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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tumbuhan sebagai 

bahan obat untuk mengatasi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman 

yang berkhasiat sebagai obat berdasar pada pengalaman dan keterampilan yang 

diwariskan secara turun temurun. Sejak berabad-abad yang lalu nenek moyang 

kita sudah menggunakan bahan alam sebagai obat tradisional (Sari, 2006). 

Indonesia merupakan salah satu dari 12 pusat keanekaragaman hayati di dunia, 

yang memiliki ±28.000 spesies tumbuh-tumbuhan. Selain itu juga, Indonesia 

memiliki 7500 jenis tumbuhan obat dan merupakan 10% dari jumlah tumbuhan 

obat yang ada di dunia. Tetapi, baru 940 spesies tumbuhan yang telah 

diidentifikasi (Menlh, 2014). 

Berdasarkan jumlah tersebut salah satu dari tumbuhan obat itu sendiri 

adalah daun kelor (Moringa oleifera L.). M. oleifera merupakan tumbuhan 

pekarangan dan secara turun temurun masih sering dimanfaatkan sebagai 

tumbuhan obat. Hal ini dikarenakan oleh metabolit sekunder yang terdapat dalam 

M. oleifera yang dapat berkhasiat sebagai antifungi (Immy et al., 2015). 

Saat ini beberapa antifungi yang sering digunakan adalah nistatin dan 

golongan azol. Pada umumnya antifungi tersebut digunakan untuk terapi 

kandidiasis. Kandidiasis biasanya menyertai penyakit TB-HIV. Hal ini dapat 

terjadi di seluruh dunia dan dapat menyerang segala usia, baik lelaki maupun 

perempuan, tetapi data menunjukkan bahwa mayoritas penderita berasal dari 

kelompok usia 18-40 tahun (90,8%). Pada tahun 2013 di RSCM tercatat penderita 

TB-HIV dengan infeksi kandidiasis oral sebanyak (26,4%). Kandidiasis biasanya 

disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Candida albicans merupakan 

jamur patogen oportunistik yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit 

pada manusia (Zulkifli et al., 2013). 

C. albicans memiliki kemampuan untuk melekat pada sel inang yang 

merupakan faktor penting pada tahap permulaan kolonisasi dan infeksi. C. 
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albicans juga dapat membentuk biofilm yang dipercaya terlibat dalam 

penyerangan sel inang dan berhubungan dengan resistensi terhadap antifungi. Hal 

tersebut, dapat diperkuat dengan adanya penelitian tentang resistensi C. albicans 

terhadap nistatin dan golongan azol. Resistensi C. albicans terhadap flukonazol 

dan nistatin sebesar 41,18% dan 2,95%. Oleh karena itu diperlukan adanya 

penemuan obat baru untuk mengatasi masalah resistensi C. albicans terhadap 

antifungi (Astuti, 2013 dan Eni, 2005). 

Maka dari itu, diadakannya penelitian yang meneliti tentang aktivitas M. 

oleifera sebagai antifungi. M. oleifera mengandung senyawa fitokimia seperti 

alkaloid, flavonoid, karbohidrat, glikosida, protein, saponin, tanin, steroid, dan 

terpenoid. Dan kandungan senyawa yang memberikan efek sebagai antifungi 

adalah flavonoid, saponin, dan tannin (Akinyenye et al., 2014; Ojiako, 2014; Patel 

et al., 2014; Budi, 2012). 

Penelitian yang dilakukan Akinyeye et al (2014) tentang M. oleifera 

terhadap aktivitasnya sebagai antifungi diantaranya adalah C. albicans. Penelitian 

ini memberikan hasil antara lain, ekstrak metanol daun M. oleifera dapat 

menunjukkan aktivitas antifungi terhadap C. albicans pada konsentrasi 520 

mg/mL. Sedangkan ekstrak heksana daun M. oleifera dapat menunjukkan 

aktivitas antifungi pada konsentrasi tertinggi yaitu 540 mg/mL pada C. albicans. 

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan Ojiako (2014) menunjukkan 

aktivitas sebagai antifungi yaitu dengan ekstrak etanol M. oleifera dapat 

menghambat pertumbuhan dari C. albicans 3 mm. Pada ekstrak n-heksana dapat 

menghambat pertumbuhan dengan zona hambat C. albicans 2 mm. Ekstrak etil 

asetat memiliki zona hambat paling tinggi 4 mm pada C. albicans.  

Dari beberapa penelitian diatas, dapat menunjukkan bahwa ekstrak M. 

oleifera dari berbagai pelarut dapat memberikan aktivitas sebagai antifungi 

terhadap Candida albicans. Pada penelitian daun kelor sebagai antifungi, maka 

dilakukan ekstraksi secara bertingkat. Cara ini bertujuan supaya dapat 

memisahkan komponen-komponen kimia non polar, semi polar, dan polar pada 

M. oleifera sesuai dengan pelarut masing-masing. Pada penelitian ini, serbuk daun 

kelor diekstraksi secara berturut-turut dengan n-heksana, etil asetat, dan etanol. 

Pada fraksi n-heksana dilakukan pengujian antifungi dengan menggunakan 
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metode bioautografi. Metode bioautografi adalah suatu metode sederhana yang 

digunakan untuk pengujian antifungi. Pada metode ini dilakukan penggabungan 

teknik kromatografi lapis tipis dengan respon dari mikroorganisme terhadap 

senyawa antifungi. Bioautografi dapat digunakan untuk menemukan senyawa 

antimikroba yang baru, kontrol kualitas antimikroba, dan untuk mendeteksi 

golongan senyawa dari suatu tanaman (Eni, 2008). 

Pada penelitian ini dilakukan pemisahan dengan berbagai macam pelarut 

berdasarkan kepolaran untuk menemukan lead compound yang ada dalam ekstrak 

M. oleifera. Sehingga, dari penelitian ini dapat diketahui golongan apa saja yang 

terdapat dalam daun kelor yang berkhasiat sebagai antifungi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah nilai diagonal zona hambat dari senyawa yang terdapat dalam 

fraksi n-heksana M. oleifera? 

2. Golongan senyawa apa saja yang terdapat dalam fraksi n-heksana M. 

oleifera? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memperoleh data zona hambat golongan senyawa dari fraksi n-

heksana M. oleifera terhadap pertumbuhan C. albicans. 

2. Untuk mendapatkan data golongan senyawa yang terdapat dalam fraksi n-

heksana M. oleifera. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat diperoleh 

informasi golongan senyawa pada fraksi n-heksana daun kelor (M. oleifera) 

yang menjadi lead compound sebagai antifungi terhadap C. albicans. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat daun kelor (M. 

oleifera L.) sebagai antifungi serta mengembangkan obat herbal di 

masyarakat. 


