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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Cengkeh 

a. Nama lain 

Cengkeh dikenal dengan istilah yang berbeda dibeberapa 

daerah seperti kruidnagelboom, cloves (Inggris), bungeu lawang 

(Sumatra) dan cengkeh (Sunda, Jawa). Istilah lain dari cengkeh 

diantaranya sake, sinke, hungo lawa, cangke, singke, sangke, 

bululawa, pualawane, gomade dan wunga lawang (Nuraini, 2014). 

b. Klasifikasi 

Menurut Suwarto dan Hernawati (2014) klasifikasi cengkeh adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Myrtaceae  

Genus  : Syzygium 

Spesies : Syzygium aromaticum L. 

c. Morfologi  

Cengkeh (Syzygium aromaticum L.) merupakan tanaman 

pohon dengan tinggi mencapai 20–30 meter dan umurnya bisa 
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mencapai 100 tahun. Daunnya kaku, berwarna hijau atau hijau 

kemerahan dan berbentuk elips dengan ujung yang runcing. Daun 

cengkeh memiliki panjang 6–13 cm dan lebarnya 2,5–5 cm dengan 

panjang ranting daun sekitar 2–3 cm. Tanaman cengkeh memiliki 

empat jenis akar, yaitu akar tunggang, akar lateral, akar serabut dan 

akar rambut. Akar tunggang dan akar lateralnya berukuran cukup 

besar. Akar tunggang tumbuh lurus ke bawah dan sedikit 

bercabang. Sedangkan akar lateralnya tumbuh menyamping dan 

bercabang. Pada tanaman cengkeh, akar serabut berukuran kecil, 

dan tumbuh menyamping ke bawah dengan fungsi sebagai 

penyerap air dan unsur hara (Danarti dan Najiyati, 1991). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bunga Cengkeh Kering 

Cengkeh mulai berbunga pada umur 4,5–8,5 tahun 

bergantung pada kondisi lingkungan. Bunga cengkeh merupakan 

bunga tunggal berukuran kecil dengan panjang 1–2 cm dan 

tersusun dalam satu tandan yang keluar pada ujung – ujung ranting. 

Setiap tandannya tersusun atas 2–3 cabang malai dengan jumlah 
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bunga tiap malai bisa mencapai lebih dari lima belas kuntum. 

Warna bunga mula – mula hijau muda, kemudian kuning pucat dan 

akhirnya merah (Danarti dan Najiyati, 1991). Bunga cengkeh 

kering akan berwarna coklat kehitaman dan berasa pedas karena 

mengandung minyak atsiri (Thomas, 2007). 

d. Kandungan kimia 

Bunga cengkeh mengandung 10–20% minyak atsiri yang 

terdiri dari eugenol 81,2%, eugenil asetat 12,43%, trans – β – 

kariofilen 3,92%, trimetoksiasetofenon 0,53%, α – humulene 

0,45% dan karyofilen oksida 0,25% (Prianto, 2013). Kandungan 

minyak atsiri bunga cengkeh sebagian besar didominasi oleh 

senyawa eugenol yaitu sekitar 70–85% dimana eugenol berperan 

sebagai antifungi (Nuraini, 2014).  

Eugenol (C10H12O2) berwarna bening hingga kuning pucat, 

cairannya kental seperti minyak, bersifat mudah larut dalam pelarut 

organik dan sedikit larut dalam air. Eugenol memiliki berat 

molekul 164,20 dengan titik didih 250–255°C (Bustaman, 2011). 

Eugenol pada minyak atsiri bunga cengkeh dapat digunakan 

sebagai antijamur. Eugenol memiliki cara kerja yang hampir sama 

dengan fenol, yaitu melalui perusakan dinding sel akibat 

terganggunya permeabilitas dinding sel yang kemudian dilanjutkan 

dengan perusakan membran sitoplasma dan membran protein yang 

menyebabkan keluarnya sitoplasma dari dinding sel jamur 
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sehingga menimbulkan kematian sel (Brooks, dkk., 2005). Selain 

itu, eugenol juga mampu menghambat kolonisasi jamur dalam 

proses pembelahan sel sehingga pertumbuhan jamur terhambat 

(Dama, dkk. 2012). 

e. Kegunaan 

Cengkeh juga dikenal sebagai bagian tunas bunga yang 

dikeringkan. Cengkeh dipakai untuk bahan penyedap rokok. 

Minyak cengkeh dapat dihasilkan dari penyulingan serbuk kuntum 

cengkeh kering (clove oil), serbuk tangkai kuntum cengkeh (clove 

stem oil) dan daun cengkeh kering (clove leaf oil) serta banyak 

digunakan oleh dokter gigi sebagai penghilang rasa sakit. Cengkeh 

juga dimanfaatkan dalam dunia industri farmasi, penyedap 

masakan dan wewangian. Bunga cengkeh dapat digunakan untuk 

mengobati sakit gigi, nyeri perut ketika haid, rematik, pegal linu, 

ramuan penghangat badan, masuk angin dan mual (Nuraini, 2014). 

2. Candida albicans 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jamur Candida albicans 

Sumber: http://klinikjakartapusat.net/images/candida-albicans.jpg 

http://klinikjakartapusat.net/images/candida-albicans.jpg
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Candida adalah bagian dari flora normal kulit, selaput lendir dan 

saluran cerna. Candida tampak sebagai ragi lonjong, kecil, berdinding 

tipis, bertunas dan memiliki pseudohifa. Candida albicans tampak 

dalam jaringan yang terinfeksi sebagai pseudohifa, hifa sejati, 

blastokonidia dan sel – sel ragi, tetapi masih dianggap sebagai ragi 

(Johnson, dkk., 2011).  Candida albicans adalah jamur dimorfik yang 

tumbuh optimal pada suhu 25–37°C (Soedarto, 2015). 

a. Klasifikasi 

Menurut Siregar (2005), jamur Candida albicans dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi  : Thallophyta 

Kelas  : Deutromycota 

Ordo  : Moniliales 

Famili  : Cryptococcaceae 

Genus  : Candida 

Spesies : Candida albicans 

b. Morfologi dan Identifikasi 

Jamur Candida albicans secara mikroskopis berbentuk 

bulat, bersepta dengan ukuran 3–7 x 3–14 µm yang memanjang 

menyerupai hifa (pseudohifa). Sporanya disebut blastospora atau 

sel ragi atau sel khamir. Jamur ini membentuk hifa semu atau 

pseudohifa yang sebenarnya adalah rangkaian blastospora yang 

bercabang, juga membentuk hifa sejati. Candida albicans tumbuh 

dengan cepat pada suhu 25–37°C pada media pembenihan 

sederhana sebagai sel oval dengan pembentukan tunas untuk 
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memperbanyak diri (Suprihatin, 1982). Pada media Sabouraud 

Dextrose Agar (SDA), spesies Candida menghasilkan koloni – 

koloni halus, berwarna krem dengan aroma ragi. Pada media 

kurang nutrisi Candida albicans akan menghasilkan 

chlamydospora bulat dan besar. Candida albicans meragikan 

glukosa dan maltosa, menghasilkan asam dan gas dan tidak 

bereaksi dengan laktosa. Peragian karbohidrat bersama dengan 

sifat – sifat koloni dan morfologinya membedakan jamur Candida 

albicans dengan spesies Candida lainnya (Jawetz, dkk., 2005). 

c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jamur 

Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume dan 

jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. 

Menurut Gandjar (2006), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

fungi, antara lain: 

1) Substrat 

Substrat merupakan sumber nutrisi bagi fungi yang mampu 

mengekskresi enzim – enzim ekstraselular yang dapat 

menguraikan senyawa – senyawa kompleks menjadi senyawa – 

senyawa yang lebih sederhana.  

2) Kelembapan 

Kelembapan adalah besarnya kadar uap air di udara, 

dimana faktor ini sangat penting bagi pertumbuhan jamur. 

Jamur seperti Rhizopus dan Mucor memerlukan lingkungan 
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dengan kelembapan 90%, sedangkan pada jamur golongan 

Aspergillus, Penicillium, Fusarium serta Candida dapat hisup 

pada kelembapan yang lebih rendah yaitu 80%. 

3) Suhu 

Suhu merupakan derajat angka yang menunjukkan panas 

atau dinginnya suatu benda maupun ruang. Berdasarkan suhu 

lingkungannya, jamur dapat digolongkan menjadi 3 kelompok 

yaitu, jamur psikrofilik, jamur mesofilik dan jamur termofilik. 

Jamur psikrofilik adalah kelompok jamur yang mampu tumbuh 

pada suhu dibawah 0 °C sampai maksimum 20 °C. Jamur 

mesofilik adalah jamur yang mampu tumbuh pada suhu 10–35 

°C dengan suhu optimal 25–35 °C. Sebagian besar jamur 

adalah golongan mesofilik, termasuk Candida. Sedangkan 

jamur termofilik adalah jamur yang mampu tumbuh pada suhu 

minimum 20 °C, dan optimum pada 40 °C dengan suhu 

maksimum 50–60 °C. 

4) Derajat keasaman (pH) 

pH sangat penting untuk pertumbuhan fungi dimana enzim – 

enzim tertentu akan akan menguraikan substrat pada kondisi 

pH tertentu. Ada umumnya, jamur menyenangi pH dibawah 7,0 

sedangkan jamur Candida albicans dapat tumbuh pada pH 4,5–

6,5. 
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d. Patogenesis dan Patologi 

Candida albicans adalah spesies Candida yang banyak 

menyebabkan infeksi pada manusia. Jamur ini dapat ditemukan 

pada mukosa mulut, usus, vagina dan kadang – kadang dapat 

diisolasi dari permukaan kulit. Faktor predesposisi baik eksogen 

maupun endogen menjadi faktor penyebab terjadinya infeksi oleh 

jamur Candida. Kandidiasis paling sering terjadi di aksila, lipatan 

paha, lekukan antar payudara, lipatan intergluteal, sela – sela jari 

dan umbilikus. Infeksi Candida biasanya terjadi pada tempat yang 

mengalami kerusakan fungsi pelindung epitel misalnya luka bakar, 

kelainan konstitusional seperti penyakit diabetes, kelainan neutrofil 

dan makrofag pada kasus leukopenia, gangguan sistem imun, 

keganasan dan gangguan darah serta penggunaan obat – obatan 

seperti imunosupresan (Soedarto, 2015).  

e. Temuan Klinis 

Infeksi jamur Candida dapat berupa kandidiasis lokal dan 

kandidiasis sistemik. 

1) Kandidiasis lokal dapat dibedakan secara klinik, menjadi : 

a) Kandidiasis mukokutan 

(1) Kandidiasis Oral 

Kelainan ini biasa terjadi bada bayi yang ditandai 

dengan bercak putih seperti membran pada mukosa 

mulut atau lidah. Bila membran tersebut diangkat, 
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tampak dasar yang kemerahan dan erosif (Harahap, 

2000). 

(2) Perleche 

Kelainan ini berupa retakan kulit pada sudut mulut, 

akan terasa perih dan nyeri bila tersentuh makanan atau 

air (Harahap, 2000). Terbentuknya lipatan – lipatan 

yang menonjol pada sudut mulut, meengakibatkan 

saliva masuk kedalam lipatan tersebut karena adanya 

kerja kapiler, dengan demikian saliva akan 

mengakibatkan maserasi kulit sehingga terjadi daerah 

yang lembab dan nyeri (Graham dan Burns, 2005). 

(3) Kandidiasis Vaginalis atau Vulvovaginal 

Kelainan ini berupa bercak putih di atas mukosa 

yang eritematosa erosif, mulai dari serviks sampai 

introitus vagina, didapatkan fluor albus yang putih 

kekuningan yang disertai dengan semacam butiran 

tepung, kadang – kadang seperti susu pecah. Keluhan 

biasanya berupa rasa gatal serta dispareuni karena 

adanya erosi (Harahap, 2000). 

(4) Balanitis 

Kelainan ini umumnya terjadi pada laki – laki yang 

tidak disunat, dengan glans penis selalu tertutup oleh 

prepusium. Keluhan gatal yang disertai timbulnya 
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membran atau bercak putih pada glans penis, yang 

sering seluruhnya menjadi eritem dan erosif. Bila 

infeksi berat, dapat disertai rasa nyeri, gatal dan mudah 

berdarah (Harahap, 2000). 

b) Kandidiasis kulit 

(1) Kandidiasis Intertriginosa 

Kelainan ini sering terjadi pada orang yang gemuk, 

menyerang bagian lipatan kulit yang besar seperti 

inguinal, aksila dan lipatan payudara yang ditandai 

dengan munculnya bercak kemerahan yang agak lebar 

pada lipatan kulit tersebut dan dikelilingi oleh lesi – lesi 

satelit. Bagian tengah lesi yang lebar sering terjadi 

erosi, sedangkan bagian tepinya terjadi pengelupasan 

kulit tanpa peninggian lesi (Harahap, 2000). 

(2) Kandidiasis Kuku dan Paronikia 

Infeksi jamur pada kuku dan  jaringan sekitarnya ini 

menyebabkan rasa nyeri dan peradangan disekitar kuku. 

Kadang – kadang kuku rusak dan menebal (Harahap, 

2000). Penekanan pada lipatan kuku yang bengkak pada 

paronikia kronis bisa mengeluarkan butir – butir nanah 

yang berbentuk seperti krim susu dari lipatan kuku. Jika 

diikuti infeksi oleh Pseudomonas aeruginosa, lesi akan 

berwarna kehijauan (Graham dan Burns, 2005). 
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(3) Kandidiasis Granulomatosa 

Manifestasi kulit pada kandidiasis ini dapat berupa 

pembentukan granuloma yang terjadi akibat 

penumpukan krusta serta hipertrofi setempat (Harahap, 

2000). Lesi berupa papul merah ditutupi oleh krusta 

yang tebal berwarna kuning kecoklatan dan melekat 

erat pada dasarnya membentuk granuloma menyerupai 

tanduk. Biasanya terdapat pada kepala, muka tungkai 

dan dalam rongga faring. Infeksi pada liang telinga 

28,3% disebabkan oleh Candida (Siregar, 2005). 

(4) Reaksi Id karena Kandida (Kandidid) 

Kandidid adalah erupsi kulit sekunder yang 

merupakan ekspresi hipersensitivitas terhadap infeksi 

oleh Candida albicans. Kelainan ini adalah suatu reaksi 

alergi terhadap elemen jamur atau metabolit Candida 

sp. Kelainan biasanya bermanifestasi jauh dari tempat 

infeksi asal, dapat berupa eritema, vesikula, papula 

ataupun urtika. Kelainan yang timbul berupa vesikel – 

vesikel yang keras dan sangat gatal, terjadi skuamasi 

atau kulit yang mengelupas. Biasanya infeksi primer 

dapat ditemukan dalam usus, vagina atau sela – sela jari 

tangan dan kaki (Harahap, 2000). 
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2) Infeksi Sistemik 

Candidemia adalah adanya jamur Candida didalam aliran 

darah. Candidemia ini bisa disebabkan karena penggunaan 

kateter menetap, pembedahan, penyalahgunaan obat intravena, 

aspirasi atau kerusakan pada kulit maupun saluran pencernaan. 

Pasien dengan kekebalan tubuh normal, hanya mengalami 

candidemia sementara. Sementara pada pasien dengan sistem 

pertahanan fagositik yang lemah, bisa menyebabkan timbulnya 

lesi dimana saja, khususnya di ginjal, mata, jantung hingga 

selaput otak. Kandidiasis sistemik ini paling sering disebabkan 

oleh pemberian kortikosteroid atau agen imunosupresan lain 

oleh penyakit darah seperti leukemia, limfoma, anemia aplastik 

dan oleh penyakit granulomatosa kronis. Endokarditis candidia 

sering disebabkan oleh adanya penumpukan dan pertumbuhan 

ragi serta pseudohifa. Infeksi pada organ ginjal biasanya 

bermanifestasi sistemik, dimana infeksi saluran kemih sering 

disebabkan oleh kateter, diabetes, kehamilan dan antibakteri 

(Jawetz, dkk., 2005). 

3. Uji Daya Antifungi 

a. Antijamur 

Antifungi atau antijamur adalah suatu bahan yang dapat 

menghambat atau mengganggu pertumbuhan dan metabolisme 

jamur (Pelczar dan Chan, 1988). Suatu obat yang memiliki 
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toksisitas selektif artinya obat tersebut berbahaya bagi parasit tetapi 

tidak membahayakan inang. Seringkali toksisitas lebih bersifat 

relatif. Artinya, suatu obat pada konsentrasi tertentu dapat merusak 

parasit tetapi tidak berpengaruh terhadap inang. Berdasarkan sifat 

toksisitas, jenis antijamur terbagi menjadi 2 macam yaitu 

fungistatik dan fungisida. Fungistatik adalah antijamur yang 

mampu menghambat pertumbuhan jamur tanpa mematikan. 

Sedangkan fungisida adalah antijamur yang tidak hanya 

menghambat tetapi juga mampu membunuh jamur tersebut. 

b. Metode uji daya antifungi  

Uji daya antifungi yang dilakukan secara in vitro dipengaruhi 

oleh larutan antifungi pada konsentrasi obat yang diberikan. 

Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu: 

1) Metode dilusi 

Pada prinsipnya dilakukan pengenceran terhadap obat yang 

digunakan hingga diperoleh variasi konsentrasi yang 

diinginkan. Kelebihan dari metode ini adalah keakuratan hasil 

yang memberikan nilai secara kuantitatif. Namun, metode 

dilusi cukup memboroskan media karena dalam satu plate 

hanya dapat digunakan untuk satu konsentrasi obat saja. Titer 

obat adalah jumlah obat antijamur yang dibutuhkan untuk 

menghambat pertumbuhan atau mematikan jamur yang 
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diperiksa. Metode dilusi dibagi dalam 2 cara, yaitu dilusi padat 

dan dilusi cair.  

a) Dilusi padat 

Obat dengan berbagai variasi konsentrasi 

dicampurkan dengan media agar kemudian ditanami 

dengan jamur yang akan diperiksa dan disimpan dalam 

inkubator. Setelah masa inkubasi selesai, dilakukan 

pemeriksaan secara makroskopis pada konsentrasi berapa 

obat dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan 

jamur. Kadar Hambat Minimal (KHM) atau Minimal 

Inhibition Concentration (MIC) adalah kadar terendah obat 

– obatan antibiotik dan obat – obat kimia yang masih 

mampu menghambat pertumbuhan jamur (Soemarno, 

2000). 

b) Dilusi cair 

Berbagai konsentrasi obat ditambahkan ke dalam 

media yang sudah dicampur dengan suspensi jamur. 

Kekeruhan pada larutan uji merupakan tanda adanya 

pertumbuhan jamur (Soemarno, 2000). 

2) Metode difusi 

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi 

agar. Kelebihan dari metode difusi ini adalah mudah dilakukan, 

tidak memerlukan peralatan khusus dan relatif murah. Selain 
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itu, data yang dihasilkan dari pengukuran diameter zona 

hambat dianggap lebih valid (Bonang, 1992). Prinsipnya adalah 

cakram kertas yang telah diresapi obat tertentu ditempatkan 

pada permukaan media padat yang sebelumnya telah 

diinokulasi dengan jamur uji di permukaannya. Setelah 

dilakukan inkubasi, diukur diameter zona hambat yang ditandai 

dengan adanya zona jernih disekitar cakram untuk menentukan 

kekuatan hambatan obat terhadap jamur uji (Jawetz, dkk., 

1996). 

Metode difusi agar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 

a) Cara Kirby Bauer 

Metode difusi dengan cara Kirby Bauer dilakukan 

untuk menentukan aktivitas agen antifungi. Suspensi jamur 

dari pertumbuhan 24 jam dengan kekeruhan 10
8
 CFU/ml 

ditanam pada media agar. Tempatkan disk cakram yang 

telah diresapi antifungi diatas media sehingga zat antifungi 

dapat berdifusi pada media agar yang telah ditanami 

mikroorganisme. Area jernih yang terbentuk mengindikasi 

adanya hambatan pertumbuhan oleh antifungi yang 

diberikan (Pratiwi, 2008). 

b) Cara Sumuran 

Cara sumuran hampir sama dengan cara Kirby 

Bauer, hanya saja pada media agar dibuat sumuran dengan 



23 

 

 
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

garis tengah tertentu untuk kemudian sumuran tersebut diisi 

dengan antifungi. Inkubasi dan pembacaan hasil dilakukan 

sebagaimana cara Kirby Bauer (Pratiwi, 2008). 

c) Pembacaan diameter zona hambat pada metode difusi 

Pembacaan zona hambat yang terbentuk untuk 

mengukur diameter zona hambat dapat dilakukan dengan 

mengamati: 

(1) Zona radikal 

Zona radikal adalah daerah disekitar sumuran atau 

disk cakram yang sama sekali tidak ditemukan adanya 

pertumbuhan jamur. Potensi antifungi diketahui dengan 

mengukur diameter zona hambat disekeliling sumuran 

atau disk cakram tersebut (Brooks, dkk., 2005). 

(2) Zona irradikal 

Zona irradikal adalah daerah disekitar sumuran atau 

disk cakram yang menunjukkan pertumbuhan jamur 

dihambat oleh antifungi, namun tidak dimatikan. Hanya 

terlihat adanya pertumbuhan yang kurang subur 

dibandingkan daerah diluar pengaruh antifungi tersebut 

(Pelczar dan Chan, 1988). 
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4. Minyak Atsiri 

a. Pengertian 

Minyak atsiri merupakan salah satu senyawa organik yang 

banyak ditemukan di alam dan berasal dari jaringan tumbuhan 

(Guenther, 2006). Minyak atsiri merupakan salah satu kandungan 

dalam tanaman yang bersifat mudah menguap sehingga sering 

disebut sebagai “minyak terbang”. Minyak atsiri juga disebut 

sebagai essential oil karena memiliki bau yang khas pada tanaman. 

Bentuk minyak atsiri berupa cairan jernih dan tidak berwarna, 

tetapi selama penyimpanan akan mengental dan berubah warna 

menjadi kekuningan atau kecoklatan. Komposisinya terdiri dari 

beberapa campuran senyawa yang berbeda untuk tiap jenis 

tanaman. Minyak atsiri dapat larut dalam pelarut organik seperti 

eter dan alkohol tetapi kelarutan dalam air sangat rendah 

(Koensoemardiyah, 2010). 

b. Metode Isolasi Minyak Atsiri 

Metode penyulingan atau destilasi merupakan metode yang 

paling lazim digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri. Menurut 

Sastrohamidjojo (2004), terdapat 3 metode penyulingan untuk 

memperoleh minyak atsiri, yaitu sebagai berikut : 

1) Penyulingan dengan air (water destillation) 

Metode penyulingan dengan air merupakan metode 

paling sederhana. Pada metode ini, bahan yang akan disuling 
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dimasukkan dalam ketel suling yang telah diisi air dengan 

perbandingan yang berimbang. Ketel ditutup rapat agar tidak 

terdapat celah yang mengakibatkan uap keluar. Uap yang 

dihasilkan akan dialirkan menuju ketel kondensor yang 

mengandung air dingin sehingga terjadi pengembunan 

(kondensasi). Pemisahan air dan minyak atsiri yang terbentuk 

dilakukan berdasarkan pada perbedaan berat jenis. Metode ini 

baik digunakan untuk penyulingan bahan berbentuk tepung dan 

bunga – bungaan yang mudah membentuk gumpalan ketika 

terkena panas yang tinggi (Armando, 2009). 

2) Penyulingan dengan uap (steam destillation) 

Pada metode ini air sebagai sumber uap panas 

diletakkan dalam boiler yang letaknya terpisah dari ketel 

penyulingan sehingga bahan yang disuling hanya berhubungan 

dengan uap air, bukan air mendidih. Penyulingan dengan uap 

dimulai dengan tekanan uap yang rendah (kurang dari 1 atm), 

kemudian dinaikkan secara berangsur – angsur menjadi kurang 

lebih 3 atm. Ciri khas metode ini adalah uap selalu dalam 

keadaan basah, jenuh dan tidak terlalu panas.  

3) Penyulingan dengan air dan uap (water and steam destillation) 

Metode ini disebut juga dengan sistem kukus. 

Prinsipnya adalah menggunakan uap bertekanan rendah. Air 

dimasukkan ke dalam dasar ketel hingga 1/3 bagian ketel dan 



26 

 

 
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

ditutup rapat. Bahan yang disuling diletakkan di atas piringan 

atau plat besi berlubang seperti ayakan (sarangan) yang terletak 

beberapa sentimeter di atas permukaan air. Saat direbus dan 

mendidih, uap yang terbentuk akan melewati lubang – lubang 

kecil pada sarangan dan membawa minyak atsiri menuju ketel 

kondensator. Pemisahan air dan minyak  dilakukan berdasarkan 

perbedaan berat jenis (Armando, 2009). 

5. Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 

Sabouraud Dextrose Agar (SDA) adalah media yang digunakan 

untuk isolasi, penanaman dan perawatan spesies jamur patogen 

maupun yang tidak patogen, dan dapat digunakan pula untuk isolasi 

ragi. PH media SDA telah diatur kira – kira 5,6 agar dapat 

meningkatkan pertumbuhan jamur, terutama jamur dermatofita, namun 

dapat menekan pertumbuhan bakteri pada spesimen klinis (Aryal, 

2015). 

a. Prinsip 

Prinsip media SDA adalah adanya peptone yang 

terkandung dalam SDA berfungsi menyediakan nitrogen serta 

sebagai sumber vitamin yang digunakan untuk pertumbuhan 

organisme yang ditanam. Dextrose yang terdapat dalam SDA 

berfungsi sebagai energi dan sumber karbon. Pada media SDA juga 

terdapat kloramfenikol dan atau tetracycline, dimana komponen ini 

ditambahkan sebagai antimikroba yang dapat menghambat 
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pertumbuhan bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. 

Gentamicin juga ditambahkan untuk lebih menekan pertumbuhan 

bakteri gram negatif (Aryal, 2015). 

b. Kegunaan 

Sabouraud Dextrose Agar (SDA) digunakan terutama 

untuk isolasi ragi, jamur dan bateri asam. Media ini sering 

digunakan bersama dengan antibiotik maupun antifungi untuk 

isolasi jamur patogen dari material yang terkontaminasi oleh jamur 

dan bakteri dalam jumlah yang banyak. Selain itu,  media SDA 

juga digunakan untuk menentukan mikroba kontaminan dalam 

makanan, kosmetik dan spesimen klinis (Aryal, 2015). 

c. Komposisi 

Media Sabouraud Dextrose Agar (SDA), tersusun atas: 

1) Casein ........................................................................ 10,0 gram 

2) Peptone ...................................................................... 10,0 gram 

3) Glucose ...................................................................... 40,0 gram 

4) Agar ............................................................................ 20,0 gram 

6. Carboxymethyl cellulose (CMC) 

Carboxymethyl cellulose (CMC) adalah turunan selulosa yang 

mudah larut dalam air. CMC mudah dihidrolisis menjadi gula – gula 

sederhana oleh enzim selulosa dan difermentasi menjadi etanol oleh 

bakteri. CMC berfungsi sebagai pengental, stabilisator, pembentuk gel, 

pengemulsi dan dapat merekatkan penyebaran antibiotik. CMC sebagai 
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pengemulsi yaitu untuk memperbaiki kenampakan tekstur berkadar 

gula tinggi. CMC sebagai pengental yaitu mampu mengikat air 

sehingga molekul – molekul air terperangkap dalam struktur gel yang 

dibentuk oleh Carboxymethyl cellulose (CMC) (Winarno, 1992).  
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Teori 

  

Bunga Cengkeh 

Minyak Atsiri 

Perusakan struktur 

dinding sel jamur dan 

menghambat kolonisasi 
Eugenol (81,2%)  

 

Trans – β – kariofilen 

(3,92%)  

 

α – humulene (0,45%)  

 

Eugenil asetat 

(12,43%) 

 

Karyofilen oksida 

(0,25%) 

 

Trimetoksiaseto 

fenon (0,53%) 

 

Perusakan 

sitoplasma dan 

membran protein 

Kematian sel jamur 

Pertumbuhan 

jamur Candida 

albicans terhambat 



30 

 

 
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Konsep 

 

D. Hipotesis 

 Minyak atsiri bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.) 

memiliki aktivitas dalam menghambat pertumbuhan jamur Candida 

albicans secara in vitro. 

Variabel bebas 

Konsentrasi minyak atsiri 

bunga cengkeh 0,5%, 

1,0%, 1,5%, 2,0% 

 

Variabel terikat 

Diameter zona hambat 

jamur Candida albicans 

 

Variabel pengganggu 

1. Kontaminasi 

2. Suhu dan Kelambapan 

3. Kepadatan koloni jamur 

4. Ketebalan media 


