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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

    : Diteliti 

    : Tidak diteliti 

 
Gambar 2. Kerangka konsep Uji Sensitifitas C. albicans dan C. non-albicans 

terhadap Flukonazol dengan metode difusi cakram 
 

Infeksi oleh jamur Candida 
(Kandidiasis) 

Candida albicans Candida non-albicans 

Pengobatan dengan 
antifungi 

Uji Sensitifitas 

Metode Dilusi 

FlukonazolImidazol Ketokonazol Itrakonazol

Metode Difusi Cakram 

 Sensitif  : ≥ 19 mm 
 Intermediet  : 15 – 18 mm 
 Resisten : ≤ 14 mm 

(CLSI, 2004)
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Keterangan gambar : 

Berdasarkan kerangka konsep tersebut dapat dijelaskan bahwa penyakit 

kandidiasis dapat disebabkan oleh jamur C. albicans dan C. non-albicans. 

Pengobatan terhadap kandisiasis dilakukan dengan terapi menggunakan antifungi. 

Antifungi yang umumnya digunakan adalah flukonazol, ketokonazol, imidazol, 

itrakonazol dan sebagainya. Terapi dengan antifungi sintesis efektif untuk 

pengobatan kandisiasis namun dapat menimbulkan efek samping salah satunya 

adalah munculnya strain Candida yang resisten terhadap obat. Sensitivitas jamur 

C. albicans dan Candida non-albicans terhadap antifungi perlu diuji untuk 

mengetahui gambaran resistensi yang terjadi. Dalam penelitian ini, sensitivitas 

jamur Candida diuji terhadap antifungi flukonazol yang digunakan sebagai 

pengobatan lini pertama terhadap infeksi jamur C. albicans dan C. non-albicans. 

Sehingga ada kemungkinan jamur C. albicans dan C. non-albicans 

mengembangkan katahanan atau menjadi resisten terhadap ketokonazol. Uji 

sensitifitas dilakukan dengan metode difusi cakram untuk mengetahui diameter 

zona hambat minimun yang dihasilkan antifungi flukonazol terhadap pertumbuhan 

jamur C. albicans dan C. non-albicans. Zona hambat mimimum dilihat dari zona 

bening yang terbentuk disekitar cakram antifungi, diukur dalam satuan milimeter 

yang menggambarkan sensitivitas jamur dan dikategorikan menurut CLSI.  

B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel 

Variabel dalam penelitian ini adalah hasil isolasi, sensitifitas jamur C. albicans, 

sensitifitas jamur C. non-albicans, zona hambat minimum flukonazol terhadap 
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jamur C. albicans dan C. non-albicans. Sedangkan variabel yang harus dikontrol 

yaitu umur biakan, jumlah inokulum, ketebalan media, suhu dan waktu inkubasi. 

2. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 1.  
Definisi Operasional Variabel 

 
NO Variabel 

Penelitian 

Definisi Cara Ukur Skala 

1 Candida 

albicans 

 

 

 

 

 

Spesies jamur Candida di 

laboratorium Bakteriologi 

yang memiliki ciri-ciri 

berbentuk sel ragi lonjong, 

menghasilkan blastospora 

dan memiliki kemampuan 

khusus membentuk 

pseudohifa, klamidopora, 

dan germ tube yang 

menjadi ciri spesifik 

Observasi Nominal 

2 Candida non 

-albicans 

Kelompok jamur Candida 

selain Candida albicans di 

laboratorium Bakteriologi 

yang memiliki ciri-ciri 

berbentuk sel ragi lonjong, 

menghasilkan blastospora. 

Beberapa spesies memiliki 

kemampuan khusus 

membentuk pseudohifa 

dan klamidospora. 

Observasi Nominal 
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3 Flukonazol Antifungi golongan azol 

yang digunakan untuk 

pengobatan infeksi oleh 

jamur C. albicans dan 

C.non-albicans, yang 

mengandung zat sebesar 

25 μg produksi Oxoid. 

Observasi Nominal 

4 Zona hambat 

minimum 

pertumbuhan 

Candida 

albicans dan 

Candida non-

albicans  

Diameter zona bening 

disekitar cakram 

flukonazaol yang 

menunjukan aktivitas 

penghambatan terhadap 

pertumbuhan jamur C. 

albicans dan C. non-

albicans 

Jangka 

sorong 

dinyatakan 

dalam 

satuan 

milimeter 

(mm) 

Rasio 

5 Metode 

Difusi cakram

Metode uji sensitivitas 

menggunakan disk anti 

fungi flukonazol 25 μg 

yang diletakkan pada 

permukaan media MHA 

yang mengandung 2 % 

Glukosa dan 0.5 μg/mL 

metilen blue yang telah 

ditanami masing-masing 

oleh jamur C. albicans dan 

C. non-albicans. Media 

diinkubasi kemudian 

ditentukan zona hambat 

minimum.  

Observasi Nominal 
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