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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspergillus flavus merupakan jamur patogen yang sering ditemukan sebagai

kontaminasi pada komuditi kacang-kacangan dan sereal. Makanan olahan berbahan

baku kacang-kacangan, daging, jagung, ikan, gandum, biji-bijian, buah dan sereal

juga sangat rentan terhadap kontaminasi jamur ini. Kontaminasi dapat terjadi mulai

dari penyiapan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pemasaran sampai kepada

konsumen (Rahmanna dan Taufiq, 2003)

Menurut Pakki dan Muis (2007) Aspergillus flavus merupakan salah satu

patogen utama pasca panen jagung. Aspergillus flavus menghasilkan mikotoksin jenis
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aflatoksin (Handajani, 2003). Syarief dan Nurwitri (2003) mengungkapkan bahwa

aflatoksin adalah jenis mikotoksin yang paling banyak ditemukan pada jagung.

Pertumbuhan dan perkembangan Aspergillus flavus pada substrat jagung sangat di

pengaruhi oleh kondisi substrat tersebut. Jamur ini dapat menurunkan kualitas jagung

dan memproduksi toksin (aflatoksin) yang berbahaya, karena dapat memicu

timbulnya penyakit hapatitis dan menurunkan kekebalan tubuh (klich, 2002).

Aflatoksin merupakan senyawa karsinogen yang dapat menyebabkan kanker

hati pada manusia dan ternak khususnya unggas dan ruminansia bila dikonsumsi

secara berlebihan dan terus menerus (Tandiabang, 2011). Aflatoksin yang ada pada

bahan pangan maupun pakan berbahaya bagi kesehatan. Aflatoksin dapat

menyebabkan berbagai penyakit hepatocarcinoma (aflatoksin akut), kwashiorkor,

reye’s syndrome, kanker hati. Selain itu aflatoksin dapat menyebabkan penurunan

berat badan, pertumbuhan yang jelek, gagalnya pengaruh vaksin pada ternak bahkan

kematian. Oleh karena itu, penanganan kontaminasi Aspergillus flavus sebagai

penghasil aflatoksin yang mengkontaminasi pada jagung menjadi hal yang sangat

penting dilakukan (Syarief dan Nurwitri, 2003).

Kerugian akibat pencemaran Aspergillus  flavus dan aflatoksin merupakan

masalah yang utama karena pangan dan pakan serta komponennya banyak di rusak

secara fisik dan kimiawi. Kerusakan fisik oleh pertumbuhan dan populasi jamur

tersebut warna, bentuk dan bau berubah, sedangkan kerusakan kimiawi terjadi oleh

adanya mikotoksin dari jamur tersebut. Oleh sebab itu diperlukan suatu alternatif

penghambatan terhadap pertumbuhan Aspergillus flavus, salah satu cara dengan
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memanfaatkan potensi dari tanaman. Beberapa jenis tanaman dapat menjadi alternatif

penghambatan. Salah satu tanaman obat yang terdapat di Indonesia dan di laporkan

memiliki potensi sebagai antifungal adalah daun sirih (Piper betle L.).

Yasin dan Talanca (2002) menyebutkan pengendalian Aspergillus flavus yang

terpadu ini dapat di lakukan mulai dari sanitasi, manajemen hingga pengendalian

nabati. Beberapa tumbuhan dapat di manfaatkan untuk menghambat pertumbuhan

cendawan gudang. Tumbuhan yang dapat digunakan seperti daun dan biji nimba,

daun cengkeh, tuber dari kunyit, daun sirih dan sebagainya.

Daun sirih mengandung minyak atsiri yang terdiri dari fenol yang berfungsi

sebagai antiseptik yang sangat kuat, bakterisida dan fungisida (Atiek, 2002). Fenil

propane merupakan senyawa fenolik yang terdapat pada daun sirih yang bersifat

sebagai fungistatik (Damayanti dan Mulyono, 2008). Daun sirih juga mengandung

senyawa turunan fenol seperti kavikol, kavibetol, kavacol, eugenol dan

allilpyrocatechol. Kandungan eugenol dalam daun sirih mempunyai sifat anti fungal

(Adultrudes dan Marina, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun sirih untuk

pengendalian Aspergillus  flavus secara in vitro.

1.2      Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian ekstrak daun sirih (Piper betle L.) dapat menghambat

pertumbuhan Aspergillus  flavus secara in vitro?
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2. Pada konsentrasi berapa ekstrak daun sirih (Piper betle L.) dapat menghambat

pertumbuhan Aspergillus  flavus secara in vitro?

1.3 Landasan Teori

Penggunaan tanaman obat telah mengalami peningkatan, karena memiliki

beberapa kelebihan dibandingkan dengan obat-obatan modern ataupun vaksinasi

adalah efek samping relatif rendah, harga yang murah dan pada satu tanaman

memiliki lebih dari satu efek farmakologis. Tanaman obat akan bermanfaat dan aman

jika digunakan dengan tepat baik takaran, waktu dan cara penggunaan, pemilihan

bahan serta penyesuaian dengan indikasi tertentu (Rusdiana, 2008).

Menurut Mendez (2004) ekstrak daun sirih (Piper betel L.) mengandung

senyawa kimia yaitu, amides, cinnamoyl derivatives, terpenes dan phenols. Pada

penelitian yang dilakukan Achmad dan Ido (2009) untuk mengetahui aktivitas

penghambatan ekstrak daun sirih terhadap pertumbuhan spora Rhizoctonia sp.

Adanya penghambatan terhadap koloni Rhozoctonia sp.menunjukkan bahwa senyawa

anti cendawan yang terdapat dalam ekstrak daun sirih diduga mampu merusak

jaringan dan mengakibatkan kerusakan struktur hifa jamur dan mengandung minyak

atsiri 1 - 4,2% yang terdiri dari hidroksikavikol, kavikol, kavibetol, metal eugenol,

karvakol, aterpena, seskuiterpena, fenilpropana, tannin, enzim diastasae 0,8-1,8%,

enzim katalase, gula, pati, vitamin A,B dan C. 82,8% komponen penyusun minyak
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atsiri daun sirih terdiri dari senyawa-senyawa fenol dan hanya 18,2% merupakan

senyawa bukan fenol.

Menurut Ferdiaz (1989) dalam Achmad dan Ido (2009) Senyawa antibakteri

dapat bersifat bakterisidal, fungisidal, maupun germisidal. Efek penghambatan

ekstrak daun sirih konsentrasi 10, 100, 1000 dan 10.000 ppm terhadap pertumbuhan

Aspergillus flavus dan Fusarium verticillioides. Pada konsentrasi 10.000 ppm ekstrak

etanol daun sirih dapat memberikan penghambatan maksimal terhadap pertumbuhan

Aspergillus flavus dan Fusarium verticillioides (Srichana, 2009)

Pada daun sirih mengandung minyak essensial chavicol, chavibitol, eugenol,

varvacrol, caryophyllene dan sitosterol. Pada penelitian yang dilakukan Guha (2006)

Kandungan tersebut berada pada daunnya yang dapat di pergunakan sebagai

antibakteri, antiprotozoan dan antifungal. Ekstrak ethanol daun sirih sebanyak 500

ppm dapat menghambat pertumbuhan Aspergillus flavus sebesar 41%

(Trongvanichnam,, 2007).

Daun sirih mengandung beberapa senyawa seperti minyak atsiri yang terdiri

dari alilkatekol, kadinen, karvakrol, kariofile, kavibetol, sineol, estragol, eugenol,

eugenol metileter dan pirokatekin senyawa-senyawa tersebut bersifat anti jamur

karena dapat menghambat pertumbuhan jamur dan menyebabkan spora jamur gagal

berkecambah. Ekstrak daun sirih yang diberikan diduga berdifusi ke dalam spora

Aspergillus sp. dan mengganggu aktivitas metabolismenya sehingga menyebabkan

spora gagal bersporulasi yang berdampak pada gagalnya pertumbuhan koloni jamur

Aspergillus sp.(Nela dkk, 2013). Dalam penelitian ini sediaaan yang digunakan
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adalah ekstrak karena dalam proses mengekstraksi didapatkan senyawa aktif dari

simplisia daun sirih.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Membuktikan pemberian ekstrak daun sirih (Piper betle L.) dapat

menghambat pertumbuhan Aspergillus  flavus secara in vitro.

2. Menentukan konsentrasi optimal ekstrak daun sirih (Piper betle L) yang dapat

menghambat pertumbuhan Aspergillus flavus secara in vitro.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi

tentang pengaruh ekstrak daun sirih (Piper betle L.) sebagai salah satu

tanaman herbal yang menghambat pertumbuhan Aspergillus  flavus.

1.6 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemberian ekstrak daun sirih (Piper betle L.) dapat menghambat

pertumbuhan Aspergillus  flavus secara in vitro.

2. Pada konsentrasi tertentu ekstrak daun sirih (Piper betle L.)  secara

optimal dapat menghambat pertumbuhan Aspergillus  flavus secara in

vitro.
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