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ABSTRAK
Infeksi fungi merupakan penyakit yang sering dijumpai pada manusia,
baik muda maupun tua. Kandidiasis adalah penyakit infeksi fungi pada manusia
dengan persentase terbesar pada saat ini. Kandidiasis disebabkan oleh
pertumbuhan fungi Candida albicans yang tak terkendali. Daun durian (Durio
zibethinus Murr.) banyak digunakan sebagai antifungi karena kandungan saponin
dan flavonoidnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antifungi
ekstrak etanol dan air rendaman daun durian, mengetahui konsentrasi hambat
minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM).
Ekstraksi daun durian dilakukan dengan metode maserasi menggunakan
pelarut etanol 96% dan pembuatan air rendaman daun durian dilakukan dengan
perendaman lalu perebusan menggunakan pelarut akuades. Metode pengujian
aktivitas antifungi dan KBM adalah metode Kirby-Bauer. Aktivitas antifungi
ditandai dengan zona bening di sekitar sumuran (daya hambat). Metode pengujian
KHM dengan dilusi padat. Perlakuan meliputi konsentrasi ekstrak yakni 40%,
80%, dan 90% dan konsentrasi air redaman 100% dengan lima kali pengulangan.
Analisis data menggunakan uji non-parametrik Kruskall- Wallis.
Hasil menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun durian mempunyai
aktivitas antifungi pada setiap perlakuan konsentrasi yang diberikan. Semakin
tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin kuat daya hambatnya. Air rendaman
daun durian memiliki aktivitas antifungi yang rendah dan belum mampu
menghambat pertumbuhan C. albicans. Rata-rata zona hambat ekstrak etanol
40%, 80%, dan 90% berturut-turut adalah 1,63 mm; 2,52 mm; dan 12,13 mm.
KHM ekstrak adalah 38% dan KBM ekstrak adalah 39%. Dengan demikian,
ekstrak etanol daun durian termasuk fungisidal.
Kata kunci : antifungi, Candida albicans, daun durian Monthong (Durio
zibethinus Murr. var. Monthong)
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THE ACTIVITY TEST OF
DURIO LEAVES VARIETIES MONTHONG (Durio zibethinus Murr. var.
Monthong) ETHANOL EXTRACT AND WATER IMMERSION TOWARD
THE GROWTH OF Candida albicans ATCC 10231 IN-VITRO
Nangimatul Muyasaroh
Sanata Dharma University
2018
ABSTRACT
Fungus infection is the most common infection in humans both old and
young. Candidiasis is a fungus infection with the largest percentage that infect
human at this time. Candidiasis is caused by the uncontrolled growth ot the
Candida albicans fungus. Durio leaves are widely used as a antifungal because of
its saponin and flavonoid. This research aims to know the activity of ethanol
extract and water immersion from Durio leaves, to know minimum inhibitory
concentration (MIC), also minimum fungisidal concentration (MFC).
The durio leaves extraction used cold maseration method with 96%
ethanol solvent and the durio leaves water immersion used usual soaking and then
boiling method with aquades solvent . The metodology that was used to test
antifungal activity and MFC was Kirby-Bauer method. Antifungal activity was
characterized by the presence of clear zone arround wells which were called
inhibitory zone. Method to test a minimum inhibitory concentration were solid
dilution. Ethanol extract concentration that were used were 40%, 80%, and 90%.
While durio leaves water immersion concentration was 100%. Each treatment
was repeated five times. Data analysis used non-parametrik test, Kruskall-Wallis.
Result showed that ethanol extract of durio leaves has antifungal activity
and there is a real difference in each treatment given concentration. The higher
concentration of the ethanol extract the stronger inhibitory zone too. Meanwhile,
the Durio leaves water immersion has antifungal activity, but too low to inhibit
the C. albicans. The average of the inhibition zone 40%, 80%, and 90% of ethanol
extract is 1.63mm, 2.52 mm, and 12.13mm consecutively. MIC concentration was
38% and MFC concentration start from 39%. Ethanol extractof durio leaves
belongs to fungicidal group .
Keywords : antifungal, Candida albicans, Monthong leaves(Durio zibethinus
Murr. var. Monthong)
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan flora tertinggi
nomor dua setelah Brazil (World Animal and Plantarium, 2016). Tidak
terkecuali tanaman obat yang telah digunakan oleh peradaban manusia
sejak ribuan tahun lampau. Resep tanaman obat yang biasa dikenal dengan
sebutan herbal ini diwariskan turun-temurun, yang tadinya hanya dikenal
oleh orang-orang tertentu akhirnya mampu dikenal oleh masyarakat secara
luas. Di era modern seperti sekarang, banyak peneliti mengaitkan tanaman
obat dengan dunia farmasi. Berdasarkan penggunaan secara tradisional
dan penelitian ilmiah, tanaman obat memiliki efek farmakologis dan
bioaktivitas

potensial

yang

penting

seperti

agen

anti

infeksi,

imunodefisiensi, hepatitis, arthritis, stroke, bahkan kanker. Di sisi lain,
pengobatan dengan senyawa tunggal maupun senyawa isolat murni
maupun sintetis belum memberikan kesembuhan secara optimal. Di
samping itu juga bahan isolat murni maupun sintetis memiliki efek
samping yang relatif berbahaya dan juga mahal. Maka masyarakat
berupaya untuk mencari obat alternatif yang murah, efektif, dan efisien
terutama dari herbal (Saifudin, 2011).
Jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai herbal beragam,
mulai dari buah, sayur-mayur, bumbu dapur, tanaman hias, bahkan
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tanaman liar yang tumbuh di sembarang tempat. Salah satu tanaman yang
dipakai sebagai herbal adalah durian (Durio zibethinus). Bagian tanaman
yang digunakan adalah daunnya. Daun durian (D. zibethinus) mengandung
senyawa flavonoid dan saponin yang berfungsi sebagai antifungi apabila
diekstrak. Dari beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa ekstrak
daun durian berfungsi sebagai antifungi pada genus Candida sehingga
dapat mengatasi kandidiasis (Melcher dan Subroto, 2006).
Kandidiasis adalah

infeksi primer atau

sekunder jamur yang

paling sering terjadi pada manusia (Epstein, 2010). Di Amerika, infeksi
jamur Candida

menempati posisi keempat sebagai penyebab kematian

dengan jumlah total penderita sebanyak 80 juta jiwa (Annaissie, 2009).
Kandidiasis terjadi di seluruh dunia dengan rentang umur penderita yang
beragam baik pria maupun wanita, tetapi data menunjukkan bahwa 70%
penderita adalah wanita. Pada tahun 1990 menunjukkan 15% penduduk
New Zealand terkena kandidiasis. Di Indonesia sendiri, dilaporkan 84%
penderita AIDS yang dirawat di RSCM Jakarta hingga tahun 2000 juga
menderita kandidiasis oral yang disebabkan

jamur Candida albicans

(Siregar, 2002).
Akhir-akhir
meningkat

ini

frekuensi

penyakit

jamur

seperti kandidiasis

tajam terutama pada penderita imunokompromais seperti

pasien HIV/AIDS salah satu diantaranya adalah kandidiasis oral. Sekitar
40%

dari populasi memiliki spesies Candida di dalam rongga mulut
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sebagai bagian yang normal dari mikroflora oral dan beradaptasi pada
inang manusia (Tianshi, 2006).
Candida

merupakan jamur komensial dengan predikat sebagai

mikois yang paling sering ditemukan pada manusia, diantaranya pada
rongga mulut,

saluran pencernaan,

kulit,

dan vagina.

Hal tersebut

disebabkan karena jamur Candida merupakan bagian dari mikroflora
normal yang beradaptasi dengan baik pada inang manusia (Nasronudin,
2006). Akan tetapi, jika keseimbangan flora normal seseorang terganggu
ataupun pertahanan imunnya menurun, maka sifat komensial Candida ini
dapat berubah menjadi patogen. Beberapa spesies Candida antara lain
Candida albicans, Candida stellatoidea, dan Candida tropicalis dapat
menginfeksi manusia. Dari berbagai spesies tersebut, C. albicans dianggap
sebagai spesies paling patogen dan menjadi penyebab utama kandidiasis
(Melcher dan Subroto, 2006).
Adanya indikasi senyawa flavonoid dan saponin dari ekstrak etanol
daun durian (D. zibethinus) mempunyai efek antifungi pada penelitian
sebelumnya, yakni oleh Kandoli (2016) tetapi belum diketahui konsentrasi
hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM), serta
aktivitas air rendaman daun durian memiliki aktivitas antifungi atau tidak,
maka penelitian ini menguji aktivitas antifungi ekstrak etanol dan air
rendaman daun durian monthong (D. zibethinus var. monthong) terhadap
C. albicans serta KHM dan KBM dari ekstrak etanol daun durian
monthong (D. zibethinus var. monthong). Antifungi dari penelitian ini
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tidak hanya ekstrak daunnya saja tetapi juga menguji air rendaman daun
durian monthong (D. zibethinus var. Monthong) dengan harapan lebih
aplikatif bagi masyarakat.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
masalah penelitian antara lain :
1. Apakah ekstrak etanol daun durian monthong (D. zibethinus var.
Monthong) mempunyai aktivitas antifungi terhadap Candida albicans
ATCC 10231 ?
2. Apakah air rendaman daun durian monthong (D. zibethinus var.
Monthong)

mempunyai aktivitas antifungi terhadap Candida albicans

ATCC 10231 ?
3. Berapa konsentrasi hambat minimum (KHM) ekstrak etanol daun
durian monthong (D. zibethinus var. Monthong) sebagai antifungi
terhadap Candida albicans ATCC 10231 ?
4. Berapa konsentrasi bunuh minimum

(KBM) ekstrak etanol daun

durian monthong (D. zibethinus var. Monthong) sebagai antifungi
terhadap Candida albicans ATCC 10231 ?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :
1. Mengetahui ada tidaknya aktivitas antifungi dari ekstrak etanol daun
durian monthong (D. zibethinus var. Monthong)

terhadap Candida

albicans ATCC 10231.
2. Mengetahui ada tidaknya aktivitas antifungi dari air rendaman daun
durian monthong (D. zibethinus var. Monthong)

terhadap Candida

albicans ATCC 10231.
3. Menentukan konsentrasi hambat minimum (KHM) ekstrak etanol daun
durian monthong (D. zibethinus var. Monthong) yang efektif sebagai
antifungi terhadap Candida albicans ATCC 10231.
4. Menentukan konsentrasi bunuh minimum (KBM) ekstrak etanol daun
durian monthong (D. zibethinus var. Monthong) yang efektif sebagai
antifungi terhadap Candida albicans ATCC 10231.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian

ini dapat

menjadi referensi manfaat

daun durian

Monthong (D. zibethinus var. Monthong) sebagai antifungi Candida
albicans. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi referensi bagi
pendidik

dalam

melakukan

kegiatan

praktikum

khususnya

pada

pembelajaran Biologi SMA Kelas X pada Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6
tentang Fungi (Jamur).
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2. Bagi Pendidikan
Penelitian bermanfaat guna menambah pengetahuan tentang cara
pengujian bagian tanaman seperti daun durian monthong (D. zibethinus
var. Monthong)

sebagai antifungi, khususnya fungi yang bersifat patogen

dan membantu peneliti memahami potensi tanaman sebagai antifungi.
3. Bagi Masyarakat
Penelitian

ini

diharapkan

dapat

menambah

pengetahuan

masyarakat tentang manfaat daun durian monthong (D. zibethinus var.
Monthong)

sebagai antifungi jamur

disebabkan oleh jamur Candida albicans.

mulut

(Kandidiasis

oral)

yang
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BAB II
KAJIAN PUTAKA

A. Durian
1. Klasifikasi Durian Monthong
Klasifikasi

durian

monthong

menurut

Integrated

Taxonomic

Information System (ITIS) Catalogue of Life (2018) adalah

Gambar 2.1 Durian Monthong
(D. zibethinus var. monthong)
Sumber : dokumentasi pribadi

Kingdom

: Plantae

Subkingdom

: Viridiplantae

Superdivisio

: Embryophyta

Divisio

: Tracheophyta

Subdivisio

: Spermatophytina

Classis

: Magnoliopsida

Subclassis

: Rosanae

Ordo

: Malvales

Familia

: Malvaceae

Genus

: Durio

Spesies

: Durio zibethinus
Murray

Varietas

: Durio zibethinus

Murr. var. Monthong

7
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2. Morfologi dan Fisiologi Durian
D. zibethinus adalah tanaman berkayu yang memiliki tinggi 1045 m, batang kokoh berkulit cokelat agak kemerahan dan mengalami
pengelupasan kulit kayu secara tak teratur. Posisi daun durian saling
berhadapan, berbentuk lanset dengan ujung daun meruncing dan
tulang daun rapi, panjang daun sekitar 10-15 cm, lebar daun 3-4 cm,
tipis, permukaan atas daun mengkilap berwarna hijau tua sedangkan
permukaan bawah daun lebih kasar berwarna keemasan. Tangkai
daunnya sendiri memiliki panjang 1-1,5 cm (Orwa et. al., 2009).
Semakin tua daun maka akan semakin keras dan kaku.
Bunga durian merupakan bunga majemuk berbentuk cawan
(inflorescentia corymbus) dimana ujung ibu tangkainya melebar dan
kemudian rata sehingga membentuk seperti cawan. Bunga durian
berumah satu (monoesis), dimana dalam satu bunga terdapat alat
kelamin jantan dan betina (Gembong, 2013). Tangkai bunga memiliki
panjang

5-7

cm,

kelopak

bunga beraturan (calyx

regularis),

keseluruhan bunga berbentuk seperti tabung dengan panjang tabung 2
cm dan diameter tabung 1,5 cm. Bunga berwarna putih kecokelatan,
putik memiliki panjang 5 cm dan lebar 2 cm, benang sari berwarna
putih dengan panjang 4 cm di 5 ruas berbeda, setiap ruas memiliki 12
kepala sari. Ovarium bunga ramping dengan panjang 4 cm, kepala
putik berwarna kuning (Orwa et. al., 2009). Bunga durian sendiri
muncul di sepanjang batang pohon secara bergerombol.
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Buah

durian

merupakan

buah

sejati

tunggal

berdaging

(carnosus) dengan ukuran yang besar. Diameter buah durian berkisar
antara 15-25 cm, berwarna hijau hingga kuning kecoklatan, dengan
biji bulat lonjong berwarna cokelat yang tertutup oleh daging buah.
Daging buah berwarna putih atau kuning, lembut, berasa manis, dan
beraroma khas buah durian (Orwa et. al., 2009). Durian sendiri
memiliki banyak varietasnya seperti durian monthong, durian petruk,
dan durian musang king.
3. Kandungan Fitokimia dan Manfaat
Menurut Poovarodom et. al., (2010), buah durian mengandung
vitamin B1, B2, dan vitamin C. Kulit buah mengandung minyak atsiri,
flavonoid, saponin, unsur selulosa, lignin, serta 11 kandungan pati.
Daun durian

mengandung saponin, flavonoid, polifenol, dan sedikit

steroid, sedangkan akarnya mengandung tanin. Polifenol yang terdapat
dalam durian adalah kuersetin, asam kafeat, apigenin, asam phidroksibenzoat, asam vanilat, asam ferulat, dan asam anisat. Daun dan
akar durian digunakan sebagai antiseptik dan daun durian dapat
digunakan sebagai penurun demam yaitu dengan cara menumbuk daun
durian dan diletakkan pada dahi pasien demam (Fernando, 2008).
Pramono (2006) menyebutkan bahwa komponen herbal pada
tanaman berupa minyak atsiri akan rusak pada suhu maksimal 70ºC,
sedangkan untuk fitokimia berupa metabolit sekunder seperti saponin,
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flavonoid, tanin, alkaloid dan steroid akan rusak pada suhu di atas
(>70ºC).
Pada penelitian Kandoli (2016), ekstrak etanol daun durian
murni memiliki aktivitas antifungi sedang terhadap Candida albicans.
Menurut Maradona (2013), ekstrak etanol daun durian 50 ppm
memiliki aktivitas antibakteri pada Staphylococcus aureus.

B. Candida albicans
Pada penelitian ini digunakan fungi C. albicans ATCC 10231
yang telah diketahui bersifat patogen pada manusia apabila jumlahnya
melebihi normal dan kondisi tubuh manusia sedangn menurun. C.
albicans merupakan fungi golongan khamir, yang membentuk sel ragi
dan hifa semu. Dalam keadaan normal, C. abicans hidup sebagai
saprofit dalam tubuh manusia.
1. Klasifikasi
Adapun

klasifikasi

C.

albicans

menurut

Integrated

Taxonomic

Information System (ITIS) Catalogue of Life (2018) adalah

Gambar 2.2 Candida albicans
(Chirawan, 2002)

Kingdom

: Fungi

Divisio

: Ascomycota

Classis

: Saccharomycetes

Ordo

: Saccharomycetales

Familia

: Saccharomycetaceae

Genus

: Candida

Spesies

: Candida albicans
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2. Morfologi dan Identifikasi
Sel fungi C. albicans berbentuk bulat, lonjong atau bulat lonjong.
Koloninya pada medium padat sedikit timbul dengan permukaan halus,
licin atau tidak berlipat-lipat, berwarna putih kekuningan dan berbau ragi.
Besar koloni tergantung pada umur. Pada tepi koloni dapat dilihat hifa
semu sebagai benang-benang halus yang masuk ke dalam medium. Pada
medium cair C. albicans tumbuh pada dasar tabung (Suprihatin, 2005).
C. albicans dapat meragikan glukosa dan maltosa menghasilkan asam
dan gas. Selain itu juga menghasilkan asam dari sukrosa dan tidak
bereaksi dengan laktosa (Jawet et. al., 2000).
3. Infeksi
C. albicans merupakan jamur yang mempunyai kemampuan untuk
tumbuh dalam dua bentuk yang berbeda yaitu blastopore (blasroconidia)
adalah bentuk fenotip yang bertanggungjawab dalam transmisi dan
penyebaran, serta perkecambahan. Oleh karena itu Candida disebut
sebagai fungi dimorfik (Tortora, 2001). Perbedaan ini tergsntung pada
faktor

eksternal

berlalngsung.

yang

Bentuk

memengaruhi
fenotip

dapat

selama

proses

menginvasi

pertumbuhan
jaringan

dan

menimbulkan simptomatik karena dapat menghasilkan mycelia (Wibowo,
2010).
C. albicans menimbulkan suatu keadaan yang disebut kandidiasis.
Kandidiasis merupakan penyakit pada selaput lendir, mulut, vagina, dan
saluran pencernaan (Pelzcar dan Chan, 2004). Infeksi terbanyak secara
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endogen, karena fungi merupakan mikroflora oportunitis dalam tubuh
manusia.

Infeksi

pertumbuhan

terjadi

C.

karena

albicans

tubuh

manusia

seperti penyakit

yang

diabetes

mendukung
melitus

dan

kehamilan, imunitas yang menurun, gangguan endokrin, terapi antibiotik
dalam kurun waktu yang lama, kemoterapi, perokok, dan penyakit
menahun

yang

memudahkan

terjadinya

invasi jaringan

(Suprihatin,

2005).

C. Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Fungi
Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan jamur,
yakni :
1. Komponen Penghambat/ Inhibitor
Beberapa jamur mengeluarkan komponen yang dapat menghambat
organisme

lainnya.

komponen

lain

Komponen

bersifat

ini

mikostatik

disebut
yaitu

antibiotik.

penghambat

Beberapa
pertumbuhan

pertumbuhan jamur atau fungisidal yaitu membunuh jamur. Pertumbuhan
jamur biasanya berjalan lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan
bakteri.

Jika

kondisi

pertumbuhan

memungkinkan

semua

mikroorganisme untuk tumbuh, jamur biasanya kalah dalam memulai
tumbuh,

pertumbuhan

yang

ditandai dengan pertumbuhan miselium

dapat berlangsung dengan cepat (Srikandi, 2002).
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2. Media pembiakan/Nutrisi
Pada umunnya jamur dapat menggunakan berbagai komponen
makanan dari yang sederhana sampai kompleks. Kebanyakan jamur
memproduksi enzim hidrolitik misalnya amilase, pektinase, protease, dan
lipase. Oleh karena itu dapat tumbuh pada makanan yang mengandung
pati, protein, pektin, dan lipid (Srikandi, 2002).
3. Suhu
Kebanyakan jamur bersifat mesofolik, yaitu tumbuh baik pada suhu
kamar. Suhu optimal pertumbuhan untuk kebanyakan jamur adalah
sekitar 25-30ºC, akan tetapi terdapat beberapa jamur yang tumbuh pada
suhu optimal 35-37ºC atau lebih tinggi. Adapun salah satu jamur yang
tumbuh optimal pada suhu 35-37ºC adalah C. albicans. Beberapa jamur
bersifat psikotropik yaitu dapat tumbuh baik pada suhu almari es dan
beberapa bahkan masih mampu hidup pada suhu di bawah pembekuan,
misalkan pada suhu 5ºC – (-10)ºC. beberapa jamur juga bersifat
termofilik, yaitu dapat tumbuh pada suhu tinggi (Waluyo, 2005).
4. Kondisi pH dan Oksigen
Kisaran pH untuk pertumbuhan jamur antara 2-8,5, tetapi biasanya
pertumbuhan akan lebih baik pada kondisi asam atau pH rendah. Semua
jamur

bersifat

aerobik

yaitu

pertumbuhannya (Waluyo, 2005).

membutuhkan

oksigen

untuk
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5. Air
Kebanyakan

jamur

membutuhkan

air

minimal

untuk

pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan bakteri (Waluyo,
2005).

D. Antifungi dan Uji Aktivitas Antifungi
1. Antifungi
Antifungi merupakan suatu senyawa baik itu alami, semi-sintetis,
maupun sintetis yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan
mikroorganisme tanpa mencederai inang (WHO, 2000). Antifungi ada 2
macam, yakni antifungi yang membunuh fungi patogen dan fungistatik
yang

mememiliki kemampuan

menghambat

perkembangbiakan

fungi

(Brunton, 2006).
Senyawa

antifungi

yang

dihasilkan

dari

metabolit

sekunder

beberapa tanaman dapat menyebabkan kerusakan dinding sel, perubahan
permaebilitas sel, perubahan protein dan asam nukleat, penghambatan
kerja enzim, dan dapat menghambat sintetis asam nukelat atau protein.
Hal ini dapat mengawali terjadinya perubahan menuju matinya sel fungi
(Brunton, 2006).
1. 1 Kerusakan dinding sel
Dinding sel merupakan penutup dan pelindung bagi sel, juga
berpartisipasi di dalam proses fisiologis tertentu. Struktur dinding
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sel dapat dirusak dengan cara menghambat pembentukannya dan
mengubahnya setelah selesai dibentuk.
1. 2 Perubahan permeabilitas membran sel
Membran sitoplasma mempertahankan dan mengatur aliran
keluar masuknya bahan-bahan tertentu ke dalam sel. Membran sel
mempertahankan

integritas

komponen-komponen

seluler.

Kerusakan pada membran dapat mengakibatkan terhambatnya
pertumbuhan dan matinya sel.
1. 3 Perubahan molekul protein dan asam nukleat
Hidup suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekulmolekul protein dan asam nukleat dalam keadaan ilmiahnya.
Kondisi atau substansi yang dapat mengubah keadaan ini, yaitu
mendenaturasi protein dan asam nukleat sehingga dapat merusak
sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi dan konsentrasi
pekat

berbagai

zat

kimia

dapat

mengakibatkan

denaturasi

irreversible komponen vital ini.
1. 4 Penghambatan kerja enzim
Berbagai jenis enzim di dalam sel merupakan sasaran
potensial bagi suatu agen penghambat. Banyak zat kimia yang
telah diketahui dapat mengganggu reaksi biokimiawi suatu enzim.
Penghambatan

ini

dapat

mengakibatkan

metabolisme sel sehingga sel tersebut bisa mati.

terganggunya
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1. 5 Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein
Gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau fungsi
DNA, RNA, dan protein dapat mengakibatkan kerusakan total
pada sel, karena zat-zat tersebut memiliki peranan penting dalam
proses

mempertahankan

kehidupan

suatu

sel yang

normal

(Brunton, 2006).
Obat golongan azol-imidazol seperti ketokonazol, flukonazol,
mikonazol biasa

digunakan

sebagai terapi untuk

mengatasi

masalah infeksi oleh C. albicans (Orhon, 1999), namun apabila
penggunaannya lebih dari 2 minggu dapat menimbulkan efek
samping seperti mual, muntah, bahkan hepatotoksik (Kuswandi,
2001). Adapun obat lain yang sering digunakan yaitu golongan
poliena seperti nistatin, natamisin (Brennan, 2006) memiliki efek
samping demam, menggigil, mual, muntah, bahkan hepartoksik
(Kuswandi, 2001).
Dalam penelitian ini obat antifungi yang digunakan sebagai
kontrol positif adalah ketokonazol. Ketokonazol merupakan obat
dari

golongan

azol-imidazol,

untuk

antijamur

yang

efektif

terhadap Candida, Aspergillus, dan Cryptococcus. Cara kerja
ketokonazol mengakibatkan dinding sel fungi permaebel atau
bocor sehingga fungi akan mengalami kematian (Rex dan Arikan,
2003).
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2. Uji Aktivitas Antifungi
Pengujian terhadap aktivitas antifungi dapat dilakukan dengan 2
metode, yakni metode Difusi dan metode Dilusi. Metode difusi terdiri
dari cara sumuran (cup), cara cakram (disc), dan cara parit (ditsh),
sedangkan metode dilusi terdiri dari cara penipisan lempeng agar dan
cara pengenceran tabung. Dalam penelitian ini digunakan uji aktivitas
antifungi melalui metode Difusi :Cara Sumuran (cup), yakni media
pembenihan agar padat yang telah dioles merata dengan jamur uji dibuat
sumur kemudian diisikan zat antifungi dan diinkubasi pada suhu
optimum pertumbuhan jamur selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati
adanya zona jernih di sekitar sumur menunjukkan ada tidaknya
pertumbuhan jamur (Pratiwi, 2008).

E. Ekstrak, Ekstraksi dan Maserasi
1. Ekstrak
Ekstrak

adalah sediaan kental yang diperoleh dengan cara

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang
sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa
atau

serbuk

yang

tersisa

diperlakukan

sedemikian

rupa

sehingga

memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 2014).
Faktor yang berpengaruh pada mutu ekstrak :
a. Faktor

Biologi,

mutu

ekstrak

dipengauhi dari bahan asal

tumbuhan dipandang khusus dari segi biologi, seperti identitas
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jenis, lokasi tumbuhan asal, periode pemanenan, penyimpanan
bahan,

umur tumbuhan dan bagian yang digunakan, untuk

tumbuhan budidaya dipengaruhi juga oleh perlakuan penanaman
GAP (Good Agriculture Practice), sedangkan untuk tumbuhan
liar (wild corp) dipengaruhi juga oleh proses pengeringan di
lapangan.
b. Faktor

Kimia,

tumbuhan

mutu

dipandang

ekstrak
khusus

dipengaruhi dari bahan
dari kandungan

kimia,

asal
secara

internal meliputi : jenis senyawa aktif dalam bahan, komposisi
kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, dan
kadar total rata-rata senyawa aktif, sedangkan faktor eksternak
meliputi : metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat, pelarut
yang digunakan, kandungan logam berat, ukuran kekerasan, dan
kekeringan bahan (Depkes RI, 2014).
2. Ekstraksi
Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat
larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut
cair.

Kelarutan

pemanasan,

dan

udara,

stabilitas

cahaya,

senyawa

logam berat,

pada
dan

simplisia

terhadap

derajat

keasaman

dipengaruhi oleh struktur kimia yang berbeda-beda (Depkes RI, 2014).
Zat kimia yang bermolekul kecil atau biasa disebut metabolit sekunder
mempunyai penyebaran yang terbatas, untuk dapat mengekstrasinya
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biasanya menggunakan pelarut umum seperti air, etanol, dan eter (Sirait,
2007).
Simplisia yang lunak seperti rimpang, akar dan daun mudah
diserap oleh pelarut sehingga pada proses ekstraksi tidak perlu diserbuk
sampai halus. Simplisia keras seperti biji, kulit kayu, dan kulit akar susah
diserap oleh pelarut, karena itu perlu diserbuk sampai halus. Selain sifat
fisik dan senyawa aktif dari simplisia, senyawa-senyawa yang terdapat
dalam simplisia seperti protein, karbhidrat, lemak, dan gula juga harus
diperhatikan (Depkes RI, 2014).
Dengan menggunakan metode penyarian atau pelarut dalam
ekstraksi dapat dibedakan macam-macam ekstraksi yaitu cara dingin
(maserasi, perlokasi) dan cara panas (refluks, sokletasi, digesti, infus, dan
dekok). Dalam penelitian ini digunakan ekstraksi dengan cara maserasi.
Istilah maserasi berasal dari bahasa latin “ macerare” yang artinya
mengairi,

melunakkan,

merupakan cara ekstraksi paling sederhana.

Simplisia direndam dalam pelarut dalam rentang 4-10 hari dalam
keadaan terlindung dari sinar matahari langsung (mencegah terjadinya
reaksi katalisis oleh cahaya ataupun perubahan warna) dan dikocok
kembali. Pengocokan dilakukan agar cepat mendapat kesetimbangan
antara bahan dan pelarut. Keadaan diam tanpa pengocokan selama
maserasi menyebabkan turunnya perpindahan bahan aktif (Voight, 1994).
Maserasi

adalah

proses

pengekstrakan

simplisia

dengan

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan
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pada temperatur ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi
dengan metode pencapaian kesetimbangan konsentrasi. Maserasi kinetik
berarti

dilakukan

pengadukan

secara

kontinyu

(terus-menerus).

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah
dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya. Cara ini dapat
menarik zat-zat berkhasiat yang tahan maupun tidak tahan pemanasan
(Depkes RI, 2014).

F. Penelitian yang Relevan
Penelitian uji aktivitas antifungi ekstrak etanol dan air rendaman
daun durian monthong (D. zibethinus var. Monthong) memiliki beberapa
acuan dari penelitian sebelumnya dengan maksud sebagai pembanding
kebaruan dan menyempurnakan penelitian. Adapun beberapa penelitian
yang relevan dan kebaruan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Referensi Penelitian yang Relevan Pemanfaatan Daun Durian dan
Kebaruan Penelitian
Penelitian oleh Maradona (2013)
“Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Durian (Durio zibethinus
L), Daun Lengkeng (Dimocarpus longan Lour), dan Daun Rambutan
(Nepheium lappaceum L) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus
ATCC 25925 dan Escherichia coli ATCC 25922”
-. Ekstrak etanol daun durian memiliki aktivitas antibakteri
-. Fitokimia dalam daun durian terdiri dari flavonoid, saponin, tanin dan
sedikt steroid

Penelitian oleh Kandoli dkk (2016)
“Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Durian (Durio zibethinus) Terhadap
Pertumbuhan Candida albicans Secara In Vitro”
-. Ekstrak etanol daun durian dengan konsentrasi 100% memiliki daya
hambat terhadap C. albicans
-. Metode uji daya hambat menggunakan metode cakram
-. Tidak ada variasi konsentrasi ekstrak yang digunakan

Penelitian oleh Widiastuti (2016)
“Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Aktivitas Antioksidan Kulit Buah
Durian (Durio zibethinus Murr.) Varietas Petruk”
-. Ekstraksi dengan maserasi lebih unggul dibanding sokletasi
-. Maserasi dengan pengadukan lebih sering akan mengekstrak fitokimia
lebih baik

KEBARUAN PENELITIAN
-

Menggunakan daun durian varietas Monthong (D. zibethinus var.
Monthong)
Metode yang digunakan berupa metode difusi sumuran (cup)
Variasi ekstrak etanol daun durian 40%, 80%,dan 90%
Menggunakan air rendaman daun durian yang diharapkan lebih
aplikatif digunakan oleh masyarakat umum
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Penelitian Maradona (2013) dan Widiastuti (2016) digunakan
sebagai pembanding dalam pembuatan ekstrak etanol daun durian agar
diperoleh

ekstrak

yang

sehingga

diharapkan

memiliki kandungan

aktivitas

antifungi

akan

fitokimia
lebih

paling
besar

tinggi
dalam

menghambat pertumbuhan C. albicans.

G. Kerangka Berpikir
Kerangka pemikiran didasari oleh semakin banyaknya penggunaan
tanaman herbal sebagai obat dan banyaknya infeksi jamur yang diderita
oleh manusia. Salah satu jamur paling sering dijumpai pada infeksi adalah
C. albicans dengan penyakitnya yang kemudian disebut dengan istilah
Kandidiasis. Daun durian (D. zibethinus) dikenal sebagai salah satu
penghasil antifungi yakni flavonoid dan saponin.
Mekanisme kerja flavonoid berfungsi sebagai antifungi dengan
cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang
mengganggu keutuhan membran sel fungi. Mekanisme kerjanya dengan
cara mendenaturasi protein sel fungi dan merusak membran sel tanpa
dapat diperbaiki lagi (Juliantina, 2008), sedangkan saponin merusak porin
(protein transmembran) pada dinding sel fungi. Rusaknya dinding sel akan
menghambat absorbsi nutrisi sehingga pertumbuhan fungi akan terhambat
(Rachmawati, 2009). Untuk itu, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut
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terhadap daun durian melalui ekstraksi dan perendaman daun yang lebih
aplikatif bagi masyarakat.
Metode ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut
etanol 96% sedangkan perendaman daun durian monthong (D. zibethinus
var. Monthong) menggunakan pelarut akuades. Uji aktivitas antifungi
menggunakan ekstrak dengan konsentrasi 40%, 80%, dan 90%, sedangkan
untuk air rendaman daun durian monthong (D. zibethinus var. Monthong)
berkonsentrasi 100%. Pemilihan konsentrasi didasari pada ciri morfologi
setelah

dilakukan

konsentrasi.

pengenceran

Konsentrasi

ekstrak

terlemah

100%

ditentukan

menjadi

beberapa

setelah

dilakukan

pengaplikasian dimana ekstrak tidak merembes dari sumuran media SDA.
Konsentrasi tertinggi ditentukan berdasarkan bisa tidaknya ekstrak diambil
menggunakan mikro pipet mengingat ektrak 100% sangat kental dan
lengket. Selain beberapa alasan tersebut, pemilihan konsentrasi juga
didasari pada

penelitian sebelumnya dimana ekstrak daun durian

konsentrasi 100% yang memiliki nilai bunuh fungi. Pengujian aktivitas
antifungi ditandai dengan adanya zona bening di sekitar sumuran yang
disebut diameter zona hambat. Hasil pengukuran diameter zona hambat
selanjutnya dilanjutkan dengan uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM)
dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM). Adapun kerangka berfikir
dapat dilihat pada gambar 2.3.
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Infeksi jamur C.
albicans

Daun durian
(D.zibethinus)

Kandidiasis

Flavonoid dan saponin

Aktivitas antifungi

Ekstrak etanol

Uji aktivitas antifungi



Air rendaman

Diameter zona
hambat

Ekstrak 40%,80%, dan 90%
Air rendaman 100%
KHM

KBM

Gambar 2.3 Bagan kerangka berfikir
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H. Hipotesis
1. Ekstrak etano daun durian monthong (D. zibethinus var. Monthong)
memiliki aktivitas antifungi terhadap C. albicans ATCC 10231.
2. Air rendaman daun durian monthong (D. zibethinus var. Monthong)
memiliki aktivitas antifungi terhadap C. albicans ATCC 10231.
3. Konsentrasi hambat minimum (KHM) pada ekstrak etanol daun durian
monthong (D. zibethinus var. Monthong) akan terlihat pada konsentrasi
minimum atau di bawah konsentrasi minimum.
4. Konsentrasi bunuh minimum (KBM) pada ekstrak etanol daun durian
monthong (D. zibethinus var. Monthong) akan terlihat pada konsentrasi
minimum atau di bawah konsentrasi minimum.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan dilakukan
penelitian “True Experimental Research” dengan melihat kemungkinan
adanya sebab-akibat antara pertumbuhan jamur Candida albicans dengan
perlakuan ekstrak etanol dan air rendaman daun durian monthong (D.
zibethinus var. Monthong) . Penelitian uji aktivitas antifungi menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yakni rancangan yang homogen untuk
memberikan pengaruh pada obyek yang diamati. Pengacakan dengan
sistem undi dilakukan untuk menentukan urutan perlakuan pada masingmasing petri.
Rancangan penelitian ini menggunakan 2 macam antifungi yakni
ekstrak etanol dan air rendaman daun durian, 4 kelompok perlakuan,
kontrol positif ketokonazol, kontrol negatif NaCl fisiologis, dan masingmasing

dilakukan 5

kali ulangan.

Bila diilustrasikan,

penelitian tampak seperti pada Gambar 3.1.
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maka desain
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6

5

1

4

2

3

Gambar 3.1. Pembuatan sumuran pada cawan petri.
Keterangan : 1. Kontrol negatif; 2. Sumuran dengan ekstrak 40%;
3. Sumuran dengan ekstrak 80%; 4.Sumuran dengan ekstrak 90%; 5. Air rendaman daun;
6. Kontrol positif.

Adapun variabel penelitian sebagai berikut :
1. Variabel bebas

: konsentrasi ekstrak etanol daun durian
monthong (D. zibethinus var. Monthong)
dengan menggunakan konsentrasi 40%,
80%, dan 90%. Konsentrasi air rendaman
daun durian monthong (D. zibethinus var.
Monthong) 100%

2. Variabel terikat

: aktivitas antifungi C. albicans

3. Variabel kontrol

: media SDA, daun durian monthong, kultur
C. albicans ATCC 10231, tempat penelitian
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B. Batasan Penelitian
Batasan penelitian ini antara lain :
1. Strain C. albicans ATCC 10231.
2. Daun durian Monthong (D. zibethinus var. Monthong) yang digunakan
adalah daun tua, utuh dan berukuran sama yakni 13 cm diambil dari
daun ke-6

hingga ke-15

(dihitung dari pucuk daun). Menurut

Widiastuti (2016) daun dengan ukuran dan warna sama menunjukkan
daun memiliki usia dan tigkat perkembangan yang telah maksimal.
Bagian yang digunakan adalah seluruh bagian daun durian monthong
(D. zibethinus var. Monthong) mulai dari tangkai daun, tulang daun,
dan helaian daun. Daun diambil dari pohon durian yang belum pernah
berbuah.
3. Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi menggunakan
etanol 96%.
4. Metode perendaman dilakukan dengan merendam lembaran daun
durian (D. zibethinus) kemudian direbus dalam air panas (100ºC)
selama 15 menit dan diinkubasi selama 30 menit (Dewantari, 2017).
5. Media kultur yang digunakan adalah Sabouraud Dextrose Agar
(SDA).
6. Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas antifungi adalah
metode difusi lempeng agar Kirby-Bauer dengan membuat sumuran
untuk mengetahui zona hambat yang terbentuk pada media dalam
satuan milimeter (mm).
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7. Metode yang digunakan dalam

menentukan Kadar Hambat Minimum

(KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) adalah metode dilusi
padat dengan parameter media kultur yang telah diinkubasi tidak
ditumbuhi jamur.
8. Parameter penelitian adalah diameter zona hambat di sekitar sumuran
pada media kultur dengan satuan milimeter (mm). Sumuran yang
dibuat berdiameter 6 mm.

C. Alat dan Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan adalah daun durian varietas Monthong (D.
zibethinus var. Monthong), kultur murni Candida albicans ATCC 10231,
media Sabouraud Dextrose Agar (SDA) merk Oxoid, kertas saring
Whatman nomor 4, pengebor diameter 6 mm, akuades, kloramfenikol,
ketokonazol 200 mg merk Hexapharm, tusuk gigi, swab cotton bud Cito,
kapas, tabung mikropipet 50 µl,

pelat selulosa, pembanding : rutin 0,1

dalam metanol, amonia 25%, fase gerak (etil asetat – asam formiat – asam
asetat – air) dengan perbandingan (100:11:11:27) v/v , pipa kapiler 1 mm,
dan etanol 96%.
Alat yang digunakan adalah rotary evaporator Buchi R-210,
inkubator Memmert IN30, autoklaf 18 liter YX- 280B, shaker Innova
2100, water bath, , hot plate, magnetic stirer, vortex, timbangan analitik
Pioneer, panci, jangka sorong digital Vernier, kompor, nampan plastik, rak
tabung reaksi,

labu hisap, tabung Erlenmeyer, gelas kaca, gelas ukur,
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cawan petri, tabung reaksi, pinset, pipet tetes, sendok stainless steel, mikro
pipet, pipet ukur, kaca benda, kaca penutup, jarum ose, corong kaca,
tabung reaksi, bunsen, mortar, dan batang pengaduk. Lain-lainnya berupa
kamera, jas lab, masker, gloves, dan jam.
D. Cara Kerja
Penelitian

ini

dilakukan

di

3

laboratorium

berbeda

yakni

Laboratorium Fitokimia dan Farmakognisi (FF) USD , Laboratorium
Linnaeus Pendidikan Biologi USD, dan bagian Mikrobiologi
Laboratorium

Kesehatan

(BLK)

Yogyakarta

selama

kurun

Balai
waktu

Desember 2017 hingga Maret 2018. Penelitian terdiri dari beberapa tahap
penelitian, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap perlakuan.
Berikut merupakan tahapan yang dilakukan selama penelitian :
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan terdiri dari inventarisasi alat dan bahan yang
dibutuhkan dalam penelitian, serta sterilisasi alat. Inventarisasi alat dan
bahan yang dibutuhkan dilakukan dengan mendata dan mengambil alat
dan bahan yang diperlukan, kemudian ditempatkan pada lemari
penyimpanan dengan diberi label nama peneliti.
Sterilisasi alat dilakukan pertama erlenmeyer, cawan petri, cawan
porselen, gelas ukur, pinset, tabung reaksi dicuci terlebih dahulu
dengan menggunakan sabun antiseptik

kemudian dimasukkan ke

dalam autoklaf bersama dengan corong kaca, akuades, dan kertas
saring untuk disterilkan dengan suhu 121ºC selama 15 menit.
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Media yang digunakan adalah Sabouraud Dextrose Agar (SDA).
Akuades

sebanyak

450

ml dimasukkan ke dalam erlenmeyer,

kemudian ditambahkan 20 g SDA, akuades ditambahakan kembali
hingga

volume

akhir

campuran

menjadi

500

ml.

Selanjutnya,

campuran dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer selama 15
menit. Media disterilkan menggunakan autoklaf dengan suhu 121ºC
selama 15 menit. SDA didiamkan di dalam autoklaf hingga suhu turun
menjadi 50ºC. Kloramfenikol sebanyak 5 ml dituangkan ke dalam
SDA. Perbandingan kloramfenikol dengan SDA adalah 1:100 (Science
Project TV, 2016).
2. Tahap Pelaksanaan
a. Persiapan simplisia daun Durian (D. zibethinus)
daun

durian

varietas

monthong

(D.

zibethinus

var.

Monthong) diperoleh dari kebun Durian di daerah Tuksongo,
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Daun
durian (D. zibethinus) dibersihkan dengan lap kain kemudian
diletakkan di atas nampan bambu dan diangin-anginkan pada suhu
ruang selama 7 hari hingga benar-benar kering. Nampan bambu
digunakan agar daun tidak berjamur. Selanjutnya, daun dirajang
kasar dan kemudian diblender hingga menjadi serbuk.
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b. Pembuatan Ekstrak Etanol dan Air Rendaman Daun Durian
1) Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Durian
Pembuatan ekstrak etanol daun durian (D. zibethinus)
dengan cara sebagai berikut: Serbuk yang diperoleh ditimbang
seberat 240
dilakukan

g.

Serbuk

maserasi

yang telah ditimbang kemudian

menggunakan

pelarut

etanol

96

%

sebanyak 1200 ml selama 72 jam. Kemudian filtrat disaring
menggunakan kertas saring. Filtrat hasil saringan diuapkan
dengan menggunakan rotary evaporator selama 50 menit
dengan suhu 60ºC. Ekstrak etanol kemudian dimasukkan ke
dalam cawan porselen steril. Ekstrak etanol yang dihasilkan
adalah ekstrak dengan konsentrasi 100% .
2) Pembuatan Air Rendaman Daun Durian
Pembuatan air rendaman daun durian (D. zibethinus)
sangatlah sederhana yakni dengan merendam lembaran utuh
daun durian sebanyak

15 lebar ke dalam akuades panas

bersuhu 70ºC sebanyak 700 ml dan dinkubasi selama 30 menit
pada suhu kamar 28ºC. Kemudian air rendaman disaring dan
direbus

hingga

mendidih

(100ºC).

Air

rendaman

steril

dimasukkan ke dalam erlenmeyer steril. Air rendaman daun
durian yang dihasilkan berkonsentrasi 100%. Dalam penelitian
ini air rendaman daun yang digunakan hanya konsentrasi 100%
saja.
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c. Pembuatan Ekstrak

Etanol

Daun Durian dengan Berbagai

Konsentrasi
Setelah diperoleh ekstrak etanol daun durian (D. zibethinus)
dengan konsentrasi 100% seberat 42 g , ekstrak tersebut diencerkan
untuk memperoleh konsentrasi sebesar 40%, 80% , dan 90%
dengan menambahkan etanol 96%. Variasi konsentrasi ekstrak
pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Variasi konsentrasi ekstrak etanol
Ekstrak etanol daun durian
Volume
Konsentrasi (%)
monthong (D. zibethinus
var. Monthong ) dalam ml
40
4
80
8
90
9

etanol 96%
(ml)
6
2
1

d. Uji Kualitatif Kandungan Fitokimia
1) Senyawa Saponin
Uji kandungan saponin pada ekstrak etanol daun durian
monthong (D. zibethinus var. Monthong) dilakukan dengan
cara 1 ml ekstrak berkonsentrasi 100% dimasukkan ke dalam
tabung reaksi, kemudian ditambahkan 10 ml akuades dan
ditutup rapat. Tabung reaksi dikocok kuat-kuat selama 30 detik.
Tabung dibiarkan tegak selama 30 menit. Langkah yang sama
diulangi terhadap renaman air daun durian (D. zibethinus)
berkonsentrasi 100%. Kandungan saponin diindikasi dengan
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terbentuknya buih ≥ 3 cm dari permukaan cairan (Hartani,
2016).
2) Senyawa Flavonoid
Uji flavonoid dilakukan dengan metode

Kromatografi Lapis

Tipis (KLT). Metode KLT ialah metode analisis kualitatif dari
suatu

sampel

dengan

memisahkan

komponen-komponen

sampel berdasarkan perbedaan kepolarannya (Harbone, 2017).
Adapun langkah dalam uji KLT senyawa flavonoid ialah
ekstrak

maupun

air

rendaman

masing-masing

diambil

menggunakan pipa kapiler dan diteteskan di atas pelat selulosa
secara perlahan pada salah satu sisi, kemudian rutin 0,1%
dalam metanol diteteskan pada sisi yang satunya sebagai
pembanding. Pelat selulosa kemudian dimasukkan ke dalam
tabung kaca yang berisi fase gerak (etil asetat- asam formiatasam asetat- air). Pelat didiamkan selama 1 jam untuk
mengetahui komponen dalam ekstrak maupun air rendaman.
Kandungan flavonoid ditunjukkan dengan adanya persamaan
warna antara sampel ekstrak etanol daun durian dengan
pembanding rutin 0,1% dalam metanol yakni kuning muda
(Hartani, 2016).
e. Pembuatan Ketokonazol 2%
Ketokonazol
peneltian

ini

yang

digunakan

adalah

sebagai

Ketokonazol

kontrol positif dalam

merk

Hexapharm

tablet.
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Ketonazol dihaluskan menggunakan mortar kemudian ditimbang
sebanyak

2 mg dan dilarutkan ke dalam 100 ml akuades steril

(Pramono, 2006).
f.

Penyiapan Jamur Uji
Biakan C. albicans ATCC 10231 dipesan 1 minggu
sebelum penelitian dimulai. Adapun penyiapannya dilakukan
100% oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.

g.

Uji Kemurnian Jamur
Jamur C. albicans ATCC 10231 yang akan digunakan
dalam penelitian diuji kemurniannya terlebih dahulu dengan
cara sebagai berikut :
1) Pengamatan Morfologi Koloni
Biakan C. albicans yang sudah direkultur kemudian
diamati morfologi koloninya. Koloni jamur C. albicans yang
diamati adalah koloni yang terpisah dari koloni lainnya
sehingga dapat diamati bentuk dan warna koloninya. Semua
langkah pengamatan dilakukan secara steril.
2) Pengamatan morfologi sel
Morfologi

sel

jamur

diamati

dengan

pengecatan

menggunakan methylene blue. Langkah kerjanya yaitu, kaca
benda dan kaca penutup
steril.

Selanjutnya, koloni

diinkubasi pada

disemprot
terpisah

alkohol

96%

jamur uji

agar miring diambil satu ose,

agar

yang

telah

kemudian
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diletakkan

di

atas

kaca benda steril seperempat bagian.

Methylene blue diteteskan sebanyak 2 tetes menggunakan pipet
tetes dan dihomogenkan menggunakan tusuk
itu,

gigi.

Setelah

dibuat apusan dengan cara menempelkan ujung kaca

benda

lain yang steril pada suspensi methylene blue dan

koloni jamur uji dengan sudut 45º lalu ditarik dengan cepat
dan ditunggu hingga kering.

Suspensi apusan

jamur

yang

sudah kering diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran
1000x dan ditambahkan minyak emersi secukupnya agar
jelas. Gambar morfologi fungi diambil dengan kamera.
1. Tahap Perlakuan
a. Uji Aktivitas Antifungi
Tahap pertama yang dilakukan dalam uji aktivitas antifungi
adalah melakukan pengenceran secara bertingkat 10-5 untuk
mengendalikan populasi jamur C. albicans.

Cara pengenceran

adalah sebagai berikut, satu ose biakan murni dimasukkan ke
dalam 10 ml akuades steril pada tabung reaksi I kemudian
dihomogenkan menggunakan vortex selama 1

menit. Tabung

reaksi II berisi 9 ml akuades steril ditambahkan 1 ml suspensi yang
diambil dari tabung reaksi I. Begitupun seterusnya hingga 10 -5
dengan populasi jamur yang tidak terlalu padat. Suspensi yang
dibuat

disesuaikan

dengan

standar

baku

C.

albicans oleh
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Suspensi jamur pada pengenceran 10-5 diinokulasikan

McFarland.

dalam media SDA padat dengan metode spread plate.
Uji aktivitas antifungi dilakukan dengan metode difusi
lempeng agar (Kirby-Bauer) yang merupakan
kepekaan

langsung.

metode

uji

SDA disediakan sebanyak lima cawan petri.

Swab cotton bud steril dicelupkan ke dalam suspensi C. albicans
yang sudah dibuat kemudian diratakan di seluruh permukaan media
SDA padat dengan melakukan rotasi zig-zag bersudut 90º dan 45º
masing-masing sebanyak 2 kali untuk memastikan C. albicans
tersebar rata. Sumuran dengan diameter 6 mm dibuat secara aseptis
menggunakan

bor

sumuran

yang

telah

disterilisasi.

Sumuran

diisikan salah satu variasi konsentrasi ekstrak atau air rendaman
daun durian (D. zibethinus)
pipet

sesuai

gambar

3.1.

sebanyak 50 µl menggunakan mikro
Masing-masing

perlakuan

variasi

konsentrasi ekstrak yaitu 40%, 80%, dan 90% sedangkan untuk air
rendaman adalah 100% ditambah kontrol positif ketokonazol 2%
dan kontrol negatif NaCl fisiologis 0,9%. Total perlakuan adalah 6
perlakuan dengan

pengulangan sebanyak 5 kali. Pembuatan

sumuran dan peletakkan sampel sesuai pada gambar 3.1. C.
albicans diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37ºC.
b. Pengukuran Zona Hambat
Zona hambat biasanya terlihat lebih bening dibanding
dengan daerah disekitarnya. Pengukuran daya hambat dilakukan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

menggunakan jangka sorong digital dengan cara meletakkan jangka
sorong digital pada batas luar cakram batas terpanjang dan batas
terpendek. Menurut Kristanti (2014) pengukuran secara matematis
dengan menggunakan rumus berikut :
𝑅=

𝑝 +𝑞
2

Keterangan :
R: diameter zona hambat (mm)
p : zona hambat terpanjang (mm)
q : zona hambat terpendek (mm)
Diameter

zona

hambat

dikategorikan

kekuatan

daya

antifungi berdasarkan penggolongan Davis and Scout (2014) :
1. Diameter zona hambat di atas 20 mm artinya memiliki daya
hambat sangat kuat
2. Diameter zona hambat 11-20 mm artinya daya hambat kuat
3. Diameter zona hambat 5-10 mm artinya daya hambat sedang
4. Diameter zona hambat 0-4 mm artinya daya hambat lemah
c. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM)
KHM digunakan untuk mengetahui pada konsentrasi berapa
pertumbuhan jamur terhambat. Pengujian digunakan teknik pour
plate : jamur hasil pengenceran 10-4 diambil 50 µl menggunakan
mikropipet dan dituangkan pada cawan petri steril, kemudian
ekstrak

(37%,

38%,

dan

39%)

diambil sebanyak

50

µl

menggunakan mikropipet juga dituangkan ke dalam cawan petri,
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selanjutnya media SDA cair bersuhu 40% dituangkan dan digoyang
membentuk angka 8 sesuai langkah pour plate. Media diinkubasi
selama 24 jam pada inkubator dengan suhu 37ºC. Nilai KHM
ditentukan dari konsentrasi terendah

pada media yang tidak

ditumbuhi jamur.
d. Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM)
KBM digunakan untuk mengetahui pada konsentrasi berapa
jamur akan mati atau tidak dapat berkembangbiak kembali.
Pengujian dilakukan dengan teknik streak plate : media SDA steril
disiapkan, hasil KHM pada permukaan medianya diambil (digores)
menggunakan swab cotton steril dan digoreskan pada media SDA
steril dan dibuat sumuran. Hasil streak diinkubasi selama 24 jam
pada inkubator dengan suhu 37ºC. Nilai KBM ditunjukkan dengan
terbentuknya daerah bening di sekitar sampel yang digunakan.

E. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk uji aktivitas antifungi melalui 3
langkah secara berurutan, yakni :
1. Uji

normalitas

Kolmogorov-Smirnov,

digunakan

untuk

melihat

apakah data penelitian memilikidistribusi yang normal atau tidak.
Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Hipotesis
untuk uji normalitas adalah : H0 jika data berdistribusi normal dan
H1 jika data tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilannya
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dengan nilai signifikasi (α= 0,05). Data berdistribusi normal jika > α,
data tidak berdistribusi normal apabila <0,05.
2. Uji

homogenitas

Levene,

digunakan

untuk

melihat
2

perbedaan
2

variansi pada kelompok penelitian. Hipotesis H0: σ1 = σ2 = … =

σn2 (semua variansi bernilai sama) dan H1: Tidak semua σi2 bernilai
sama, tingkat signifikansi (α= 0,05). Data ditolak apabila < α.
3. Uji Kruskall-Wallis,

merupakan uji nonparametrik

yang dapat

dilakukan apabila dalam penelitian asumsi tes parametrik tidak
terpenuhi. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya perbedaan
dengan perlakukan yang berbeda pada sampel. Hipotesis H0 ditolak
jika P-value < α.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pengamatan Morfologi C. albicans
Pengamatan

pertama

yakni

pengamatan

morfologi

koloni

C.

albicans dilakukan dengan cara pour plate. Adanya penyebaran jamur
secara rata menghasilkan koloni terpisah yang utuh. Hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.1.a. menunjukkan koloni C. albicans berbentuk
bulat dan berwarna putih kekuningan/putih susu. Bila diamati dari
samping permukaan koloni licin dan menonjol. Bagian tepi koloni utuh
dan halus. Apabila diambil menggunakan jarum ose, koloni seperti
mentega dan berbau khas ragi. Pengamatan selanjutnya adalah morfologi
sel jamur dengan metode pengecatan methylene blue, hasil pada Gambar
4.1.a. sel jamur C. albicans berwarna bening dengan bentuk bulatlonjong

sesuai

dengan

pernyataan

40

(Suprihatin,

2005).
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a

b

Gambar 4.1. koloni C. albicans (a), morfologi sel C. albicans (b)
Keterangan : koloni dan sel ditunjukkan oleh ()

B. Pembuatan Ekstrak Eanol dan Air Rendaman Daun Durian
Dalam penelitian ini dibuat 2 perlakuan berbeda sebagai antifungi,
yakni ekstrak etanol dan air rendaman daun durian. Pembuatan ekstrak
etanol daun durian dalam penelitian ini menggunakan metode maserasi
dengan pelarut etanol 96%, sedangkan untuk air rendaman daun durian
menggunakan metode perebusan dan perendaman biasa.
Hasil ekstraksi dengan cara maserasi daun durian (D. zibethinus)
sebanyak 240 g simplisia menghasilkan ekstrak kental sebanyak 41,63 g
setelah dikeringkan. Hasil maserasi daun durian dengan pelarut etanol
berwarna hijau tua bisa dilihat pada gambar 4.2.a. Hasil rendaman air
daun durian 700 ml menghasilkan air rendaman 500 ml setelah dilakukan
penyaringan dan perebusan. Hasil penyaringan air rendaman daun durian
berwarna kuning bening dapat dilihat pada gambar 4.2.b.
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a

b

Gambar 4.2. Ekstrak etanol daun durian (a), air rendaman daun durian (b)
C. Pengujian Kandungan Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Durian
Pada penelitian yang relevan sebelumnya, Kandoli, dkk (2016)
menyatakan bahwa terdapat senyawa aktif berupa flavonoid dan saponin
yang berpotensi sebagai zat antifungi. Oleh karena itu dilakukan uji
kualitatif terhadap

senyawa saponin dan KLT terhadap

senyawa

flavonoid. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4.1.a untuk saponin dan tabel
4.1.b untuk flavonoid.
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Tabel 4.1. Hasil Uji Kandungan Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Durian
No
.

a.

b.

Jenis Uji

Hasil Uji

Keterangan

Terbentuknya busa putih
(
) menunjukkan adanya
kandungan
saponin
dalam
ekstrak.

Kualitatif

Warna sama (
) pada uji KLT
setelah disemprot amonia 25%
menunjukkan bahwa ekstrak
mengandung flavonoid walau
warnanya kurang jelas dalam
gambar berbeda dengan hasil
jika dilihat secara langsung.
Warna flavonoid dalam ekstrak
berwarna kuning cerah dan tipis.

Kualitatif
KLT
(kromatografi
lapis tipis)

D. Pengujian Antifungi
Pada pengujian antifungi, ekstrak etanol daun durian dengan
pelarut etanol berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur C. albicans
secara in vitro karena memiliki sifat antifungi, sedangkan air rendaman
daun

durian

pertumbuhan

dengan pelarut akuades tidak
jamur

C.

albicans

karena

berpengaruh terhadap

tidak

menunjukkan sifat
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antifungi. Aktivitas antifungi sendiri ditunjukkan dengan adanya zona
hambat seperti yang bisa dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3. Zona hambat berupa zona bening di sekitaran sumuran
Zona hambat yang ditunjukkan pada gambar 4.5. merupakan zona
bening di sekitar sumuran yang tidak ditumbuhi oleh jamur karena
adanya aktivitas dari suatu zat antifungi yang efektif. Zona hambat yang
membentuk zona bening di sekitar sumuran merupakan hasil dari
senyawa antifungi terlarut yang berdifusi dengan adanya media (SDA)
sehingga menyebabkan senyawa tersebut menyebar keluar dan mampu
menghambat pertumbuhan jamur yang ada di sekitarnya sehingga
terhambat pertumbuhannya (media tetap bening/bersih). Zona hambat
menyatakan

kekuatan dari suatu larutan antifungi.

Semakin besar

diameter zona hambat maka semakin kuat pula suatu larutan sebagai
antifungi.
Kemampuan aktivitas penghambatan jamur oleh antifungi di atas
kemudian dikelompokkan berdasarkan zona hambatnya sesuai Davis and
Scout (2014) dan diperoleh hasil seperti pada tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Kekuatan Daya Hambat Ekstrak Etanol dan Air Rendaman
Rata-rata
Konsentrasi
No.
Jenis Perlakuan
zona hambat
Kategori
(%)
(mm)
40
1,63
Lemah
Ekstrak etanol daun
1.
80
2,52
Lemah
durian
90
12,13
Kuat
Air rendaman daun
2.
0
Lemah
durian
NaCl fisiologis
3.
0,9%
0
Lemah
(kontrol negatif)
Ketokonazol
21,50
Sangat kuat
(kontrol positif)

Zona bening yang terlihat pada ekstrak dengan konsentrasi 90%
memiliki rata-rata diameter zona hambat paling besar yakni 12,13 mm;
kemudian ekstrak dengan konsentrasi 80% memiliki rata-rata zona
hambat sebesar 2,52 mm dan rata-rata diameter zona hambat terkecil
pada konsentrasi 40% yakni 1,63 mm. Untuk air rendaman daun durian
sendiri tidak terdapat zona bening. Kontrol negatif berupa NaCl fisiologis
0,9% juga tidak terdapat zona bening. Pada kontrol positif yakni
ketokonazol 2% rata-rata zona hambat sebesar 21,50 mm. Dari hasil
penelitian ekstrak etanol daun durian secara keseluruhan memiliki zat
antifungi yang telah mampu menghambat pertumbuhan C. albicans,
sedangkan air rendaman daun durian sendiri memiliki zat antifungi
terlarut

yang

rendah

sehingga

belum mampu

untuk

menghambat

pertumbuhan C. albicans.
Hasil pengukuran diameter zona hambat dengan ekstrak etanol
daun durian konsentrasi 80% dan konsentrasi 90% terdapat perbedaan
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ukuran diameter yang sangat besar, sedangkan selisih konsentrasi ekstrak
hanya 10%. Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam penelitian sendiri
ketika ekstrak etanol dituangkan ke dalam sumuran, ekstrak etanol
dengan konsentrasi 40% dan 80% langsung menyebar keluar dan tidak
terserap sempurna seperti ekstrak etanol konsentrasi 90% yang terserap
sempurna pada media SDA (dapat dilihat pada gambar 4.3. warna hijau
kekuningan disekitar sumuran ekstrak etanol 40% dan 80% tidak terserap
sempurna oleh media sehingga meninggalkan bekas warna ekstrak
etanol).
Data hasil pengukuran diameter zona hambat kemudian diuji secara
statistik. Pengujian pertama dilakukan uji normalitas data menggunakan
Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian mendapat nilai sebesar 0,079 ;
0,515 ; 0,455 dan 0,811 berturut-turut (>0,05) menunjukkan bahwa data
berdistribusi normal. Pengujian data dilanjutkan dengan uji homogenitas
Levene. Data yang telah diuji memperoleh hasil 0,000 (<0,05) hal ini
menunjukkan data berdistribusi tidak normal (lampiran 1-2).
Data yang telah diuji normalitas dan homogenitasnya kemudian
diuji dengan uji non-parametrik Kruskall-Wallis karena variansi data
yang

ada

pemberian

tidak

homogen.

perlakuan

memiliki

Hasil

pengujian

pengaruh

yang

menunjukkan
signifikan

bahwa
terhadap

aktivitas pertumbuhan jamur C. albicans. Nilai perlakuan 0,000 (<0,05)
dapat dikatakan memiliki perbedaan yang signfikan ketika diberi jenis
perlakuan yang berbeda.
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Hasil pengujian antara ekstrak etanol dan air rendaman memiliki
nilai 0,000 (<0,05) berarti signifikan, maka nilai ini menunjukkan bahwa
terdapat beda nyata atau pengaruh yang berarti antara ekstrak dengan
pelarut etanol dan air rendaman dengan pelarut akuades serta variasi
konsentrasi ekstrak etanol terhadap diameter zona hambat. Dapat dilihat
kembali pada gambar 4.3. mengenai luasan zona bening.
Mekanisme daya hambat antifungi memiliki 3 titik target yakni
sterol pada membran plasma, sintesis asam nukleat, dan yang utama
adalah dinding sel jamur yakni kitin (Yoshiki, 2005). Senyawa kimia
flavonoid dan saponin dapat merusak membran sel pada jamur yang
menghambat penyerapan nutrisi dan menyebabkan kematian pada jamur
sasaran.
Berdasarkan uji kualitatif fitokimia pada tabel 4.1., dapat diketahui
secara pasti bahwa ekstrak etanol daun durian mengandung zat saponin
dan flavonoid yang memiliki potensi sebagai zat antifungi. Menurut
Naidu (2000), senyawa saponin memiliki sifat antifungi yang merusak
porin (protein transmembran) jamur. Harbone (2017) menyebutkan
bahwa senyawa saponin mirip seperti detergen yang berupa senyawa
polar, akibatnya saponin akan menurunkan tegangan permukaan pada
membran sel. Hal ini akan menyebabkan bagian lapisan hidrofilik dan
hidrofobik

akan

tercampur

sehingga

permeabilitas

membran

akan

terganggu.

Akibatnya adalah terhambatnya absorbsi nutrisi sehingga

pertumbuhan jamur juga akan terganggu. Flavonoid yang terdapat dalam
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daun

durian

juga

memiliki

sifat

antifungi.

Flavonoid

merupakan

golongan penting karena memiliki spektrum aktivitas antifungi yang luas
dengan mengurangi kekebalan pada organisme sasaran. Mekanisme kerja
flavonoid yaitu membentuk protein inhibitor kompleks yang kuat dan
mampu merusak membran sel jamur secara irreversible (Rijayanti,
2014).
Berdasarkan tabel 4.2. dari 4 jenis perlakuan antifungi yang
berbeda terdapat 1 sampel (ekstrak etanol daun durian

90%) yang

memiliki daya hambat kuat, sedangkan untuk ekstrak 40%, ekstrak 80%,
dan air rendaman daun durian 100% memiliki daya hambat lemah.
Rendahnya

daya

hambat

bisa dipengaruhi berbagai hal.

Menurut

Vandepitte dkk (2011) hal-hal yang memengaruhi daya hambat suatu
antifungi antara lain besar inokulum, peletakkan sumuran, lama inkubasi,
media, pH, suhu lingkungan, jenis pelarut, dan potensi zat antifungi itu
sendiri. Faktor teknis yang dikontrol yaitu sumuran yang dibuat adalah
sama yakni diameter 6 mm pada media SDA, besar inokulum sesuai
standar Mc Farland 0,5. pH medium dalam rentang 4,5-6,5 dengan waktu
inkubasi selama 24 jam pada inkubator bersuhu 37ºC. Pada penelitian ini
hal

yang

memengaruhi

aktivitas

antifungi

adalah

konsentrasi

zat

antifungi, metode dan jenis pelarut.
Potensi zat antifungi adalah kemampuan suatu zat antifungi untuk
dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan fungi/jamur. Potensi
zat antifungi menunjukkan sifat toksisitas dari suatu kandungan zat
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antifungi.

Madigan

mempunyai

et.

kekuatannya

al

(2015)

menyebutkan tiap-tiap

masing-masing.

Berdasarkan

antifungi

hasil

yang

diperoleh semakin tinggi konsentrasi ekstrak semakin besar pula zona
hambat

yang

terbentuk.

Konsentrasi

ekstrak

etanol

yang

tinggi

menunjukkan kandungan senyawa antifungi yang tinggi pula, begitupun
sebaliknya semakin rendah konsentrasi ekstrak maka kandungan senyawa
antifunginya juga akan semakin sedikit/ rendah (Pelczar dan Chan,
2008). Namun demikian, zona hambat tidak terbentuk pada perlakuan air
rendaman 100% dengan pelarut berupa akuades biasa.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode ekstraksi
dingin dengan cara maserasi dan metode perendaman dilanjutkan dengan
perebusan biasa. Berdasarkan hasil yang diperoleh metode ekstraksi lebih
unggul dibanding dengan perendaman dan perebusan biasa. Ekstraksi
simplisia daun durian memudahkan pelarut untuk menarik senyawa
fitokimia keluar dibanding dengan helaian daun durian yang bidang
kontak dengan pelarutnya terbatas, sehingga senyawa di dalamnya lebih
sulit untuk ditarik keluar. Perebusan daun durian juga menjadi salah satu
faktor rendahnya kandungan fitokimia pada air rendaman daun durian,
menurut Madigan et. al. (2015) senyawa fitokimia flavonoid akan rusak
pada suhu 70ºC, sedangkan dalam pembuatannya daun durian direbus
hingga suhu 100ºC yang dapat dipastikan merusak flavonoid yang
terlarut dalam akuades.
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Jenis pelarut yang digunakan dalam penelitian juga memengaruhi
kandungan senyawa yang ada dalam ekstrak etanol

maupun rendaman

daun durian. Pelarut yang digunakan harus memiliki sifat kepolaran yang
sama dengan senyawa yang akan ditarik (Sudarmadji, 2009). Air dan
etanol merupakan pelarut yang sama-sama bersifat polar. Begitu pula
dengan saponin dan flavonoid yang juga sama-sama polar. Menurut
Ahmad

dkk

dibandingkan

(2002),
air

etanol merupakan pelarut yang lebih baik

dan heksana jika akan mengekstrak

komponen

antimikroba. Etanol juga dapat mengoptimalkan penarikan beberapa
senyawa target dengan berat molekul rendah seperti saponin dan
flavonoid (Asnani, 2012). Konsentrasi etanol yang digunakan adalah
96% dengan komposisi 96% etanol dan 4% air. Kemurnian pelarut etanol
terendah yang dapat melarutkan senyawa adalah 66%, sehingga etanol
96% diharapkan mampu melarutkan senyawa dengan lebih baik. Etanol
96% merupakan pelarut yang sesuai untuk mengekstraksi simplisia
(Asnani, 2012). Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2. terbukti
bahwa ekstrak etanol lebih baik dibanding air rendaman daun durian
dalam menghambat pertumbuhan C. albicans.
E. Konsentrasi Hambat Minimal (KHM)
Konsentrasi
konsentrasi

hambat

terkecil

masih

minimal

digunakan

dapat

menghambat

untuk

menentukan

pertumbuhan

jamur.

Penentuan KHM perlu dilakukan untuk melihat kekuatan dan sensitivitas
suatu antimikroba (Irianto, 2006). KHM pada ekstrak daun durian
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kemudian dicari, namun untuk air rendaman daun durian tidak dilakukan
pencarian lebih lanjut dikarenakan pada penelitian ini konsentrasi yang
digunakan belum dapat menghambat pertumbuhan jamur C. albicans sama
sekali. KHM ekstrak daun durian terhadap jamur C. albicans dapat diamati
pada konsentrasi 38% dan 39% setelah melalui 3 percobaan konsentrasi
berbeda, yakni 37%, 38%, dan 39%. Adapun hasil penelitian dapat dilihat
pada tabel 4.3.
Tabel 4.3. Konsentrasi Hambat Minimal Ekstrak Etanol Daun Durian
Jenis
Konsentrasi
No.
Gambar
Keterangan
Ekstrak
(%)

37

1.

Etanol

38

39

Tidak dapat
menghambat jamur.
Terdapat koloni
dalam jumlah
banyak.

Sudah menunjukkan
adanya proses
penghambatan
pertumbuhan jamur.
Masih terdapat
koloni (o) sedikit
namun besar-besar.

Menunjukkan
adanya reaksi
penghambatan
pertumbuhan jamur.
Koloni jamur (o)
dalam jumlah yang
sangat sedikit (4
koloni) saja.
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Data yang telah tersaji pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa 3
konsentrasi ekstrak etanol di bawah 40%, yakni 39%, 38%, dan 37% yang
diuji,

konsentrasi

ekstrak

eanol

mulai

menghambat pertumbuhan jamur C.

dari

38%

terbukti

mampu

albicans, sehingga KHM dapat

ditentukan yakni pada ekstrak etanol berkonsentrasi 38%. Hal ini dapat
disebabkan kandungan zat aktif penghambat pertumbuhan jamur rendah,
sehingga belum mampu untuk menghambat pertumbuhan C. albicans yang
memang terkenal sulit dihambat pada konsentrasi di bawah 38%.
F. Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM)
Konsentrasi

bunuh

minimal

digunakan

untuk

menentukan

konsentrasi terkecil yang dapat membunuh pertumbuhan jamur. Hal ini
ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar sumuran. KBM
dapat ditentukan dari konsetrasi hambat minimal ekstrak etanol yakni
38%. Hasil streak plate jamur hasil KHM diambil 1 ose sebagai bakal
streak. Terdapat zona bening walau hanya sempit pada konsentrasi 39%,
sedangkan untuk konsentrasi 37% dan 38% tidak terdapat zona bening.
Zona bening pada ekstrak etanol konsentrasi 39% sebesar 0,21 mm. Nilai
KBM antifungi pada penelitian ini adalah ekstrak etanol dengan
konsentrasi 39% ke atas. Dengan hasil KBM yang terlihat, maka
antifungi daun durian digolongkan sebagai fungisidal, artinya antifungi
mampu menahan laju pertumbuhan C. albicans. Hasil KBM dapat dilihat
pada tabel 4.4.
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Tabel 4.4 Konsentrasi Bunuh Minimal Ekstrak Etanol Daun Durian
Jenis
Konsentrasi
Gambar
Keterangan
ekstrak
(%)
Etanol
37,38 dan
Urutan dimulai dari
39
bawah label SDA
7.2 ke kanan
(searah jarum jam)
berturut-turut =
37%
kontrol (-)
kontrol (+)
39%
38%.

G. Kelemahan dan Kelebihan Perlakuan
Pada penelitian ini digunakan dua perlakuan berbeda baik dalam
segi metode maupun pelarut yang digunakan, yakni ekstrak etanol daun
durian (40%, 80%, dan 90%) dengan metode maserasi dan air rendaman
daun durian (100%). Tabel 4.2. menunjukkan bahwa perlakuan ekstrak
etanol saja yang menunjukkan ada beda nyata/ pengaruh terhadap
pertumbuhan

jamur

C.

albicans,

sedangkan

air

rendaman

tidak

menunjukkan adanya aktivitas menghambat pada pertumbuhan jamur C.
albicans.
Ekstrak etanol daun durian memiliki durasi simpan lebih lama
dibandingkan dengan air rendaman dan durian apabila disimpan pada
suhu kamar, selain itu juga kandungan zat antifungi di dalam ekstrak
etanol terbukti mampu menghambat pertumbuhan jamur C. albicans
dibanding air rendaman daun yang belum menunjukkan adanya reaksi
dalam menghambat pertumbuhan C. albicans, sedangkan dalam segi
pembuatan memang ekstrak etanol memerlukan peralatan yang lebih
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banyak dan bahan-bahan yang relatif mahal dibanding dengan alat dan
bahan dalam pembuatan air rendaman daun durian. Air rendaman daun
durian lebih aplikatif mengingat alat dan bahannya yang sederhana dan
mudah di dapat dengan harga murah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun durian
dengan pelarut etanol mempunyai daya antifungi namun masih di bawah
kontrol (+) ketokonazol, sedangkan untuk air rendaman daun durian
sendiri tidak memiliki daya antifungi. Akan tetapi hanya ekstrak etanol
dengan kadar tinggi 90% yang memiliki kekuatan hambat kuat,
sedangkan untuk ekstrak 40% dan 80% memiliki kekuatan hambat
rendah dengan perbedaan hambat tidak terlalu jauh, berbeda sekali
dengan ekstrak 90%. Hal ini menunjukkan semakin tingginya konsentrasi
ekstrak terlarut maka semakin banyak pula zat antifungi yang terlarut,
sehingga daya hambat terhadap jamur akan semakin kuat (Bahry, 2011).

H. Kendala, Hambatan dan Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang telah dilakukan mengalami beberapa hambatan dan
juga terdapat beberapa keterbatasan penelitian. Hambatan yang dialami
peneliti saat penelitian adalah :
a. Ekstrak etanol daun durian 100% yang dibuat pada penelitian ini
bertekstur
diencerkan

sangat

kental sehingga

kembali.

Pengenceran

sangat

lengket

dengan

dan

etanol

sulit
untuk

mendapatkan beberapa konsentrasi 40%, 80%, dan 90% untuk uji
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aktivitas, uji KHM 39%, 38%, dan 37% diperlukan waktu yang
cukup lama (6 jam).
b. Dalam penentuan konsentrasi ekstrak peneliti merasa kesulitan.
Pada penelitian sebelumnya hanya ekstrak pada konsentrasi 100%
yang pernah digunakan sebagai antifungi C. albicans. Setelah
melakukan pra penelitian diperoleh konsentrasi ekstrak sebagai
antifungi yakni 40% ke atas.
c. Uji

kandungan

fitokimia

masih

dilakukan

secara

kualitatif

sehingga hasilnya hanya ada atau tidak ada kandungan fitokimia
yang

dimaksud,

belum mampu menunjukkan kuantitas suatu

senyawa fitokimia secara pasti.
d. Ekstrak etanol yang dibuat harus disimpan dalam wadah kaca yang
rawan pecah, apabila disimpan pada wadah selain kaca/ permukaan
tidak licin, ketika disimpan maserat akan menempel pada dinding
wadah.
e.

Air rendaman daun durian yang diuji memiliki masa simpan yang
pendek (1 x 24 jam) pada suhu ruang, sehingga memerlukan lemari
pendingin untuk menyimpannya dengan masa simpan (3x 24 jam).
Air rendaman tidak menunjukkan adanya aktivitas penghambat
bagi pertumbuhan C. albicans, sehingga tujuan agar daun durian
digunakan sebagai antifungi yang lebih aplikatif di masyarakat
tidak dapat terwujud.
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BAB V

IMPLEMENTASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN

Penelitian

tentang

Uji Aktivitas

Antifungi Ekstrak

Etanol dan Air

Rendaman Daun Durian Monthong (D. zibethinus var. Monthong) Terhadap
Pertumbuhan Candida albicans ATCC 10231 Secara In Vitro yang telah
dilakukan, menjadi bukti ilmiah dan pengetahuan baru bagi masyarakat. Daun
durian yang telah diekstrak menggunakan etanol memiliki aktivitas antifungi
terhadap pertumbuhan C. albicans, sedangkan air rendaman daun durian memiliki
aktivitas antifungi yang rendah dan belum mampu menghambat pertumbuhan C.
albicans.
Penerapan dalam pembelajaran dari hasil penelitian ini dapat masuk ke
dalam materi Fungi pada jenjang SMA kelas X semester 2. Materi terkait Fungi
ini terdapat dalam Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut :
 KD. 3.6.

: Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan
jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya melalui
pengamatan secara teliti dan sistematis.

 KD. 4.6.

: Menyajikan data hasil pengamatan ciri-ciri dan peran
jamur dalam kehidupan dan lingkungan dalam bentuk
laporan tertulis.

56

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

Subbab pembelajaran peranan jamur dalam kehidupan, dapat dipelajari
jamur/ mikroflora normal yang ada pada manusia, jamur patogen, adanya industry
yang memanfaat maupun membuat antifungi dan juga bagaimana antifungi
mampu menghambat pertumbuhan jamur. Salah satu alternatif antifungi dapat
berasal dari bahan alami, contohnya adalah daun durian (D. zibethinus). Hasil
yang diharapkan berdasarkan kompetensi dasar tersebut di atas, peserta didik
mampu mengimplementasikan pemanfaatan antifungi dan peranan jamur dalam
kehidupan sehari-hari sehingga pengetahuan yang diperoleh akan lebih bermakna.
Perencanaan proses pembelajaran secara sistematisnya dapat dilihat dalam
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terlampir pada lampiran 3-8.
Dalam RPP tersebut, tatap muka bersama peserta didik dirancang selama 4,5 jam
pertemuan (jp) selama 2 minggu yang dibagi setiap minggunya adalah 3 jp.
Tujuan dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap pertemuan
sebagai berikut :
 Pertemuan I
-

Mengenal antifungi dan peranannya

-

Praktikum pengamatan jamur

 Pertemuan II
-

Mekanisme antifungi dalam menghambat pertumbuhan jamur

-

Peranan jamur di dalam kehidupan
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan :
1. Ekstrak etanol daun durian monthong (D. zibethinus var. Monthong)
memiliki aktivitas antifungi terhadap C. albicans yang ditunjukkan
dengan terbentuknya zona bening di sekitar sumuran.
2. Air rendaman daun durian monthong (D. zibethinus var. Monthong)
memiliki

aktivitas

antifungi

yang

rendah

dan

belum

mampu

menghambat pertumbuhan C. albicans.
3. Nilai konsentrasi hambat minimum (KHM) ekstrak etanol daun durian
monthong (D. zibethinus var. Monthong) terhadap pertumbuhan C.
albicans adalah 38%.
4. Nilai konsentrasi bunuh

minimum (KBM) ekstrak etanol daun durian

monthong (D. zibethinus var. Monthong) terhadap pertumbuhan C.
albicans adalah 39% dan digolongkan sebagai fungisidal.
B. Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan,

maka peneliti dapat

memberikan saran untuk penelitian kedepan mengenai penggunaan daun
durian sebagai antifungi sebagai berikut :
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1. Pengenceran ekstrak dilakukan secara bertahap dari konsentrasi
tinggi ke konsentrasi rendah agar lebih cepat dan menggunakan
vortex sebagai alat untuk menghomogenkan ekstrak.
2. Dalam penentuan konsentrasi ekstrak perlu dilakukan pra penelitian
untuk mengetahui pada kisaran konsentrasi berapa ekstrak dapat
menghambat pertumbuhan jamur.
3. Perlu dilakukan penelitian kuantitatif fitokimia (screening) ekstrak
daun durian sehingga diketahui jumlah senyawa fitokimia secara
pasti.
4. Hindari pemindahan ekstrak dari wadah satu ke wadah lainnya
terlalu sering, agar ekstrak tidak banyak yang menempel di dinding
wadah dan terbuang.
5. Berdasarkan uji kualitatif saponin pada pra penelitian yang juga
melibatkan simplisia daun durian, air rendaman simplisia daun
durian dapat digunakan sebagai alternatif agar bidang kontak
dengan pelarut menjadi lebih besar, dengan harapan senyawa
fitokimia yang ditarik lebih banyak dibanding menggunakan helaian
utuh daun durian.
6. Perlu dilakukan penelitian terkait uji in vivo agar ekstrak etanol
maupun air rendaman daun durian dapat diaplikasikan kepada
masyarakat.
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Lampiran 1.

HASIL PENGUKURAN DIAMETER ZONA HAMBAT
AKTIVITAS ANTIFUNGI EKSTRAK ETANOL
DAN AIR RENDAMAN DAUN DURIAN (Durio zibethinus Murr.)
TERHADAP PERTUMBUHAN Candida albicans ATCC 10231
SECARA IN VITRO

Diameter zona hambat ekstrak dan air rendaman daun durian terhadap
pertumbuhan jamur Candida albicans
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Lampiran 2.
HASIL ANALISIS UJI KRUSKALL-WALLIS
AKTIVITAS ANTIFUNGI EKSTRAK ETANOL
DAN AIR RENDAMAN DAUN DURIAN (Durio zibethinus Murr.)
TERHADAP PERTUMBUHAN Candida albicans ATCC 10231
SECARA IN VITRO


Langkah 1 : Uji Normalitas

Hasil uji normalitas Kolomogorov- Smirnov terhadap diameter zona hambat
aktivitas antifungi

Nilai P- Value yang digunakan adalah Shapiro-Wilk ( karena n < 50 )
nilai P- Value dari keempat kelompok tersebut sebesar 0,079 ; 0,515 ; 0,455 dan
0,811 berturut-turut sehingga memenuhi P- Value
> α maka data berdistribusi
normal.



Langkah 2 : Uji Homogenitas

Hasil uji homogenitas Levene terhadap diameter zona hambat aktivitas antifungi
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Nilai P-Value yang digunakan adalah Based on Mean sebesar 0,000
sehingga memenuhi P- Value < α maka data tidak homogen.



Langkah 3 : Uji Kruskal-Wallis

Hasil uji non-parametrik Kruskall-Wallis aktivitas antifungi ekstrak dan air
rendaman daun durian (Durio zibethinus) terhadap pertumbuhan Candida
albicans

P- Value dari output sebesar 0,000 sehingga memenuhi P- Value < α maka
data menunjukkan adanya perbedaan yang signfikan ketika diberi jenis
perlakuan yang berbeda (ekstrak dan air rendaman).
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Lampiran 3.
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/ Semester

: X/ II

Alokasi waktu

: 4 minggu x 3 JP

Kompetensi Inti

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatny untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
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KOMPETENSI DASAR

1.3

2.1

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

6. Jamur, ciri, karakteristik, serta peranannya
Peka dan peduli terhadap
Kingdom Fungi Mengamati
permasalahan lingkungan
hidup, menjaga dan
 Mengamati
 Fungi,
menyayangi lingkungan
berbagai macam
karakteristik,
sebagai manisfestasi
jamur yang ada
klasifikasi
pemgamalan ajaran agama
dilingkungan
dan
yang dianutnya
sekitar
perkembang
Berperilaku ilmiah, teliti,
biakan
tekun, jujur terhadap data
 Mengamati
dan fakta, disiplin,
berbagai jenis
 Koloni jamur
tanggungjawab, dan peduli
antifungi
dalam observasi dan
 Peran
eksperimen, berani dan
 Mengamati
antifungi
santun dalam mengajukan
komposisi obat
dalam
pertanyaan dan
anfungi (kalpanak)
infeksi,
berargumentasi, peduli
industri,
lingkungan, gotong
 Mengamati hasil
kedokteran
royong, bekerjasama, cinta
praktikum
damai, berpendapat secara
ilmiah dan kritis, responsif
Menanya
dan proaktif dalam setiap
 Apakah jamur
tindakan dan melakukan
banyak jenisnya?
pengamatan dan percobaan
di dalam kelas/

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

dalam kehidupan
Tugas
 Data jamur/
mikroflora
normal pada
manusia

6 x 45
menit

 Produk hasil
laporan
Observasi
 Pengamatan
sikap teliti,
jujur, santun,
responsif,
dan proaktif
Portofolio
 Portofolio
laporan
tertulis
Tes
 Tes tertulis

MEDIA,
ALAT,
BAHAN
 Foto/
gambar
berbagai
macam
jamur, baik
yang edibel
dan nonedibel/
toksik
 Teksbook
jamur
 Data
klasifikasi
jamur
 Data
perkembang
biakan
jamur

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

70

KOMPETENSI DASAR

3.6

4.6

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

6. Jamur, ciri, karakteristik, serta peranannya dalam kehidupan
laboratorium maupun luar
untuk
 Bagaimana cara
kelas/ luar laboratorium
menilai
kerja antifungi
Memahami peran antifungi
pemahaman
dalam
dan kedalam
terhadap pertumbuhan
mengendalikan
konsep
jamur serta kaitannya
pertumbuhan
dalam kehiduan sehari-hari
jamur?
Menyajikan data hasil
pengamatan antifungi
 Apakah semua
terhadap pertumbuhan
jamur itu
jamur dalam bentuk
menyebabkan
laporan tertulis
penyakit?
 Bagaimana
mengenali jamur
dan membedakan
fungi dari
organisme lain?
 Bagaimana peran
antifungi dalam
kehidupan?
 Dapatkah

ALOKASI
WAKTU

MEDIA,
ALAT,
BAHAN
 LKS
pengamatan
jamur
 Data jamur
normal yang
ada pada
manusia
 Alat
praktikum :
petri,
autoklaf,
loop,
erlenmeyer
 Bahan untuk
praktikum :
SDA, kertas,
tisu, alat
tulis,
lingkungan
sekitar
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KOMPETENSI DASAR

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

6. Jamur, ciri, karakteristik, serta peranannya dalam kehidupan
antifungi dibuat
sendiri di rumah?
Mengumpulkan data
(Eksperimen/
Eksplorasi)
 Melakukan
praktikum uji
antifungi
 Mendiskusikan
hasil praktikum
 Mendiskusikan
peran fungi yang
menguntungkan
maupun
merugikan
 Melaporkan secara
tertulis hasil
praktikum

ALOKASI
WAKTU

MEDIA,
ALAT,
BAHAN
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KOMPETENSI DASAR

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

6. Jamur, ciri, karakteristik, serta peranannya dalam kehidupan
Mengasosiasikan
 Menyimpulkan
hasil pengamatan
tentang perbedaan
jamur dengan
organisme lain
 Menyimpulkan
bagaimana
antifungi berperan
dalam
mengendalikan
pertumbuhan
jamur
Mengkomunikasikan
 Membuat laporan
hasil pengamatan
peranan antifungi
dalam
pertumbuhan

ALOKASI
WAKTU

MEDIA,
ALAT,
BAHAN
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KOMPETENSI DASAR

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

6. Jamur, ciri, karakteristik, serta peranannya dalam kehidupan
jamur secara
tertulis sesuai
kaidah penulisan
yang berlaku
presentasi
 Melaporkan peran
jamur dalam
kehidupan, dan
memecahkan
masalah apabila
keberadaan jamur
dalam suatu
ekosistem
terganggu

ALOKASI
WAKTU

MEDIA,
ALAT,
BAHAN
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Lampiran 4.
RECANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 8 Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X (Sepuluh)/ II

Materi Pokok

: Jamur (antifungi dan peranannya
dalam kehidupan)

Alokasi Waktu

: 2 minggu X 3JP @45 menit

A. Kompetensi Inti
Pembelajaran Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dilaksanakan secara
tidak

langsung

(indirect

teaching)

melalui

keteladanan,

ekosistem

pendidikan, dan proses pembelajaran Pengetahuan dan Keterampilan.
 KI-3

:

Memahami,

menerapkan,

menganalisis

pengetahuan

faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan
terkait

kemanusiaan,
penyebab

kebangsaan,

fenomena

dan

kenegaraan,
kejadian,

dan peradaban

serta

menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 KI-4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.6 Memahami peran antifungi
terhadap pertumbuhan jamur
serta kaitannya dalam
kehidupan sehari-hari

Indikator Pencapaian
3.6.1 Mengetahui macam-macam jamur
3.6.2 Mendeskripsikan pengertian
antifungi
3.6.3 Menjelaskan syarat pertumbuhan
fungi
3.6.4 Menganalisis mekanisme antifungi
dalam mengendalikan pertumbuhan
jamur
3.6.5 Mengidentifikasi berbagai kasus,
kondisi, dan produk yang
berhubungan dengan jamur
3.6.6 Menganalisis berbagai kasus,
kondisi, dan produk yang
berhubungan dengan jamur
3.6.7 Menyimpulkan berbagai peran
antifungi dalam pengendalian jamur
dalam kehidupan

4.6 Menyajikan data hasil
pengamatan antifungi
terhadap pertumbuhan jamur
dalam bentuk laporan tertulis

4.6.1 Membuat laporan tertulis mengenai

pengamatan pertumbuhan jamur dan
peran antifungi dalam pengendalian
pertumbuhan jamur

C. Tujuan Pembelajaran
3.6.1.1

Melalui pengamatan gambar berbagai jenis jamur, peserta didik
mulai

mengenal

anggota

jamur

baik

yang

berukuran

makroskopis maupun mikroskopis dengan baik.
3.6.2.1

Melalui

studi literatur,

peserta

didik

mampu

menjelaskan

pengertian antifungi
3.6.3.1

Melalui studi literatur, peserta didik mampu menjelaskan syarat
pertumbuhan fungi dengan benar.

3.6.4.1

Peserta

didik

mampu

menganalisa

peran

antifungi dalam

pengendalian jamur dengan tepat melalui hasil praktikum.
3.6.5.1

Melalui studi kasus,

peserta didik mampu mengidentifikasi

berbagai kasus, kondisi, dan produk yang berhubungan dengan
jamur dengan teliti.
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3.6.6.1

Melalui studi kasus, peserta didik mampu menganalisis berbagai
kasus, kondisi, dan produk yang berhubungan dengan jamur
dengan teliti.

3.6.7.1

Melalui praktikum, peserta didik mampu menyimpulkan peran
antifungi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.

4.6.1.1

Peserta didik mampu menyusun data berupa laporan tertulis
mengenai pengaruh pemberian antifungi terhadap pertumbuhan
jamur melalui kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan
benar sesuai kaidah penulisan ilmiah.

D. Materi Pembelajaran
Peranan antifungi dalam kehidupan sehari-hari :
1. Pertemuan minggu 1 : pengertian antifungi dan macamnya
2. Pertemuan minggu 2 : mekanisme kerja antifungi dan peranannya

E. Metode Pembelajaran
1. Observasi lingkungan
2. Diskusi
3. Praktikum

F. Media dan Sumber Pembelajaran
 Media : gambar, laptop, viewer, LKS, alat dan bahan praktikum
 Sumber pembelajaran : buku biologi kelas X kurikulum 2013
karangan Nunung Nurhayati

dan Resty Wijayati, internet (iklan

Kalpanax), surat kabar terkait penyakit yang disebabkan oleh
jamur/ industri obat-obatan antifungi.
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G. Langkah-langkah Pembelajaran
 Pertemuan ke-1
Pertemuan ke-1 (3 x 45menit)
Kegiatan Pendahuluan

Waktu

Guru :
Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa
untuk memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan
materi/tema/kegiatan
sebelumnya,
yaitu:
peranan
antifungi dalam pengendalian pertumbuhan jamur
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan
materi, seperti menunjukkan video iklan “Kalpanax” di ppt
dan bertanya :
“Apakah kalian pernah mendegar istilah antifungi?”
-. Mengajukan pertanyaan klasikal, membiarkan peserta didik
berpikir kritis kemudian menjawab
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan dengan baik dan
sungguh-sungguh dan dikuasai dengan baik, maka peserta
didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi
peranan antifungi dalam pengendalian pertumbuhan jamur
dengan baik
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang
berlangsung
Pemberian Acuan
 Memberitahukan peta konsep materi pelajaran peranan
antifungi
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi
dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan
 Pembagian kelompok belajar
 Menjelaskan
mekanisme
pelaksanaan
pengalaman
belajar
sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
metode Guided Discovery

10 menit
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Pertemuan ke-1 (3 x 45menit)
Kegiatan Inti
Sintaks
Model
Pembelajaran
Stimulation
(stimulasi/
pemberian
rangsangan)

Problem
statement
(pertanyaan/
identifikasi
masalah)
Pengumpulan
data

Kegiatan Pembelajaran
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan
untuk
memusatkan
perhatian
pada
topik/materi
peranan
antifungi dalam
pengendalian pertumbuhan jamur dengan cara
:
 Mendengar : pemberian materi singkat
mengenai antifungi dan macamnya
 Melihat
dan
mengamati
:
guru
memperlihatkan gambar aneka antifungi
dan tayangan kegiatan produksi antifungi
pada industri farmasi melalui tayangan
powerpoint sebagai contoh
“Dari tayangan gambar dan video tersebut
apa saja yang kalian lihat?”
“ Pada gambar ini biasanya kalian jumpai
dimana? Ada yang di rumahnya memiliki
salah satu dari gambar di depan?”
“Apakah kalian dapat memberikan contoh
tempat seperti di tayangan tadi?”
“Ada yang tahu kira-kira apa fungsinya?”
“Dapatkah antifungi dibuat sendiri di
rumah?”
 Menyimak : penjelasan pengantar kegiatan
secara garis besar/global tentang materi
pelajaran
mengenai materi
peranan
antifungi dalam pengendalian pertumbuhan
jamur
untuk
melatih
kesungguhan,
ketelitian, mencari informasi
 Mengajukan pertanyaan untuk menggali
dan mengembangkan kreatifitas peserta
didik melalui proses pembelajaran yang
aktif dan kreatif : guru mengajak peserta
didik dalam kelompok untuk melakukan
praktikum koloni jamur di laboratorium
 Aktifitas Guru :
 Membagikan LKS
 Membacakan petunjuk kerja praktikum
 Memimpin jalannya praktikum
 Mengamati keaktifan peserta didik
dalam praktikum

Waktu
115
menit
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Pertemuan ke-1 (3 x 45menit)
 Aktifitas peserta didik :
 Melakukan praktikum
 Mendiskusikan
 Bersama
guru,
pesera
didik
mendiskusikan hipotesis hasil kerja
praktikum mereka
 Bersama kelompok peserta didik
membuat jadwal pengamatan hasil
praktikum dan dikorfimasi kepada guru
Generalization /  Peserta
didik
berdiskusi
untuk
menarik
menyampaikan hipotesa :
kesimpulan
 Menyampaikan hasil diskusi tentang
hipotesis
mereka
terkait
hasil
praktikum yang baru saja dilakukan
untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir
sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan
 Mempresentasikan
hasil
diskusi
kelompok secara klasikal tentang
praktikum terkait
 Bertanya tentang hal yang belum
dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada peserta
didik berkaitan dengan kegiatan
mengemukakan
hipotesa
yang
dilakukan

Kegiatan Penutup
Peserta didik :
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang poinpoin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran
tingkat fungi : praktikum koloni antifungi yang baru
dilakukan (poin-poin pembahasan dalam laporan)
 Mengagendakan materi pertemuan selanjutnya yakni
mekanisme kerja antifungi
Guru :
 Melakukan refleksi terkait perasaan dan manfaat yang
diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti pelajaran
 Menghimbau peserta didik untuk belajar mandiri
mengenai materi pada pertemuan selanjutnya mengenai
pernanan fungi dalam kehidupan
 Menutup pelajaran dengan salam

Waktu

10 menit
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 Pertemuan ke-2
Pertemuan ke-2 (3 x 45menit)
Kegiatan Pendahuluan

Waktu

Guru :
Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam
pembuka dan
berdoa untuk memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali
kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan
materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu: praktikum koloni
jamur
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan
hasil hipotesis antar kelompok.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan dengan baik dan
sungguh-sungguh dan dikuasai dengan baik, maka peserta
didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi fungi
dengan baik
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang
berlangsung
Pemberian Acuan
 Memberitahukan peta konsep materi peran jamur dalam
kehidupan
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi
dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan
 Pembagian kelompok belajar
 Menjelaskan
mekanisme
pelaksanaan
pengalaman
belajar
sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
metode Guided Discovery
Kegiatan Inti
Sintaks
Model
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Stimulation
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk
(stimulasi/
memusatkan perhatian pada topik/materi
pemberian
klasifikasi fungi dengan cara :
rangsangan)
 Mendengar : pemberian instruksi singkat
mengenai kegiatan
pengamatan hasil

10 menit

110
menit
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Pertemuan ke-2 (3 x 45menit)
praktikum minggu kemarin
 Melihat
dan
mengamati
:
guru
memperlihatkan salah satu hasil praktikum
terkait pengamatan serupa
“Ini merupakan salah satu contoh hasil
praktikum yang pernah dilakukan, apa
saja yang dapat kalian lihat?”
 Menyimak : penjelasan pengantar kegiatan
secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai materi mekanisme
kerja
antifungi
untuk
melatih
kesungguhan,
ketelitian,
mencari
informasi
--Peserta didik melakukan pengamatan
hasil praktikum pertumbuhan jamur-Problem
 Mengajukan pertanyaan untuk menggali
statement
dan mengembangkan kreatifitas peserta
(pertanyaan/
didik melalui proses pembelajaran yang
identifikasi
aktif dan kreatif : guru menampilkan poinmasalah)
poin pembahasan praktikum seperti :
“ apa saja yang dapat kalian lihat dari
hasil praktikum kalian?”
“ adakah zona bening di sekitar antifungi?
Mengapa bisa demikian?”
“Sudah sesuaikah hipotesis kelompok
dengan hasil praktikum kalian?”
Pengumpulan
 Aktifitas Guru :
data
 Menghimbau siswa untuk membuat
laporan praktikum sesuai format dan
ketentuan
 Membacakan
pertanyaan
klasikal
mengenai “bagaimana mekanisme
kerja antifungi dalam menghambat
pertumbuhan jamur”
 Mengajukan pertanyaan peran jamur
dalam berbagai bidang kehidupan
 Memimpin dan mempersilahkan siswa
untuk berdiskusi
 Mengamati keaktifan peserta didik
dalam diskusi
 Aktifitas peserta didik :
 Mencermati instruksi yang diberikan
guru
 Bekerjasama dalam kelompok untuk
memecahkan masalah

Waktu
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Verifikasi/
pembuktian

Generalization
menarik
kesimpulan

Pertemuan ke-2 (3 x 45menit)
 Berkonsentrasi dalam diskusi
 Mencari jawaban dari buku/ internet
 Menyusun jawaban dengan benar
bersama anggota
 Mendiskusikan
 Bersama guru, peserta didik
mendiskusikan hasil diskusi mereka
 Bersama kelompok peserta didik
menyusun jawaban berdasarkan bahan
yang telah ditentukan
 Peserta didik mendiskusikan hasil dan
memverifikasi hasil dengan data-data atau
teori pada sumber melalui kegiatan
 peserta didik bersama guru membahas
jawaban setiap kelompok secara
klasikal
/  Peserta
didik
berdiskusi
untuk
menyimpulkan :
 Menyampaikan hasil diskusi tentang
mekanisme kerja antifungi untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti,
toleransi,
kemampuan
berpikir
sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan
 Mempresentasikan
hasil
diskusi
kelompok secara klasikal tentang
materi terkait
 Mengemukakan
pendapat
atas
presentasi
yang
dilakukan
dan
ditanggapi oleh kelompok
yang
mempresentasikan
 Bertanya atas presentasi tentang
materi klasifikasi makhluk hidup yang
dilakukan dan peserta didik lain diberi
kesempatan untuk menjawabnya
 Menyimpulkan tentang point-point
penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan
 Bertanya tentang hal yang belum
dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada peserta
didik
berkaitan
dengan
materi
mekanisme kerja antifungi

Waktu
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Pertemuan ke-2 (3 x 45menit)
Kegiatan Penutup
Peserta didik :
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang poinpoin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran
tingkat fungi : pernana jamur dalam kehidupan
 Mengagendakan materi pertemuan selanjutnya yakni
ulangan harian
Guru :
 Melakukan refleksi terkait perasaan dan manfaat yang
diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti pelajaran
 Menghimbau peserta didik untuk belajar mandiri
mengenai materi pada pertemuan selanjutnya mengenai
praktikum pengendalian jamur di masyarakat
 Menutup pelajaran dengan salam

Waktu
15 menit

H. Penilaian
1. Jenis Penilaian
a. Penilaian Kognitif : Laporan hasil pengamatan, post test
b. Penilaian Afektif : Lembar osbervasi spiritual dan sosial
c. Penilaian Psikomotor : Lembar observasi
d. Penilaian Portofolio : Laporan praktikum

2. Bentuk Instrumen :
Soal post test, rubrik penilaian, pedoman penilaian, pedoman skoring
(lampiran 4-7)

Yogyakarta, 1 Juni 2018
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Biologi

Nangimatul Muyasaroh
NIP.

NIM. 141434075
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Lampiran 5.
Penilaian Kognitif Peserta Didik
Tujuan

: Mengukur kemampuan kognitif peserta didik dalam
kegiatan pembelajaran (penilaian post test)

Materi

: Peranan Fungi dalam Kehidupan

Kelas/ Semester

: X/ 2

Tuliskan skor peserta didik pada nomor soal yang telah teredia!
Nomor Soal
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama Siswa

1

2

3

4

Nilai Akhir
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INSTRUMEN DAN PEDOMAN PENILAIAN POST TEST
A. Instrumen Post Test
1. Kisi-kisi soal
Indikator
3.6.6 Mengidentifikasi ciri-ciri
jamur secara makroskopis dan
mikroskopis
3.6.4 Menganalisis
mekanisme antifungi dalam
mengendalikan pertumbuhan
jamur
33.6.12 Menyimpulkan
berbagai peran dan
pengendalian jamur dalam
kehidupan
TOTAL

C1
1,
2

Nomor Soal
C2 C3 C4 C5
1,
2
3

4

2

3

1

C6

Jumlah
Soal
2

1

1

1

4

2. Soal
1. Sebutkan 4 kelas jamur beserta ciri-cirinya masing-masing 3!
Berikan contoh masing- masing satu.
2. Apa yang dimaksud dengan khamir dan kapang? Sebutkan
perbedaan keduanya dan berilah contoh masing- masing satu.
3. Berdasarkan kegiatan praktikum, jelaskan bagaimana mekanisme
kerja antifungi? Berikan contoh minimal 4 antifungi yang kalian
ketahui.
4. Berikan contoh masing-masing 3 peran jamur dalam kehidupan
baik yang menguntungkan maupun merugikan ! Kaitkan dengan
kehidupan sehari-hari kalian.
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B. Pedoman Penilaian Pre test
1. 4 kelas jamur :
Ciri-ciri
Zygomycota
Ascomycota
Basidiomycota
Hifa
Tidak bersekat
Bersekat
Bersekat
Habitat
Tanah,
Tanah, sisa
Sisa organisme
makanan sisa
organisme
organisme
Reproduksi
Fragmentasi
Tunis dan
Konidiospora
aseksual
miselium,
konidiospora
sporangiospora
Reproduksi
Zigospora
Askospora
Basidiospora
seksual
Cara hidup
Saprofit,
Saprofit,
Simbiosis,
parasit,
parasit,
saprofit
simbiosis
simbiosis
Tubuh
Tidak punya
Askokarp
Basidiokarp
buah
Bentuk
Mikoriza
Liken
Liken
simbiosis
Contoh
Rhizopus
Saccharomyces
Vovariella
oryzae, Mucor
cerevisiae
volvocea
javanicus
(ragi)
(jamur
(tape)
merang), jamur
kuping. Jamur
tiram

Deuteromycota
Bersekat
Sisa organisme

Konidiospora,
blastospora,
artospora
Parasit, saprofit

Tidak punya
Epidermophyton
floocosum (kaki
atlet),
Tricophyton sp.
(kurap),
Malesseria
furfur (panu)

2. Menjelaskan pengertian :
a. Khamir : fungi uniseluler yang berkembangbiak dengan
membentuk koloni
b. Kapang : fungi multiseluler yang aktif berkembangbiak
menggunakan hifa.
c. Ciri dan contoh :
No.
Khamir (yeast/ragi)
No.
Kapang (mold)
1.
Bersel satu (uniseluler)
1.
Bersel banyak (multiseluler)
2.
Tidak berfilamen
2.
Berfilamen
3.
Pembelahan secara bertunas,
3.
Bagian tubuh terdiri dari
tidak berflagela
miselium dan spora
4.
Contoh : Saccharomyces
4.
Contoh : Rhizopus sp.
cerevisiae
3. Antifungi adalah zat/ produk yang digunakan untuk menghambat
pertumbuhan fungi dan mencegah infeksi fungi.
Mekanisme kerja
antifungi = antifungi menyerang 3 titik target pada jamur yakni
dinding sel, membran sel, dan inti (RNA/DNA). Fungistatik 
antifungi yang menghambat pertumbuhan jamur, sedangkan fungisidal
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 membunuh jamur. Contoh : kalpanax  anti panu, ketokonazol 
anti jamur mulut, nistatin  antijamur kulit, mikonazol  antijamur
kurap.
4. Peranan jamur :
No.

Nama spesies

1.
2.
3.
4.

Rhizopus oryzae
Saccharomyces cerevisiae
Aspergillus ryzae
Candida albicans

5.

Malesseria furfur

6.

Tricophyton sp.

Peranan
Menguntungkan
Merugikan (-)
(+)
Ragi tempe
ragi roti
Pembuatan kecap
Kanddiasis/
jamur mulut
Menyebabkan
panu
Menyebabkan
kurap

C. Kriteria Penilaian Post test
No. Kriteria Penilaian
1.
Mampu menyebutkan ciri dan karakteristik 4 kelas
jamur (@3 ciri)
Mampu menyebutkan contoh pada setiap kelas
2.
Mampu menyebutkan ciri-ciri khamir dan kapang
(minimal 2)
Mampu memberikan contoh masing-masing khamir
dan kapang
3.
Mampu
mendefinisikan
pengertian
antifungi
dengan benar
Mampu memberikan contoh produk antifungi
4.
Mampu menyebutkan contoh dan eran jamur dalam
kehidupan (minimal @3 contoh (+) dan @3 contoh
(-) )
Nilai akhir =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 10 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖
6

Skor
12
8
8
5
5
10
12
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Lampiran 6.
Lembar Kerja Siswa (LKS)

Pengamatan Koloni Jamur
Tujuan :
1. Peserta didik mampu menghitung jumlah koloni jamur yang ada di
lingkungan
2. Peserta didik mampu mengamati pengaruh bahan antifungi terhadap
pertumbuhan koloni jamur
Alat dan Bahan :
1. Cawan petri + media SDA jadi
2. Gelas beker
3. Pipet tetes
4. Pemanas spirtus dan bunsen
5. Vortex
6. Kertas label
7. Inkubator
8. Akuades 1000 ml
9. Ekstrak daun durian
10. Air rendaman daun durian
11. Sarung tangan + masker
12. Mistar
Langkah kerja :
1. Siapkan cawan petri + SDA siap pakai sebanyak 15 buah dibagi menjadi 5
kelompok. Berilah label A, B, C, D, dan E pada tiap kelompok dan
pengulangannya diberi label 1,2 dan 3.
Contoh : kelompok A berarti A1, A2 dan A3
2. Tangkap jamur dengan cara meletakkan cawan petri secara terbuka pada
beberapa tempat sebagai berikut : label A (di dekat tempat sampah), label
B (di depan roti berjamur yang ditepuk-tepuk), label C (di depan napas
mulut), label D (di toilet), dan label E (di ruang kelas). Biarkan terbuka
selama 1 menit kemudian tutup cawan petri
3. Tetesi label 1 dengan ekstrak daun durian, label 2 dengan air rendaman
daun durian, dan label 3 dengan akuades steril. Tutup cawan petri dan
ketakkan pada tempat gelap dengan suhu ruang selama minimal 24 jam
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4. Amati setelah 24 jam dan diabadikan untuk dibahas pada pertemuan
selanjutnya
5. Buatlah laporan sesuai format :
Tabel Pengamatan :
Jenis mikroba
Jumlah koloni
Lebar diameter
Cawan Petri
(bakteri/ jamur)
jamur
zona hambat
A1
A2
A3
Pertanyaan :
1. Jenis mikroba apa saja yang tumbuh pada cawan petri?
2. Berapa jumlah koloni jamur pada masing-masing cawan petri?
3. Cawan petri manakah yang jumlah koloni jamurnya paling banyak?
4. Jelaskan bagaimana zat antifungi menhambat pertumbuhan jamur?
Kesimpulan :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

Format laporan
A. Acara Praktikum
1. Judul :
2. Hari, tanggal :
3. Waktu praktikum, pengamatan :
4. Tempat :
B. Tujuan Praktikum
C. Dasar Teori
D. Alat, Bahan dan Cara Kerja
E. Tabel Hasil Pengamatan
F. Pembahasan
G. Kesimpulan
H. Daftar Pustaka
I. Lampiran
TOTAL

5

5
15
10
20
30
5
5
5
100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

Penilaian Portofolio Peserta Didik
Tujuan

: Mengukur hasil laporan

Materi

: Fungi

Kelas/ semester

: X/ 2

Tuliskan skor peserta didik pada aspek penilaian yang telah tersedia!
Aspek Penilaian
Penyajian
Ketepatan
No
Nama
Penyajian
Penyajian
Penarikan
laporan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

data
pengamatan

pembahasan

kesimpulan

waktu
pengumpulan

Nilai
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No.
1.

2.

3.

4.

Rubrik Penilaian
Aspek Penilaian
Penyajian laporan





Penyajian data

Penyajian pembahasan

Penarikan kesimpulan

Laporan Praktikum
Kriteria Penilaian
Ditulis dalam buku laporan
Ditulis tangan (bisa dibaca)
Disajikan sesuai format
Dasar teori sesuai dengan
praktikum/ pengamatan
 Disajikan secara jelas dan rapi
Tidak disajikan secara rapi
Tidak dalam buku laporan
Tidak ditulis tagan
Dasar teori tidak sesuai
 Disajikan dalam tabel
 Terdapat judul tabel
 Dibuat dengan jelas dan rapi
 Data sesuai hasil percobaan
 Data mudah dipahami dalam
penyajiannya
 Semua kriteria terpenuhi
1 kriteria skor tidak terpenuhi
2 kriteria skor tidak terpenuhi
3 kriteria skor tidak terpenuhi
4 kriteria skor tidak terpenuhi
 Pembahasan sesuai dengan
hasil pengamatan
 Pembahasan sesuai dengan
dasar teori yang dicantumkan
 Pembahasan menggunakan
bahasa yang komunikatif dan
baku
 Pembahasan tidak
mengandung unsur plagiat
 Semua kriteria terpenuhi
1 kriteria skor tidak terpenuhi
2 kriteria skor tidak terpenuhi
Bila hanya membaca data
Bila mengandung unsur plagiat
 Kesimpulan menjawab tujuan
 Kesimpulan sesuai dengan
pembahasan
 Kesimpulan singkat
 Kesimpulan jelas
 Merangkum semua kegiatan
pengamatan

Skor
20

17
15
14
12
5

4
3
2
1
5

4
3
2
1
5
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No.

5

Aspek Penilaian

Ketepatan waktu
pengumpulan

Kriteria Penilaian
1 kriteria skor tidak terpenuhi
2 kriteria skor tidak terpenuhi
3 kriteria skor tidak terpenuhi
4 kriteria skor tidak terpenuhi
Tepat waktu
Terlambat 1 hari
Terlambat 2 hari
Terlambat 3 hari
Terlambat 4 hari

Penilaian Laporan :
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖
4

Skor
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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Lampiran 7.
Penilaian Sikap Spiritual
Instrumen Penilaian Diri: Digunakan untuk menilai sikap spiritual peserta didik,
dalam hal mencintai lingkungan (biotik dan abiotik) sebagai ciptaan Tuhan
merupakan wujud pengamalan agama yang dianutnya.

Petunjuk:
Lakukan penilaian terhadap diri Anda sendiri secara jujur dalam hal
mencintai lingkungan biotik dan abiotik sebagai ciptaan Tuhan merupakan wujud
pengamalan agama yang dianutnya.

Lembar Penilaian Diri
No.
1.

Aspek yang dinilai

Skor
C
B

K

SB

Mencintai lingkungan biotik (abiotik)
sebagai ciptaan Tuhan merupakan wujud
pengamalan agama yang dianutnya.

Rubrik Penilaian:
Aspek yang dinilai
Mencintai lingkungan
biotik (abiotik)
sebagai ciptaan
Tuhan merupakan
wujud pengamalan
agama yang
dianutnya.

Skor
K
Menyakiti
atau melukai
hewan dan/
atau
tumbuhan,
misalnya
memetik
bagian
tumbuhan
untuk tujuan
yang tidak
jelas.

C
Merawat
hewan
dan/atau
tumbuhan
rumah
selalu
diingatkan.

B
Merawat
hewan
dan/atau
tumbuhan
walau
kadangkadang masih
diingatkan.

SB
Merawat dan
tidak
menyakiti
hewan
dan/atau
tumbuhan
dengan
kesadaran
sendiri.
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KRITERIA

RENTANG SKOR

Sangat Baik (SB)

3.66 – 4.00

Baik (B)

2.66 – 3.65

Cukup (C)

1.66 – 2.65

Kurang (K)

< 1.66
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Penilaian Sikap Sosial
(Tanggung jawab , peduli, dan kerja sama)
Penilaian Teman: Digunakan untuk menilai peserta didik dalam hal

tanggung

jawab dalam melakukan diskusi kelompok : peduli, dan kerja sama dalam
kelompok.

Lembar Penilaian Teman:
No.
1.
2.
3.
4.

Pernyataan

Ya

Tidak

Nilai
Sikap

Kriteria

Mau menerima pendapat teman
Tidak memaksa teman untuk menerima
pendapatnya.
Memberi solusi terhadap pendapat yang
bertentangan
Dapat bekerja sama dengan teman yang berbeda
status sosial, suku, dan agama.

Hasil Penilaian Antar-peserta didik
No.

Nama

1.

Adi

2.

……

1

Skor Pernyataan No.
2
3
4

1

0

0

1

Skor maksimal

= Jumlah pertanyaan

Nilai Sikap

=

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

KRITERIA
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Jumlah
Skor
2

2.00

C

𝑥4

RENTANG SKOR
3.66 – 4.00
2.66 – 3.65
1.66 – 2.65
< 1.66
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Lampiran 8.
Penilaian Psikomotorik Peserta Didik
Tujuan

: Mengukur keterampilan peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran

Materi

: Fungi

Kelas/ semester

: X/ 2

Berikan tanda (√) pada poin yang sesuai dengan kriteria penilaian !

No.

Nama Siswa
1

Aspek Penilaian
Menjawab
Menjelaskan
pertanyaan
permasalahan
2
3
4
1
2
3
4

1.
2.
3.
4.
5.
Penilaian Psikomotor :
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑥4
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

KRITERIA
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

RENTANG SKOR
3.66 – 4.00
2.66 – 3.65
1.66 – 2.65
< 1.66
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No.
1.

2.

Rubrik Penilaian Psikomotorik
Aspek Penilaian
Kriteria Penilaian
Menjawab pertanyaan
dengan santun, lancar,
tegas, sesuai diskusi
kelompok
Menjawab pertanyaan
dengan santun, lancar,
namun kurang sesuai
dengan diskusi kelompok
Keterampilan menjawab
Menajwab pertanyaan
pertanyaan
dengan santun, namun
kurang lancar, kurang
sesuai dengan hasil
diskusi kelompok
Menjawab pertanyaan
tidak lancar dan kurang
sesuai dengan diskusi
kelompong
Mampu menjelaskan
permasalahan sesuai
fakta, santun, didasari
sumber yang jelas,
menggunakan kata yang
baku dan mudah dipahami
Mampu menjelaskan
permasalahan sesuai
fakta, santun, didasari
sumber yang jelas,
menggunakan kata yang
baku namun agak sulit
Keterampilan menjelaskan suatu
dipahami
permasalahan
Mampu menjelaskan
permasalahan sesuai
fakta, santun, tidak
menyertakan sumber yang
jelas, menggunakan kata
yang baku dan mudah
dipahami
Mampu menjelaskan
permasalahan sesuai
fakta, santun, tidak
menyertakan sumber yang
jelas, menggunakan kata
yang tidak baku

Skor
4

3

2

1

4

3

2

1

