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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Superficial mycoses merupakan hal yang lazim terjadi di seluruh 

dunia. Berdasarkan pernyataan para ilmuan St. John's Institute of 

Dermatology London, memperkirakan bahwa mereka akan mempengaruhi 

20% sampai 25% populasi di dunia dan insiden tersebut akan terus 

meningkat. Beberapa spesies yang tersebar di seluruh dunia diantaranya 

Microsporum sp (Ameen, 2010). 

Microsporum sp merupakan bentuk spesies makronidia dan 

mikronidia pada short conidiophores (Ellis, 2005). Microsporum sp 

merupakan jamur yang paling sering sebagai penyebab tinea capitis pada 

beberapa belahan dunia diantaranya Brazil, Eropa tengah dan timur, Asia, 

Afrika, dan Australia (Kelly, 2012). 

Pertumbuhan Microsporum sp lebih mudah berkembang utamanya 

pada negara-negara tropis. Ini dikarenakan faktor seperti panas dan lembab. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki curah hujan tinggi dan 

memiliki tingkat kelembaban yang tinggi pula, yang menyebabkan 

pertumbuhan dermatophytes berlimpah (Rasul et al., 2006). 

Menurut Adiguna MS, insidensi penyakit jamur yang terjadi di 

berbagai rumah sakit pendidikan di Indonesia bervariasi antara          

2,93% - 27,6%. Sebuah penelitian retrospektif yang dilakukan pada 

penderita dermatomikosis yang dirawat di IRNA Penyakit Kulit Dan 

Kelamin RSU Dr. Soetomo Surabaya dalam kurun waktu antara 2 Januari 

1998 sampai dengan 31 Desember 2002. Dari pengamatan selama 5 tahun 

didapatkan 19 penderita dermatomikosis. Kasus terbanyak terjadi pada 

usia antara 15-24 tahun (26,3%), penderita wanita hampir sebanding 

dengan laki-laki(10:9). Dermatomikosis terbanyak ialah Tinea Kapitis, 

Aktinomisetoma, Tinea Kruris et Korporis, Kandidiasis Oral, dan 

Kandidiasis Vulvovaginalis (Budimulja, 2006). Serta penelitian yang 

dilakukan oleh Koksal et al di Dermatology Clinic at Mihrimahsultan 
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Medical Center, Istanbul, Turki menyimpulkan bahwa jamur patogen 

ditemukan pada 5.722 pasien. Dengan sebaran 4.218 (74%) dermatophytes, 

1.196 (21%) Candida sp., 170 (3%) Malassezia furfur, dan 138 (2%) 

dermatophytes diantaranya Trichophyton sp penyebab terbanyak diikuti 

Epidermophyton floccosum dan Microsporum sp (Koksal et al., 2009).  

Banyak usaha yang dilakukan masyarakat untuk mengobati infeksi 

dermatophytes dengan berbagai obat-obatan ataupun menggunakan 

pengobatan herbal. Obat-obatan antifungi saat ini relatif mahal harganya 

dan memiliki efek samping yang cukup besar bila dipakai dalam jangka 

panjang. Disisi lain, pengobatan herbal dalam  pharmacovigilance systems 

perkembangannya sangat meningkat pada penggunaan produk herbal dan 

obat herbal secara global (WHO, 2004). 

Banyak alasan terjadinya peningkatan penggunaan herbal. Alasan 

tersebut berkisar dari daya tarik produk dari „alam‟ dan persepsi bahwa 

produk tersebut „aman‟ (atau paling tidak lebih aman dari pada obat 

konvensional). Persepsi obat herbal akan mempengaruhi sikap terhadap 

produk-produk tersebut. Hal ini dibuktikan oleh aspek-aspek perilaku 

konsumen yang menunjukkan kepercayaan bahwa obat herbal aman secara 

turun temurun (Heinrich, 2009) 

Menurut survey di Amerika Serikat,  sebanyak US$ 17 milyar 

dihabiskan oleh lebih 158 juta masyarakat Amerika sejak tahun 2000 

untuk belanja obat herbal dan terus meningkat sampai sekarang. 

Sedangkan di Jerman, lebih dari 70% masyarakatnya menggunakan  

“natural medicines”, bahkan mereka menggunakan obat herbal sebagai 

pilihan utama untuk mengobati penyakit-penyakit ringan dan gangguan 

kesehatan ringan (WHO, 2004). Negara-negara Asia dan Afrika, 80% 

penduduknya sangat tergantung pada pengobatan tradisional dalam 

perawatan kesehatannya. Negara berkembang, 70% sampai 80% 

penduduknya menggunakan pengobatan altenatif atau pengobatan 

komplementer. Herbal treatments lebih dikenal sebagai pengobatan 

tradisional    dan   sangat    menguntungkan    dalam    pasar   internasional. 
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Berdasarkan survey di Eropa Barat mencapai  US$ 5 Milyar pada tahun 

2003-2004. Di China, penjual obat atau produk herbal mencapai total 

keuntungan US$ 14 Milyar pada tahun 2005. Sedangkan di Brazil 

mencapai  US$ 160 milyar pada tahun 2007 (WHO, 2008). 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dan 

sangat potensi untuk perkembangan obat herbal, bahan herbal tersebut 

relatif lebih murah dan mudah didapat di Indonesia. Salah satu tanaman 

herbal yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi Microsporum sp 

adalah lengkuas (Alpinia Galanga Linn.). 

 Tanaman lengkuas merupakan tanaman obat yang dapat bermanfaat 

sebagai antifungi, yang memiliki kandungan 1% minyak atsiri berwarna 

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

20%-30%, eugenol, kamfer 1 %, seskuiterpen, ä -pinen, galangin, dan 

lain-lain. Eugenol yang terdapat pada rimpang lengkuas (Alpinia galanga 

Linn.) dikenal memiliki efek sebagai antifungi. Salah satu efek obat dari 

eugenol adalah sebagai antiseptik lokal, sedangkan derivat dari eugenol 

dapat bekerja sebagai biocide dan antiseptik. Senyawa lain yang juga 

memiliki efek sebagai antijamur adalah diterpene. Senyawa ini berhasil 

diisolasi dari biji lengkuas (Alpinia galanga Linn.) dan diidentifikasi 

sebagai (E)-8 beta, 17 epoxylabd-12-ene-15, 16-dial (Jirovetz et al., 2003). 

Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa diterpene bekerja dengan cara 

mengubah lipid membran dari Microsporum sp yang berakibat pada 

perubahan permeabilitas membrannya. 

Untuk mendapatkan zat aktif dalam rimpang lengkuas, dapat 

dilakukan dengan cara ekstraksi (De Padua et al., 1999). Untuk 

mendapatkan bahan aktif pada lengkuas dapat dilakukan dengan pelarut   

n-heksana, etil asetat dan metanol.  

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan efektivitas ekstrak 

lengkuas dengan berbagai pelarut seperti n-heksana, etil asetat dan metanol. 

Hasil ekstraksi diharapkan diketahui perbandingan efektivitas pelarut yang 

menyari senyawa antijamur.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat aktivitas antifungi antara fraksi n-heksana, etil 

asetat, dan metanol pada rimpang lengkuas (Alpinia galanga Linn.) secara 

in vitro terhadap Microsporum sp? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas fraksi        

n-heksana, etil asetat, dan metanol pada rimpang lengkuas (Alpinia 

galanga Linn.) secara in vitro terhadap Microsporum sp. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui Kadar Hambat Minimum (KHM) aktivitas 

fraksi n-heksana, etil asetat, dan metanol pada rimpang 

lengkuas (Alpinia galanga Linn.) secara in vitro terhadap 

Microsporum sp. 

2. Untuk mengetahui Kadar Bunuh Minimum (KBM) aktivitas 

fraksi n-heksana, etil asetat, dan metanol pada rimpang 

lengkuas (Alpinia galanga Linn.) secara in vitro terhadap 

Microsporum sp. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Terdapat aktivitas antifungi antara fraksi n-heksana, etil asetat, dan 

metanol pada rimpang lengkuas (Alpinia galanga Linn.) secara in vitro 

terhadap Microsporum sp. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1.   Profesi Farmasi 

1. Memberikan alternatif pengobatan pada pasien dengan infeksi 

Microsporum sp. 

2. meningkatkan peran farmasi sebagai researcher (peneliti) dalam 

bidang eksplorasi dan pemanfaatan bahan alam sebagai bahan 
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obat sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5.2  Masyarakat 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan manfaat ekstrak 

rimpang lengkuas (Alpinia galanga Linn.) dalam kesehatan 

2. memberikan peluang baru bagi masyarakat maupun pihak-

pihak terkait untuk mengembangkan pemanfaatan rimpang 

lengkuas (Alpinia galanga Linn.) dalam dunia bisnis. 
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