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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini pemakaian obat tradisional pada masyarakat Indonesia 

semakin berkembang pesat, perkembangan ini didukung oleh kecenderungan 

manusia melakukan pengobatan secara alam atau kembali ke alam (back to 

nature). Sehingga banyak masyarakat tertarik untuk mengobati segala penyakit 

yang dideritanya dengan pengobatan tradisional. Salah satunya yaitu tanaman 

bawang dayak (Eleutherine palmifolia L), yang dipercaya sebagai tanaman obat 

multifungsi untuk berbagai penyakit, diantaranya penyakit kanker, diabetes, 

jantung, inflamasi, infeksi (bakteri, jamur, amoeba, hipertensi, kolestrol, asam 

urat, bronchitis, dan berbagai penyakit lainnya). Dalam umbi bawang dayak 

terkandung senyawa fitokimia antara lain alkaloid, glikosid, flavonoid, fenolik, 

steroid, dan tannin, yang mana senyawa-senyawa tersebut diduga memiliki efek 

antimikroba (Widayat, 2018). 

Bawang dayak atau Bawang Sabrang (Eleutherine palmifolia L) merupakan 

tanaman khas Kalimantan Tengah. Tanaman ini sudah secara turun temurun 

digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Bagian yang dapat 

dimanfaatkan pada tanaman ini adalah umbinya. E.palmifolia memiliki 

kandungan senyawa naphtoquinonens yang memiliki turunan senyawa seperti 

eleutherol, eletherine, eleuthernone dan elenacine. Pada senyawa 

naphtoquinonens merupakan sebuah  zat atau senyawa yang memiliki banyak 

peran seperti sebagai anti jamur, anti bakteri, anti parasite serta anti virus 

(Amanda, 2014). Potensi E.palmifolia sebagai tanaman obat  multifungsi 

sangatlah besar, sehingga perlu ditingkatkan penggunaannya sebagai bahan 

obat modern (Mierza, 2011). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Wahyuni (2016) didapatkan 

hasil bahwa ekstrak bawang dayak memiliki daya hambat terhadap 

pertumbuhan jamur candida albicans. Hal ini dapat dilihat pada hasil persentase 

daya hambat jamur  dari ekstrak bawang dayak dengan pelarut etanol 70% dan 

aquadest yaitu berturut-turut 65,44% dan 54,78%. Ekstrak  
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bawang dayak dengan pelarut etanol mempunyai persentase daya hambat jamur 

lebih besar dibandingkan dengan  pelarut aquadest. 

 Candida albicans merupakan bagian dari mikroba flora normal rongga 

mulut yang beradaptasi dengan baik untuk hidup pada manusia terutama pada 

saluran cerna urogenital dan kulit. Candida albicans  menyebabkan sejumlah 

infeksi seperti kandidiasis mukosa, kandidiasis disominata, dan infeksi 

oportunistik. Albicans adalah monomorphic yeast dan yeast like organisme, 

tumbuh dengan baik pada suhu 25-300 C dan juga 35-370 C. Infeksi yang 

disebabkan kandida  dapat berupa akut, subakut atau kronis pada seluruh tubuh 

manusia.(Mutiawati, 2016). 

Kandidiasis merupakan penyakit mikal yang disebabkan oleh Candida. 

Penyakit ini terutama disebabkan  oleh hygiene yang tidak baik. Paling sering 

dijumpai terjadi bila C.albicans  masuk kedalam aliran darah terutama ketika 

ketahanan fagositik host menurun. Respon imun cell-mediated terutama sel 

CD4 penting dalam mengendalikan kandidiasis (seperti pada kandidiasis), 

seringkali muncul beberapa bulan sebelum munculnya infeksi oportunistik yang 

lebih berat. 

Penyakit kulit sering dijumpai pada anak, terutama anak usia sekolah. 

Bahkan dikatakan merupakan masalah kesehatan masyarakat di Negara 

berkembang. Insidensi penyakit kulit pada anak sebesar 6-24% dari kasus yang 

dikonsultasikan kepada dokter anak (Del Pozzo-Magana et al., 2012), dan 

bervariasi pada setiap Negara. Namun, penyakit kulit ini, yang masih lebih 

sering terjadi di Negara berkambang, dapat ditemukan di seluruh dunia dan 

menyerang seluruh  populasi umum. Prevalensi laki-laki dan perempuan sama, 

diduga banyak terjadi didaerah tropis dengan kelembaban udara yang tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Havlickova menyebutkan bahwa kelainan kulit  

yang disebabkan oleh infeksi candida  di China menempati urutan ketiga (14%) 

dari infeksi jamur pada kulit, Singapura melaporkan tahun 2003 bahwa kasus 

infeksi candida pada kulit dan kuku menempati urutan ketiga  dan keempat. 

Kasus kandidiasis kutis di Indonesia menempati urutan ketiga dalam 

insidensi dermatomikosis. Penelitian yang dilakukan Citrashanty di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya menyebutkan bahwa jumlah pasien kandidiasis menempati 
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urutan ketiga setelah dermatofitosis dan pitiriasis versikolor. Kasus infeksi 

candida terbanyak pada tahun 2011-2013 berasal dari Surabaya sebanyak 103 

pasien (90.4%). Pada kasus kulit dan 16 (69,6%) pasien pada kasus kuku. 

Riwayat pekerjaan infeksi candida pada kulit dari tahun 2011-2013, 58 pasien 

(50,9%) belum bekerja atau masih pelajar, yaitu usia 0-18 tahun, sedangkan 56 

pasien berumur diatas 18 tahun (49,1%) tidak ada keterangan pekerjaan. Pada 

pasien infeksi candida pada kuku, tahun 2011 didapatkan 1 orang  dengan 

riwayat pekerja  salon (14,28%) dan tidak ada data pekerjaan sebanyak 5 pasien 

(71,42%), pada tahun 2012 didapatkan 3 orang (60,0%) tidak ada data 

pekerjaan, dan 2013 didapatkan 1 orang pekerja tambak (9,09%) dan 1 pasien 

ibu rumah tangga (9,09%). 

Pengobatan secara topikal yang selama ini biasa digunakan untuk 

mengobati candidiasis meliputi nistatin, klotrimazol, mikonazol, dan azol-azol 

lainnya. Namun kami memilih kontrol positif yaitu Nistatin, karena obat 

tersebut merupakan satu agen antifungi yang sering dalam pengobatan 

kandidiasis dan merupakan obat lini pertama pada kandidiasis oral yang 

terdapat dalam bentuk topikal yang cukup efektif, selain itu karena obat ini 

memiliki sifat yang dimiliki yaitu bereaksi lokal dan tidak diabsobsi (sistemik), 

murah, mudah diberikan, aman, dan tidak terdapat interaksi obat dan efek 

samping yang signifikan pada penggunaan obat nisatitin sebagai kandidiasis 

(Luqmanul, 2014). Dengan ini, kami melihat efektifitas bawang dayak dengan 

membandingkan obat nistatin. Bahwa potensi dengan menggunakan tanaman 

bawang dayak juga cukup efektif untuk menangani infeksi jamur kandidiasis. 

  Oleh karena itu, pemanfaatan tanaman sebagai bahan obat tradisional mulai 

dikembangkan. Keuntungan menggunakan tanaman berkhasiat obat adalah 

bahan bakunya mudah didapatkan, harganya murah, dapat diracik sendiri serta 

menunjukkan efek samping yang relatif rendah dibandingkan dengan obat-obat 

konvensional yang beredar dipasaran sehingga pemakaian bahan obat 

tradisional sudah mulai berkembang (Mekhanzie, 2012). Sehingga peneliti 

tertarik untuk menggunakan tanaman obat E.palmifolia tersebut yang diperkaya 

untuk mengobati antijamur. 
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Untuk mendapatkan senyawa kimia yang terkandung didalam umbi 

E.palmifolia dilakukan proses fraksinasi. Fraksinasi bertujuan untuk 

memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran tergantung 

dari jenis senyawa yang terkandung dalam tumbuhan (Ulthia, 2007). Jika 

pelarut yang digunakan bersifat polar seperti air atau etanol maka senyawa-

senyawa yang akan tertarik juga bersifat non-polar. 

N-Heksana merupakan salah satu pelarut non-polar yang sering digunakan 

dalam mengekstraksi suatu ekstrak. Menurut Mutiawati (2014) potensi fraksi n-

Heksana dapat dikembangkan menjadi antijamur untuk jamur Candida 

albicans, karena pada jamur Candida albican merupakan infeksi jamur dengan 

insiden tertinggi yang disebabkan oleh infeksi  oportunistik yang diharapkan 

dapat menghambat dari antijamur tersebut . Oleh karena itu, ekstraksi 

menggunakan n-Heksana sebagai pelarut dapat menarik senyawa-senyawa non-

polar yang ada didalam tumbuhan tersebut sesuai dengan teori “like dissolve 

like”. Senyawa-senyawa non-polar tersebut bisa jadi berkhasiat sebagai 

antijamur sehingga penggunaan fraksi n-Heksana bisa  terus dikembangkan 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Hingga saat ini, masih sedikit penelitian yang menguji kandungan ekstrak 

bawang dayak dan efektivitas bawang dayak terhadap pertumbuhan jamur 

Candida albicans. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai efektivitas ekstrak bawang dayak yang 

diekstraksi secara bertahap menggunakan tiga macam pelarut yang berbeda 

polaritasnya yakni etanol, etil asetat, dan n-Heksana sehingga dengan adanya 

penelitian ini dapat mengetahui Terhadap fraksi n-Heksana diuji potensinya 

sebagai antijamur sehingga didapat zona hambat fraksi n-Heksana pada jamur 

Candida albican dengan metode yang dipilih yaitu difusi cakram secara in vitro. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektivitas ekstrak bawang dayak 

dalam menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans, sehingga nantinya 

dapat digunakan sebagai alternative pengobatan tradisional pada infeksi kulit 

(Kandidiasis). 

1.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar tersebut didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Berapa diameter zona hambat komponen senyawa yang terdapat pada fraksi 

n-Heksana umbi E. palmifolia L. terhadap Candida albican menggunakan 

metode difusi cakram ? 

2. Golongan senyawa apakah yang terdapat pada fraksi n-Heksana umbi E. 

palmifolia L. saat di uji menggunakan KLT ? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan data diameter zona hambat dari ekstrak n-Heksana umbi E. 

palmifolia L. terhadap pertumbuhan jamur Candida albican secara in vitro. 

2. Mengetahui golongan senyawa yang terdapat pada fraksi n-Heksana umbi 

E. palmifolia L. saat di uji menggunakan KLT. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Masyarakat 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 

masyarakat tentang manfaat umbi Eleutherine palmifolia L. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektifitas dari umbi 

Eleutherine palmifolia L. sebagai antijamur Candida albicans sehingga 

nantinya dapat digunakan sebagi alternatif untuk pengobatan tradisional 

pada kandidiasis. 

2. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang efektivitas 

antijamur umbi Eleutherine palmifolia L. dalam menghambat pertumbuhan 

jamur Candida albicans. 

 

 


