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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan tanaman sebagai obat sudah dikenal sejak ribuan tahun 

lampau. Bukti sejarah ini terukir di helaian lontar, dinding-dinding candi, dan 

kitab masa lalu. Resep ini diwariskan turun-temurun, yang tadinya hanya dikenal 

kalangan tertentu kemudian menyebar hingga masyarakat luas. Sekarang 

modernisasi mentautkan tanaman obat dengan dunia farmasi. Berdasarkan 

penggunaan tradisional dan berbagai penelitian ilmiah, tanaman tersebut memiliki 

berbagai efek farmakologis dan bioaktivitas penting mulai dari potensi sebagai 

agen anti penyakit infeksi sampai penyakit degeneratif seperti imunodefisiensi, 

hepatitis, arthritis, stroke, osteoporosis bahkan kanker. Di sisi lain pengobatan 

dengan senyawa tunggal (single entity) atau senyawa isolat murni maupun sintesis 

belum memberikan kesembuhan optimal. Di samping itu juga bahan isolat murni 

maupun sitesis ini mempunyai efek samping yang relatif berbahaya serta biaya 

yang mahal. Maka masyarakat berupaya untuk mencari obat alternatif, terutama 

dari herbal (Saifudin, 2011; Ismawan, 2010). 

Tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional dapat berupa buah, 

sayur-mayur, bumbu dapur, tanaman hias dan bahkan tanaman liar yang tumbuh 

di sembarang tempat. Salah satu tanaman yang dapat dipakai sebagai obat 

tradisional adalah bawang merah (Allium ascalonicum. L), bagian tanaman ini 

yang biasa digunakan umbinya. Umbi bawang merah mengandung Minyak atsiri 

dan senyawa Flavonoid (Flavon-glikosida) yang berfungsi sebagai antifungi. Dari 

beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa bawang merah berfungsi 

sebagai antifungi pada Genus Candida, Malassezia, dan Dermatofita sehingga 

dapat mengatasi Candidiasis (Melcher dan Subroto, 2006). 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan global baik 

di negara maju dan terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia. Salah 

satunya adalah infeksi jamur (mikosis), yang semakin dikenal sebagai penyebab 
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morbiditas dan mortalitas pada pasien rawat inap di rumah sakit terutama yang 

imunokompromis. Indonesia sebagai negara berkembang belum sepenuhnya 

berhasil membasmi infeksi jamur dan kini dihadapkan pada masalah baru dengan 

hadirnya infeksi HIV/AIDS. Penyakit ini secara potensial mendesak status imun 

penderita ke arah imunokompromis sehingga infeksi jamur dapat tumbuh 

kembang dengan subur (Nasronudin, 2006). 

Data-data penyakit kulit akibat jamur yang pernah dilaporkan oleh 

pusat-pusat pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa insidensi penyakit jamur 

kulit merupakan insiden nomor tiga setelah penyakit kulit karena bakteri dan 

penyakit kulit karena alergi. Khususnya untuk kandidiasis, biasanya menyerang 

segala usia baik laki-laki maupun wanita. Tetapi menurut data, 70% penderitanya 

adalah wanita. Pada tahun 1990 menunjukan 15% penduduk New Zealand terkena 

Kandidiasis. Di Amerika Serikat 80 juta penduduk menderita gangguan kesehatan 

yang disebabkan Candida. Di Indonesia dilaporkan 84% dari penderita AIDS 

yang dirawat di RSCM sampai tahun 2000 juga menderita Kandidiasis oral yang 

disebabkan Candida albicans (Siregar, 2002). 

Kandidiasis, merupakan mikosis dengan insidens tertinggi pada infeksi 

oportunistik yang bersifat akut atau sub akut disebabkan oleh Candida. Hal 

tersebut disebabkan karena jamur tersebut merupakan bagian dari mikroba flora 

normal yang beradaptasi dengan baik pada inang manusia, terutama saluran cerna, 

saluran urogenital, dan kulit. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa sedikitnya 

60% isolat yang diambil dari sumber infeksi adalah Candida albicans. 

(Nasronudin, 2006; Rosalina dan Osman Sianipar, 2006). 

Sehubungan dengan adanya indikasi minyak atsiri dari bawang merah 

(Allium ascalonicum. L) mempunyai daya antifungi tapi belum diteliti lebih jauh 

dan belum diketahui efek parameter serta belum ditentukan standar baku 

parameter, maka pada penelitian ini akan dilakukan pengujian daya antifunginya 

terhadap Candida albicans. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu: 

1. Apakah minyak atsiri dari bawang merah (Allium ascalonicum. L) 

mempunyai aktivitas antifungi terhadap Candida albicans ? 

2. Berapakah konsentrasi minyak atsiri dari bawang merah (Allium 

ascalonicum. L) yang efektif sebagai antifungi terhadap Candida 

albicans? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada atau tidaknya daya antifungi dari minyak atsiri dari 

bawang merah (Allium ascalonicum. L) terhadap Candida albicans. 

2. Menentukan konsentrasi minyak atsiri dari bawang merah (Allium 

ascalonicum. L) yang efektif sebagai antifungi terhadap Candida albicans. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmu 

pengetahuan tanaman obat. Khususnya untuk tanaman Bawang Merah 

(Allium ascalonicum. L). 

Manfaat Aplikatif: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian 

selanjutnya.  

2. Diharapkan Bawang Merah (Allium ascalonicum. L) yang dijumpai 

sehari-hari dapat menjadi bahan pengobatan alternatif pada 

Kandidiasis. 

 

 

 

 


