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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Infeksi adalah proses invasif oleh mikroba dan berproliferasi didalam tubuh 

yang menyebabkan timbulnya penyakit (Potter & Perry, 2005). Yang termasuk 

mikroba yaitu bakteri, jamur dan virus. Sebagian besar mikroorganisme yang 

ditemukan di tanah, air, bahan-bahan yang sedang membusuk, maupun kebanyakan 

patogen, mempunyai suhu kardinal (utama) berada pada rentang 10ºC–45ºC 

(Irianto, 2006). Rentang suhu tersebut dimiliki oleh wilayah tropis seperti 

Indonesia. Kelembaban di wilayah tropis juga berperan dalam pertumbuhan 

mikroorganisme, salah satunya jamur yang bersifat patogen, seperti Candida 

albicans (Arifin, 2006). 

Candida albicans adalah fungi oportunistik patogen yang menyebabkan 

berbagai penyakit pada manusia seperti sariawan, lesi pada kulit vulvovaginitis, dan 

gastrointestinal candidiasis. Candida albicans merupakan organisme komensal 

yang banyak ditemukan di mukosa rongga mulut, saluran pencernaan dan vagina 

sebagai flora normal yang jumlahnya mencapai 71% pada individu sehat (Naglik et 

al., 2004). Mukosa rongga mulut merupakan habitat Candida albicans karena 

rongga mulut memberikan lingkungan ekologi untuk kolonisasi mikroba 

(Komariah dan Ridhawati, 2012). 

Lebih dari 72% infeksi nosokomial disebabkan oleh jamur. Candida sp. 

merupakan jenis jamur yang telah menjadi penyebab dari seluruh infeksi 

nosokomial yang terjadi yaitu sebesar 15%, dan juga merupakan urutan keempat 

dengan persentase 8%-15% penyebab infeksi aliran darah nosokomial dari seluruh 

jenis infeksi nosokomial (Vazquez, 2003). Pada tahun 2006, sebanyak 25%-50% 

kandidemia nosokomial terjadi di Critical Care Unit di Amerika dengan angka 

kematian mencapai 60%. Lebih dari 95% dari kasus kandidemia nosokomial 

disebabkan oleh 5 spesies Candida  yaitu  Candida albicans,  Candida glabrata, 

Candida parapsilosis,  Candida tropicalis  dan  Candida krusei  (Pfaller  et al.,  

2006 ; Tortorano  et al., 2006). Selain tingginya angka kematian, kandidemia juga 

menyebabkan waktu perawatan pasien yang lebih lama di rumah sakit. Hal ini tentu 
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saja menyebabkan peningkatan biaya yang harus ditanggung pasien (Yapar et al., 

2006). 

Terapi infeksi umumnya menggunakan antibiotik. Antibiotik adalah zat 

biokimia yang diproduksi oleh mikroorganisme, yang dalam jumlah kecil dapat 

menghambat pertumbuhan atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lain 

(Harmita dan Radji, 2008). Pemakaian obat antibiotik digunakan pada infeksi 

topikal, seperti luka dikurangi karena hipersensitivitas yang cenderung timbul 

secara lokal pada kulit atau membran mukosa (Tjay, 2002). Antibiotik yang 

mulanya bersifat bakteriosid/bakteriostatik (sensitive) terhadap mikroba bisa 

menjadi resisten. Resistensi antibiotik ini terjadi karena banyak faktor, seperti 

tingkat paparan pada suatu area kerja obat serta penggunaan antibiotik yang tidak 

teratur (Refdanita, et al., 2004). Berdasarkan hal itu dibutuhkan terapi obat 

antibiotik (anti jamur) yang efektif dan efisien. Saat ini banyak terjadi pengobatan 

anti jamur yang kurang tepat dan dalam dosis yang tidak rasional sehingga 

menyebabkan resistensi. Peningkatan resisten Candida albicans terhadap agen 

antifungi seperti golongan azole telah di mulai saat pengobatan pertama maupun 

kedua. Tingginya tingkat resistensi terhadap antifungi dapat di estimasikan setiap 

tahunnya (Disease Control and Prevention U.S., 2013). Tercatat 220 kasus 

kematian terjadi akibat resistensi antifungi dan 46000 orang akan terinfeksi 

kandidiasis (CDC, 2013). Selain faktor resistensi, antifungi tertentu mempunyai 

efek samping dan bersifat toksik bagi tubuh (Reiching et al., 2009).  

Resistensi Candida albicans terhadap antifungi golongan azole perlu 

diperhatikan karena antifungi tersebut digunakan sebagai pengobatan pertama 

untuk kandidiasis. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk menemukan 

antifungi pengganti antibiotik yang lebih tepat bagi pengobatan kandidiasis (Khan 

et al., 2009). Sebab terapi pada infeksi jamur lebih sulit daripada terapi pada infeksi 

bakteri karena struktur sel jamur hampir sama dengan struktur sel manusia (Prescott 

et al, 2005). Dalam usaha yang berkesinambungan para peneliti mengembangkan 

obat tradisional untuk mencegah terjadinya infeksi. Penelitian dilakukan guna 

mendapatkan obat baru yang lebih efektif dalam melawan penyakit yang 

disebabkan mikroba (Sukmono, 2009).  
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Ada sebagian orang indonesia yang mengetahui serta memakai tumbuhan 

sebagai obat untuk terapi infeksi oleh bakteri maupun jamur. Hal ini didorong karna 

obat sintetik memiliki resiko efek samping yang tinggi daripada obat herbal 

(Medicinal Plant). Di samping itu, obat herbal lebih murah dan mudah untuk 

didapatkan (Ayuningtyas, 2009). 

Indonesia adalah negara megabiodiversity yang kaya akan tanaman-tanaman 

yang berpotensi sebagai sumber bahan obat yang bisa dikembangkan, namun 

kendalanya tanaman tersebut belum dikelola secara maksimal oleh masyarakatnya. 

Kekayaan alam tumbuhan di Indonesia meliputi 30.000 jenis tumbuhan dari total 

40.000 jenis tumbuhan di dunia, 940 jenis diantaranya merupakan tumbuhan 

berkhasiat obat (jumlah ini merupakan 90% dari jumlah tumbuhan obat di Asia) 

(Dephut, 2010). 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan 

dengan tumbuhan adalah Citrus reticulata (Jeruk Keprok). Citrus reticulata adalah 

pohon kecil, kadang-kadang berduri, dengan cabang ramping, dan tombak 

berbentuk daun cemara hijau. Daunnya tidak dikelupas, tapi tangkai daun (tangkai 

daun) sedikit bersayap. Citrus reticulata merupakan tanaman buah tahunan yang 

berasal dari Asia, telah dikenali dan sudah ditumbuhkan dengan baik di Indonesia 

secara alami dan budidaya. Tanaman jeruk yang ada di Indonesia adalah 

peninggalan orang Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan jeruk keprok dari 

Amerika dan Italia (Menristek, 2002). Dari berbagai penelitian diketahui bahwa 

kulit buah jeruk memiliki aktivitas antimikroorganisme yang bisa melawan 

pertumbuhan bakteri dan jamur karena pada kulit buah jeruk keprok terdapat 

sumber flavanon yang kaya dan banyak flavon polimoksilat, yang sangat jarang 

ditemukan pada tanaman lain (Ahmad, et al, 2006). Hasil penelitan yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa Ekstrak etanol kulit buah Citrus reticulata dengan 

konsentrasi sampel 20 mg/ml memiliki nilai diamater zona hambatan minimum 

(MIC) sebanyak 10 mm terhadap aktivitas jamur Candida albicans dalam metode 

pengujian menggunakan difusi cakram (Anusha, et. al, 2013). Hal ini menunjukkan 

adanya aktivitas antifungi dari kulit buah Citrus reticulata. 

Seiring perkembangan zaman dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

aktivitas antifungi yang terdapat pada kulit buah Citrus reticulata dengan 
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menggunakan metode fraksinasi bertingkat. Proses fraksinasi berawal dari 

menggunakan pelarut non-polar (n-heksana) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan 

dengan pelarut yang semi-polar (etil-asetat) dan dituntaskan menggunakan pelarut 

etanol yang lebih polar dari ketiga pelarut sebelumnya. Rangkaian proses fraksinasi 

dengan pelarut yang memiliki kepolaran yang berbeda tersebut bertujuan agar 

pelarut non-polar dapat lebih dahulu mengekstraksi secara selektif komponen 

senyawa non-polar terlebih dahulu, seperti terpenoid dan alkaloid. Dan kemudian 

pelarut semi-polar (etil-asetat) pada tahap selanjutnya diharapkan dapat mempartisi 

komponen senyawa lainnya sehingga dapat terpisah dari komponen senyawa yang 

bersifat polar. Pada proses terakhir digunakan pelarut etanol yang diharapkan dapat 

mengekstraksi komponen yang bersifat polar seperti flavonoid (Prasetyo, 2015). 

Fraksi etil-asetat digunakan sebagai pelarut dalam penelitian ini karena ekstrak etil-

asetat kulit buah jeruk segar (Citrus spp.) sudah diketahui mempunyai aktivitas 

antibakteri yang lebih besar daripada minyak atsirinya (Munawaroh, 2012) dan juga 

ekstrak etil-asetat mampu menarik komponen senyawa aktif seperti flavonoid, 

alkaloid, polifenol, tanin, dan triterpenoid dengan baik yang merupakan senyawa 

yang berperan sebagai antibakteri maupun antijamur (Tanzil, 2017 & Putra, 2017). 

Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan uji aktvititas antijamur kulit buah 

Citrus reticulata menggunakan fraksi etil-asetat (semi-polar) yang telah diketahui 

sebagai pelarut yang memiliki potensi yang kuat sebagai penghasil dan penarik 

komponen zat aktif yang reaktif terhadap aktivitas jamur Candida albicans. Dan 

studi yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penghambatan pertumbuhan 

jamur adalah metode Difusi cakram. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan 

masalah bahwa, adakah aktivitas antifungi fraksi etil asetat kulit buah Citrus 

reticulata pada jamur Candida albicans yang dapat dilihat dari diameter zona 

hambatnya dengan metode difusi cakram? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan memperoleh data aktivitas antifungi komponen 

senyawa kimia yang terdapat pada fraksi etil-asetat kulit buah Citrus reticulata pada 

jamur Candida albicans yang dilihat dari diameter zona hambatnya. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat bahwa kulit buah Citrus 

reticulata memiliki khasiat sebagai obat antifungi. 

2. Dapat digunakan sebagai data ilmiah aktivitas antifungi kandungan senyawa 

aktif kulit buah Citrus reticulata dalam bidang ilmu pengetahuan, pengembangan 

obat tradisional, serta industri obat-obatan. 

 


