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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembudidayaan tanaman obat seiring pengembangan penelitiannya 

digunakan dalam penanggulangan berbagai penyakit. Penelitian tanaman yang 

dapat berperan sebagai anti mikroba untuk mengobati penyakit infeksi oleh 

mikroba patogen penting sekali dikembangkan. Salah satu agen penyakit yang 

mengganggu kesehatan baik pada manusia maupun hewan, adalah jenis jamur. 

Infeksi jamur (mikosis), yang semakin dikenal sebagai penyebab morbiditas 

dan mortalitas pada pasien rawat inap di rumah sakit terutama yang 

imunokompromis (Nasronudin, 2006). 

Di antara penyakit yang penting dan ditimbulkan oleh jenis jamur 

adalah kandidiasis (kandidosis, moniliasis, thrush) adalah penyakit jamur akut 

atau subakut yang disebabkan oleh Candida, biasanya Candida albicans 

(Brown & Burns, 2005; Siregar, 2005). 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. 

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

Obat-obat sintetik antifungi sebagai agen pengobatan penyakit infeksi 

jamur pada waktu ini telah dikembangkan secara luas, baik di negara maju 

maupun negara berkembang seiring semakin tingginya kasus kandidiasis. 

Namun, penggunaan obat-obat antifungi yang terbuat dari bahan kimia sering 

menimbulkan banyak masalah seperti adanya efek samping yang serius, 

resistensi, aturan pakai yang menyulitkan, dan perlunya pengawasan dokter, 

selain harganya mahal. Berkaitan dengan masalah di atas maka perlu dicari 

agen antifungi yang lebih efektif dan murah (Saifudin, 2011; Rintiswati dkk, 

2004). 
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Salah satu alternatif cara untuk menemukan agen antifungi adalah 

dengan menggunakan obat tradisional. Saat ini masyarakat dunia termasuk 

Indonesia mulai mengutamakan penggunaan obat secara alami (herbal 

medicine). Dalam kebijakan nasional mengenai pengembangan kesehatan, 

obat tradisional telah diberi peran dalam usaha pencegahan dan pengobatan 

penyakit serta peningkatan taraf kesehatan masyarakat (Juliantina dkk, 2009; 

Rintiswati dkk, 2004). 

Tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional bisa 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 tanaman salam (Syzygium polianthum [Wight] Walp.), 

bagian tanaman ini yang biasa digunakan adalah daunnya. Daun salam telah 

dibuktikan mempunyai daya antibakteri (Puspitasari, 2011; Hustani, 2009; 

Hendradjatin, 2009; Wulan A., 2009) dan daya antifungi (Widiyawati, 2012; 

Noveriza R., 20010).  

Daun salam mengandung senyawa kimia yang diduga berpotensi 

sebagai daya antifungi seperti alkaloid (berinteraksi dengan membran sterol 

sehingga mengubah permeabilitas dan merusak membran sel jamur), 

flavonoid (mengikat protein mikrotubulus dalam sel jamur sehingga 

mengganggu mitosis gelendong), tannin, dan minyak atsiri (membentuk 

kompleks dengan membran sel jamur sehingga membran lisis dan bahan 

intrasel hilang). Ekstrak etanol dari daun tersebut berfungsi sebagai zat 

antijamur dan zat antibakteri, sedangkan ekstrak metanolnya berkhasiat 

sebagai zat anticacing (Kurniawati, 2010; Ong Hean Chooi, 2008). 

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui potensi daun salam (Syzygium polianthum [Wight] Walp.) dalam 

melawan infeksi jamur, khususnya Candida albicans. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ekstrak etanol daun salam mempunyai daya antifungi terhadap 

Candida albicans secara in vitro? 

2. Berapakah konsentrasi ekstrak etanol daun salam yang mulai menghambat 

pertumbuhan Candida albicans secara in vitro? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol salam mempunyai daya antifungi 

terhadap Candida albicans secara in vitro. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanol daun salam yang mulai 

menghambat pertumbuhan Candida albicans secara in vitro. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan informasi ilmiah mengenai daya antifungi ekstrak etanol 

daun salam terhadap Candida albicans secara in vitro. 

b. Menambah dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan 

kesehatan dalam bidang fitofarmasi. 

2. Manfaat aplikatif 

a. Menjadi dasar penelitian lebih lanjut, baik secara in vitro maupun in 

vivo untuk mengembangkan pemanfaatan salam. 

b. Sebagai salah satu alternatif pengganti obat-obat kimia jika pada hasil 

penelitian terdapat daya antifungi yang bermakna. 

 

 

 

 


