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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Infeksi merupakan keadaan mikroorganisme dalam tubuh yang berlebih dan 

menimbulkan penyakit. Mikroorganisme dapat tumbuh subur pada daerah yang 

memiliki iklim tropis serta kelembabannya yang tinggi (Davey, 2005). Data 

statistik (Kemenkes, 2016) menunjukkan bahwa penyakit infeksi di Indonesia 

menjadi peringkat ketiga dari 10 penyakit terbanyak pada kasus penyakit rawat inap 

berdasarkan jumlah kunjungannya yaitu sebanyak 448.816. Hal ini menyebabkan 

penyakit infeksi menjadi permasalahan penting dan masih memerlukan perhatian 

yang besar dalam menanganinya. 

Salah satu penyebab terjadinya penyakit infeksi adalah jamur (fungi). Jamur 

merupakan suatu agen penyakit yang mengganggu kesehatan baik pada manusia 

maupun hewan. Penyakit jamur erat kaitannya dengan kebiasaan dan tingkat 

kebersihan per individu. Oleh karena itu, lingkungan yang padat penduduk dengan 

sanitasi yang kurang baik dan sosial ekonomi yang rendah juga dapat memicu 

perkembangan infeksi jamur (Wattimena, dkk, 1991). Menurut Adiguna (2004), 

prevalensi penyakit jamur mencapai 27,6% berdasarkan data dari berbagai rumah 

sakit pendidikan.  

Salah satu penyebab infeksi jamur yang paling sering adalah Candida 

albicans. Candida albicans merupakan flora normal yang terdapat pada rongga 

mulut, saluran pencernaan dan vagina, tetapi dalam kondisi tertentu dan dalam 

jumlah yang berlebihan dapat menekan sistem kekebalan tubuh inang. Sebagai 

jamur yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial, Candida spp tercatat sebagai 

penyebab dari 31% penyakit infeksi saluran kemih di seluruh Unit Gawat Darurat 

(UGD) di Amerika Serikat (Filler, S. G., and B. J. Kullberg., 2002). United States 

National Nosocomial Infections Surveillance System menyatakan spesies Candida 

sebagai penyebab 50% infeksi jamur (Marcilla et al, 1998). Lembaga tersebut juga 

menyatakan bahwa spesies Candida adalah penyebab tersering keempat infeksi 

darah, setelah Staphylococcus spp, Staphylococcus aureus, dan Entercoccus 

(Calderone, 2002).  
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Berbagai penyakit yang dapat ditimbulkan dari Candida seperti sariawan, lesi 

pada kulit, vulvavaginitis, kandidiasis, dan infeksi pernafasan. Menurut Slavin et 

al, (2004) spesies jamur tersebut adalah salah satu penyebab paling signifikan dari 

infeksi nosokomial, dan angka kematian kandidiasis lebih dari 25%.  

Kandidiasis (kandidosis, moniliasis, thrush) adalah penyakit jamur akut atau 

subakut yang disebabkan oleh Candida, biasanya Candida albicans (Brown & 

Burns, 2005; Siregar, 2005). Spesies Candida menjadi penyebab lebih dari 80% 

kasus infeksi kandida pada genitalia (Price et al, 2006). Di Amerika 75% wanita 

pada masa reproduksi pernah mengalami vulvavaginitis kandidiasis. Antara 40-

50% mengalami infeksi berulang dan 5-8% terkena infeksi kandida kronis (Wilson, 

2005). Secara epidemiologi menurut laporan World Health Organization (WHO) 

tahun 2001 frekuensi kandidiasis oral antara 5,8% sampai 98,3% (Egusa et al, 2008; 

Repentigny et al, 2004). Infeksi jamur pada vagina dan oral kandidiasis 

diperkirakan terjadi sebanyak 40 juta infeksi per tahunnya (Naglik et al, 2014).  

Diagnosis laboratorium dan pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan 

oleh spesies Candida terutama Candida albicans belum memberikan hasil yang 

memuaskan (Ellepola and Morrison, 2005). Resistensi terhadap pengobatan infeksi 

jamur juga sering terjadi, akibat penggunaan antijamur yang tidak rasional dan 

secara luas (HA and White, 1999; Santoso dkk, 2014). Resistensi terjadi ketika 

mikroorganisme berubah dengan beberapa cara yang dapat mengurangi atau 

menghilangkan efektivitas obat, bahan kimia atau agen lain yang dirancang untuk 

menyembuhkan atau mencegah penyakit infeksi (Utami, 2011). Dengan meluasnya 

penyakit infeksi jamur dan masih sedikit pilihan terapi yang tersedia, resistensi 

antijamur dapat menjadi masalah serius di masa yang akan datang (Canuto and 

Rodero, 2002). 

Penggunaan bahan antifungi yang bersumber dari alam seperti tanaman dapat 

menjadi alternatif lain dalam penanganan penyakit infeksi. Pengembangan 

pengobatan alternatif menggunakan tanaman untuk menangani infeksi jamur telah 

banyak dilakukan, salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai antifungi 

adalah pacar air (Impatiens balsamina Linn). Penduduk Indonesia biasanya 

menggunakan tanaman ini sebagai tanaman hias. Akan tetapi, tanaman ini 
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mempunyai banyak manfaat di bidang kesehatan, baik dari bagian biji, bunga, daun 

maupun akarnya (Hotmauli, 2010). 

Menurut Wang et al, (2009) tanaman I.  balsamina memiliki aktivitas sebagai 

antifungi, antibakteri, antipruritik, anti-anafilaksis, dan antitumor. Tanaman I. 

balsamina  mengandung naftaquinon, turunan kumarin, tanin, flavonoid dan 

steroid. Hal ini didukung oleh penelitian Adfa (2008) dari uji pendahuluan 

metabolit sekunder diketahui bahwa tanaman I. balsamina mengandung kumarin, 

flavonoid, kuinon, saponin dan steroid. Pada bagian bunga tanaman I. balsamina 

mengandung antosianin, kaemferol, flavonoid, dan kuersetin yang memiliki 

aktivitas antijamur, antibakteri, dan antioksidan (Yang et al, 2001). 

Saat ini, belum banyak diketahui manfaat bunga pacar air sebagai antifungi. 

Namun, telah banyak penelitian sebelumnya yang membuktikan manfaat dari 

beberapa bagian tanaman pacar air sebagai antibakteri. Hasil penelitian terdahulu 

menyatakan bahwa ekstrak etanol bunga I. balsamina terbukti dapat menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureginosa, dan Escherichia 

coli (Budiana dkk, 2015). Senyawa flavonoid dan kuersetin dalam ekstrak bunga I. 

balsamina efektif dapat menghambat bakteri Streptococcus mutans dengan zona 

hambat sebesar 10,69 mm (Pangaila dkk, 2016). Dari hasil penelitian Sugiati (1996) 

pada infusa bunga pacar air berwarna ungu-merah dengan konsentrasi 100% 

memberikan daya hambat paling tinggi terhadap jamur Candida albicans. 

Ekstrak metanol daun pacar air bersifat antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus (Gram positif) dan Pseudomonas aeruginosa (Gram 

negatif) (Nurdin dkk, 2013). Ekstrak daun I. balsamina dengan konsentrasi 100% 

dan 50% efektif dalam menghambat pertumbuhan Candida ATCC 10231 pada 

media Sabouraud Dextrose Agar (SDA) (Hotmauli, 2010). Pada ekstrak etanol 

daun I. balsamina diketahui dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans 

(Naitullah dkk, 2014). 

Dari hasil uji skrining fitokimia pada penelitian Amalia (2011) diketahui 

bahwa ekstrak metanol herba pacar air mengandung senyawa flavonoid, saponin 

dan steroid/ triterpen yang merupakan senyawa sitotoksik. Pada penelitian Ishiguro 

dan Oku (1997) melaporkan bahwa telah berhasil mengisolasi senyawa kaemferol, 

kuersetin dan naftakuinon dari bunga pacar air yang berwarna putih.  
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan proses 

pemisahan senyawa kimia agar diperoleh fraksi aktif dari ekstrak bunga I. 

balsamina ungu yang dapat digunakan sebagai antifungi, dimana penelitian ini 

menggunakan pelarut etanol. Pelarut etanol diharapkan dapat menarik senyawa-

senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antifungi, yang bersifat polar dari 

bunga I. balsamina. Pada penelitian ini digunakan bunga I. balsamina berwarna 

ungu, karena berdasarkan penelitian sebelumnya dari bagian daun tanaman I. 

balsamina memiliki aktivitas antifungi terhadap C. albicans dengan diameter zona 

hambat terbesar yaitu 13,66 mm (Naitullah dkk, 2014). 

Pada fraksi etanol bunga I. balsamina ungu akan diuji potensi antifungi 

dengan menggunakan metode difusi cakram. Metode difusi cakram dilakukan 

untuk mengetahui besar nilai hambat dari fraksi etanol bunga I. balsamina ungu 

pada pengujian aktivitas antifungi. Selain itu, analisis kualitatif kandungan 

golongan senyawa kimia bunga I. balsamina ungu juga dilakukan dengan metode 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam menambah wawasan kepada masyarakat tentang kegunaan 

tanaman pacar air, khususnya pengetahuan umum tentang manfaat bunga pacar air 

yang salah satunya dapat digunakan sebagai pengobatan penyakit jamur. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas antara lain: 

1. Golongan senyawa apakah yang terdapat pada fraksi etanol bunga I. 

balsamina ungu yang terdeteksi pada uji KLT? 

2. Apakah fraksi etanol bunga I. balsamina ungu dapat menghambat 

pertumbuhan jamur yang ditandai dengan adanya diameter zona hambat 

terhadap C. albicans ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui senyawa golongan yang terdapat pada fraksi etanol 

bunga I. balsamina ungu. 

2. Untuk mendapatkan data diameter zona hambat fraksi etanol bunga I. 

balsamina ungu terhadap C. albicans. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai altenatif pilihan pengganti obat-obatan kimia jika 

hasil penelitian ini dapat menunjukkan aktivitas antifungi dalam daya 

hambatnya terhadap C. albicans. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaca 

tentang kegunaan bunga pacar air ungu yang salah satunya sebagai antifungi 

untuk pengobatan penyakit kandidiasis khususnya disebabkan oleh C. 

albicans. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu tentang 

manfaat tanaman pacar air yang dapat dilihat dari hasil uji bunga pacar air 

ungu dalam menghambat pertumbuhan C. albicans.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


