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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang        

 Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki kelembaban 

tinggi sehingga memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai mikroorganisme 

dengan baik (Arifin, 2006). Namun sayangnya, tidak semua mikroorganisme 

bermanfaat, terdapat beberapa jenis mikroorganisme yang dapat menyebabkan 

infeksi pada manusia. Penyebab penyakit infeksi diantaranya adalah bakteri, jamur, 

virus dan parasit (Sitompul, 2002). Namun, lebih dari 90% dari infeksi invasif 

disebabkan oleh jamur (Pfaller et al., 2007 ). Menurut organisasi di negara Brasil 

Kandidemia Studi, C. albicans menyumbang 40,9% dari kasus infeksi di Brasil  

(Colombo et al., 2006; Nucci et al., 2010).     

 Dalam hal tertentu, penyakit infeksi ini dapat berlangsung sepanjang waktu. 

Kondisi kulit yang mudah berkeringat dan lembab, kebersihan diri yang tidak 

terjaga dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan merupakan faktor yang 

memungkinkan pertumbuhan jamur penyebab infeksi (Hezmela, 2006). Sehingga, 

infeksi jamur termasuk salah satu penyakit kulit yang merupakan masalah 

kesehatan di Indonesia. Sangat sulit mengobati penyakit infeksi ketika sudah 

menyebar keseluruh anggota/ salah satu organ vital (Wisplinghoff  H et al., 2004). 

Insiden dan prevalensi infeksi jamur invasif telah meningkat sejak tahun 1980-an, 

terutama pada pasien immunocompromised atau orang-orang dirawat di rumah 

sakit dengan penyakit dasar yang serius (Arendrup et al., 2005; Espinel-Ingroff et 

al., 2009).         

 Jamur atau fungi merupakan tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, 

sehingga tidak mampu melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, jamur hanya bisa 

hidup sebagai parasit pada organisme hidup lain atau sebagai saprofit pada benda 

organisme mati. Untuk proses perkembangbiakannya, jamur membentuk sel-sel 

yang disebut spora, yang resisten terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan 

bagi kehidupannya. Bila keadaan tubuh menjadi normal, terutama suhu dan 

kelembaban, spora akan tumbuh lagi dan membentuk mycelium (Tjay dan 

Rahardja, 2002). Menurut Maria (2009) spesies Candida albicans merupakan jenis 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.microbiologyresearch.org/docserver/fulltext/jmm/62/1/10_jmm045054.pdf%3Fexpires%3D1482069913%26id%3Did%26accname%3Dguest%26checksum%3D485F03BAA3496AAC08055902FAE393C1&usg=ALkJrhhzqHFKozo2G17sNsh7ibxxaJGosQ#13
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patogen jamur yang paling sering menyebabkan infeksi.    

 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). Infeksi Candida pertama kali didapatkan di dalam 

mulut dan lebih dikenal sebagai Trush yang dilaporkan oleh Francois Valleix 

(1836). Langerbach (1839) kemudian meneliti dan menemukan jamur penyebab 

trush tersebut, yang kemudian organisme ini diberi nama Candida oleh Berhout 

(1923). 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. Lebih dari 150 jenis Candida 

telah di identifikasi dan paling sedikit sebanyak 70 persen infeksi candida pada 

manusia disebabkan oleh Candida albicans (Maria, 2009).  

 Candida albicans merupakan mikroorganisme yang paling umum 

ditemukan  pada orang sehat, serta jamur pathogen yang paling umum yang dapat 

menyebabkan infeksi mematikan terutama dikelompok beresiko tinggi seperti pada 

pasien yang memiliki imunitas lemah (Cheng, 2012). 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, 2010). Invasif kandidiasis terjadi 

ketika sistem kekebalan tubuh menurun sehingga memungkinkan jamur menyebar 

ke seluruh tubuh. Dapat juga karena faktor dari luar seperti lingkungan/benda-

benda sekitar yang terkontaminasi (CDC.gov, 2015)   

 Pengobatan pada penyakit infeksi jamur dapat menggunakan obat 

antijamur. Namun obat antijamur yang beredar di masyarakat sering terjadi toksik 

dan hanya sedikit yang tersedia tanpa resep (White, 1991 dalam Gould dan Brooker, 

2003). Selain itu beberapa obat antijamur kurang terjangkau oleh masyarakat dan 

kualitasnya pun kurang maksimal untuk menyembuhkan penyakit infeksijamur, 

salah satunya ketokonazole. Ketokonazole merupakan salah satu agen antifungi 

yang sering digunakan dalam pengobatan kandidiasis. Cara kerja dari ketokonazole 

yang paling utama adalah dengan menghambat sintesis ergosterol (Bennet, 1996; 

Katzung, 2004). Karena absorbsinya cukup baik maka ketokonazole digunakan 

dalam sediaan oral. Walaupun efektif, pemakaian ketoconazole tidak dianjurkan 
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pada penderita hepar, karena bersifat hepatotoksik (Rex dan Arikan, 2003).  

 Sayangnya, laporan-laporan mengenai resistensi terhadap agen antifungi 

yang ada terus bermunculan (Maenza et al., 1997 dan Espinel,1997). Baru-baru ini 

studi epidemiologi menunjukkan bahwa beberapa jenis Candida menjadi semakin 

resisten terhadap lini pertama dan lini kedua obat antijamur, yaitu, flukonazol dan 

echinocandins (anidulafungin, caspofungin, dan micafungin), (Vallabhaneni S, 

Cleveland A, Farley M, et al., 2015). Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian 

eksplorasi antijamur  yang diharapkan dapat ditemukan senyawa atau obat 

antijamur yang dapat mengatasi kelemahan obat antijamur yang ada saat ini. 

Alternatif lain untuk mengobati infeksi yang disebabkan jamur adalah dengan 

memanfaatkan tanaman yang ada.      

 Salah satu jenis tanamannya adalah pacar air (Impatiens balsamina linn.) 

termasuk famili Balsaminaceae. Penduduk Indonesia biasanya menggunakan 

tanaman ini sebagai tanaman hias karena mempunyai beragam warna bunga, dari 

yang kuning, putih, merah, merah jambu, maupun kombinasi-kombinasi warna. 

Akan tetapi, ternyata tanaman ini mempunyai banyak manfaat dibidang kesehatan, 

baik dari biji, bunga, daun, maupun akarnya (Hotmauli, 2010).   

 Pada tanaman pacar air (I balsamina L) terdapat kandungan senyawa yaitu 

kumarin, kuinon, flavonoid, steroid, triterpenoid, fenolik dan saponin  (Adfa, 2008). 

Dalam penelitian Hotmauli (2010) telah mengungkapkan jika ekstrak daun 

Impatiens balsamina 100 %, 50%, dan 25% sebanding efektifitasnya dengan 

ketokonazol 2% dalam menghambat pertumbuhan Candida ATCC 10231 pada 

media SDA. MIC dalam menghambat pertumbuhan Candida ATCC 10231 adalah 

pada konsentrasi 12,5%. Ekstrak daun Impatiens balsamina 100% dan 50% efektif 

menghambat pertumbuhan Candida ATCC 10231 pada media SDA.  

 Disisi lain studi Kimia dan farmakologi modern telah menunjukkan bahwa 

tanaman ini mampu memberikan efek sebagai antijamur, antibakteri, antipruritik, 

antianafilaktik (Wang et al., 2009). Sedangkan penelitian (Sakunphueak dan 

Panichayupakaranant 2012) pada daun pacar air menunjukkan adanya aktivitas 

antijamur terhadap jamur dermatofita  Candida albicans. Menurut (Little, 1948) 

beliau melakukan penelitian terhadap senyawa tanaman pacar air yang diisolasi 

menghasilkan 2-methoxy-1,4-napthoquinone memiliki aktivitas antijamur serta 
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fitotoksisitas rendah.         

 Tidak hanya manfaatnya saja, tetapi tingkat keamanan dari ekstrak tanaman 

pacar air ini juga perlu diketahui, sehingga dapat dijadikan acuan untuk penggunaan 

terapi yang aman. Sunggono et al. (2014) telah melakukan uji toksisitas fraksi n-

heksan ekstrak metanol  daun dan batang Impatiens balsamina dengan pedoman 

OECD 425 pada tikus menunjukkan hasil, yaitu pemberian dosis 2000 mg/kg dapat 

menyebabkan lesi degenerasi hidropik pada hati dan dosis 5000 mg/kg dapat 

memperparah kerusakan pada organ ginjal. Menurut klasifikasi Loomis, fraksi n-

heksan pacar air berada dalam kategori toksik ringan.   

 Namun sejauh ini belum ada laporan tentang aktivitas antifungi dari ekstrak 

bunga tanaman pacar air.  Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut tentang aktivitas 

biologis, dalam hal ini sifat antifungi dan senyawa yang bertanggung jawab 

terhadap aktivitas tersebut. Dari uji pendahuluan metabolit sekunder tanaman 

Impatiens balsamina mengandung kumarin, flavonoid, kuinon, saponin dan steroid, 

yang diduga salah satu dari senyawa tersebutlah yang bertanggung jawab terhadap 

aktivitas antifungi ekstrak bunga Impatiens balsamina. Seperti yang dijelaskan 

pada penelitian sebelumnya oleh Jupriadi (2011) mengenai mekanisme kerja 

flavonoid dalam menghambat pertumbuhan jamur yakni dengan menyebabkan 

gangguan permeabilitas membrane sel jamur. Gugus hidroksil yang terdapat pada 

senyawa flavonoid menyebabkan pertumbuhan komponen organic dan transport 

nutrisi yang akhirnya akan mengakibatkan timbulnya efek toksik terhadap jamur.  

 Dari latar belakang masalah tersebut maka perlu di adakan penelitian lebih 

lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar hambat dari fraksi n-heksan 

bunga Impatiens balsamina terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans. Dipilih 

pelarut n-heksan karena n-heksan merupakan pelarut non polar sehingga 

diharapkan dapat menarik senyawa-senyawa yang bersifat non polar pada bunga 

Impatiens balsamina. Selain itu harga n-heksan relative murah, relatif aman karena 

tidak mengiritasi kulit, serta tingkat toksisitasnya rendah (Benny et al, 2014)

 Pada penelitian ini akan dilakukan yaitu preparasi sampel/ simplisia, yang 

kedua yaitu ekstraksi, ekstraksi merupakan proses penarikan senyawa-senyawa 

yang ada dalam tumbuhan. Pada proses ekstraksi dipilih pelarut yang kepolarannya 

mirip dengan sel tumbuhan. Penggunaan pelarut juga disesuaikan dengan kondisi 
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simplisia. Setelah melakukan proses ekstraksi kita dapat melanjutkan dengan proses 

fraksinasi, intinya adalah memisahkan senyawa yang terkandung dalam suatu 

tanaman berdasarkan tingkat kepolaran dari pelarut yang digunakan. Contohnya n-

heksan (non polar); etil asetat (semi polar); air (polar) sehingga senyawa dapat 

terpisah berdasarkan kepolarannya. Kontrol positif yang digunakan adalah nystatin 

karena mekanisme kerja nystatin yaitu dengan merusak permeabilitas membrane 

sel jamur, yang dianggap sama dengan senyawa yang diduga dapat tertarik oleh 

pelarut n-heksan yaitu flavonoid. Metode yang akan dilakukan pada pengujian 

antifungi yaitu Candida alnicans dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode difusi cakram.          

 Prinsip dari metode difusi cakram yaitu menempatkan kertas cakram yang 

sudah mengandung bahan antimikoba tertentu pada medium lempeng padat yang 

telah dicampur dengan jamur yang akan diuji. Medium ini kemudian diinkubasi 

pada suhu 37°C selama 18-24 jam, kemudian diamati adanya zona jernih di sekitar 

kertas cakram. Daerah jernih yang tampak di sekeliling kertas cakram menunjukkan 

tidak adanya pertumbuhan mikroba. Jamur yang sensitif terhadap bahan 

antimikroba akan ditandai dengan adanya daerah hambatan disekitar cakram, 

sedangkan jamur yang resisten terlihat tetap tumbuh pada tepi kertas cakram 

(Tortora et al. 2001). 

1.2 Perumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: 

1. Golongan senyawa apakah yang terdapat pada fraksi N-heksan bunga 

Impatiens balsamina? 

2. Berapakah diameter zona hambat dari fraksi n-heksana bunga Impatiens 

balsamina terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1     Tujuan Umum        

 Untuk mendapatkan aktivitas antifungi fraksi n-heksan bunga   

Impatiens balsamina Linn. 
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1.3.2    Tujuan Khusus        

  Untuk mendapatkan data diameter zona hambat fraksi n-heksan 

bunga Impatiens balsamina Linn terhadap Candida albicans. 

1.4      Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti  

 Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang manfaat bunga pacar air (Impatiens balsamina L) yang 

dapat dilihat dari percobaan uji aktivitas antifungi dalam menghambat 

pertumbuhan Candida albicans. 

2. Bagi Pembaca  

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

pembaca tentang kegunaan bunga pacar air yang salah satunya sebagai 

antifungi untuk pengobatan penyakit kulit khususnya yang disebabkan 

Candida albicans. 

3. Bagi Masyarakat 

 Sebagai alternative pilihan pengganti obat-obatan kimia jika hasil 

penelitian ini dapat menunjukkan efek daya hambat terhadap pertumbuhan 

Candida albicans.  

 

 

 

 


