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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi merupakan suatu keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh 

(Jawetz et al., 2007). Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme 

seperti virus, jamur, protozoa, dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh, kemudian 

berkembang biak dan menimbulkan penyakit. Temperatur yang tropis, dan 

kelembaban yang tinngi menjadi salah satu faktor mikroba tumbuh dengan subur 

(Rostinawati, 2009). Salah satu jamur yamg sering menyebabkan infeksi adalah   

jamur Candida albicans  (Tortorano et al., 2006). 

Candida albicans  merupakan flora normal golongan jamur  yang hidup di 

tubuh manusia seperti di daerah mulut, tenggorokan, vagina dan sistem 

pencernaan (Shao et al., 2007). Dalam kondisi normal, Candida albicans 

sebenarnya tidak berbahaya tetapi apabila pertumbuhan jamur ini berlebihan dapat 

menyebakan infeksi (Eggimann et al., 2003). Candida albicans adalah fungi 

oportunistik patogen yang menyebabkan berbagai penyakit pada manusia seperti 

sariawan, lesi pada kulit, vulvoaginitis dan gastrointestinal Candidiasis 

(komariah, 2012). 

Secara umum infeksi dapat disembuhkan dengan menggunakan antibiotik 

sintesis. Diketahui bahwa obat antijamur sintesis memiliki keterbatasan, seperti 

efek samping yang berat, spektrum antijamur yang sempit, penetrasi yang buruk 

pada jaringan tertentu, dan munculnya jamur yang resisten (Jawetz et al., 2005). 

Pada penelitihan lain, menyatakan bahwa jamur spesies Candida telah banyak 

yang resisten pada fluconazole (golongan azol) and amphotericin B (golongan 

polien) (Seneviratne et al., 2008; Sardi et al., 2011).  

Resistensi  jamur  terhadap  antibiotik  telah  menjadi  masalah  global  yang  

serius. Di negara-negara Eropa, Sebuah analisis menunjukkan bahwa lebih dari 

separuh kasus Candidaemia disebabkan C. albicans serta penyebab non-albicans 

meliputi C. glabrata dan C. parapsilosis (14% ), C. tropicali (7% ) dan C. krusei 

(2% ) (Tortorano et al., 2006).  Menurut Jaringan Brasil Studi Candidaemia, C. 

albicans menyumbang 40,9% dari Kasus di Brazil, diikuti oleh C. tropicalis 
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(20,9%), C.parapsilosis (20,5%) dan C. glabrata (4,9%) (Colombo et al., 2006; 

Nucci dkk., 2010). Oleh karena itu diharapkan dapat ditemukan solusi dan 

alternatif senyawa kimia dari akar Jatropha gossypifolia L yang nantinya dapat 

dikembangkan sebagai obat tradisional ataupun dalam industri obat-obatan. 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis, menyebabkan tanahnya subur 

sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh. Diantara berbagai jenis 

tumbuhan, terdapat  beberapa jenis tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai obat. 

Umumnya pengetahuan masyarakat tentang khasiat tumbuhan obat di Indonesia 

hanya berdasarkan pengalaman empiris yang diwariskan secara turun temurun. 

Selain itu tumbuhan obat digunakan karena kandungan kimia yang dimiliki 

(Hariana, 2004). Belakangan penggunaan obat tradisional meningkat, di tengah 

banyaknya berbagai jenis obat modern yang baru dipasaran, Sehingga terdapat 

kecenderungan global untuk kembali ke alam (back to nature). Faktor yang 

mendorong masyarakat untuk menggunakan obat tradisional karena mahalnya 

atau tidak tersedianya obat modern atau sintetis dan adanya kepercayaan bahwa 

obat tradisional lebih aman karena efek sampingnya yang relatif kecil (Dewoto, 

2007). 

Salah satu jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat tradisional 

adalah jarak merah. Jarak merah adalah tumbuhan yang berasal dari genus 

Euphorbiaceae dengan nama ilmiah Jatropha gossypifolia. L (Kinho et al., 2011). 

Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa pada akar J.gossypifolia. L memiliki 

kandungan senyawa yang berbeda-beda seperti alkaloid, polifenol, saponin, 

tannin, dan flavonoids (Bhagat and Kulkarni, 2014). Penelitian sebelumnya 

membuktikan bahwa kandungan aktif pada akar  J.gossypifolia. L berpotensi 

sebagai senyawa obat diantaranya sebagai antikanker, antimikroba, dan 

antihipertensi (Silva et al., 2014).  Antidiabetik (Singh and Surendra, 2013). 

Antikanker (Falodun et al., 2012). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bhagat and Kulkarni (2014),  

menyatakan bahwa ekstrak akar Jatropha gossypifolia. L fraksi metanol dengan 

konsentrasi sebesar 100 µg dan 200 µg. Didapatkan hasil zona hambat pada 

konsentrasi 100 µg mampu melawan bakteri Bacillus cereus (8.0 ± 0.2 ), 

Staphylococcus aureus (4.1 ± 0.1), Pseudomonas aeruginosa (4.1 ± 0.1), Shigella 
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sonnei (3.5 ± 0.1) dan Shigella dysentrae (3.5 ± 0.03)  sedangkan pada 

konsentrasi 200 µg mampu melawan bakteri Bacillus cereus (10.3 ± 0.1), 

Staphylococcus aureus (6.1 ± 0.1), Escherichia coli ( 5.1 ± 0.1), Enterococcus 

fecalis (5.5 ± 0.2),  Pseudomonas aeruginosa ( 5.1 ± 0.2 ), Shigella sonnei (4.5 ± 

0.1 ), Klebsiella pneumonia (3.1 ± 0.01) dan Shigella dysentrae (5.5 ± 0.01) dan 

kandungan senyawa kimia yang didapatkan adalah alkaloid, flavonoid, polifenol, 

saponin, dan tanin (Bhagat and Kulkarini, 2014). Sedangkan ekstrak akar Jatropa 

curcas fraksi hexana dengan  konsentrasi 0,1 ml, 0,5 ml dan 1ml mampu melawan 

Staphylococcus aureus dan Candida albicans dengan  kandungan senyawa kimia 

yang didapatkan adalah alkaloid, tannin dan glikosida, pada fraksi metanol 

mampu melawan Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa dengan  

kandungan senyawa kimia yang didapatkan adalah alkaloid, saponin, tannin, 

steroid dan glikosida dan pada aquaeous mampu melawan Neisseria gonorrhoea, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus dengan kandungan senyawa kimia yang 

didapatkan adalah dengan alkaloid, saponin, tannin, steroid dan glikosida 

(Arekemase, 2011).  

Dilakukan uji aktivitas antijamur candida albicans fraksi etil asetat getah 

batang jarak pagar (Jathropa curcas L) dengan konsentrasi berbeda mulai dari 

20%, 40%, 80%, 100% didapatkan adanya perbedaan yang signifikan antara 

beberapa konsentrasi getah batang jarak pagar (Jathropa curcas L) terhadap 

pertumbuhan candida albicans secara In Vitro. Zona hambat paling besar adalah 

8.13 mm yang terbentuk pada konsentrasi 100%. Semakin tinggi konsentrasi suatu 

zat antimikroorganisme maka organisme tersebut akan terhambat pertumbuhannya 

dan diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar sumuran juga akan lebih 

besar (Fathan, 2014).  

Pada penelitian ini dilakukan proses pemisahan senyawa metabolit sekunder 

melalui proses fraksinasi. Fraksinasi dilakukan menggunakan pelarut berbeda 

tingkat kepolaran (n-heksan, etil asetat, dan etanol) yang akan mempengaruhi 

jenis senyawa berdasarkan masing-masing fraksi (Firdausi et al, 2015). Fraksinasi 

ini bertujuan memisahkan senyawa berdasarkan kepolarannya. Senyawa yang 

bersifat polar akan masuk ke pelarut polar dan senyawa non polar akan masuk ke 

pelarut non polar (Depkes RI, 2000). 
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Berdasarkan hasil penelitihan yang diatas, bahwa Jatropha gossypifolia L dan 

Jatropa curcas L termasuk dalam genus yang sama. Pada bahwa Jatropha 

gossypifolia L memiliki aktivitas sebagai antibakteri sedangkan pada Jatropa 

curcas L memiliki aktivitas sebagai antibakteri dan antijamur. Oleh karena itu 

maka maka perlu dilakukan penelitihan mengenai golongan senyawa apakah yang 

berfungsi sebagai antijamur dengan pelarut yang berbeda. Akar Jatropha 

gossypifolia L diekstraksi menggunakan pelarut berdasarkan kepolarannya, yakni 

n-heksan, etil asetat dan etanol. Senyawa yang bersifat non polar akan terekstraksi  

pada pelarut n-heksan. Sedangkan senyawa yang bersifat semi polar dan polar 

akan terekstraksi pada pelarut etil asetat dan etanol. Terhadap fraksi etil asetat 

diuji potensi antijamur dengan metode cakram dengan cara senyawa uji 

dijenuhkan ke dalam kertas cakram yang mengandung bahan tertentu ditanam 

pada media pembenihan agar padat yang dicampur dengan jamur Candida 

albicans dan diinkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Sehingga didapat zona 

hambat fraksi etil asetat pada jamur Candida albicans. 

Dengan demikian, peneliti akan melakukan uji aktivitas antijamur dari fraksi 

etil asetat akar tanaman Jatropha gossypifolia L. terhadap pertumbuhan jamur 

Candida albicans dengan metode difusi agar. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana aktivitas antijamur fraksi etil asetat akar J.gossypifolia L 

terhadap jamur Candida albicans dengan metode difusi cakram ? 

2. Golongan senyawa kimia apakah yang terkandung di dalam fraksi etil 

asetat akar J.gossypifolia L ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut  

1. Untuk mengetahui potensi fraksi etil asetat akar J.gossypifolia L sebagai 

antijamur terhadap jamur Candida albicans. 

2. Untuk mendapatkan data golongan senyawa kimia yang terkandung di 

dalam fraksi etil asetat akar J.gossypifolia L. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Memberi informasi mengenai kegunaan dari akar tanaman J.gossypifolia 

L. 

2. Mendapatkan komponen senyawa yang memiliki aktivitas antijamur, 

khususnya pada jamur Candida albicans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


