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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Iklim tropis dan kelembapan udara yang tinggi, merupakan salah 

satu faktor penyebab infeksi jamur kulit di Indonesia (Kemenkes, 2013). 

Kasus infeksi jamur yang paling sering ditemukan di daerah tropis adalah 

kandidiasis. Kandidiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan 

jamur genus Candida yang berlebihan dan tergolong infeksi oportunistik 

(Yanti, 2016). Secara normal jamur Candida dapat ditemukan pada mulut 

orang sehat, selain itu Candida juga dapat berkoloni pada kulit, mukosa, 

dan saluran gastrointesntinal dengan jumlah yang kecil (Harmoko, 2012). 

Spesies Candida albicans merupakan jamur oportunistik yang 

dapat menginfeksi manusia apabila terdapat faktor predisposisi yang 

menyebabkan jamur Candida menjadi patogen (Nuryanti, 2015). Faktor 

predisposisi tersebut adalah diantaranya pemakaian antibiotik berspektrum 

luas, pemakaian steroid topikal atau sistemik, kehamilan, sistem 

pertahanan tubuh yang menurun sehingga menghasilkan keadaan tubuh 

yang lembab dan menimbulkan kandidiasis(Brown, 2005).  

Instalasi Catatan Medis RSUP Dr. Sardjito menyebutkan bahwa 

ada 2661 kasus kandidiasis lokal maupun sistemik yang terjadi di 

Yogyakarta selama periode 2014 hingga bulan Desember 2018. 

Kandidiasis merupakan infeksi oportunistik yang banyak ditemukan pada 

penderita HIV/AIDS. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
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melaporkan bahwa pada tahun 2011 ditemukan 7098 kasus kandidiasis 

oro-faringenal pada penderita HIV/AIDS (Kemenkes, 2013). Kasus 

lainnya dilaporkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan 

Penyakit (P2PL) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, 

bahwa tercatat ada 266 kasus kandidiasis yang berarti menempati urutan 

kedua paling tertinggi penyakit yang menyertai ODHA dari total 10 

penyakit penyerta (Kemenkes RI, 2017). Sedangkan penelitian yang 

dilakukan pada bulan Januari – Juni 2016 di RSPI Prof. Dr. Sulianti 

Saroso Jakarta melaporkan infeksi oportunistik untuk kandidiasis 

sebanyak 17,74% (Anwar, dkk., 2018).  

Pengobatan kandidiasis pada umumnya dilakukan dengan 

menggunakan obat antifungi atau antibiotik. Tujuan pengobatan 

kandidiasis ini adalah untuk mencegah penyebaran infeksi dan membunuh 

jamur Candida albicans. Obat antifungi yang paling sering digunakan 

masyarakat adalah obat golongan azol. Obat golongan azol dapat 

memberikan efek yang menguntungkan, namun dapat pula menimbulkan 

efek yang merugikan. Apabila diberikan selama kehamilan dapat 

menyebabkan teratogenik pada janin ( Tjay dan Rahardja, 2007). 

 Minat masyarakat untuk menggunakan bahan – bahan alami 

semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan, meningkatnya pemakaian 

dan pendayagunaan obat  tradisional. World  Health Organization (WHO) 

menyampaikan, sekitar 65%–80% populasi dunia bergantung pada obat 

tradisional untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Faktor keamanan 
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dan pertimbangan harga menjadi nilai jual peningkatan penggunaan obat 

tradisional (WHO, 2013). Berbagai negara termasuk Indonesia telah 

bertahun – tahun menggunakan tanaman sebagai obat tradisional untuk 

mengatasi berbagai macam penyakit termasuk infeksi jamur (Ikawati, 

2014). 

Salah satu bahan herbal yang digunakan adalah kayu manis 

(Cinnamomum burmanni). Tanaman kayu manis terutama bagian kulit 

batangnya dapat digunakan secara tradisional sebagai bahan pengobatan 

tradisional. Tanaman Kayu manis juga banyak digunakan dalam dunia 

kedokteran karena fungsinya sebagai fungisidal, bakterisidal, analgesik, 

antioksidan dan antiinflamasi. Kulit batang kayu manis kering pada 

umumnya mengandung minyak atsiri 3,4% (Paimin dan Rismunandar, 

2001). Komponen  mayor minyak atsiri kulit batang kayu manis yang 

terkandung adalah sinamaldehid  (60%–75%),  eugenol  (4–8%) dan 

kumarin (13,39%) (Paimin dan Rismunandar, 2001). Minyak atsiri dari 

kulit batang kayu manis juga berkhasiat sebagai antibakteri dan fungisidal 

karena adanya kandungan dari sinnamaldehid (Ramadhani, 2017). 

Sinamaldehida (3-phenilacrolei, Sinamat Aldehid), C6H5nCH=CH 

C H OCH=CHCHO, secara alami terkandung dalam minyak atsiri kayu 

manis. Sinamaldehid merupakan cairan bening yang berwarna kuning, dan 

memiliki rasa yang pedas (Ramadhani,2017). 

Mekanisme sinamaldehida sebagai zat antifungi adalah dengan 

menghambat pembentukan komponen dinding sel jamur. Dinding sel 
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jamur terdiri dari mannanprotein, α- gluchan dan zat kitin (Mutiawati, 

2016). Salah satu komponen yang dihambat pembentukannya oleh 

sinnamaldehid adalah zat kitin yang kemudian akan menyebabkan 

kerusakan dinding sel jamur. Kerusakan dinding sel Candida albicans  ini 

menyebabkan molekul dan ion penting keluar dari membran sel. Apabila 

hal ini berangsur – angsur terjadi, maka sel Candida albicans akan 

mengalami kematian (Harmoko, 2012). Di samping  itu,  sinnamaldehid  

juga mampu  mengadakan  denaturasi protein  dan  menurunkan  tegangan 

permukaan sehingga permeabilitas sel jamur meningkat. Keadaan tersebut 

akan menyebabkan kematian sel jamur dan akan menghambat 

pertumbuhan jamur (Khatima,dkk, 2017). 

Berdasarkan uji pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 3 

sampai 4 November 2018, minyak atsiri kayu manis dengan konsentrasi 

1% dan 2% mampu menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans  

sebesar 13 mm dan 19 mm. Sedangkan pada penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Khatima 2017 ekstrak kayu manis dapat menghambat 

pertumbuhan jamur Candida albicans. Oleh karena itu diperlukan 

penelitian lebih lanjut terhadap konsentrasi minyak atsiri kayu manis yang 

optimal yang dapat menghambat petumbuhan Candida albicans. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi minyak atsiri kayu manis 

dengan berbagai konsentrasi sebagai antifungi terhadap pertumbuhan 

jamur Candida albicans. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah minyak atsiri kayu manis (Cinnamomum burmanni) 

berpotensi sebagai antifungi terhadap pertumbuhan jamur Candida  

albicans ?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui potensi minyak atsiri kayu manis (Cinnamomum 

burmanni) sebagai antifungi terhadap pertumbuhan jamur Candida 

albicans. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui diamater zona hambat jamur Candida albicans yang 

terbentuk pada berbagai konsetrasi minyak atsiri kayu manis 

(Cinnamomum burmanni) 

b. Mengetahui konsentrasi optimal minyak atsiri kayu manis 

(Cinnamomum burmanni) yang mampu menghambat pertumbuhan 

jamur Candida albicans. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Analis 

Kesehatan yang mencakup bidang mikologi dan kimia farmasi khususnya 

daya antifungi minyak atsiri kayu manis (Cinnamomum burmanni) 

terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Ilmu Pengetahuan 

Menambah wawasan dan informasi ilmiah mengenai salah satu manfaat 

minyak atisiri kayu manis (Cinnamomum burmanni) sebagai bahan 

untuk menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans. 

2. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada  masyarakat untuk mengobati penyakit 

kandidiasis yang disebabkan oleh jamur Candida albicans 

menggunakan obat tradisional (herbal) yang aman dan efektif. 

3. Peneliti 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan suatu 

penelitian tentang pemanfaatan minyak atsiri minyak kayu manis 

(Cinnamomum burmanni) sebagai bahan untuk menghambat jamur 

Candida albicans. 

b. Menerapkan ilmu yang telah didapat selama menempuh pendidikan 

di Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 

F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran dan kajian pustaka, peneliti belum 

menemukan tentang Skripsi yang berjudul “Potensi Minyak Atsiri Kayu 

Manis (Cinnamomum burmanni) sebagai Antifungi terhadap Jamur 

Candida albicans” yang pernah dilakukan di Jurusan Analis Kesehatan 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Namun 

beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan adalah : 
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1. Khatima, dkk 2017 yang berjudul Uji Daya Hambat Ekstrak Kayu 

Manis (Cinnamomum  burmanii) terhadap Pertumbuhan Candida 

albicans pada Gigi Tiruan Akrilik. Hasil penelitian ini adalah 

konsentrasi ekstrak kayu manis 20 %, 30 %, 40 % dan 50 % memiliki 

diameter zona hambat sebesar 39,30 mm, 40,60 mm, 40,71 mm, dan 

42,18  mm terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan jamur 

Candida albicans. Perbedaannya adalah pada bahan yang digunakan, 

yakni pada penelitian oleh Khatima menggunakan ekstrak kayu manis 

sedangan penelitian ini menggunakan minyak atsiri kayu manis yang 

dibuat dalam berbagai konsentrasi 

2. Cahyanigrum tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Berbagai 

Konsentrasi Minyak Atsiri Lengkuas ( Alpinia galanga) terhadap 

Pertumbuhan Jamur Candida albicans”. Hasil dari penelitian ini 

adalah rata-rata zona hambat jamur Candida albicans pada 

konsentrasi 2%, 4%, 6%, dan 8% adalah 16,8 mm; 20,02 mm; 25,4 

mm dan 32,49 mm. Persamaan dengan penelitian ini adalah jamur 

yang digunakan yaitu jamur Candida albicans. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah pada bahan yang digunakan, pada penelitian 

Cahyaningrum menggunakan minyak atsiri lengkuas sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan minyak atsiri kayu manis. 


