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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Candida albicans adalah flora normal pada membran mukosa rongga mulut, 

saluran pernafasan, saluran pencernaan dan organ genitalia perempuan (Kim, 2011). 

Candida albicans merupakan mikroorganisme yang paling umum ditemukan  pada 

orang sehat, serta jamur pathogen yang paling umum yang dapat menyebabkan 

infeksi mematikan terutama dikelompok beresiko tinggi seperti pada pasien yang 

memiliki imunitas lemah (Cheng, 2012). 

Infeksi Candida pertama kali didapatkan di dalam mulut dan lebih dikenal 

sebagai Trush yang dilaporkan oleh Francois Valleix (1836). Langerbach (1839) 

kemudian meniliti dan menemukan jamur penyebab trush tersebut, yang kemudian 

organisme ini diberi nama Candida oleh Berhout (1923). Lebih dari 150 jenis 

Candida telah di identifikasi dan paling sedikit sebanyak 70 persen infeksi candida 

pada manusia disebabkan oleh Candida albicans, sisanya disebabkan oleh Candida 

tropicalis, Candida parapsilosis, Candida guillermondii, Candida kruzei dan 

beberapa spesies Candida yang lebih jarang (Simatupang, 2009).  

Candida albicans adalah jamur yang paling ganas diantara spesies Candida 

yang lain, dapat menyebabkan beberapa bentuk kandidiasis pada manusia 

(Mahmoudabadi et al, 2010). Candida albicans umumnya terletak di mukosa mulut, 

vagina, dan saluran pencernaan manusia sebagai salah satu organism komensal. Hal 

ini menyebabkan infeksi opurtunistik pada pasien dengan kondisi imunnya tertekan 

atau lemah dan jarang menyebabkan morbilitas dan mortalitas. Hal ini juga yang 

menyebabkan berbagai infeksi yang berkisar dari kandidiasis mukosa kemudian 

disebarluaskan menjadi kandidiasis yang mengancam jiwa (Bhavan, 2010). Candida 

dapat menginvasi dalam aliran darah, menyebabkan tromboflebetis, endokarditis, atau 

infeksi pada organ-organ lain bila dimasukkan secara intravena seperti melalui 
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penggunaan kateter, jarum, hiperalimentasi, penyalahgunaan narkotika dan 

sebagainya (Simatupang, 2009). 

Diperkirakan sekitar 75% dari semua wanita mengalami kandidiasis 

vulvovaginal setidaknya satu kali dalam seumur hidup mereka, dengan 40-50% 

mengalami setidaknya satu kali tambahan infeksi, dan sebagian kecil wanita (5-8%) 

mengalami hingga empat kali secara berulang dalam satu tahun. Infeksi mulut yang 

diakibatkan oleh Candida disebut kandidiasis oral, infeksi ini terutama disebabkan 

oleh Candida albicans dan dapat mempengaruhi esophagus seseorang yang memiliki 

disfungsi system imun adaptif (Mayer, 2013). 

Diagnosis infeksi masih menjadi tantangan besar. Salah satu alasan utama 

untuk peningkatan infeksi Candida adalah pengembangan strain resisten terhadap 

obat azole, seperti flukonazol digunakan dalam pencegahan dan pengobatan 

kandidiasis (Bhavan et al, 2010). Selama ini penyakit infeksi diatasi dengan 

menggunakan antibiotika. Penggunaan antibotika yang tidak rasional bisa membuat 

mikroba pathogen menjadi resisten dan kemunculan mikroba resisten inilah yang 

menjadi penyebab utama kegagalan pengobatan infeksi. Oleh sebab itu diperlukan 

alternatif lain untuk mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan senyawa-senyawa 

aktif antifungi dari tanaman (Adila et al, 2013). 

Perkembangan resistensi obat di pathogen manusia terhadap antibiotika yang 

umum digunakan membuat perlu adanya pencarian bahan untuk antifungi baru dari 

sumber yang lain. Skrining tanaman obat dan fitokimia sebagai antifungi sangat 

penting dilakukan untuk menemukan senyawa baru yang berpotensi untuk keperluan 

terapeutik. Penelitian ini dilakukan pada aktivitas fitokimia dan antifungi dari daun 

Jatropha gossypifolia. 

Jatropha gossypifolia merupakan salah satu tanaman yang telah dibuktikan 

memiliki banyak khasiat. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan sudah mulai 

dibudidayakan di daerah tropis diseluruh dunia. Tanaman ini terbukti memiliki 

kandungan senyawa alkaloid, kumarin, flavonoid,  lignoid, fenol, saponin, steroid, 

tannin dan terpenoid yang terkandung dalam berbagai ekstrak yang berbeda dari 

berbagai bagian tanaman. Tanaman ini digunakan dalam pengobatan tradisional 
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sebagai antihipertensi, anti-inflamasi, antiophidian, analgesic, antipiretik, antifungi, 

antianemia, antidiabetes, dan antihemorrhagic, dan masih banyak contoh lainnya. 

Tanaman ini juga digunakan untuk hal yang lain, sebagai produksi biodeiesel, 

petisida, insektisida, vermifuge, hiasan, bahkan juga digunakan untuk kegiatan ritual 

keagamaan (Silva et al, 2014). Sedangkan di wilayah Nigeria bagian utara, ekstrak 

daun Jatropha gossypifolia ini biasa digunakan oleh para herbalis dan masyarakat 

sekitar untuk menghentikan pendarahan pada kulit dan hidung. Selain itu tanaman ini 

juga dapat digunakan untuk mengatasi luka yang sudah terinfeksi (Aboaba et al, 

2015).  

Jatropha gossypifolia juga digunakan dalam penggunaan obat secara 

tradisional atau disebut dengan Ayuverda di India. Daun dari Jatropha gossypifolia 

ini  bermanfaat dan digunakan untuk mengatasi diare dan disentri. Kemudian minyak 

dari tanaman ini digunakan sebagai pencahar dan digunakan sebagai pengobatan 

penyakit kulit dan rematik apabila digunakan dengan peberian secara lokal. Lateks 

dan daun yang dijus dapat didugankan untuk mengobati maag, penyakit kulit (kusta) 

dan infeksi gusi (Dabur et al,2007). Daun Jatropha gossypifolia mengandung banyak 

senyawa aktif, salah satunya adalah flavonoid yang diketahui memiliki khasiat 

sebagai antifungi. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Hanafiah, 2011, 

pada daun Jatropha curcas yang memiliki kandungan senyawa aktif flavonoid pada 

getahnya dan telah terbukti memiliki khasiat sebagai antifungi. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Tanjong, 2011, juga membuktikan bahwa tanaman lain berkhasiat 

terhadap Candia albicans, salah satunya adalah ekstrak kelopak bunga Rosella.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kadar hambat 

minimal dari ekstrak etil asetat daun Jatropha gossypifolia terhadap pertumbuhan 

jamur Candida albicans secara in vitro. Pada penelitian ini akan digunakan metode 

difusi cakram sebagai pengujian antifungi dengan menggunakan pelarut etil asetat 

yang memiliki sifat semi-polar untuk menarik komponen senyawa yang bersifat semi 

polar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

 Berapakah kadar hambat minimal dari fraksi etil asetat daun Jatropha 

gossypifolia terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Mengetahui kadar daya hambat minimal dari fraksi etil asetat daun Jatropha 

gossypifolia terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans dengan metode difusi 

cakram. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

 Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang daun Jatropha 

gossypifolia sebagai antijamur alami. 

 Diharapkan dapat memberikan potensi terhadap industri obat antifungi dari 

tanaman. 


