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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan 

hingga kini masih terus digunakan oleh bangsa Indonesia dalam mengatasi 

masalah kesehatan. Menurut World Health Organization (WHO) bahwa 80% 

penduduk negara berkembang menggunakan pengobatan tradisional sebagai 

pemeliharaan kesehatan dan 85% pengobatan tradisional dalam prakteknya 

menggunakan tanaman obat. Faktor pendukung terjadinya peningkatan 

pengobatan tradisional dalam upaya pemeliharaan kesehatan yaitu mahalnya 

harga obat sintetik karena sebagian bahan bakunya masih diimpor (BPOM RI, 

2010). 

Pengobatan tradisional secara umum dinilai lebih aman dari pada 

penggunaan obat sintetik, hal ini disebabkan obat tradisional tidak menimbulkan 

adanya efek samping seperti yang sering terjadi pada penggunaan obat sintetik 

(Thomas, 2012). Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian tentang keamanan 

dan khasiat obat tradisional sehingga obat tersebut dapat digunakan secara aman 

dan efektif berdasarkan data yang lebih akurat dan ilmiah. Salah satu jenis 

tanaman yang dapat digunakan sebagai obat adalah kelor. Kelor merupakan 

tanaman yang berasal dari famili Moringaceae dengan nama ilmiah Moringa 

oleifera Lamk. Tanaman ini secara tradisional dapat digunakan sebagai 

antibakteri, antifungi, anti-kolesterol, pencahar, anti-inflamasi, anti-tumor, anti-

piretik, anti-epilepsi, anti-ulcer, anti-spasmodic, diuretik, antioksidan, anti-

diabetik, hepatoprotektif, mengobati reumatik, infeksi telinga, dan kudis, 

(Krisnadi, 2015). Kelor juga memiliki khasiat untuk mengobati alergi, pegal linu, 

rematik, dan luka bernanah, serta mencegah terjadinya hipertensi, menurunkan 

kadar kolesterol tubuh, menurunkan kadar gula darah, dan menurunkan kadar 

asam urat (Utami dan Puspaningtyas, 2013). 

Tanaman kelor telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai 

obat tradisional karena memiliki banyak manfaat. Daun kelor mengandung β-

karoten, vitamin c, protein, kalsium dan kalium, serta berpotensi sebagai 
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penangkap radikal bebas karena mengandung berbagai senyawa antioksidan alami 

seperti asam askorbat, flavonoid, fenolat dan karotenoid (Lockett et. al., 2000; 

Siddhuraju dan Becker, 2003). Flavonoid pada daun kelor berfungsi sebagai 

antioksidan yang dapat mencegah terjadinya oksidasi dalam sel tubuh. Selain itu, 

kandungan minyak atsiri dan flavonoid yang terdapat pada daun yang dapat 

mencegah peroksidasi lemak (Utami dan Puspaningtyas, 2013). 

Bagian tanaman kelor yang memiliki aktivitas sebagai antimikroba adalah 

daun (Devendra et al., 2011), bunga, biji (Kheir et al., 2015), akar (Anitha et al., 

2011), dan buah (Sayeed et al., 2012). Komponen spesifik daun kelor telah 

dilaporkan memiliki efek hipotensi, antibakteri, dan antikanker antara lain 

niacimicin, pterygospermin, 4-(4’-O-acetyl-α-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl 

isothiocy-anate, 4-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl isothiocy-anate, benzyl 

isothiocyanate, dan 4-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl glucosinolate (Devendra 

et al., 2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dahot (1998) bahwa 

dalam ekstrak daun kelor mengandung protein dengan berat molekul rendah yang 

mempunyai aktivitas antibakteri dan antijamur. Senyawa-senyawa aktif dari daun 

kelor yang memiliki aktivitas antifungi yaitu flavonoid, terpenoid, alkaloid, tanin, 

saponin, dan fenol (Patel et al. 2014; Ojiako, 2014). 

Infeksi jamur di Indonesia pada umumnya banyak ditemukan karena kondisi 

geografis Indonesia yang merupakan daerah tropis dengan suhu dan kelembaban 

yang tinggi akan memudahkan tumbuhnya jamur (Rochani, 2009). Salah satu 

jamur yang dapat menyebabkan infeksi adalah Candida albicans. Candida adalah 

anggota flora normal selaput mukosa saluran pernapasan, saluran pencernaan, 

dibawah jari-jari kuku tangan dan kaki, kulit dan genitalia wanita. Ditempat-

tempat tersebut, ragi dapat menjadi dominan dan menyebabkan keadaan-keadaan 

patologik ketika daya tahan tubuh menurun baik secara lokal maupun sistemik. 

Biasanya Candida menyebabkan penyakit sistemik progresif pada penderita yang 

lemah atau sistem imunnya tertekan, terutama jika imunitas berperantara sel 

terganggu (Jawetz et al., 1996). 

Spesies Candida adalah jamur patogen yang paling sering terjadi dalam 

menyebabkan infeksi. Lebih dari 150 spesies Candida telah diidentifikasi, 

Candida albicans jauh lebih sering terjadi dimana terdapat 80-90% kasus 
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C.albicans dalam menyebabkan infeksi yang simptomatik dari pada spesies 

Candida lain (Annaissie, 2008; Greenwood et al., 2007). Data tahun 2013 di 

RSCM dilaporkan bahwa 26,4% pasien TB-HIV menderita kandidiasis oral 

ditemukan terutama pada pasien dengan CD4 rendah (Amin et al., 2013), dan 

penelitian pada tahun 2014 di Klinik VCT Merpati RSUD Wangaya pada pasien 

ODHA bahwa infeksi opportunistik yang sering terjadi yaitu kandidiasis oral 

terdapat 19 kasus (2,4%) (Ariani, 2015). 

Dalam pengobatan penyakit infeksi, resistensi terhadap antibiotika saat ini 

sudah menjadi ancaman serius dalam dunia kesehatan di Indonesia. Berdasarkan 

hasil penelitian di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta bahwa resistensi Candida 

albicans terhadap flukonazol sebesar 41,18% sedangkan terhadap nistatin sebesar 

2,95% (Astuti, 2013). Penggunaan antibiotik dalam pelayanan kesehatan 

seringkali tidak tepat sehingga dapat menimbulkan pengobatan kurang efektif, 

peningkatan risiko terhadap keamanan pasien, meluasnya resistensi dan tingginya 

biaya pengobatan (Permenkes RI, 2011). Seiring dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mencari obat baru yang lebih 

efektif, terjangkau, dan mudah didapatkan khususnya yang berasal dari tumbuhan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vibhute et al. (2014) mengenai 

aktivitas antifungi dari berbagai ekstrak daun M. oleifera terhadap jamur Candida 

albicans dengan menggunakan metode difusi agar. Daun M. oleifera diekstraksi 

dengan menggunakan pelarut etanol 95%, petroleum eter, kloroform, dan etil 

asetat menggunakan metode maserasi dingin, sedangkan ekstraksi air dilakukan 

dengan metode ekstraksi soxhlet. Pada kelima ekstrak masing-masing 

menggunakan konsentrasi 50 mg/ml. Ekstrak etanol daun kelor menghambat 

pertumbuhan jamur Candida albicans yang tampak dengan zona hambat 5 mm, 

ekstrak air 18 mm, ekstrak etil asetat 10 mm, ekstrak petroleum eter 5 mm, dan 

ekstrak kloroform tidak menunjukkan adanya zona hambat terhadap pertumbuhan 

Candida albicans. 

Ojiako (2014) telah meneliti tentang aktivitas antifungi dari ekstrak etanol 

daun M. oleifera dengan menggunakan metode ekstraksi soxhlet dan uji aktivitas 

antifungi ditentukan dengan metode difusi cakram. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ekstrak etanol memiliki zona hambat 3 mm dalam menghambat 
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pertumbuhan Candida albicans. Etanol merupakan pelarut serbaguna yang baik 

untuk ekstraksi pendahuluan dan etanol juga digunakan untuk senyawa yang lebih 

polar (Harborne, 1987). Menurut penelitian Arifianti dkk (2014) bahwa rerata 

kadar sinensetin tertinggi dalam ekstrak daun Orthosiphon stamineus diperoleh 

pada kelompok ekstrak dengan pelarut pengekstraksi etanol 96%. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dengan 

perbedaan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi akan memberikan 

perbedaan terhadap aktivitas ekstrak. Oleh sebab itu dalam melakukan ekstraksi 

perlu mempertimbangkan pelarut yang akan digunakan. Jenis pelarut 

pengekstraksi juga mempengaruhi jumlah senyawa aktif yang terkandung dalam 

ekstrak, sesuai konsep “like dissolve like” yaitu pelarut polar akan melarutkan 

senyawa polar, demikian juga sebaliknya pelarut non-polar akan melarutkan 

senyawa  non-polar (Arifianti dkk, 2014). 

Pada penelitian pengembangan daun kelor sebagai antifungi, maka 

dilakukan ekstraksi komponen senyawa kimia dengan maserasi bertingkat 

menggunakan pelarut berdasarkan kepolarannya, sehingga diharapkan senyawa 

kimia yang terkandung dalam daun kelor (M. oleifera) terekstraksi sempurna 

dalam masing-masing sifat pelarutnya. Adapun pelarut yang digunakan dalam 

metode maserasi bertingkat adalah n-heksana, etil asetat dan etanol. Pada fraksi 

etanol daun M. oleifera dilakukan pengujian aktivitas antifungi dengan metode 

bioautografi untuk mengetahui diagonal zona hambat dan golongan senyawa yang 

terkandung pada fraksi etanol daun M. oleifera yang berpotensi sebagai antifungi 

dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans. Bioautografi merupakan 

metode deteksi mikroba yang dapat dianalisis dengan teknik kromatografi lapis 

tipis, umumnya digunakan untuk deteksi senyawa antimikroba atau antifungi 

(Choma and Grzelak, 2010). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Golongan senyawa apa saja yang terdapat dalam fraksi etanol daun kelor 

(Moringa oleifera)? 
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2. Berapa diagonal zona hambat dari golongan senyawa fraksi etanol daun kelor 

(Moringa oleifera) terhadap jamur Candida albicans dengan metode 

bioautografi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan tersebut, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan data golongan senyawa yang terdapat dalam fraksi etanol 

daun kelor (Moringa oleifera). 

2. Untuk mendapatkan data diagonal zona hambat dari golongan senyawa fraksi 

etanol daun kelor (Moringa oleifera) terhadap jamur Candida albicans dengan 

metode bioautografi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi tentang golongan senyawa pada fraksi etanol daun kelor 

(Moringa oleifera) yang memiliki potensi sebagai antifungi terhadap 

pertumbuhan jamur Candida albicans dengan metode bioautografi. 

2. Memberikan informasi dan pengetahuan yang luas kepada masyarakat tentang 

manfaat daun kelor sebagai antifungi. 


