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Abstrak
Bahan alami yang berasal dari daun ketapang (Terminalia cattapa L) mempunyai prospek sebagai

antifungi berkaitan dengan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui aktivitas antifungi ekstrak daun ketapang terhadap Candida albicans. Penelitian
dilakukan melalui ekstraksi daun ketapang dengan metode maserasi. Pelarut yang digunakan adalah
kloroform, etil asetat dan metanol.  Uji antifungi menggunakan metode difusi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ekstrak kloroform, ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol daun ketapang mempunyai aktivitas
antifungi terhadap Candida albicans, dengan terbentuknya zona irradikal.
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Pendahuluan
Penyakit infeksi masih menempati urutan

teratas penyebab kematian di negara berkembang,
termasuk Indonesia.1 Candida albicans dapat
menyebabkan kandidiasis. Untuk mengatasi
penyakit tersebut, penggunaan antifungi masih
merupakan pilihan utama. Akan tetapi penggunaan
antifungi tersebut dapat menyebabkan efek
samping yang merugikan dan menyebabkan fungi
patogen menjadi resisten terhadap obat. Oleh
karena itu, diperlukan pencarian antifungi yang baru.

Bahan alami mempunyai prospek sebagai
antimikroba, baik antifungi maupun antibakteri.  Hal
tersebut berkaitan dengan senyawa metabolit
sekunder yang secara biologis dapat memberi
pertahanan terhadap penyakit. Sumber bahan alami
yang mempunyai prospek sebagai obat fungi salah
satunya adalah ketapang (Terminalia catappa L).

Ekstrak daun ketapang dapat menghambat
pertumbuhan Bacillus subtilis, Staphylococcus
aureus, Pityrosporum ovale dan juga mempunyai
aktivitas antidiabetes.2 Ekstrak dari daun ketapang
kencana(T. muelleri B) juga menunjukkanaktivitas
penghambatan terhadap Escherichia coli dan Sta-
phylococcus aureus dan fungi.3

Komponen kimia yang terkandung dalam daun
ketapang adalah saponin, saponin glikosid, tanin,
steroid, minyak volatil, fenol, dan flavonoid.
Komponen senyawa tersebut mempunyai sifat
antimikroba dengan mekanisme kerja yang
berbeda-beda.2

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
aktivitas antifungi ekstrak daun ketapang terhadap
C. albicans.

Metode
Pembuatan ekstrak dilakukan dengan cara

maserasi selama 48 jam menggunakan pelarut
kloroform, etil asetat dan metanol.  Masing-masing
filtrat yang diperoleh, dipekatkan sehingga diper-
oleh ekstrak kental.

Uji antifungi ekstrak daun ketapang terhadap
pertumbuhan C. albicans dilakukan dengan
menggunakan metode difusi agar.4  Suspensi C.
albicans yang telah sesuai dengan standart Brown
III diinokulasi spread plating sebanyak 100 ìl ke
medium Muller Hinton Agar (MHA). Setelah me-
dium mengering, kemudian dibagi menjadi 4
bagian dan dilubangi dengan pervorator yang
berdiameter 6 mm.  Pada setiap lubang sumuran
diberi 100 μl ekstrak daun ketapang dengan
konsentrasi yang berbeda, dari 10 mg/ml-100 mg/
ml. Sebagai kontrol negatif digunakan dimetil-
sulfoksida (DMSO). Medium yang telah diisi
ekstrak daun ketapang dan kontrol tadi diinkubasi
selama 48 jam pada suhu kamar. Setelah diinkubasi
diamati adanya zona radikal atau irradikal yang
terbentuk.

Hasil
Ekstraksi daun ketapang dilakukan dengan

metode maserasi. Hasil ekstrasi dari 1500 gram



130130130130130 Prosiding “Simposium Nasional Peluang dan Tantangan Obat Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Formal”

daun ketapang dalam 3 (tiga) pelarut tercantum
dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil ekstrasi daun ketapang

Uji antifungi ekstrak daun ketapang terhadap
pertumbuhan C. albicans menghasilkan zona
irradikal di sekitar koloni. Zona irradikal terlihat pada
penggunaan ketiga ekstrak, yaitu ekstrak kloroform
dengan konsentrasi 30 mg/ml, ekstrak etil asetat
dengan konsentrasi 30 dan 40 mg/ml, serta ekstrak
metanol dengan konsentrasi 50 mg/ml. Hasil uji
antifungi ekstrak daun ketapang terhadap per-
tumbuhan C. albicans dapat dilihat pada Gambar
1.

Gambar 1 Uji antifungi ekstrak daun ketapang
terhadap pertumbuhan C. albicans
dengan waktu inkubasi 48 jam. A.
ekstrak kloroform, B. ekstrak etil asetat,
dan C. ekstrakmetanol. Zona irradikal
ditunjukkan dengan tanda panah.

Pembahasan
Tujuan ekstraksi daun ketapang menjadi ekstrak

kloroform, ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol
adalah untuk memisahkan senyawa yang memiliki
aktivitas antifungi yang terkandung dalam daun
ketapang.  Berdasarkan sifat fisik yang diperlihatkan
oleh ketiga fraksi, diperkirakan setiap fraksi me-
ngandung senyawa yang berbeda. Untuk menge-
tahui golongan senyawa yang terkandung di dalam
masing-masing ekstrak diperlukan pengujian lebih
lanjut.

Pengujian antifungi dilakukan dengan berbagai
konsentrasi yang bertujuan untuk mengetahui
apakah kenaikan konsentrasi akan meningkatkan
aktivitas antifungi. Kontrol negatif yang digunakan
adalah dimetilsulfoksida (DMSO). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kontrol negatif  tidak mem-
berikan zona hambatan. Hal tersebut membukti-
kan bahwa pelarut tidak berpengaruh terhadap
aktivitas antifungi, sehingga aktivitas hanya berasal
dari larutan uji, bukan dari pelarut yang dipakai.

Hasil uji antifungi menunjukkan bahwa ekstrak
daun ketapang mempunyai efek antifungi yang
masih rendah terhadap C. albicans.  Hal tersebut
terlihat dari terbentuknya zona irradikal, yang
merupakan zona jernih tetapi masih terdapat
pertumbuhan C. albicans di sekitar sumuran.
Terbentuknya zona irradikal menunjukkan bahwa
ekstrak daun ketapang mempunyai potensi meng-
hambat C. albicans tetapi tidak mempunyai daya
bunuh. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan
belum murninya senyawa-senyawa kimia yang
terdapat pada masing-masing ekstrak daun
ketapang.  Efek antifungi ekstrak daun ketapang
disebabkan karena adanya senyawa-senyawa kimia
yang terdapat dalam daun ketapang.

Senyawa-senyawa kimia dalam ekstrak
kloroform adalah alkaloid, terpenoid, triterpenoid
dan steroid5, ekstrak etil asetat dan metanol
mengandung senyawa resin, steroid, tanin, dan
saponin.6 Pemberian ekstrak kloroform meng-
hambat C. albicans pada konsentrasi 30 mg/ml,
ekstrak etil asetat menghambat pada konsentrasi
30dan 40 mg/ml. Sedangkan ekstrak metanol
menghambat pada konsentrasi 50 mg/ml. Senyawa
kimia yang terkandung dalam ekstrak daun keta-
pang tersebut mempunyai mekanisme kerja yang
berbeda-beda dalam menghambat pertumbuhan
C. albicans.

Senyawa alkaloid, saponin, triterpenoid, dan
steroid akan menghambat biosintesa asam nukleat,
fosforilasi oksidatif dan transport elektron. Alka-
loid juga mempengaruhi perubahan permeabilitas
membran lipid pada fungi/khamir.7 Tanin mem-
punyai aktivitas antioksidan, antiseptik8, dan anti-
mikroba.9

Kesimpulan
Pemberian ekstrak daun ketapang yang meng-

hambat C. albicans pada penelitian ini memberikan
harapan bahwa daun ketapang dapat dikembang-



131131131131131Prosiding “Simposium Nasional Peluang dan Tantangan Obat Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Formal”

kan sebagai agen antifungi.  Namun untuk me-
ngembangkannya diperlukan penelitian lebih lanjut
mengenai senyawa aktifnya,efek penggunaannya,
mekanisme penghambatan, dan aplikasi secara in
vivo.
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