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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Infeksi adalah proses saat organisme yaitu bakteri, virus dan jamur mampu 

menyebabkan penyakit masuk kedalam tubuh atau jaringan dan menyebabkan 

kerusakan (Neal, 2006). Salah satu jamur yang menyebabkan infeksi yaitu 

Candida albicans .  

Candida albicans merupakan jamur dimorfik yang merupakan bagian dari 

flora normal pada traktus gastrointestinal, traktus genitourinarius, dan kulit. Pada 

orang yang sehat, Candida hidup secara komensal dan tidak menyebabkan infeksi. 

Infeksi Candida dapat terjadi bila terdapat gangguan pada mekanisme pertahanan 

tubuh atau adanya faktor eksogen. Faktor eksogen seperti pemakaian antibiotik 

spektrum luas dapat mengganggu keseimbangan flora normal sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya infeksi Candida. Faktor lain yang juga dapat 

meningkatkan risiko terjadinya infeksi Candida adalah peningkatan kadar 

estrogen seperti pada pengguna kontrasepsi oral dan kehamilan, diabetes melitus, 

penggunaan kortikosteroid, dan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

(Kauffman, 2007).  

Infeksi jamur yang paling sering terjadi di rongga mulut yaitu kandidiasis 

(Morgan, et al., 2012). Kandidiasis merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh 

jenis mikroorganisme jamur Candida albicans (Irianto, 2013). Candida albicans 

bukan hanya dapat tumbuh pada rongga mulut tetapi juga berada di saluran 

pencernaan, pernafasan dan genital wanita (Irianto, 2013).  

Adapun penelitian tentang kandidiasis yang dilakukan di RSUP Prof Dr. R. D. 

Kandou Manado pada tahun 2009 – 2011. Hasil yang didapatkan menunjukkan 

bahwa dari total 10003 kunjungan pada tahun 2009 – 2011 terdapat 160 orang 2 

(0,53%) penderita baru kandidiasis kutis, 26,27% dari 598 kasus baru penyakit 

jamur, dengan jenis kandidiasis tertinggi ialah kandidiasis intertriginosa (95,63%), 

perempuan yang paling sering menderita kandidiasis kutis (61,25%), paling 

banyak pada kelompok umur 45– 64 (38,13%) dan dapat simpulkan bahwa 

kandidiasis kutis cukup sering terjadi (Seru, et al., 2013).  
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Bentuk lain dari infeksi Candida adalah kandidiasis orofaring, esofagitis, 

kandidiasis kutaneus, kandidemia, endokarditis, infeksi traktus urinarius, 

peritonitis, dan meningitis. Candida albicans merupakan spesies yang paling 

sering menyebabkan infeksi pada manusia (Kauffman, 2007).  

Untuk mengobati infeksi jamur candida albicans obat yang digunakan 

golongan azol dan polien seperti nistatin yang mendominasi sebagai obat 

antijamur tersebut. Penggunaan klinis dari azol sudah selama hampir 30 tahun, 

namun resisten terhadap senyawa azol perlahan-lahan muncul pada spesies yang 

dulu rentan, terutama Candida albicans  (Rezeki, 2013).  

Menurut Marchaim, et al., (2012), menyatakan bahwa Candida albicans pada 

penderita vaginitis telah resisten terhadap fluconazole. Dibuktikan dengan 

mengonsumsi flukonazole secara terus menerus selama 6 bulan, tetapi tidak 

memiliki efek terapeutik sama sekali. Selain itu obat-obat sintetik yang 

dikembangkan masih memiliki kelemahan yaitu efek samping seperti mual, 

muntah, nyeri kepala, bahkan dapat menyebabkan kerusakan ginjal, anemia, 

leukopenia, resistensi, aturan pakai yang menyulitkan dan mahal (Saifudin, 2011; 

Katzung, 2012). Sehingga melihat fakta tersebut dibandingkan dengan obat-obat 

sintesis yang mempunyai efek samping relatif berbahaya, saat ini mulai 

pengembangan obat-obat tradisional sebagai agen antifungi yang diharapkan 

mempunyai efek samping yang relatif lebih rendah (Mills, 2001).  

Indonesia memiliki beragam tanaman obat dengan beragam spesies yang telah 

banyak termanfaatkan secara empiris oleh masyarakat, salah satunya yaitu 

tanaman Limonia acidissima L. yang dikenal dengan tanaman kawista. Kawista 

merupakan tanaman berkayu dengan tinggi batang dapat mencapai 12 meter. 

Tanaman ini banyak dibudidayakan oleh warga maupun tumbuh liar. Buahnya 

berkulit tebal dan keras. Buah jika masih muda berwarna kekuningan, rasa buah 

“sepet” dan beraroma khas. Buah masak, daging buah berwarna coklat dan rasa 

buahnya berubah menjadi manis (Lim, 2012).   

Buah kawista dapat berkhasiat sebagai obat penurun panas dan obat sakit 

perut. Di Indonesia, bagian duri dan kulit batang kawista digunakan dalam 

berbagai macam ramuan obat tradisional seperti mengobati haid yang berlebihan, 
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gangguan hati, gigitan dan sengatan binatang, dan untuk mengobati mual-mual 

(Sukamto,1999).  

Menurut penelitian yang dilakukan Adikaram, et al., (1989), pada buah 

Limonia acidissima L. dilaporkan memiliki senyawa antijamur yaitu psoralena, 

xanthotoxin 2,6-dimetoksibenzakuinon, dan ostenol. Kemudian pada penelitian 

yang dilakukan Swami, et al., (2012), ekstrak petroleum ether buah Limonia 

acidissima L. memiliki aktivitas sebagai antimikroba dengan konsentrasi 10 

mg/ml pada Escherichia coli  memiliki zona hambat 14.00±0.0, Klebsiella 

Pneumoniae memiliki zona hambat 13.00±0.0, Proteus mirabilis memiliki zona 

hambat 11.66±0.47, dan  Staphylococcus aureus memiliki zona hambat 

11.33±0.47.  

Sebelumnya telah dilakukan penelitian etil asetat yang dilakukan oleh 

Widyasanti, (2016), dilakukan pengujian antijamur Candida albicans terhadap 

ekstrak teh putih dengan metode fraksinasi menggunakan pelarut etil asetat 

dengan metode difusi cakram. Didapatkan hasil bahwa fraksi etil asetat  memiliki 

aktivitas antijamur dengan konsentrasi hambat menghasilkan diameter daya 

hambat >10 mm, ditemukan pada konsentrasi 28 % (b/v) dengan rata-rata sebesar 

11,33 mm. dan penelitian yang dilakukan oleh Murniana, (2011), dilakukan 

pengujian antijamur Candida albicans terhadap ekstrak plumeria alba dan 

menggunakan pelarut etil asetat, dengan ekstrak etil asetat konsentrasi 1%, 10%, 

dan 20%. Pada konsentrasi 1% tidak menunjukkan adanya zona hambat, 

konsentrasi 10% dan 20% zona hambatnya yaitu 8 mm dan 10 mm, sedangkan 

kontrol positif dan negatif, Nistatin (kontrol positif) menunjukkan aktivitas 

dengan rata-rata zona hambat sebesar 18 mm, sementara etil asetat sebagai kontrol 

negatif tidak menunjukkan aktivitas. 

Berdasarkan penelitian dari beberapa literatur dilakukan pengembangan buah 

kawista sebagai antifungi, maka dilakukan ekstraksi komponen senyawa kimia 

secara bertingkat. Fraksinasi bertingkat ini bertujuan untuk memisahkan 

komponen kimia yang bersifat non polar, semi polar dan polar pada buah Limonia 

acidissima L. dengan masing-masing pelarut yang sesuai.  
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Pada penelitian ini serbuk buah Limonia acidissima L. difraksinasi secara 

berturut-turut dengan n-heksan, etil asetat dan etanol. Terhadap fraksi etil asetat 

dilakukan pengujian antijamuri dengan metode difusi cakram.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktivitas antijamur yang terdapat pada fraksi Etil asetat buah 

Limonia acidissima L. terhadap pertumbuhan Candida albicans dengan 

metode difusi cakram ditinjau dari diameter zona hambatnya ? 

2. Golongan senyawa apa sajakah yang terdapat pada fraksi etil asetat buah 

Limonia acidissima L. ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan data mengenai efek antijamur dari fraksi etil asetat 

buah Limonia acidissima L. dengan metode difusi cakram. 

2. Untuk mendapatkan data mengenai golongan senyawa apa saja yang 

terdapat pada fraksi etil asetat buah Limonia acidissima L.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Memberi informasi ilmiah pada masyarakat ilmiah pada khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya tentang manfaat fraksi etil asetat Limonia 

acidissima L. yang dapat digunakan sebagai antifungi. 

b. Membuka peluang kemungkinan pembuatan obat pencegah pertumbuhan 

Candida albicans dari fraksi etil asetat Limonia acidissima L.  

 


