
ABSTRAK

Telah  d i lakukan pene l i t ian  un tuk  mengctahu i  perbedaan
akt iv i tas  an t i jamur  in fusa  daun dan bunga Pacar  a i r  berwarna
ungu-merah terhadap jamur Candida albicans penyebab keputihan
dan interaksi antara dua macam bagian tanamatr Pacar air terscbut
dcngan beberapa konsentrasi (600/o, 70c/o, 80o/o, 90/o dan 100%)
serta kesetarlan infusa daun dan bunga Pacar air dengan
pemband ing  ke tokonazo l .

Metode peneli t ian yang digunakan adalah metode si l inder
cup karena sederhana,  cepat  dan has i l  yang d ipero leh  cukup
ba ik ,  ser ta  ser ing  d igunakan pada lab  ora tor ium- labora tor ium
pene l i t i sn .

D igunakan pemband ing  ke tokonazo l ,  karena ke tokonazo l
cukup efekti f  untuk mengobati  keputihan.

Data pcngukuran diameter daerah hambatan pertumbuhan
jamur  Cand ida  a lb icans  (cm)  yang te rukur  dar i  dua macam
bagian tanaman dan konsentrasi infusa dianal isa dengan metode
ana l i s i s  s id i k  ragaa  dua  fak to r ,  sed&ngkan  ana l i s i s  ko re lag i
dan regresi untuk mencari kesetaraan infusa tersebut dengan
pembanditrg ketokonazol.

Dari hasi l  peqcobaan terny&ta ada perbedaan yang nyata
antara  dua macam bag ian  tanam&n te rsebut  sebaga i  sn t i j smur
d iamat i  da r i  d iamete r  daerah  hambatan  per tu rnbuhan  ja rnur
Candida albicans dat ada interaksi antara jenis bagian tanaman
Pacar air dan macam konsentrasi dimana pada perlakuan kombinasi
dua macam bagiaa tanaman Pacar air,  bunga Pacar air berwarna
ungu-merah pada konsentrasi 100% memberikan diameter daerah
hambatan ysng tert inggi.

Hasi l  kesetaraatr infusa bunga Pacar air bcrwarna ungu-
merah dibandingkan dengan larutan pembanding ketokonazol adalah
sebagai berikut :
-  Infusa bunga Pacar air 60./0 $etara

4,8927 tuglml.
- Infusa bunga Pacar air 7 0olo setara

7 ,1865  ug /ml .
- Infusa bunga Pacar air 80olo setata

9 ,6876 ug /ml .
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- Infusa bunga Paoar ai 90Yo setara dengan larutan ketokonazol
12 ,3887  ug /ml .

- Infusa bunga Pacar air 100Vo setara dengan larutan ketokonazol
13,2782 uglml.
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