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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi (infectious disease) yang juga dikenal sebagai 

communicable disease atau transmissible diseae merupakan penyakit yang terjadi 

akibat dari infeksi, keberadaan dan pertumbuhan agen biologik patogenik pada 

organisme host individu. Dalam hal tertentu, penyakit infeksi dapat berlangsung 

sepanjang waktu. Patogen penginfeksi meliputi virus, bakteri, jamur, protozoa, 

parasit multiseluler dan protein yang menyimpang dikenal sebagai prion 

(Mulholland, 2005). 

Penularan patogen terjadi dengan berbagai cara yang meliputi kontak fisik, 

makanan yang terkontaminasi, cairan tubuh, benda, inhalasi yang ada di udara 

atau melalui organisma vektor. Penyakit infeksi yang sangat infektif ada kalanya 

disebut menular dan dapat dengan mudah ditularkan melalui kontak dengan orang 

yang sakit. Penyakit infeksi dengan infeksi yang lebih khusus, seperti penularan 

vektor, penularan seksual, biasanya tidak dianggap sebagai menular karenanya 

korban tidak diharuskan adanya karantina medis (Mulholland, 2005). 

Prevalensi penyakit infeksi memiliki kecenderungan yang masih cukup 

tinggi meskipun terapi pengobatan dan pencegahan terhadap kejadian infeksi 

semakin berkembang. Setiap tahunnya penyakit infeksi membunuh 3,5 juta orang 

yang sebagian besar adalah anak-anak miskin dan anak yang tinggal di negara-

negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2014). Lebih dari 60-70%, 

dan prevalensi terbesar ditemukan pada anak balita dan anak usia sekolah dasar 

(Judarwanto, 2005).  

Infeksi yang disebabkan oleh jamur juga patut diwaspadai karena 

banyaknya infeksi dan penyakit infeksi yang dapat disebabkan oleh jamur. 

Bahkan golongan penyakit kulit karena infeksi jamur menempati urutan kedua 

terbanyak dari insiden penyakit kulit di RSU Pusat H. Adam Malik Sumatera 

Utara, dan RSUD dr. Pirngadi Medan (Mansur, 2005). Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (2013) perkembangan penyakit infeksi di Indonesia dapat dilihat 

dari beberapa data penyakit infeksi seperti pneumonia memiliki insiden 1,8 % dan 
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prevalensi 4,5% pada tahun 2013, diare memiliki prevalensi pada semua umur di 

Indonesia 3,5 % dan 7,0%, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) memiliki angka 

prevalensi sebesar 25% pada tahun 2013, hepatitis memiliki angka prevalensi dua 

kali lebih tinggi pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2007 yakni 1,2%. 

Penyakit infeksi masih merupakan masalah di Indonesia. Salah satu 

penatalaksanaan penderita penyakit infeksi adalah dengan pengobatan 

menggunakan antibiotik. Antibiotik sebagai terapi infeksi merupakan salah satu 

obat yang hingga saat ini paling banyak diresepkan (Juwono dan Prayitno, 2003). 

Penelitian di beberapa negara menunjukkan penggunaan antibiotik semakin 

meningkat namun masih banyak dijumpai penggunaan yang belum rasional 

(Tunger et al., 2009). Distribusi antibiotik yang cukup bebas dan frekuensi 

penyakit infeksi spesifik yang cukup tinggi terutama di negara – negara 

berkembang menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa penyebab lain peresepan 

antibiotik yang tidak rasional adalah penegakan diagnosis yang belum jelas, 

penyebab penyakit yang cukup kompleks, informasi dan pengetahuan yang 

kurang terutama terkait epidemiologi lokal mengenai resistensi antibiotik atau 

interpretasi yang kurang tepat dari hasil pemerikasaan mikrobiologi (Cusini et al., 

2010). 

Beberapa mikroba patogen yang sudah resisten terhadap antibiotik 

diantaranya, Staphylococcus aureus, mikroba ini telah resiten terhadap penisilin, 

oksasilin, dan anibiotik beta lactam lainnya. Streptococcus pyogenes resisten 

terhadap penicillin, Streptococcus pneumonia telah resisten terhadap trimetroprim 

atau sulfametoksazol, Proteus mirabilis resisten terhadap tetrasiklin,  

Pseudomonas aeruginosa  resisten terhadap tetrasiklin dan sefalosforin. (Jacobs 

M, 2007). Selain itu, juga ditemukan resistensi obat golongan triazole terhadap 

jamur Candida albicans (M.H.R.Sianturi, 2004). 

Candida telah muncul sebagai salah satu infeksi nosokomial yang penting 

diseluruh dunia dengan angka morbiditas, mortalitas dan pembiayaan kesehatan 

yang bermakna. Penggunaan antijamur untuk profilaksis dan penatalaksanaan 

infeksi Candida telah mengubah epidemiologi dan penatalaksanaan infeksi ini. 

Penggunaan agen kemoterapeutik, imunosupresif, antibiotik spektrum luas, 

transplantasi organ, nutrisi parenteral dan teknik bedah mutakhir juga telah 
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berperan untuk mengubah epidemiologi infeksi Candida. Infeksi jamur telah 

muncul sebagai ancaman yang bermakna pada individu yang imunocompromised. 

Spesies Candida adalah patogen jamur yang paling sering menyebabkan infeksi 

(Maria, 2009).  

Di Amerika Serikat, 80 juta penduduk menderita gangguan kesehatan yang 

disebabkan Candida. Kandidiasis terjadi di seluruh dunia dan menyerang segala 

usia, baik laki-laki maupun wanita. Di Indonesia, dilaporkan 84,1% penderita 

AIDS yang dirawat di RSCM sampai tahun 2000 juga menderita kandidiasis oral 

(Jewellers, 2006). Kandidiasis oral merupakan infeksi oportunistik pada rongga 

mulut yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan dari jamur Candida. Sekitar 

85-95 % infeksi kandidiasis oral disebabkan oleh jamur Candida albicans (Dent, 

2009). 

Candida adalah anggota flora normal terutama saluran pencernaan, juga 

selaput mukosa saluran nafas, vagina, uretra, kulit dan dibawah jari-jari kuku 

tangan dan kaki. (Maria, 2009). Salah satu gejala infeksi yang hingga saat ini 

masih menjadi masalah yaitu keputihan. Wanita Indonesia lebih dari 70% 

mengalami keputihan dan jamur penyebab keputihan pada umunya adalah 

Candida sp. Infeksi oleh Candida disebut Kandidiasis. Candida sp. menyebabkan 

penyakit berspektrum luas, dari penyakit mukokutan superfisialis sampai 

penyakit-penyakit invasif seperti kandidiasis peritoneal dan kandidiasis sistemik 

(Hidalgo, 2005). 

Spesies Candida yang sering menimbulkan infeksi salah satunya adalah 

Candida albicans. (Mitchell, 2004). Obat-obat untuk mengobati keputihan telah 

dikembangkan di Indonesia dari yang murah sampai yang mahal, antara lain 

larutan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan sekret keputihan tapi tidak 

membunuh kuman penyebab, antifungal untuk Candida sp. seperti flukonazol, 

itrakonazol, ketokonazol, nistatin, griseofulvin, atau amfoterisin B 

(M.H.R.Sianturi, 2004).  

Pemberian antifungal yang terus-menerus dapat menyebabkan jamur 

Candida albicans menjadi resisten terhadap obat-obatan tersebut, sehingga perlu 

dicari alternatif lain dalam upaya mengobati keputihan, salah satunya adalah 

dengan menggunakan obat-obatan tradisional. Banyak sekali tanaman yang 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 

 

diketahui memiliki efek terapeutik. Di India, telah banyak peneliti yang 

melakukan penelitian terhadap tanaman berkhasiat. Ketertarikan terhadap 

penggunaan obat tradisional di dunia semakin meningkat. Selain karena efek 

samping yang minimal, tanaman juga memproduksi berbagai macam molekul 

bioaktif yang dapat digunakan untuk berabagai macam penyakit. Obat yang 

berasal dari tanaman tetap menjadi sumber daya yang penting di negara-negara 

berkembang. Kurang lebih 62-80% dari populasi dunia masih mempercayakan 

penggunaan obat-obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit 

(WHO, 2005).  

Salah satu tanaman obat yang diketahui memiliki banyak khasiat yaitu 

Jatropha gossypifolia. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan tepatnya di 

Brazil. Saat ini tumbuhan ini sudah banyak dipelihara di negara-negara tropis di 

seluruh dunia, (Felix-Silva et al., 2014). Pemanfaatan Jatropha gossypifolia di 

Indonesia sendiri masih sangat minim bila dibandingkan dengan Jatropha curcas 

yang bijinya telah banyak dimanfaatkan sebagai biodiesel. 

Bagian akar, batang, daun, biji dan buah Jatropha gossypifolia telah banyak 

digunakan sebagai pengobatan tradisional oleh masyarakat Afrika Barat. Batang 

yang masih muda biasanya digunakan sebagai pembersih gigi dan lidah. Akar 

umbi pada tanaman ini biasa digunakan sebagai obat sembelit (Siva et al., 2012). 

Getahnya dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan dan rasa gatal dan 

luka garutan. Di wilayah Nigeria bagian utara, ekstrak dari daun ini biasa 

digunakan oleh para herbalis dan masyarakat sekitar untuk menghentikan 

pendarahan pada kulit dan hidung. Selain itu Jaropha gossypifolia juga dapat 

digunakan untuk mengatasi luka yang terinfeksi (Gokhale et al., 2012).  Pada 

penelitian lain juga disebutkan bahwa biji Jatrpoha gossypifolia telah terbukti 

memiliki potensi sebagai antifungi (Falodun et al., 2011). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui zona hambat dari ekstrak n-

heksan daun Jatropha gossypifolia terhadap pertumbuhan jamur Candida 

albicans. Daun merupakan salah satu bagian tanaman yang banyak mengandung 

senyawa metabolit sekunder yang merupakan senyawa aktif  (Sachdeva et al., 

2011). Daun Jatropha gossypifolia mengandung senyawa flavonoid yang diduga 

kuat memiliki khasiat sebagai antifungi, Sebagaimana yang terdapat pada daun 
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Jatropha curcas yang memiliki kandungan senyawa flavonoid pada getahnya dan 

telah terbukti memiliki khasiat sebagai antifungi (Kaswan, 2013). Pada penelitian 

ini akan digunakan pelarut n-heksana yang memiliki sifat non polar yang dapat 

menarik komponen senyawa yang bersifat non polar. Metode yang akan dilakukan 

pada pengujian antifungi dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode 

difusi cakram.  

Metode difusi cakram merupakan cara yang mudah untuk menentukan 

kerentanan organisme terhadap antibiotik yaitu dengan menginokulasi pelat agar 

dengan biakan dan membiarkan antibiotik terdifusi ke media agar. Prinsip kerja 

metode cakram adalah bahan uji dijenuhkan didalam kertas cakram. Cakram yang 

telah mengandung antibiotik diletakkan dipermukaan pelat agar yang 

mengandung oreganisme yang diuji. Efektivitas antibiotik ditunjukkan oleh zona 

hambat. Zona hambat terlihat sebagai area jernih atau bersih mengelilingi cakram. 

Diameter zona dapat diukur dengan penggaris.dan hasil dari eksperimen ini 

merupakan satu antibiogram. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

 Berapakah zona hambat dari ekstrak n-heksana daun Jatropha gossypifolia  

terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 

 Mengetahui zona hambat dari ekstrak n-heksan daun Jatropha gossypifolia  

terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans secara dengan metode 

difusi cakram. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 
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 Memberikan pengetahuan baru terkait daun Jatropha gossypifolia sebagai 

antijamur alami. 

 Membuka peluang pemanfaatan tumbuhan sebagai agen antifungi yang 

baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


