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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Penyakit kulit merupakan salah satu penyakit yang sering dijumpai di daerah 

tropis seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk 

muslim (87,18%) dengan masalah kesehatan yang timbul seperti dermatitis 

seboroik perbandingan perempuan lebih banyak dari laki laki (Ayu, Indrastiti, & 

Ratnaningrum, 2018). Angka kejadian pria lebih banyak dibandingkan 

denganwanita, hal tersebut menandakan bahwa dermatitis seboroik dapat 

dipengaruhi oleh hormon seks seperti androgen (Borda & Wikramanayake, 2015).  

Prevalensinya terus meningkat setiap tahun. Umumnya penyakit kulit tidak 

mematikan sehingga keberadaannya seringkali diabaikan, dan tidak dilakukan 

penanganan menyebabkan adanya penurunan kualitas hidup, mempengaruhi faktor 

ekonomi dan interaksi sosial.  

Penyakit kulit pada umumnya banyak disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, 

parasit dan penyakit dasar alergi. Berdasarkan data gambaran kasus penyakit kulit 

dan subkutan lainnya merupakan peringkat ketiga dari sepuluh penyakit utama 

dengan 86% adalah dermatitis diantara 192.414 kasus penyakit kulit di beberapa 

Rumah Sakit Umum di Indonesia pada tahun 2011 (Lawita, Sarimin, & Karundeng, 

2015). Kelainan atau penyakit kulit biasa terjadi pada kelenjar sebasea dapat 

meliputi milia, hiperplasia kelenjar sebasea, acne neonatorum, dan dermatitis 

seboroik (Hajar, 2015). 
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Kelainan kulit pada dermatitis seboroik terdiri atas eritema dan skuama yang 

berminyak dan agak kekuningan, dengan batas kurang tegas. Bentuk dermatitis 

seboroik yang berat ditandai dengan adanya bercak-bercak yang berskuama dan 

berminyak disertai eksudasi dan krusta tebal (Terroe, Kapantow, & Kandou, 2015). 

Penyebab dermatitis seboroik didapati adanya aktivitas kelenjar sebasea yang 

berlebihan, faktor iklim, genetik, lingkungan, hormon, dan neurologik (Harahap, 

2000).  

Dermatitis seboroik berlokasi ditempat-tempat seboroik, yakni kulit kepala 

yang berambut, muka terutama alis mata dan lipatan nasobial, ketiak, dada di atas 

sternum, interskpular,  daerah  genitalis  eksterna,  dan  perianal  (Tjokronegoro & 

Utama, 2001). Dermatitis seboroik ini dikaitkan dengan Malassezia sp, terjadi 

gangguan imunologis mengikuti kelembapan lingkungan maupun perubahan cuaca, 

dengan penyebaran lesi dimulai dari derajat ringan, misalnya ketombe, sampai 

dengan derajat berat dalam bentuk eritroderma (Jacoeb, 2016).  

Peranan koloni Pityrosporum ovale adalah ragi lipofilik milik flora kulit 

manusia normal pada orang dewasa yang merupakan patogen dermatitis seboroik 

(Hidana & Fauziyyah, 2016). Selain itu, adanya gangguan pada flora normal, 

aktivitas lipase dan oksigen radikal bebas berkaitan dengan kejadian dermatitis 

seboroik (Murlistyarini et al., 2018). Prevalensi sebesar 2,82 % dari semua bentuk 

dermatitis, dermatitis seboroik dibagi menjadi tiga bagian sesuai daerah lesinya 

yaitu, seboroik kepala, seboroik wajah, dan seboroik badan dan sela-sela (Harahap, 

2000). Pengobatan penyakit ini bisa dilakukan dengan pemberian agen anti jamur 

dan anti inflamasi topikal (Borda & Wikramanayake, 2015). 



3 
 

 

Angka kunjungan pasien dermatitis seboroik di Indonesia pada poliklinik 

ilmu kesehatan kulit dan kelamin rumah sakit umum pusat Palembang pada tahun 

2008 sebanyak 484 diantara 9420 kunjungan (5,13%), tahun 2009 sebanyak 686 

diantara 9310 kunjungan (7,37%) dan dermatitis seboroik termasuk dalam 10 besar 

penyakit kulit terbanyak pada tahun 2008-2010 (Thaha, 2012). Tahun 2013, 

dermatitis seboroik menduduki peringkat 10 penyakit kulit terbanyak di Turki 

dengan total 2,2% (Bilgili, Yildiz, & Sarici, 2013), sedangkan di Amerika Serikat 

prevalensinya sebesar 11,6% (Misery, Rahhali, Duhamel, & Taieb, 2013). 

Berdasarkan penelitian deskriptif retrospektif dari bulan oktober-desember 2015 di 

Poliknik kulit dan kelamin serta Instalasi Rekam Medik RSUP Prof. Dr. R. D. 

Kandou periode Januari- Desember 2013 didapatkan distribusi kasus dermatitis 

seboroik berdasarkan jumlah kasus 2013 sebanyak 91 kasus (2,2%) dari total kasus 

di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou (Malak, Kandou, & Pandaleke, 2016). Insiden 

dermatitis seboroik meningkat dalam tiga periode usia, yaitu tiga bulan pertama 

kehidupan, selama masa pubertas, dan dewasa (usia 20-60 tahun). Poliklinik Kulit 

dan Kelamin RSUP Dr M Djamil Padang dilaporkan sebanyak 73 kunjungan pasien 

dengan dermatitis soboroik pada tahun 2016, dimana insiden dermatitis seboroik 

ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Lausarina, Yenny, & Asri, 

2019). 

Umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) yang merupakan 

tanaman yang berasal dari Amerika tropis dan tersebar di Asia. Tanaman ini secara 

turun temurun telah digunakan masyarakat dayak di Kalimantan sebagai tanaman 

obat (Naspiah, Iskandar, & W, 2014). Umbi bawang dayak mengandung senyawa-
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senyawa bioaktif salah satunya yaitu flavonoid. Flavonoid termasuk senyawa 

fenolik alam yang berpotensial sebagai antioksidan. Fungsi flavonoid sebagai 

antijamur dan antibakteri (Armanda, Ichrom, & Budiarty, 2017). Kandungan 

metabolit sekunder lain dari bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) yaitu 

alkoloid, glikosida, fenolik, kuinon, streoid, zat tanin, dan minyak atsiri  

(Puspadewi, Adirestuti, & Menawati, 2013). Potensi bawang dayak yang memiliki 

kemampuan antioksidan yang dapat menghambat dan mereduksi radikal bebas 

sehingga perlu ditingkatkan penggunaannya sebagai bahan obat-obatan (Yuswi, 

2017). Bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) diketahui memiliki 

bioaktivitas sebagai antimikroba, antiparasit, antiviral, dan antifungal sehingga 

diharapkan dapat menyembuhkan dermatitis seboroik (Kuntorini, Maria, & 

Hartanto, 2010). 

Hasil penelitian ekstrak antifungi dapat menjadi sumber belajar biologi di 

bangku SMA sebagai ilmu pengetahuan materi Fungi atau Jamur apabila memenuhi 

syarat berdasarkan kejelasan potensi, tujuan pembelajaran, obyek pengamatan, 

informasi secara lengkap, pedoman penelitian dan hasil. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diketahui mengenai kemampuan dalam memahami materi. Pada 

kurikulum 2013 SMA kelas X. Hal ini diharapkan dapat memberikan peserta didik 

pengetahuan bahwa jamur memiliki peranan penting dalam kehidupan dalam hal 

positif maupun negatif. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang Efektivitas Ekstrak Umbi Bawang Dayak 

(Eleutherine palmifolia Merr.) Sebagai Penghambat Jamur Pityrosporum ovale 

Penyebab Dermatitis Seboroik Sebagai Kajian Analisis Sumber Belajar. 
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1.2    Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat diambil 

adalah.  

a. Adakah perbedaan pada pemberian berbagai konsentrasi ekstrak umbi 

bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) terhadap jamur Pityrosporum 

ovale penyebab dermatitis seboroik? 

b. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian efektivitas ekstrak umbi bawang 

dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) sebagai daya hambat jamur 

Pityrosporum ovale penyebab dermatitis seboroik yang dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi? 

1.3    Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui aktivitas antifungi pada ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia Merr.) terhadap jamur Pityrosporum ovale penyebab dermatitis 

seboroik. 

b. Mengetahui hasil penelitian ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia Merr.) penghambat jamur Pityrosporum ovale penyebab 

dermatitis seboroik dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi. 

1.4     Manfaat Penelitan  

Berdasarkan tujuan diatas, diperoleh beberapa manfaat dalam penelitian ini 

yaitu : 
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1.4.1  Secara Teoritis  

Menambah khasanah keilmuan bagi penulis tentang efektivitas ekstrak umbi 

bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) sebagai penghambat jamur 

Pityrosporum ovale penyebab dermatitis seboroik dan sekaligus dapat memperluas 

terapan keilmuan peneliti. 

1.4.2  Secara Praktis 

Memberikan informasi dan referensi kepada masyarakat tentang efektivitas 

ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) sebagai penghambat 

jamur Pityrosporum ovale penyebab dermatitis seboroik. 

1.5    Ruang Lingkup Penelitian  

Keluasan cakupan penelitian dapat dibatasi agar tidak menyimpang dari fokus 

permasalahan sehingga perlu adanya batasan penelitian sebagai berikut : 

a. Penelitian ini menggunakan bahan utama umbi bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia Merr.)  dan jamur  Pityrosporum ovale sebagai objek penelitian. 

b. Pembuatan ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) 

dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

c. Perlakuan dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

1.6    Definisi Istilah  

Definisi istilah yang pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) adalah sediaan 

pekat diperoleh dengan cara ekstraksi senyawa aktif dari simplisia umbi 
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bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) yang berwarna merah menyala 

dengan permukaan sangat licin. 

2. Jamur Pityrosporum ovale merupakan salah satu patogen yang menyebabkan 

proliferasi epidermis sehingga terjadi inflamasi ditempat predileksi dermatitis 

seboroik. 

3. Dermatitis seboroik adalah chronic papulosquamous dermatosis yang sering 

ditemukan pada usia bayi dan dewasa, dikaitkan dengan peningkatan kelenjar 

sebum (seborrhoea) yang aktif, seperti pada kulit kepala, wajah, telinga, dapat 

meluas ke dada dan daerah popok 

4. Sumber belajar adalah semua seumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dimanfaatkan sebagai sumber balajar untuk kegiatan 

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. 

 


