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ABSTRACT 

Dandruff  is an abnormally scalp which characterized by flaking and itching. It caused 

by several factors, one of it is dermatophytes fungi. Watermelon and mangosteen 

epicarp have phytochemical compound which is potentially used as antioxidant, 

antibacterial and antifungal. This study aimed to test the ability of phytochemical 

compound in watermelon and mangosteen epicarp againts Microsporum canis fungi 

from dandruff sufferers. Watermelon and mangosteen epicarp were processed for dry 

and fresh extracts. Each extract was dissolved with 3 different solvent, e.g: aquabides, 

heated aquabides and alcohol. Azole antibiotics (ketoconazole 1%, itraconazole 1%, and 

griseofulvin 1%) were used as control. Antifungal activity was tested using paper disc 

method. The result indicated that both of fresh or dry extract of watermelon and 

magosteen epicarp were not potentially inhibits Microsporum canis. Ketoconazole 1% 

has moderate activity againts Microsporum canis with inhibition zone diameter was 

22,875 mm, and followed by itrakonazole 1% (13,17 mm). The test of griseofulvin 

againts Microsporum canis showed that this antibiotic was unable to inhibit 

Microsporum canis. 

Keyword: Fungi caused dandruff, epicarp mangosteen, epicarp watermelon, 

Microsporum canis 

 

ABSTRAK 

Ketombe merupakan suatu kelainan pada kulit kepala yang ditandai dengan 

pengelupasan serta rasa gatal berlebihan. Ketombe dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah jamur Dermatophyta. Kulit semangka dan manggis 

memiliki senyawa fitokimia yang berpotensi sebagai antioksidan, antibakteri dan 

antijamur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan senyawa kimia pada kulit 

semangka dan manggis dalam menghambat jamur Microsporum canis dari penderita 

ketombe. Kulit semangka dan manggis diproses menjadi ekstrak segar dan kering 

Ekstrak dilarutkan dengan 3 pelarut yang berbeda yaitu akuabides, akuabides panas dan 

alkohol. Antibiotik golongan azol (ketokonazole 1%, itrakonazole 1%, and griseofulvin 
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1%) digunakan sebagai kontrol. Aktivitas antifungal di uji menggunakan metode kertas 

cakram. Hasil penelitian menunjukkan, baik ekstrak segar maupun ekstrak kering kulit 

semangka dan manggis tidak berpotensi dalam menghambat pertumbuhan Microsporum 

canis. Pemberian ketokonazol 1% memiliki aktivitas sedang dengan zona hambat 

22,875 mm, diikuti itrakonazol 1% sebesar 13,17 mm tetapi griseofulvin tidak dapat 

menghambat Microsporum canis. 

Kata kunci: Jamur penyebab ketombe, Kulit manggis, Kulit semangka, Microsporum 

canis 

 

PENDAHULUAN 

Ketombe merupakan salah satu 

kelainan pada kulit kepala, yang 

ditandai dengan pengelupasan 

berlebihan disertai dengan rasa gatal 

dan kerontokan rambut (Ackerman & 

Kligman 1969). Penyebab utama 

berkembangnya ketombe pada kulit 
kepala adalah kondisi kulit kepala yang 

abnormal. Iklim tropis di Indonesia 

merupakan faktor pendukung 

berkembangnya jamur pada kulit kepala 

yang kotor akibat keringat. Jamur yang 

sering menginfeksi kulit kepala adalah 

jamur dermatofita, yaitu jamur yang 

menggunakan keratin sebagai sumber 

nutrisinya. Tiga genus yang tergolong 

kedalam jamur jenis dermatofita ini 

adalah Epidermophyton, Trichophyton 

dan Microsporum (Gandjar et al. 2006) 

Selama ini, penderita ketombe 

sering menggunakan obat anti ketombe 

sintetis yang mengandung bahan kimia 

seperti golongan azol (itrakonazol, 

fllukonazol dan ketokonazol), namun 

pemakaiannya dalam waktu yang lama 

dapat membahayakan kesehatan karena 

obat golongan azol berspektrum luas 

(Heels et al. 1982). Beberapa efek 

samping yang timbul akibat 

mengkonsumsi obat ini yaitu 

hipersensitivitas, agranulositas, 

hepatotoksik, trombositopenia dan efek 

pada sistem saraf pusat. Selain itu, obat 

sintesis seperti Griseofulvin mulai 

mengalami resistensi terhadap jamur 

dermatofita (Rogers 2006) 

Efek samping yang terkandung 

dalam bahan antijamur sintetis 
mendorong munculnya pemikiran untuk 

mendapatkan bahan antijamur alami, 

karena lebih aman apabila 

pemakaiannya sesuai dengan dosis yang 

ditentukan (Savitri 2010). Salah satu 

tanaman yang saat ini memiliki potensi 

untuk dijadikan sebagai bahan 

antimikroba adalah manggis dan 

semangka. 

Manggis merupakan salah satu 

tanaman hortikultura yang terdapat di 

Asia Tenggara. Kulit buah manggis 

mengandung berbagai aktifitas 

farmakologi. Salah satu senyawa utama 

yang terkandung dalam kulit buah 

manggis adalah golongan xanthon. 

Kajian mengenai kandungan xanthon 

dan derivatnya terbukti memiliki 

aktivitas antimikroba, karena senyawa 

xanthon mengandung gugus karbonil. 

Menurut Kencana (2010), fraksi ekstrak 

metanol kulit buah manggis 

menunjukkan aktivitas antimikroba 
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terhadap Leuconostoc mesenteroides 

dan Lactobacillus plantarum.  

Selain manggis salah satu 

tanaman budidaya yang dimanfaatkan 

buahnya adalah semangka. Menurut 

Braide (2012), ekstrak biji semangka 

memiliki kandungan alkaloid, 

flavonoid, saponin dan tannin yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Eschericia coli, 

Klebsiella pneumonia dan Bacillus 

cereus. Beberapa negara seperti 

Amerika Selatan, Rusia, Ukraina, 

Rumania, Bulgaria, dan Arab 

menjadikan kulit buah semangka 

sebagai masker dengan cara dihaluskan 

dan ditempel pada wajah atau digosok-

gosok pada kulit kepala untuk 

menghilangkan ketombe dan membuat 

rambut lebih berkilau (Anonim 2012). 

Beberapa penelitian yang 

dilakukan telah membuktikan kulit 

manggis dan semangka memiliki 

aktivitas dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri. Menurut Sholihah 

et al. (2015) ekstrak kering kulit 

semangka menggunakan pelarut 

aquabides panas dapat menghambat 

jamur Trichophyton mentagropytes. 

Namun aktivitasnya dalam menghambat 

pertumbuhan jamur penyebab ketombe 

belum banyak diketahui sehingga perlu 

diketahui potensi dari kulit buah 

manggis dan semangka sebagai 

antifungi penyebab ketombe. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini dilaksanakan pada 

bulan Desember 2014 sampai dengan 

Mei 2015. Sampel jamur diambil dari 

penderita ketombe, isolasi dan 

pengujian efektivitas dilakukan di 

Laboratorium Mikrobiologi dan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Jurusan Biologi, 

Universitas Riau, Pekanbaru 

a. Pengambilan Sampel dan 

Pemeriksaan Jamur Penyebab 

Ketombe 

Sampel yang digunakan untuk 

memeriksa jamur penyebab ketombe 

adalah ketombe dan rambut dari 

penderita. Bagian kulit kepala diambil 

menggunakan scalpel, dan rambut 

diambil melalui rambut yang rontok. 

Sampel diletakkan di atas kaca preparat, 

kemudian ditetesi larutan laktofenol dan 

diperiksa secara mikroskopik. Sampel 

serpihan kulit kepala dibiarkan selama 

15-30 menit, sedangkan untuk sampel 

rambut dibiarkan selama 60-120 menit. 

Preparat dipanaskan diatas nyala api 

agar larutan laktofenol tidak 

mengkristal. Preparat ditutup dengan 

kaca penutup kemudian diamati di 

bawah mikroskop (Gandjar 2006). Uji 

dianggap positif apabila ditemukan hifa 

atau makrokonidia pada ketombe. 

b.  Isolasi Jamur Penyebab Ketombe 

Potongan kecil sampel berupa kulit 

kepala atau rambut ditabur di atas 

permukaan medium SDA. Kultur 

diinkubasi selama 2-8 minggu pada 

suhu ruang. Koloni yang telah 

bersporulasi diambil menggunakan ose 

steril kmudian dipindahkan ke medium 

yang baru. Koloni dipindahkan 

beberapa kali agar diperoleh kultur 

murni (Gandjar 2006) 
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c. Identifikasi Jamur Penyebab 

Ketombe 

Koloni murni jamur yang telah 

bersporulasi diambil miseliumnya, 

kemudian diletakkan diatas kaca 

preaparat. Sampel ditetesi larutan 

laktofenol dan ditutup dengan kaca 

penutup. Kemudian diamati morfologi 

jamur secara makroskopis dan 

mikroskopis dibawah mikroskop 

(Gandjar 2006). Pengamatan secara 

makroskopis dapat dilakukan dengan 

melihat pertumbuhan koloni jamur. 

Pengamatan secara mikroskopik dapat 

dilakukan dengan slide culture. Kultur 

yang telah berumur 3 hari sampai 

bersporulasi diamati di bawah 

mikroskop. 

d. Pembuatan Inokulum Jamur 

Penyebab Ketombe 

Jumlah inokulum jamur penyebab 

ketombe dapat ditentukan dengan 

menggunakan metode plate count pada 

medium SDA (Sabaroud Dextrose 

Agar). Biakan murni yang terdapat 

dalam tabung reaksi dikerik dan 

dimasukkan kedalam 9 ml larutan NaCl, 

kemudian dilakukan pengenceran dari 

10-1 hingga 10-6 dan divortex hingga 

homogen. Suspensi jamur diambil 1 ml 

dari pengenceran 10-6 kemudian dituang 

kedalam cawan petri kosong, setelah itu 

di tambahkan medium SDA dan 

dibiarkan hingga memadat. Kultur 

diinkubasi selama 3 hari pada suhu 

ruang dan dihitung jumlah koloni jamur 

yang tumbuh. Jumlah populasi jamur 

dihitung dengan rumus (Wirawan et al. 

2014) 

a. Pj =Jk x 1/Fp 
b. Keterangan: 

c. Pj= Populasi Jamur 

d. Jk= Jumlah Koloni 

e. Fp= Faktor Pengenceran 

e. Pembuatan Ekstrak Kulit Buah 

Semangka dan Manggis 

Kulit buah semangka dan manggis 

dibersihkan dengan menggunakan air 

mengalir, kemudian dipotong tipis dan 

dijemur sampai kering. Sampel yang 

telah kering dihaluskan dengan 

menggunakan blender kemudian 

diambil serbuknya. Ekstrak kering kulit 

buah semangka dan manggis yang 

digunakan untuk uji terhadap jamur 

penyebab ketombe diambil dari 

beberapa konsentrasi, yaitu konsentrasi 

10% dan 20%. Konsentrasi 10% dan 

20% dibuat dengan cara melarutkan 

masing-masing bubuk kering semangka 

maupun manggis sebanyak 10 gram dan 

20 gram kedalam 100 ml akuabides 

panas dan akuabides dingin. Setelah itu, 

larutan dibiarkan 3 jam kemudian 

disaring dan disterilisasi menggunakan 

membran filter 0,45 µm. 

Ekstrak segar kulit buah semangka 

dan manggis yang digunakan untuk uji 

terhadap jamur penyebab ketombe 

diambil dengan konsentrasi yang 

berbeda yaitu 40% dan 80%. Ekstrak 

segar semangka dan manggis dengan 

konsentrasi 40% dan 80% dibuat 

dengan cara masing-masing 40 gram 

dan 80 gram sampel dilarutkan kedalam 

aquabides dan aquabides panas, 

kemudian di sterilisasi menggunakan 

membran filter berukuran 0,45 µm. 
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f. Uji Aktivitas Antifungal Ekstrak 

Kering dan Segar Kulit Buah 

Semangka dan Manggis 

Terhadap Jamur Penyebab 

Ketombe 

Inokulum jamur penyebab ketombe 

diambil 10-6 CFU/m2, kemudian 

dimasukkan kedalam cawan petri steril. 

Setelah itu, dimasukkan medium SDA 

secara pour plate. Cawan petri digoyang 

perlahan agar medium dan inokulum 

homogen dan dibiarkan memadat. Pada 

permukaan medium SDA diletakkan 3 

buah kertas cakram yang telah ditetesi 

ekstrak kulit manggis maupun 

semangka sebanyak 50 µl untuk tiap 

konsentrasi. Kultur diinkubasi pada 

suhu  ruang selama 3-5 hari. Adanya 

aktivitas antifungi dapat dilihat apabila 

terbentuk zona bening. Hal yang sama 

dilakukan pada kontrol positif 

menggunakan ketokonazol 1%, 

itrakonazol 1% dan griseofulvin 1%.  

g. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil 

isolasi jamur akan dianalisis secara 

deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk 

gambar. Data yang diperoleh dari hasil 

pemeriksaan terbentuknya zona hambat 

akan dianalisis menggunakan one way 

annova. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pemeriksaan Jamur Penyebab 

Ketombe 

Pemeriksaan secara langsung jamur 

penyebab ketombe bertujuan untuk 

memastikan penderita positif terinfeksi 

oleh jamur, seperti yang terlihat pada 

Gambar 1. Pada gambar dapat dilihat 

adanya makrokonidia jamur yang 

menempel pada ketombe. Hal ini 

membuktikan bahwa penderita positif 

telah terinfeksi oleh jamur. Pemeriksaan 

ketombe secara langsung pada 

penelitian ini mengacu kepada 

penelitian yang dilakukan oleh Buruiana 

et al. 2012, yang melakukan 

pemeriksaan secara langsung pada 

rambut penderita Tinea capitis yang 

disebabkan oleh jamur Microsporum 

canis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Uji positif ketombe yang 

terinfeksi jamur pada 

perbesaran 40x (A): 

ketombe dan (B) 

makrokonidia jamur yang 

menempel pada ketombe 

b. Isolasi dan Identifikasi Jamur 

Penyebab Ketombe 

Isolasi jamur penyebab ketombe 

pada penelitian ini menggunakan 

sampel rambut dan ketombe yang 

diambil dari beberapa orang penderita 

ketombe. Ada dua jenis jamur penyebab 

ketombe yang berhasil diidentifikasi, 

yang kemudian diberi kode MLK 1 dan 

MLK 2. Isolat yang digunakan untuk uji 

aktivitas adalah isolat yang positif 

menginfeksi penderita ketombe. 

Secara makroskopis (Gambar 2) 

baik isolat dengan kode MLK 1 maupun 

MLK 2 yang tumbuh pada medium 

SDA tampak berwarna putih, koloni 

berbentuk filamentous dan tepian koloni 

A 

B 
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berbentuk filiform. Berdasarkan 

karakter mikroskopis, jamur ini 

memiliki hifa dengan banyak septa, hifa 

transparan atau tidak berwarna dan 

pigmentasi hifa hialin. Jamur ini 

memiliki mikrokonidia dan 

makrokonidia. Mikrokonodia berbentuk 

bulat dan berjumlah sangat banyak dan 

makrokonidia berdinding tebal dan 

kasar. Menururt Larone (2002) karakter 

yang diperoleh pada kedua isolat yaitu 

MLK1 dan MLK2 menunjukkan bahwa 

jamur ini termasuk ke dalam genus 

Microsporum spp. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Koloni Microsporum canis 

pada hari ke 11 (A) 

permukaan pada SDA (B) 

sebalik koloni pada SDA 

(C) permukaan pada PDA 

dan (D) sebalik koloni 

pada PDA 

b.1 Microsporum canis 

Koloni jamur dengan kode isolat 

MLK 1, pada medium Sabaroud 

Dextrose Agar tampak kompak, 

terdapat garis-garis radial, elevasi rata 

dan terdapat tetesan eksudat berwarna 

bening. Sebalik koloni berwarna putih 

dan tidak terdapat lingkaran konsentris. 

Pada medium PDA koloni berwarna 

putih tidak kompak, elevasi berbentuk 

umbonate, tidak terdapat garis-garis 

radial. Sebalik koloni berwarna orange 

terang dan terdapat lingkaran konsentris 

seperti yang terlihat pada Gambar 2. 

Berdasarkan karakter morfologi di atas, 

jamur dengan kode isolat MLK1 

merupakan spesies dari Microsporum 

canis. 

Karakter-karakter yang diperoleh 

pada penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Pal 

(2013), yang memeriksa bagian kulit 

kepala dan rambut penderita Ringworm. 

Hasil identifikasi memperlihatkan, 

koloni yang tumbuh pada medium SDA 

tampak berwarna putih dan sebalik 

koloni berwarna kuning terang atau 

orange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Karakter mikroskopis  Micr- 

osporum canis pada 

perbesaran 40x (A) Hifa 

jamur (B) Makrokonidia 

Jamur dan (C) Mikrokonidia 

Jamur 

Karakter mikroskopis Microsporum 

canis dapat dilihat pada Gambar 3. 

Mikrokonidia Microsporum canis 

terletak lateral pada hifa sedangkan 

makrokonidia menempel  pada ujung 

hifa. Makrokonidia berdinding tebal dan 

permukaannya kasar, berbentuk spindle 

shaped dan kedua ujung terlihat 

runcing. Menurut Larone (2002) 

Microsporum canis memiliki sekat lebih 

dari 6 kompartemen, dengan ukuran 10-

A 

B 

C 

C 

A B 

D 



 
Repository FMIPA  7 
 

25 x 35-110 µm.  Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pal (2013), yang menyebutkan 

bahwa makrokonidia berbentuk spindel 

shaped dan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lakshmipathy et al. 

(2010) juga menunjukkan hasil yang 

sama dengan penelitian ini, yaitu 

makrokonidia berdinding tebal dan 

kasar. 

b.2  Microsporum nanum 

Isolat MLK 2 yang tumbuh pada 

medium SDA terlihat tidak kompak, 

tipis, bertepung, elevasi raised, tidak 

terdapat tetes-tetes eksudat dan tidak 

terdapat garis-garis radial. Sebalik 

koloni berwarna kuning dan tidak ada 

lingkaran konsentris seperti yang 

terlihat pada Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Koloni Microsporum nanum 

pada hari ke 11 (A) 

permukaan pada SDA (B) 

sebalik koloni pada SDA 

(C) permukaan pada PDA 

dan (D) sebalik pada PDA 

Karakter-karakter yang dtemukan 

pada penelitian ini sesuai Granholm 

(2007), yang menyebutkan bahwa 

koloni seperti kapas atau bertepung atau 

seperti kulit lunak dan mungkin berbulu 

dangkal Pada medium PDA, koloni 

sangat tipis, elevasi flat, tidak terdapat 

garis-garis radial dan tidak terdapat 

tetes-tetes eksudat. Sebalik koloni 

berwarna putih tanpa lingkaran 

konsentris. 

Berdasarkan pengamatan secara 

mikroskopis jamur ini memiliki hifa 

yang tebal, transparan dan tidak 

berwarna. Jamur ini memiliki 

makrokonidia yang berlimpah, 

berbentuk bulat telur dengan dinding 

yang tipis dan tampak menempel 

disepanjang hifa seperti yang terlihat 

pada Gambar 5. 

Mikrokonidia yang ditemukan 

sangat sedikit dan memiliki dinding 

yang tipis, terletak pada bagian ujung 

atau pinggir-pinggir hifa. Karakter 

mikroskopis yang ditemukan pada 

penelitian ini sesuai dengan Granholm 

(2007), yang menyebutkan bahwa 

makrokonidia berbentuk seperti buah 

pear atau telur dan mikrokonidia 

berukuran sangat kecil. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Karakter Mikroskopis 

Microsporum nanum 

pada perbesaran 40x 

(A) Hifa Jamur (B) 

Mikrokonidia dan (C) 

Makrokonidia Jamur 

  

A 

B 

C 

A B 

C D 
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c. Uji aktivitas antifungi ekstrak 

kulit buah semangka dan 

manggis terhadap jamur 

penyebab ketombe 

Uji aktivitas antifungi ekstrak kulit 

semangka dan manggis, baik ekstrak 

segar maupun ekstrak kering tidak dapat 

menghambat pertumbuhan 

Microsporum canis. Hal ini ditandai 

dengan tidak terbentuknya zona hambat 

disekitar paper disk. Pemberian ekstrak 

segar tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan jamur, bahkan paper disk 

yang ditetesi ekstrak ditumbuhi oleh 

jamur. Namun pemberian ekstrak kering 

menggunakan akuabides panas, terjadi 

perubahan warna koloni menjadi 

kecokelatan dan koloni lebih tipis 

disekitar paper disk seperti yang terlihat 

pada Gambar 6. Hal ini menunjukkan 

bahwa, akuabides panas mampu 

melarutkan senyawa fenolik sehingga 

ekstrak mampu berdifusi ke dalam 

medium. Namun, pemberian ekstrak 

hanya bersifat mengganggu 

pertumbuhan jamur tersebut. Berbeda 

halnya dengan pemberian ekstrak 

dengan pelarut akuabides dingin dan 

alkohol. Pemberian kedua ekstrak tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan 

jamur. Namun, paper disk yang ditetesi 

ekstrak dingin tidak ditumbuhi oleh 

jamur sedangkan paper disk yang diberi 

ekstrak menggunakan pelarut alkohol 

ditumbuhi oleh jamur. 

Pemberian ekstrak manggis jauh 

lebih baik dari pada ekstrak semangka 

(Gambar 6), hal ini ditandai dengan 

perubahan warna disekitar paper disk 

yang ditetesi ekstrak manggis lebih 

besar dibandingkan dengan ekstrak 

semangka. Pemberian ekstrak kering 

dengan konsentrasi 10% lebih baik 

dibandingkan dengan ekstrak 20%, baik 

ekstrak semangka maupun ekstrak 

manggis. Hal ini dikarenakan ekstrak 

dengan konsentrasi yang tinggi lebih 

pekat, sehingga sulit untuk berdifusi 

kedalam medium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Uji Aktivitas Antifungi Ekst- 

rak Kering Semangka Dan 

Manggis pada konsentrasi 

10% (A) Ekstrak Kering 

Manggis dan (B) Ekstrak 

Kering Semangka dan  (C) 

Ekstrak Kering Semangka 

Ekstrak manggis dan semangka 

tidak mampu menghambat 

Microsporum canis, namun pada 

penelitian Sholihah et al. (2015), 

pemberian ekstrak kering semangka 

dengan konsentrasi 20% dan ektrak 

kering manggis dengan konsentrasi 10% 

dapat menghambat jamur Trychophyton 

mentagrophytes. Hal ini membuktikan 

bahwa ekstrak kering semangka dan 

manggis tidak berspektrum luas, artinya 

ekstrak hanya berpotensi terhadap jenis 

jamur tertentu. 

KESIMPULAN 

Jamur penyebab ketombe yang 

berhasil diisolasi adalah Microsporum 

A B 

C 
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canis dan Microsporum nanum. Uji 

aktivitas antifungi terhadap 

Microsporum canis, baik ekstrak segar 

maupun ekstrak kering kulit semangka 

dan manggis tidak berpotensi dalam 

menghambat pertumbuhan jamur. 

Pemberian ketokonazol 1% dapat 

menghambat Microsporum canis 

dengan zona hambat 22,875 mm, diikuti 

itrakonazol 1% sebesar 13,17 mm. 

Pemberian griseofulvin tidak dapat 

menghambat Microsporum canis. 
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