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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Penyakit infeksi kulit terutama di negara tropis masih merupakan 

permasalahan yang menuntut perhatian besar, bahkan tahun 2006 dilaporkan 

merupakan penyakit penyebab kematian terbesar di dunia (Khairul, 2009) 

Perkembangan infeksi jamur di negara tropis seperti  Indonesia yang paling 

banyak disebabkan oleh udara yang lembab,  sanitasi yang kurang serta 

lingkungan yang padat penduduk. Diantara beberapa jamur yang dapat 

menyebabkan infeksi, salah satunya adalah Candida albicans yang juga 

merupakan flora normal, namun dalam keadaan predisposisi dapat menyebabkan 

infkesi seperti kandidiasis kulit dan kandidiasis vulvovaginitis. Lebih dari 150 

spesies Candida telah diidentifikasi, sebanyak  paling sedikit 70 % infeksi 

candida pada manusia disebabkan oleh candida albicans, sisanya disebabkan oleh 

c.tropicalis, c.parapsilosos, c.guillermondii,c.druzei dan beberapa spesies candida 

yang lebih jarang. (Maria Magdalena, 2009) 

Candida albicans adalah spesies Candida yang secara normal ditemukan di 

mulut, temggorokan, usus  dan kulit laki-laki dan perempuan.  Candida albicans 

adalah spesies penyebab pada lebih dari 80% kasus infeksi pada genitalia  laki-

laki maupun perempuan. ( Price, 2006) 

Kandidiasis merupakan penyakit jamur teratas di antara penyakit jamur 

lainnya hingga saat ini. Penyebab utama infeksi ini umumnya adalah Candida 

albicans (C. albicans). Jamur ini dapat menginfeksi semua organ tubuh manusia, 

dapat ditemukan pada semua golongan umur, baik pria maupun wanita. Jamur ini 

dikenal sebagai organisme komensal di saluran pencernaan dan mukokutan, sering 

ditemukan di kotoran di bawah kuku orang normal. Jamur ini juga dikenal sebagai 

jamur oportunis. (Conny Riana, 2006) 
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Infeksi kandida dapat terjadi,  apabila ada faktor predisposisi baik endogen 

maupun eksogen. yang termasuk faktor endogen antara lain perubahan fisiologik 

yang mana tercakup didalamnya adalah: kehamilan (karena perubahan pH dalam 

vagina), kegemukan (karena banyak keringat), endokrinopati, dan penyakit 

kronik.  (Abdullah,2009) 

Infeksi ini ditandai dengan gejala utama , rasa panas pada daerah vagina, 

dan rasa gatal. Gambaran klinis lainnya adalah keputihan yang tidak berbau atau 

berbau asam.  kandida pada mulut atau thrush tampak sebagai lapisan putih di 

lidah,kadang disertai bercak di sudut mulut yang mengalami maserasi dan retak-

retak. (Price 2006) 

Penyakit yang disebabkan oleh jamur tidak begitu berbahaya, tetapi 

pengobatan efektif menggunakan obat-obatan antijamur yang beredar saat ini 

sudah banyak yang resisten oleh mikroba tertentu, Pencarian obat baru yang bisa 

mengontrol mikroba penyebab penyakit pada kulit dan rambut sangat diperlukan. 

Penggunaan bahan alami untuk mengobati penyakit telah banyak dilakukan oleh 

masyarakat dunia karena keamanannya. (Hernani, 2010) 

Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia sudah mengenal dan memakai 

tumbuhan berkhasiat obat sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah 

kesehatan yang dihadapi. Hal ini telah dilakukan jauh sebelum pelayanan 

kesehatan formal  menyentuh masyarakat. Salah satu tumbuhan yang telah lama 

dipergunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan obat-obatan adalah 

lengkuas (Alpinia galanga). Tumbuhan lengkuas sering dipergunakan sebagai 

obat penyakit perut, kudis, panu, dan menghilangkan bau mulut. Tumbuhan 

lengkuas juga dipergunakan sebagai bumbu masak untuk menambah aroma dan 

citarasa pada makanan. Dari hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, 

ditemukan bahwa tumbuhan lengkuas mengandung golongan senyawa flavonoid, 

fenol dan terpenoid. 

Eugenol yang terkandung dalam rimpang lengkuas diketahui mempunyai 

efek sebagai antijamur. Golongan senyawa-senyawa ini sering dipergunakan 

sebagai bahan dasar obat-obatan modern. Sebagai contoh, senyawa terpenoid 

asetoksicavikol asetat, merupakan senyawa yang bersifat antitumor dari tumbuhan 

lengkuas. (Yuharmen, 2002).  
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Khasiatnya yang sudah dibuktikan secara ilmiah melalui berbagai penelitian 

adalah sebagai anti jamur. Secara tradisional dari sejak zaman dahulu kala, 

parutan rimpang lengkuas kerap digunakan sebagai obat penyakit kulit, terutama 

yang disebabkan oleh jamur, seperti panu, kurap, eksim, jerawat, koreng, bisul, 

dan sebagainya.  Rimpang lengkuas mengandung lebih kurang 1 % minyak atsiri 

berwarna kuning kehijauan yang terutama terdiri dari metil-sinamat 48 %, sineol 

20 % - 30 %, eugenol, kamfer 1 %, seskuiterpen, galangin, dan lain-lain. Selain 

itu rimpang juga mengandung resin yang disebut galangol, kristal berwarna 

kuning yang disebut kaemferida dan galangin, kadinen, heksabidrokadalen hidrat, 

kuersetin, amilum, beberapa senyawa flavonoid, dan lain-lain. Minyak lengkuas 

(Oleum galanga) sering ditambahkan sebagai aroma dalam pembuatan minuman 

keras dan bir. Oleum galanga juga bersifat insektisida.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh  Silvina dengan pemeriksaan 

menggunakan uji media Sabouraud Dextrose Agar (SDA) dari penderita 

kandidiasis vaginalis berdasarkan pemeriksaan klinis dan pewarnaan gram  yang 

menggunakan ekstrak dari rimpang lengkuas yang mengandung senyawa berupa 

minyak atsiri dimana beberapa komponen pentingnya yang berhubungan dengan 

antifungi telah diketahui yaitu antara lain eugenol dan diterpene yang mampu 

mengurangi pertumbuhan Candida albicans pada media sabouraud dextrose agar 

.dibandingkan dengan aktivitas dari obat anti jamur. (Silvina,2006) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Natawirya tahun 1987 ekstrak 

air lengkuas dengan konsentrasi 1,2 % atau lebih pada Nutrein Broth dapat 

bersifat fungistatik pada pertumbuhan Candida. Senyawa diterpen yang diisolasi 

dari rimpang Alpinia galangal dapat berfungsi sebagai antimikroba pada jamur 

Candida albicans. 

Prosedur klasik untuk memperoleh kandungan senyawa organik dari 

jaringan tumbuhan kering ialah dengan mengekstraksi sinambung serbuk bahan 

dengan alat  soxhlet dengan menggunakan sederetan pelarut secara berganti-ganti. 

Prinsip ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan 

senyawa non polar dalam senyawa non polar. Secara umum ekstraksi dilakukan 

secara berturut-turut mulai dengan pelarut non polar (n-heksan), lalu pelarut 

kepolarannya menengah (diklor metan atau etilasetat) kemudian pelarut bersifat 
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polar (metanol atau etanol). Dalam penelitian ini digunakan tiga macam fraksi 

yaitu, metanol, etil asetat dan n-heksana. Hal ini dilakukan untuk memisahkan 

kandungan zat kimia yang terdapat dalam tanaman uji dimana masing-masing dari 

zat kimia terkandung bisa saja memiliki kelarutan yang berbeda pada tiap pelarut, 

sehingga fraksi-fraksi yang dibuat adalah yang telah mengandung zat kimia yang 

aktif.  

Hasil penelitian-penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah 

satu acuan terdapatnya suatu aktivitas antijamur pada tanaman lengkuas bukan 

hanya berdasarkan empiris naun juga  yang telah dibuktikan melalui penelitian 

secara ilmiah. Dalam rangka usaha pengembangan dan pemanfaatan obat 

tradisional yang telah digunakan secara luas oleh masyarakat, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk pendayagunaan potensi sumber daya alam. Oleh 

karena itu untuk mengetahui aktivitas biologis dari senyawa terpenoid, fenolik, 

flavonoid dan minyak atsiri tumbuhan lengkuas, dalam penelitian ini akan diuji 

aktivitas anti jamur.  
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah : 

Adakah aktivitas antijamur fraksi n-heksana, etil asetat dan metanol 

rimpang Lengkuas (Alpinia galangal L) terhadap pertumbuhan Candida 

albicans? 

1.3       Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui adanya efek antijamur dari fraksi n-heksana,etil asetat 

dan metanol ekstrak rimpang Lengkuas (Alpinia galangal L) pada 

pertumbuhan Candida albicans. 

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada latar 

belakang  maka dapat dibuat hipotesis bahwa :  

Fraksi n-heksana, etil asetat dan metanol memiliki aktivitas antijamur 

terhadap pertumbuhan Candida albicans. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

Memberikan pengetahuan pada mahasiswa dalam bidang akademik terkait 

pemanfaatan lengkuas terhadap anti jamur, ditinjau dari bahan aktif yang 

dikandung oleh  tanaman tersebut serta pelarut yang sesuai digunakan 

untuk memisahkan kandungan bahan aktif dari tanaman obat. 

 

 

 

 


