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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. Candida 

albicans dikenal sebagai mikroorganisme oportunistik pada tubuh manusia, pada 

keadaan tertentu jamur ini mampu menyebabkan infeksi dan kerusakan jaringan. 

Candida albicans dahulu disebut Monilia yaitu jamur yang terdiri dari sel-sel oval 

seperti ragi dan sel-sel yang memanjang sambung-menyambung merupakan hyphae 

dan disebut pseudomycelium. Jamur ini adalah bagian dari floral normal 

(komensal) selaput lendir di saluran pernapasan, saluran cerna dan vagina (Tjay dan 

Rahardja, 2007). 

Kandidiasis merupakan penyakit jamur, yang bersifat akut atau subakut 

disebabkan oleh spesies Candida, biasanya oleh spesies Candida albicans dan 

dapat mengenai mulut, vagina, kulit, kuku, brongki, atau paru, kadang-kadang 

dapat menyebabkan septikimia, endocarditis, atau meningitis (Kuswadji, 1999). 

Candida sering kali terdapat pada bagian mukosa mulut, orophaynx, dan tractus 

gastrointestinal orang sehat (floral normal). Candida pada mukosa mulut dan 

vagina sering kali terjadi karena pengobatan antibakteri yang lama, yang 

menyebabkan berkurangnya floral normal di daerah tersebut (Entjang, 2003). 

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. Parapsilosis, C. Guillermondii,            C. Kruzei, 

dan beberapa spesies Candida yang lebih jarang (Jawetz et al., 1996). 

Candida dapat menginvasi dalam aliran darah, menyebabkan 

tromboflebetis, endokarditis, atau infeksi pada organ-organ lain bila dimasukkan 

secara intravena seperti melalui penggunaan kateter, jarum, hiperalimentasi, 

penyalahgunaan narkotika dan sebagainya (Maria, 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 
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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 antifungi yang tidak rasional bisa membuat 

mikroba patogen 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 patogen manusia terhadap antifungi 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. 

Jatropa gossypifolia 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. Seperti yang sudah dijelaskan, daun Jatropha 

gossypifolia mengandung banyak senyawa aktif, salah satunya adalah flavonoid 

yang diketahui memiliki khasiat sebagai antifungi. Sebagaimana penelitian yang 

telah dilakukan oleh Hanafiah (2014), pada daun Jatropha curcas yang memiliki 

kandungan senyawa aktif flavonoid pada getahnya dan telah terbukti memiliki 

khasiat sebagai antifungi.  

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 
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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). 

Tanaman ini digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai 

antihipertensi, anti-inflamasi, antiophidian, analgesic, antipiretik, antifungi, 

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

Tanaman ini terbukti memiliki banyak sekali khasiat (Felix-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).  

Berdasarkan uraian diatas bahwa tanaman Jatropha gossypifolia memiliki 

aktivitas sebagai antifungi. Untuk mengetahui aktivitas antifungi dari fraksi etanol 

daun Jatropha gossypifolia terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans, maka 

akan dilakukan penelitian dengan metode difusi cakram. Daun Jatropa gossypifolia 

akan diektraksi dengan berbagai macam pelarut berdasarkan kepolarannya. 

Simplisia serbuk daun J. gossypifolia, berturut-turut di ekstraksi dengan pelarut n-

heksan, etil asetat dan etanol, sehingga akan diperoleh ekstrak n-heksan, fraksi etil 

asetat, dan fraksi etanol. Hal ini bertujuan untuk memisahkan komponen yang 

bersifat non polar, semi-polar, dan polar dan untuk mengetahui komponen aktif 

yang bertanggung jawab sebagai antifungi.  

Pada penelitian ini akan digunakan pelarut etanol yang dapat menarik 

komponen senyawa yang bersifat polar. Fraksi etanol daun Jatropa gossypifolia 

dijenuhkan ke dalam kertas cakram (cakram kertas). Cakram kertas ditanam pada 

media perbenihan agar padat yang telah dicampur dengan jamur Candida albicans, 

kemudian diinkubasikan 370C selama 18-24 jam (Dzen et al., 2003). Area (zona) 

jernih disekitar cakram kertas diamati untuk menunjukkan berapa nilai diameter 

zona hambat dari fraksi etanol daun Jatropha gossypifolia terhadap pertumbuhan 

jamur Candida albicans.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

 Bagaimana aktivitas antifungi dari fraksi etanol daun Jatropha gossypifolia 

dalam menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans yang 

ditunjukkan dengan nilai diameter zona hambat? 

 Golongan senyawa aktif apakah yang terdapat pada ekstrak etanol daun 

Jatropa gossypifolia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Untuk mengetahui aktivitas antifungi dari fraksi etanol daun Jatropha 

gossypifolia terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans dengan metode 

difusi cakram yang ditunjukkan dengan nilai diameter zona hambat. 

 Untuk mengetahui golongan senyawa aktif yang terdapat pada fraksi etanol 

daun Jatropa gossypifolia. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Aspek teoritik 

Menjadi data adanya konsentrasi yang efektif dari ekstak daun Jatropa 

gossypifolia dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans secara in 

vitro dengan metode difusi cakram dengan adanya bukti-bukti empiris 

dalam penelitian ini. 

2. Aspek aplikatif 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat  bermanfaat untuk masyarakat dan 

sebagai informasi akan kegunaan dari daun Jatropha gossypifolia yang bisa 

digunakan sebagai antifungi. 

b. Sebagai informasi awal untuk penelitian lebih lanjut dari tenaga kesehatan 

lainnya sehingga manfaat daun dari Jatropha gossypifolia dapat 

dikembangkan lebih lanjut sebagai obat herbal, obat herbal terstandar serta 

fitofarmaka yakni sebagai antifungi dalam pengobatan. 

 


