80% sebanyak 800ml, lalu didiamkan semalam 

kemudian dilakukan penyaringan sehingga didapatkan filtrat(1) dan ampas(1). Ampas (1) 

dimaserasi kembali selama 1 jam dengan etanol 80% sebanyak 800ml, lalu didiamkan 

semalam kemudian dilakukan penyaringan dan prose ini diulang 2 kali sehingga 

didapatkan filtrate (2)+(3), ampas (2)+(3). Selanjutnya filtrat (1) dicampur dengan filtrat 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Mekanisme Daya Hambat Kombinasi Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper betle linn)  
Dan Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper crocatum) Terhadap Pertumbuhan Candida Albicans 
 

Gunawan, Stefanny 



 

(2)+(3) kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator lalu diuapkan dengan waterbath 

sampai kental sehingga pada akhirnya akan diperoleh ekstrak kental. Proses maserasi 

dilakukan sebanyak 3 kali untuk memaksimalkan 

kandungan zat- zat aktif yang ada 

  

                           Gambar 4.1 maserasi                                         Gambar 4.2 penyaringan 

 

Gambar 4.3 rotary evaporator 

5. Penelitian pendahuluan untuk penentuan konsentrasi ekstrak dengan penipisan seri 
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Cara mencari MIC(Minimum Inhibitor Concentration) dengan penipisan seri 

(Finegold & Baron, 1986) dengan penjelasan sebagai berikut 

a. Dibutuhkan 12 tabung untuk menentukan konsentrasi minimal bahan uji yang mampu 

menghambat pertumbuhan candida albicans. Disediakan dua deret tabung yang masing- 

masing terdiri dari 12 tabung reaksi, 10 tabung untuk ekstrak sirih merah dan 2 tabung 

untuk kontrol + (kontrol pertumbuhan) dan kontrol – (kontrol sterilitas). Masing- masing 

tabung diisi dengan 0,5 ml media cair saboraud dextrose kecuali tabung 1. 

b. Setelah itu bahan uji dengan konsentrasi 100% diambil sebanyak 1 ml dimasukkan pada 

tabung 1 untuk kontrol - 

c. Untuk mendapatkan konsentrasi 50% diambil 0,5 ml dari tabung 1 dan ditambahkan pada 

tabung 2 dan dicampur hingga homogen menggunakan syringe. 

d. Selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama yaitu 0,5 ml dari tabung 2 dipindahkan 

pada tabung 3 hingga diperoleh konsentrasi ekstrak bahan uji sebesar 25%, dan diaduk 

hingga homogen menggunakan syringe dan begitu seterusnya hingga didapatkan 

penipisan seri dari ekstrak daun sirih dengan konsentrasi 12,5%, 6,25%, 3,125%, 1,562%, 

0,78%, 0,39%, 0,195%. Pada tabung 11 diambil 0,5 ml dan dibuang. 

e. Ditambahkan 0,1 ml C. albicans ke dalam setiap tabung kecuali tabung yang digunakan 

untuk kontrol negatif kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37ºC. 

f. Pada kontrol positif di mana terdapat C. albicans tanpa perlakuan harus didapatkan 

sediaan yang keruh sedangkan pada kontrol negatif didapatkan sediaan yang jernih 

karena tidak ada pertumbuhan C. albicans. 
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6. Cara pembacaan hasil penipisan seri dari ekstrak daun sirih merah terhadap pertumbuhan 

C. albicans 

a. Setelah diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37°C, aerobic jar dikeluarkan kemudian 

dilakukan pembacaan hasil. Pembacaan hasil dilakukan dengan mengamati ada tidaknya 

koloni C. albicans dengan cara melakukan streaking pada media Saboraud Dextrose 

padat dalam cawan petri. 

b.  Cawan Petri yang berisi media BHI padat diletakkan terbalik dengan dasar menghadap 

ke atas dan tutup cawan petri tidak diangkat. 

c. Dengan menggunakan spidol ditarik garis yang membagi cawan petri menjadi 3 bagian. 

d. Diambil 1 oese dari masing- masing  tabung  kemudian ditanam merata pada permukaan 

BHI padat. 

e. Sediaan yang telah ditanam pada BHI padat diletakkan pada aerobic jar pada suhu 37º 

selama 24 jam. 

f.  Untuk mendapatkan hasil yang akurat dilakukan pengulangan sebanyak 8 kali. 

g. Minimum Inhibitor Concentration (MIC) atau konsentrasi hambat minimal dapat dilihat 

dari konsentrasi obat terendah dimana tidak terjadi pertumbuhan bakteri 

 

7.  Uji daya hambat ekstrak daun sirih hijau ( Piper betle Linn ) dan daun sirih merah (Piper 

crocatum ) terhadap C. albicans dengan difusi agar. 

a. Ke dalam cawan petri yang berisi Nutrient Agar sebanyak kurang lebih 15-20 ml dituang 

suspensi C. albicans sebanyak kurang lebih 0,05 ml dan  diratakan dengan gerakan 

memutar agar candida merata pada cawan petri. 

b. Cawan petri yang telah ditanami C. albicans disiapkan dan dibagi dalam 3 kelompok  
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1. Kelompok kontrol : Kertas hisap steril dengan diameter 5 mm ditetesi akuades                

steril menggunakan mikropipet sebanyak 0,01 cc 

2. Kelompok 1 : Kertas hisap steril berdiameter 5 mm yang ditetesi dengan ekstrak 

daun sirih merah dan sirih hijau  dengan konsentrasi 25 % menggunakan 

mikropipet sebanyak 0,01 cc. 

c. Media diinkubasi kedalam inkubator. Inkubasi dilakukan pada suhu 37º selama 48 jam. 

d. Setelah 48 jam dikeluarkan dilihat dan  diukur diameter zona hambat berupa zona terang 

( clear zone ) dengan menggunakan penggaris (milimeter). Besarnya diameter zona 

hambat yang timbul menunjukkan daya antijamur masing-masing bahan uji. 

 

4.9.6 Cara Mengukur Diameter Zona Hambat 

1. Setelah 2 x 24 jam hasil perbenihan dibaca dengan mengukur  diameter zona hambat. 

Cara mengukur dengan membalik  cawan petri dengan dasar menghadap ke atas dan 

tutup cawan petri tidak diangkat sehingga zona hambat terlihat transparan. 

2. Diameter yang akan diukur diberi garis menggunakan spidol pada sumbu   terpanjang 

dan terpendek. 

3. Kemudian diukur menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm                    

(Wistreich, 1980) dan diambil rata-ratanya antara sumbu terpanjang dan terpendek. 

 

4.10 Kerangka Penelitian 

4.10.1 Pembuatan ekstrak daun sirih merah dan sirih hijau 
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 Berat daun sirih merah: 1000gram,  
       Berat daun sirih hijau: 600gram 

 Diangin- anginkan sampai kering 

 Ditumbuk menjadi serbuk kasar 

Daun 

Berat serbuk sirih merah:204,15gram Serbuk 
Berat serbuk sirih hijau: 99,95gram 
 
Volume etanol sirih merah:1350ml 
Volume etanol sirih hijau: 800ml 

 Dimaserasi selama 1 jam dengan 

etanol 80% 

 Didiamkan semalam 

 Disaring 

 
 

 

 Dimaserasi kembali 
dengan etanol 80% 

 Didiamkan semalam 

 Disaring (Proses ini 
diulang 2 kali) 

 

 

 

Ampas (2)+(3) Filtrat (2)+(3) 

Ampas (1) Filtrat (1) 

 Dicampur 

 Dipekatkan dengan rotary evaporator 

 Diuapkan dengan waterbath sampai kental 

Ekstrak kental 100% 4.10.2 Difusi agar 
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29 

 

15-20 ml Nutrient agar +  dituangi 0,05 ml C. albicans 

Diratakan dalam cawan  

 

Setiap cawan diletakkan 2 disk 

Disk 1 : Akuades 

Disk 2 : Ekstrak Piper betle linn dan Piper crocatum 

 

Media diinkubasi dalam inkubator 

37º selama 2x24 jam 

 

 zona hambat tumbuh diukur  menggunakan jangka sorong dan penggaris millimeter  
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISA DATA 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak daun sirih merah (Piper 

crocatum) dan ekstrak daun sirih hijau (Piper betle linn) dan terhadap pertumbuhan Candida 

Albicans. Untuk masing-masing kelompok diambil sampel sebanyak 8 dimana jumlah sampel 

didapat dari perhitungan pada penelitian pendahuluan. Untuk mengetahui hasil penelitian maka 

dilakukan perhitungan untuk mengetahui zona hambat kombinasi ekstrak Piper betle linn dan 

Piper crocatum.  

Tabel 5.1 Data Hasil Perhitungan Daya Hambat Larutan Ekstrak  

Piper crocatum dan Piper 

betle Linn(mm) 

Kontrol( akuades) 

(mm) 

24 0 

20,67 0 

25,33 0 

23 0 

22,33 0 

23,33 0 

24 0 

22,67 0 

  

Keterangan : Perhitungan dalam mm  
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0 menunjukkan tidak adanya daya hambat 

 

 Gambar 5.1 Hasil Penelitian zona hambat ekstrak Piper betle linn dan Piper crocatum 

pada difusi agar 

Keterangan : M+H = kombinasi ekstrak sirih hijau+ ekstrak sirih merah 

         Aq = aquades ( kontrol ) 
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Gambar 5.2 Hasil Penelitian zona hambat ekstrak Piper betle Linn dan Piper crocatum 

pada difusi agar    

 

5.2 Analisa Data 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penghitungan daya hambat C. albicans, yang terbagi 

atas kelompok yang menggunakan kombinasi ekstrak daun sirih merah dan ekstrak daun sirih 

hijau, dan kelompok kontrol yang menggunakan akuades, dengan masing-masing terdapat 8 

sampel, didapatkan hasil sebagai berikut : 

      

Tabel 1. Rerata dan standar deviasi daya hambat pada kelompok penelitian. 

 

 

 

Kelompok N Rerata Standar 

deviasi 

Piper crocatum 

dan Piper betle 

linn 

8 23,1662 1,37858 

Kontrol 8 0 0 
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            Gambar 1. Rerata nilai daya hambat pada masing-masing kelompok penelitian  

 Dari tabel 1 terlihat adanya nilai daya hambat pada penggunaan kombinasi 

ekstrak daun sirih merah dan ekstrak daun sirih hijau berada pada kisaran angka 20.00- 25.00 

sedangkan pada kelompok kontrol, tidak didapatkan daya hambat atau bernilai 0. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme daya hambat kombinasi ekstrak 

sirih hijau (Piper betle linn ) dan sirih merah ( Piper crocatum ) sekaligus untuk menemukan 

alternatif baru bahan antijamur yang lebih efektif untuk pencegahan kandidiasis pada bidang 

Kedokteran gigi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung diameter rata-rata zona 

hambat yang dihasilkan kombinasi ekstrak sirih hijau ( Piper betle Linn ) dengan sirih merah ( 

Piper crocatum ) di dalam saboraud agar yang mengandung Candida albicans. Dengan 

menggunakan akuades sebagai kontrol -. 

Penelitian ini menggunakan ekstrak dari daun sirih hijau ( Piper betle linn) dan daun 

sirih merah ( Piper crocatum ) dengan konsentrasi 25 % yang mengacu pada hasil penelitian 

pendahuluan (Ariesdyanata, 2008). Berat daun sirih merah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 1000 gram, kemudian dikeringkan sehingga didapat bentuk serbuk dengan berat 204, 15 

gram lalu dimaserasi dengan pelarut etanol 80% dengan volume 1350ml dan dilakukan tiga kali 

penyaringan sehingga didapatkan ekstrak kental dengan konsentrasi 100%. Berat daun sirih hijau 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 600 gram, kemudian dikeringkan sehingga didapat 

bentuk serbuk dengan berat 99, 95 gram lalu dimaserasi dengan pelarut etanol 80% dengan 

volume 600 ml dan dilakukan tiga kali penyaringan sehingga didapatkan ekstrak kental dengan 

konsentrasi 100%.  Setelah itu dilakukan penelitian pendahuluan untuk penentuan konsentrasi 

ekstrak dengan penipisan seri sehingga dari penipisan seri tersebut didapatkan beberapa 

konsentrasi yaitu 50% , 25%, 12,5% , 6, 25%, 3,125%, 1,562%, 0,78%, 0,39%, 0,195%. Dari 

beberapa konsentrasi tersebut didapatkan hasil bahwa pada konsentrasi 25% tidak terdapat 

pertumbuhan candida albicans. Sedangkan pada konsentrasi 12, 5% masih terdapat pertumbuhan 
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candida albicans sehingga pada penelitian ini konsentrasi ekstrak sirih hijau dan sirih merah 

yang digunakan adalah 25%. Sementara itu telah diketahui bahwa daun sirih hijau mengandung 

beberapa komponen yang berkhasiat, dua diantaranya yang bersifat fungisid adalah kavikol dan 

karvakrol (Heyne, 1987). Karvakrol bersifat desinfektan dan anti jamur, sehingga bisa digunakan 

untuk obat antiseptik pada bau mulut dan keputihan (Manoi, 2007). Sedangkan senyawa aktif 

kavikol juga bersifat anti jamur (Tjahjani dkk., 1999). Perbedaan daya antijamur antara daun sirih 

hijau dan daun sirih merah terletak pada kandungan polevenolad dan flavonoid. Selain 

mengandung kavikol dan karvakrol, daya antijamur dari sirih merah juga ada pada polevenolad 

dan flavonoid. Dimana polevenolad dan flavonoid ini memiliki efek yang besar untuk denaturasi 

protein. Pada tumbuhan tingkat tinggi kandungan flavonoid lebih banyak dari pada polevenolad 

tetapi keduanya memiliki sifat yang hampir sama ( Robinson, 1991).  

Dalam  penelitian Trevor Robinson (1991) dijelaskan bahwa senyawa flavonoid dan 

polevenolad pada kebanyakan komponen tumbuhan memiliki daya antibakteri yang efektif yang 

dapat mengakibatkan denaturasi protein. Selain itu pada penelitian Takahama ( 1995) juga 

disebutkan bahwa senyawa flavonoid memiliki kemampuan untuk menghambat protein kinase, 

transkripe balik sekaligus menyebabkan penurunan DNA polimerase dan lipooksigenase.  

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa komponen fungisid sirih hijau (Piper 

betle Linn) terdapat pada kavikol dan karvakrol, sedangkan komponen fungisid sirih merah 

(Piper crocatum) selain terdapat pada kavikol dan karvakrol juga terdapat pada polivenolad dan 

flavonoid. Kavikol dan karvakrol  yang terdapat pada sirih hijau dan sirih merah memiliki efek 

yang saling mendukung dengan polivenolad dan flavonoid sehingga keduanya dapat bekerja 

secara sinergis dalam menghambat pertumbuhan C. albicans. Sinergisme adalah bila dua obat 

bekerja sama terhadap satu sasaran untuk membuat tanggapan yang lebih besar dari pada 
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dampaknya masing- masing( 1+1= lebih dari 2). Ini adalah cara kerja sirih merah (Piper 

crocatum) bila dicampur dengan sirih hijau (Piper betle linn). Interaksi obat yang lain adalah 

antagonisme di mana satu obat menghambat atau mengurangi dampak obat yang lain.(1+0= 

0).(Katzung, 2004) 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat daya hambat pada kombinasi ekstrak daun sirih hijau ( Piper betle Linn ) 

dengan ekstrak daun sirih merah ( Piper crocatum), sedangkan pada media kontrol yaitu 

akuades tidak didapatkan daya hambat. 

2. Pada konsentrasi 25% kombinasi ekstrak Sirih hijau(Piper betle linn) dan ekstrak Sirih 

merah (Piper crocatum) tidak terjadi pertumbuhan C. albicans. 

  

7.2 Saran 

1.   Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang perbedaan kandungan kavikol dan 

karvakrol pada sirih hijau ( Piper betle linn ) dan sirih merah (Piper crocatum). 

2.   Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bahan – bahan aktif lain yang 

terkandung dalam sirih merah ( Piper crocatum ) yang dapat berperan dalan 

meningkatkan kesehatan.  
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LAMPIRAN 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Piper Crocatum 

dan Piper betle 

Linn 

N 8

Mean 23.1662Normal Parametersa,,b 

Std. Deviation 1.37858

Absolute .148

Positive .148

Most Extreme 

Differences 

Negative -.147

Kolmogorov-Smirnov Z .418

Asymp. Sig. (2-tailed) .995

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Group Statistics 

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Piper crocatum dan Piper 

betle linn 

8 23.1662 1.37858 .48740Daya Hambat 

  

 

 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper
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Equal 

variances 

assumed 

.042 .840 -

14.661

14 .000 -9.50000 .64800 -

10.88982

-

8.11018

Daya 

Hambat 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

14.661

13.762 .000 -9.50000 .64800 -

10.89208

-

8.10792
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