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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Infeksi oleh jamur Candida secara global mengalami peningkatan. Seiring 

dengan meningkatnya penderita imunokompromais, peningkatan prevalensi infeksi 

Candida dihubungkan dengan kelompok penderita gangguan sistem imun seperti 

pada penderita Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) (Simatupang, 

2009). Penelitian yang dilakukan oleh Lynne et al. (2013) menunjukkan adanya 

peningkatan kolonisasi jamur Candida pada rongga mulut penderita diabetes 

melitus tipe 2. Faraji et al. (2012) dalam penelitiannya juga melaporkan adanya 

peningkatan kejadian kandidiasis vulvovaginal pada perempuan yang mengalami 

diabetes melitus. Penelitian Badan Penanggulangan HIV/AIDS (2005) pada 10 kota 

di Indonesia juga menunjukan hasil prevalensi kandidiasis vaginalis yaitu Medan 

28%, Tanjung Pinang 5%, Palembang 20%, Jakarta Barat 2%, Bandung 13%, 

Semarang 2%, Banyuwangi 8%, Surabaya 6%, Jayapura 7%, dan Bitung 5%. 

Peningkatan kejadian mikosis sistemik yang disebabkan oleh spesies 

Candida pada pasien merupakan penyebab penting morbiditas dan mortalitas di 

seluruh dunia (Sardi et al., 2013). Selain dapat menyebabkan infeksi sistemik, 

jamur Candida merupakan penyebab utama infeksi superfisialis terutama pada 

penderita AIDS. Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2009) menunjukkan 

bahwa infeksi jamur superfisialis pada pengidap HIV/AIDS di RSUP H. Adam 

Malik Medan mencapai 50,7%. Kejadian kandidiasis oral pada pasien tersebut 

mencapai 41,1% dan dermatofitosis sebanyak 16,4%. Penyebab infeksi terbanyak 

adalah spesies Candida yang mencapai 81,1% dan hanya 18,9% oleh jamur 
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dermatofita. Candida albicans merupakan penyebab tersering kandidiasis diikuti 

Candida tropicalis dan Candida parapsilosis. 

Infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida disebut Kandidiasis. Infeksi 

ini dapat bersifat akut atau subakut dan dapat mengenai mulut, vagina, kulit, kuku, 

bronki atau paru. Dalam beberapa kondisi kadang-kadang dapat menyebabkan 

septikemia, endokarditis, atau meningitis (Simatupang, 2009). Jamur Candida yang 

menyebabkan infeksi ini merupakan flora normal terutama di rongga mulut dan 

vagina, tetapi dalam kondisi tertentu dengan jumlah berlebihan dapat menekan 

sistem kekebalan tubuh (Hasanah, 2012). Spesies utama yang menyebabkan 

kandisiasis adalah C. albicans. Infeksi oleh jamur ini ditemukan di seluruh dunia 

dengan sedikit perbedaan variasi penyakit pada setiap area. Seperti misalnya 

kandidiasis interdigitalis lebih sering terdapat di daerah tropis sedangkan 

kandidiasis kuku pada iklim dingin (Mutiawati, 2016). Dalam dua dekade terakhir, 

infeksi oleh jamur C. albicans tidak hanya ditemukan pada pasien 

imunokompromais tetapi juga terkait dengan infeksi nosokomial dan bahkan pada 

individu sehat (Martins, 2014). 

Selain disebabkan oleh jamur C. albicans, kandidiasis juga dapat 

disebabkan oleh spesies Candida lain atau yang dikelompokkan dalam jamur C. 

non-albicans. Dalam satu dekade ini, infeksi yang disebabkan oleh C. non-albicans 

dilaporkan meningkat secara dramatis. Ervianti dkk. (2010) dalam studinya 

melaporkan penyebab kandidiasis vulvovaginalis yang disebabkan oleh C. non-

albicans sebesar 41,18% dengan perincian C. glabrata 23,53%, C. tropicalis 

11,76% dan C. guillermondii 5,89%.  
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Tatalaksana untuk kandidiasis beragam dan dipengaruhi oleh beberapa 

variabel, seperti lokasi anatomis infeksinya, penyakit penyerta pasien, status 

imunitas pasien, faktor risiko infeksi pada pasien, spesies Candida penyebab infeksi 

dan kerentanannya terhadap obat anti jamur. Salah satu golongan obat antijamur 

yang ditujukan untuk Candida adalah golongan azol. Beberapa contoh dari 

golongan tersebut yaitu ketokonazol, flukonazol, mikonazol, itrakonazol, 

posakonazol, dan vorikonazol (Saraswati and Adiguna, 2013).  

Flukonazol dan itrakonazol adalah kelas triazol generasi pertama yang 

masih digunakan luas hingga saat ini, terutama flukonazol. Penggunaan keduanya 

telah terbukti lebih baik dibandingkan golongan sebelumnya seperti ketokonazol 

dan imidazol, baik dari segi efektivitas maupun efek samping (Yugo, 2011). 

Flukonazol merupakan antifungi pilihan utama dalam terapi kandisiasis. 

Flukonazol bekerja melalui beberapa mekanisme, salah satu yang paling utama 

adalah dengan menghambat sintesis ergosterol (Saraswati & Adiguna, 2013; 

Berkow & Lockhart,  2017) 

Meskipun telah digunakan secara luas, obat-obatan azol tersebut belum ada 

yang ideal karena semuanya memiliki keterbatasan dan semakin munculnya 

resistensi jamur terhadap obat (Yugo, 2011). Boatto et al. (2016) dalam 

penelitiannya menunjukkan adanya resistensi jamur Candida terhadap dua 

antifungi golongan azol. Dalam penelitian tersebut dilaporkan 12.5%-16.7% isolat 

Candida penyebab kandisiasis vulvovaginal resisten terhadap flukonazol.  Berbagai 

studi sebelumnya juga menunjukkan adanya resistensi jamur Candida terhadap 

flukonazol. Penelitian oleh Silva et al. (2015) menunjukkan beberapa spesies C. 

non-albicans resisten terhadap flukonazol, seperti  C. krusei 100 % dan C. glabrata 
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50%. Dalam penelitian Khan & Baqai (2010) dilaporkan efektifitas flukonazol 

terhadap spesies jamur Candida sebesar 36,2%. Jamur C. tropicalis dalam 

penelitian Kothavade et al. (2017) juga dilaporkan resisten terhadap flukonazol. 

Dalam pengobatan kandidiasis lokal dan sistemik, flukonazol digunakan 

sebagai agen antifungi lini pertama. Adanya penurunan sensitifitas atau resistensi 

jamur Candida terhadap flukonazol dapat menimbulkan masalah yang serius di 

bidang kesehatan dan saat ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih (Sardi et al., 

2013). Ada beberapa hipotesis yang menjelaskan mekanisme resistensi tersebut, 

yaitu secara selular, biokimiawi, dan molekular (Yugo, 2011). Kemampuan spesies 

Candida untuk membentuk biofilm yang resisten terhadap obat merupakan faktor 

penting dalam kontribusinya terhadap penyakit manusia (Sardi et al., 2013). 

Berdasarkan uraian tersebut dan mengingat insidensi penyakit yang 

disebabkan jamur Candida cukup tinggi maka perlu dilakukan penelitian untuk 

melihat sensitifitas jamur Candida terhadap antijamur flukonazol.  Penelitian yang 

menguji sensitifitas jamur C. albicans dan C. non-albicans terhadap flukonazol 

khususnya di Indonesia belum banyak dilakukan. Data tentang sensitifitas tersebut 

penting untuk mengetahui pola resistensi jamur Candida sehingga dapat memilih 

terapi yang sesuai untuk pengobatan Kandisiasis. Selain itu, data tersebut juga dapat 

digunakan untuk melengkapi data penelitian lain tentang pola sensitifitas jamur 

Candida terhadap berbagai antijamur. Jamur C. albicans dan C. non-albicans yang 

akan diuji dalam penelitian ini merupakan isolat yang diisolasi dari berbagai sumber 

dan berpotensi menimbulkan kandisiasis di berbagai organ yaitu dari vagina, 

rongga mulut, dan urin. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana karakteristik jamur Candida albicans dan Candida non-

albicans serta sensitifitasnya terhadap flukonazol? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengisolasi dan mengetahui sensitifitas jamur C. albicans dan C. non-

albicans terhadap flukonazol. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi dan mendapatkan isolat jamur C. albicans dan C. non-albicans 

dari berbagai sumber spesimen. 

b. Mengukur zona hambat minimun flukonazol terhadap jamur C. albicans dan C. 

non-albicans. 

c. Menghitung persentase sensitifitas jamur C. albicans dan C. non-albicans 

terhadap flukonazol. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah mengetahui sensitivitas jamur C. 

albicans dan C. non-albicans, sehingga jika resisten dapat mencari alternatif 

antijamur, sedangkan untuk penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

dan keterampilan di laboratorium dalam pemeriksaan infeksi oleh jamur Candida. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan 

terutama di bidang mikrobiologi dan sebagai referensi tambahan tentang sensitifitas 
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jamur Candida terhadap flukonazol untuk pembaca terutama mahasiswa dan 

peneliti lain dalam keilmuan yang terkait.  


