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  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian Uji Daya Hambat Minyak Atsiri Sereh Wangi terhadap 

Pertumbuhan Jamur Aspergillus flavus yang telah dilaksanakan di Laboratorium 

Mikologi Jurusan Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2018. Data hasil pengukuran 

diameter zona hambat yang terbentuk ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat Pertumbuhan Jamur 

Aspergillus flavus 

Pengulangan 

Diameter zona hambat (mm) 

Konsentrasi Minyak Atsiri  

Sereh Wangi 
Kontrol 

Positif 

Kontrol 

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

1 8,0 12,5 13,4 17,5 13,8 0,00 

2 8,6 12,1 15,3 15,9 14,3 0,00 

3 10,3 11,3 12,7 17,1 14,5 0,00 

4 8,0 11,8 14,1 16,1 14,7 0,00 

5 9,1 13,3 12,3 18,9 14,0 0,00 

6 10,0 12,4 14,1 15,3 13,5 0,00 

7 9,4 11,8 12,4 16,5 14,3 0,00 

8 9,5 11,1 14,7 17,2 14,7 0,00 

Sumber : Data Primer, 2019. 

Tabel 5 menunjukkan data hasil pengukuran diameter zona hambat pada 

penelitian ini sebanyak 48 data yang terdiri atas 32 data dari berbagai konsentrasi 

minyak atsiri sereh wangi, 8 data kontrol positif flukonazol 1% dan 8 data 

kontrol negatif CMC 1%. Data hasil pengukuran diameter zona hambat tersebut 

kemudian dianalisis secara diskriptif yang ditunjukkan pada Tabel 6.  

 

 



44 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

 
 

Tabel 6. Rerata Diameter Zona Hambat Pertumbuhan Jamur Aspergillus flavus 

Konsentrasi  

Minyak Atsiri Sereh Wangi (%) 

Jumlah 

pengulangan 
Rerata 

0,5 8 9,11 

1,0 8 12,03 

1,5 8 13,62 

2,0 8 16,81 

Sumber: Data Primer Terolah, 2019. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa rerata diameter zona hambat pertumbuhan 

jamur Aspergillus flavus dengan 8 kali pengulangan pada masing – masing 

konsentrasi yaitu konsentrasi 0,5 %; 1,0%; 1,5%; dan 2,0% berturut-turut adalah 

9,11 mm; 12,03 mm, 13,62 mm dan 16,81 mm.  

Rerata diameter zona hambat yang terbentuk kemudian dibuat diagram 

batang untuk mengetahui gambaran perbandingan rerata diameter zona hambat 

pertumbuhan jamur Aspergillus flavus pada tiap konsentrasi minyak atsiri sereh 

wangi yang ditunjukkan pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Perbandingan Rerata Diameter Zona Hambat Pertumbuhan Jamur 

Aspergillus flavus 
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Gambar 9 menunjukkan bahwa adanya perbedaan rerata diameter zona 

hambat pada tiap konsentrasi. Jadi, semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri 

sereh wangi, maka semakin besar diameter zona hambat terhadap pertumbuhan 

jamur Aspergillus flavus.  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara analitik dengan 

mengelompokan kriteria sensitivitas antifungi terhadap diameter zona hambat 

yang dihasilkan sesuai kriteria Davis and Stout yaitu diameter zona hambat <5 

mm dikategorikan resistent, 5-10 mm intermediate, 11-20 mm sensitif, dan >20 

mm sangat sensitif. Berdasarkan kriteria tersebut, maka hasil kriteria sensitivitas 

antifungi terhadap diameter zona hambat ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Kriteria Sensitivitas Antifungi terhadap Diameter Zona Hambat  

Konsentrasi Minyak 

Atsiri Kayu Manis 

Diameter Zona 

Hambat 

Kriteria Sensitivitas 

0,5 % 9,11 mm  Intermediate 

1,0 % 12,03 mm Sensitif 

1,5 % 13,62 mm Sensitif 

2,0 % 16,81 mm Sensitif 

Sumber : Data Primer Terolah 2019.  

Tabel 7 menunjukkan bahwa minyak atsiri sereh wangi dengan  konsentrasi 

0,5 % memiliki kriteria intermediate dan minyak atsiri sereh wangi dengan 

konsentrasi 1,0 % sampai 2,0 % memiliki kriteria sensitif. 

Hasil kriteria tingkat efektivitas antifungi minyak atsiri sereh wangi 

terhadap flukonazol 1% dapat dihitung dengan membandingkan rerata diameter 

zona hambat minyak atsiri sereh wangi pada masing-masing konsentrasi dengan 

pembanding kontrol positif flukonazol 1 % dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase Efektivitas =
Rerata ukuran diameter zona hambat minyak atsiri

Rerata ukuran diameter zona hambat flukonazol
 x100 % 



46 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

 
 

Hasil persentase efektivitas kemudian dibandingan dengan kriteria tingkat 

efektivitas yaitu <60% tidak efektif, 60-80% kurang efektif, 80-90% cukup 

efektif, 90-100% efektif dan >100% sangat efektif yang ditunjukkan pada Tabel 

8. 

Tabel 8. Hasil Kriteria Tingkat Efektivitas Minyak Atsiri Sereh Wangi  

dibanding Flukonazol 1% 

Konsentrasi Minyak 

Atsiri Sereh Wangi 

Persentase Efektivitas 

(%) 

Kriteria Tingkat 

Efektivitas 

0,5 % 64,06  Kurang Efektif 

1,0 % 84,60 Cukup Efektif 

1,5 % 95,78 Efektif 

2,0 % 118,21 Sangat Efektif 

Sumber : Data Primer Terolah 2019.  

Tabel 8 menunjukkan bahwa kriteria tingkat efektivitas minyak atsiri sereh 

wangi dengan konsentrasi 0,5 % adalah kurang efektif, konsentrasi 1,0 % cukup 

efektif, konsentrasi 1,5 % efektif, dan konsentrasi 2,0 % sangat efektif.  

Data hasil pengukuran diameter zona hambat yang telah dianalisis secara 

deskriptif dan analitik, kemudian dianalisis secara statistik menggunakan 

program SPSS 16.0 for windows. Analisis data dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji One Way Anova atau uji Kruskal Wallis. Syarat menggunakan 

uji One Way Anova yaitu data berdistribusi normal dan memiliki variasi yang 

homogen. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka menggunakan uji 

Kruskal Wallis. 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

distribusi data. Data kurang dari 50 maka digunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil uji 

normalitas data Shapiro-Wilk ditunjukkan pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Data Shapiro-Wilk 

 
Konsentrasi 

Shapiro-Wilk 

 Sig. 

Diameter Zona 

Hambat dalam 

Satuan mm 

konsentrasi minyak atsiri 

sereh wangi 0,5 % 
.566 

konsentrasi minyak atsiri 

sereh wangi 1,0 % 
.861 

konsentrasi minyak atsiri 

sereh wangi 1,5 % 
.537 

konsentrasi minyak atsiri 

sereh wangi 2,0 % .848 

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 

Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil analisis data berdistribusi normal (p 

> 0,05). Syarat pertama untuk melakukan uji One Way Anova telah 

terpenuhi. Untuk mengetahui bahwa data homogen maka dilakukan uji 

homogenitas variansi (Lavene Test). Hasil analisis uji homogenitas 

ditunjukkan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Analisis Uji Homogenitas  

Diameter Zona Hambat dalam Satuan mm 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.968 3 28 .422 

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 

Tabel 10 menunjukkan bawah nilai probabilitas hasil uji homogenitas  

data penelitian ini diperoleh 0,422 (p > 0,05) sehingga dapat dinyatakan 

bahwa data memiliki variasi yang sama atau homogen. Dengan demikian 

syarat untuk melakukan uji One Way Anova telah terpenuhi. 

Uji One Way Anova dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan rerata pada setiap kelompok perlakuan. Hasil Uji One Way Anova  
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menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000. Nilai p < 0,05 sehingga 

H0 ditolak dan Ha diterima yang menunjukkan bahwa ada pengaruh 

bermakna rerata diameter zona hambat berbagai konsentrasi minyak atsiri 

sereh wangi terhadap daya hambat pertumbuhan jamur Aspergillus flavus. 

Uji Post Hoc LSD dilakukan untuk mengetahui konsentrasi minyak 

atsiri sereh wangi mana saja yang berpengaruh secara signifikan dalam 

menghambat pertumbuhan jamur Aspergillus flavus. Dari hasil uji post hoc 

LSD setiap kelompok dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hasil p < 

0,05 menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan p > 0,05 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasil uji post hoc LSD 

ditunjukkan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Uji Post Hoc LSD 

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

0,5 %  S S S 

1,0 % S  S S 

1,5 % S S  S 

2,0 % S S S  

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 

S: Signifikan 

Tabel 11 hasil uji post hoc LSD menunjukkan bahwa pada konsentrasi 

0,5%, 1,0%, 1,5% dan 2,0% masing- masing berpengaruh secara signifikan 

dalam menghambat pertumbuhan jamur Aspergillus flavus. 
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Hasil uji regresi linier data penelitian diperoleh nilai R square sebesar 

0,892 yang dapat diartikan bahwa 89,2% daya hambat pertumbuhan jamur 

Aspergillus flavus dipengaruhi oleh berbagai konsentrasi minyak atsiri sereh 

wangi, sedangkan 10,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji 

regresi linier didapatkan konstanta gradient sebesar 2,469 di mana setiap 

penambahan konsentrasi 0,5% diameter zona hambat  yang terbentuk akan 

bertambah sebesar 2,469 mm. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui daya hambat minyak 

atsiri sereh wangi terhadap pertumbuhan jamur Aspergillus flavus. Mekanisme 

kerja minyak atsiri sereh wangi sebagai antifungi yaitu terbentuk zona jernih 

disekitar cakram disk yang semakin melebar seiring meningkatnya konsentrasi 

minyak atsiri sereh wangi yang diberikan. Minyak atsiri sereh wangi 

mengandung Sitronellal (32 – 45 %), Geraniol ( 12 – 18%), Sitronellol (12 – 15 

%), Geraniol Asetat (3 – 8 %), Sitronellil Asetat (2 – 4 %) dan L-Limonene (2 – 

5 %) (Ketaren, 2008). Sitronellal (C10H16O) dan geraniol (C10H18O) merupakan 

senyawa yang bersifat antijamur. Sitronellal dan geraniol mampu menekan 

pertumbuhan jamur patogen. Mekanisme senyawa minyak atsiri sereh wangi 

sebagai antifungi yaitu menghambat sintesis ergosterol (sterol utama pembentuk 

membran sel jamur). Enzim dimetilase 14-α-sterol dan cytochrome P450 

mengubah lanosterol menjadi ergosterol. Akan tetapi terdapat sitronellal dan 

geraniol yang akan menganggu lanosterol berinteraksi dengan enzim dimetilase 

14-α-sterol dan cytochrome P450, sehingga struktur protein membran menjadi 
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rusak dan permeabilitas membran meningkat yang akan menyebabkan kematian 

sel jamur. Kematian  sel jamur ini yang kemudian akan menghambat 

pertumbuhan jamur Aspergillus flavus (Nurmansyah, 2010).  

Pemilihan Aspergillus flavus sebagai subyek penelitian dikarenakan 

Aspergillus flavus merupakan salah satu jamur yang dapat menimbulkan 

penyakit otomikosis (Barati, dkk.2011). Dimana penyakit ini banyak terjadi di 

daerah yang beriklim tropis dan lembap seperti Indonesia (Djuanda, 2007). 

Penelitian ini menggunakan minyak atsiri daripada ekstrak. Minyak atsiri 

diperoleh dengan cara destilasi tanpa menggunakan pelarut organik sedangkan 

ekstrak diperoleh dari pemisahan zat dengan pelarut yang sesuai dengan pelarut 

organik. Sitronellal dan Geraniol larut dalam pelarut organik, sehingga untuk 

digunakan sebagai antifungi jika menggunakan ekstrak harus dengan 

menggunakan konsentrasi yang tinggi. 

Penelitian ini menggunakan metode difusi cara Kirby Bauer yang 

merupakan dasar pengujian kuantitatif dengan mengukur diameter zona hambat 

yang terbentuk pada media. Metode ini menggunakan cakram disk dimana untuk 

mengikat minyak atsiri sereh wangi yang memiliki sifat mudah menguap dengan 

merendam cakram disk pada tiap konsentrasi. Kelemahan metode cara Kirby 

Bauer yaitu dalam mengukur zona hambat dipengaruhi oleh inkubasi, inokulum 

dan ketebalan media (Brooks,dkk. 2008). 

Mekanisme kerja flukonazol sebagai antifungi yaitu dengan menghambat 

sintesis ergosterol. Ergosterol merupakan sterol utama yang berfungsi untuk 

mempertahankan dinding sel jamur. Enzim dimetilase 14-α-sterol dan 
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cytochrome P450 mengubah lanosterol menjadi ergosterol. Akan tetapi terdapat 

golongan azol yang akan menganggu lanosterol berinteraksi dengan enzim 

dimetilase 14-α-sterol dan cytochrome P450. Penurunan jumlah ergosterol dapat 

meningkatkan permeabilitas dinding sel jamur yang akan menghambat 

pertumbuhan jamur. Hal ini menyebabkan kematian sel jamur (Jawetz, 2005). 

Penelitian ini menggunakan CMC 1% sebagai pelarut karena CMC 

memiliki sifat yang mampu melarutkan zat yang tidak larut dalam air. CMC 1% 

juga digunakan sebagai kontrol negatif. Hal ini ditunjukkan pada biakan jamur 

Aspergillus flavus pada media Saboraud Dextrose Agar (SDA) yang diberi disk 

berisi CMC 1% menunjukkan pertumbuhan jamur yang merata pada cawan petri 

dan tidak terbentuk zona hambat. CMC 1% sebagai kontrol negatif dan sebagai 

pelarut tidak memiliki efek antifungi terhadap pertumbuhan jamur Aspergillus 

flavus sehingga Aspergillus flavus tetap dapat tumbuh dengan baik. 

Media yang digunakan pada penelitian ini adalah media Sabouraud 

Dextrose Agar (SDA) yang merupakan media selektif isolasi jamur dan ragi. 

Media SDA mengandung kasein, pepton dan dextrose yang berperan dalam 

mensuplai nutrisi bagi pertumbuhan jamur. Suhu dan kelembapan juga menjadi 

faktor yang mendukung terjadinya pertumbuhan jamur, sehingga selama 

penelitian berlangsung suhu dan kelembapan dipantau dengan suhu ruangan 23-

25°C dengan kelembapan 80%. Suhu dan kelembapan tersebut tidak ada 

perubahan ekstrim selama penelitian. 

Daya hambat minyak atsiri sereh wangi sudah mulai muncul pada 

konsentrasi 0,5% yang ditandai dengan terbentuknya zona hambatan dengan rata 
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– rata sebesar 9,11 mm. Peningkatan besar diameter zona hambat diiringi dengan 

peningkatan besar konsentrasi minyak atsiri sereh wangi yang diberikan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri 

sereh wangi maka semakin baik efek daya hambat yang dihasilkan.  

Kontrol positif flukonazol 1% apabila dibandingkan dengan rerata diameter 

zona hambat minyak atsiri sereh wangi terhadap pertumbuhan jamur Aspergillus 

flavus tergolong lebih besar dari konsentrasi 1,5% dan lebih kecil dari 

konsentrasi 2,0%. Hal ini dapat disebabkan pada konsentrasi dibawah 1,5 %  

kandungan minyak atsiri sereh wangi masih berupa campuran dari beberapa 

bahan yang tidak seluruhnya sebagai antifungi, berbeda dengan flukonazol yang 

seluruh kandungannya merupakan zat aktif yang memiliki sifat antifungi. 

Diameter zona hambat yang dihasilkan masuk dalam kategori intermediate 

hingga sensitif menurut kriteria sensitivitas zona hambat Davis dan Stout. 

Sedangkan menurut kriteria tingkat efektivitas antifungi masuk dalam tingkat 

efektivitas kurang efektif hingga sangat efektif. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa pada setiap konsentrasi minyak atsiri memiliki daya hambat sebagai 

antifungi dengan kemampuan yang berbeda – beda. 

Hasil uji One Way Anova menunjukkan nilai signifikasi adalah 0,000 

dimana p < 0,05 yang berarti ada pengaruh bermakna rerata diameter zona 

hambat berbagai konsentrasi minyak atsiri sereh wangi terhadap daya hambat 

pertumbuhan jamur Aspergillus flavus. Namun belum diketahui secara rinci 

kelompok perlakuan mana yang memiliki efek antifungi yang signifikan, 

sehingga dilakukan uji Post Hoc LSD. Hasil uji Post Hoc LSD menunjukkan 



53 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

 
 

adanya signifikasi pada antar kelompok perlakuan. Hal ini dapat dilihat dari 

selisih rerata diameter zona hambat yang terbentuk.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utomo (2015) ekstrak sereh 

wangi dapat menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans sebesar 7 mm 

pada konsentrasi 30% yang mengandung minyak atsiri sebesar 0,36%. Penelitian 

yang dilakukan oleh Lely,dkk (2018) minyak atsiri sereh wangi pada konsentrasi 

0,5% dapat menghambat pertumbuhan jamur Trichophyton rubrum 9,5 mm, 

jamur Trichophyton mentagrophytes 10,1 mm, dan jamur Candida albicans 14,7 

mm. Pada penelitian ini minyak atsiri sereh wangi dapat menghambat 

pertumbuhan jamur Aspergillus flavus sebesar 9,11 mm. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa minyak atsiri sereh wangi dengan konsentrasi 0,5 % dapat 

digunakan sebagai antifungi.  

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya yaitu pada pembuatan suspensi jamur dan kemampuan penyerapan 

disk yang berbeda – beda. Pembuatan suspensi jamur dilakukan dengan 

membandingkan dengan standar Mc Farland secara visual. Suspensi jamur yang 

dibuat oleh peneliti bisa jadi memiliki tingkat kekeruhan yang berbeda dengan 

standar Mc Farland yang ada. Sedangkan, kemampuan penyerapan disk yang 

berbeda – beda juga dapat mempengaruhi hasil diameter zona hambat yang 

dihasilkan, karena peneliti tidak dapat memilah disk mana yang memiliki 

penyerapan yang baik atau yang tidak. Hal ini dikendalikan oleh peneliti dengan 

merendam disk cakram dalam waktu yang sama yaitu 5 menit. Penelitian ini juga 
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memiliki kelemahan yaitu pada proses pembuatan media SDA tidak diukur 

pHnya. 

Berdasarkan uraian diatas telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu 

minyak atsiri sereh wangi (Cymbopogon nardus L. Rendle) memiliki daya 

hambat terhadap pertumbuhan jamur Aspergillus flavus. Semakin tinggi 

konsentrasi minyak atsiri yang diberikan, maka semakin tinggi pula kandungan 

zat antifungi di dalam minyak atsiri tersebut, sehingga diameter zona hambat 

minyak atsiri sereh wangi terhadap jamur Aspergillus flavus semakin lebar. 

 


