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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1  Bagan Kerangka Konseptual 
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Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual 

 E.coli 

Pengobatan Modern 

Cefotaxime 

Membunuh serta 

menghambat sintesis 

mukopeptida pada dinding 

sel bakteri 

Pengobatan Tradisional 

E. palmifolia L.  

KHM (Kadar Hambat 

Minimal) terhadap bakteri 

E. Coli = 40 mg/ml dan 10 

mg/ml 

 

Alkaloid  : Mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri 

sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh menyebabkan 

kematian sel 

Fenol : Menyebabkan kerusakan membran sitoplasma yang menyebabkan 

kebocoran inti sel bakteri 

 

Flavonoid : Mengakibatkan  kerusakan  pada permeabilitas dinding sel 

bakteri, mikrosom, dan lisosom 

Terpenoid : Membentuk ikatan polimer yang kuat dan merusak porin, 

mengurangi permeabilitas dinding bakteri sehingga sel bakteri kekurangan 

nutrisi 

Kematian sel 

pada bakteri  

E. coli 

 

Maserasi Bertingkat 

n-

heksan

Etil 

Asetat 

Etanol 

Infeksi 



34 

 

 

 

3.2 Kerangka Konseptual 

Infeksi merupakan penyakit karena adanya mikroba yang patogen, bersifat 

dinamis, dan salah satu penyebab paling utama tingginya angka mortalitas dan angka 

morbiditas (Darmadi, 2008). Ada macam-macam klasifikasi bakteri, yaitu ada yang 

diklasifikasikan berdasarkan bentuknya seperti basil atau kokus. Dan ada juga yang 

diklasifikasikan berdasarkan gram bakteri, yaitu gram negatif dan gram positif yang 

dibedakan berdasarkan uji pewarnaan gram menngunakan metil vioet (Michael J. 

Neal, 2005). Salah satu infeksi yang terjadi pada gastrointestinal yang disebabkan 

oleh bakteri Escherichia coli (E.coli). E.coli merupakan gram negatif yang anaerob 

yang hidup di saluran pencernaan dalam keadaan sehat maupun sakit (Todar, 2008). 

Pemberian antibiotik merupakan salah satu cara untuk mengatasi penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri (Murni, 2011). Menurut Center for Disease 

Control and Preventation in USA sekitar 50 juta dari 150 juta pemberian resep 

antibiotik  yang tidak diperlukan setiap tahun. Sekitar 92% masyarakat Indonesia 

tidak menggunakan antibiotik secara tepat (Laily, 2011). 

Obat antibiotik adalah suatu substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme, 

yang apabila dalam konsentrasi kecil dapat menghambat atau membunuh 

pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Antibiotik adalah obat yang diberikan untuk 

mengatasi pasien yang telah terbukti mengalami infeksi bakteri dan dalam keadaan 

khusus diberikan untuk mencegah infeksi bakteri (Andriyani, 2014). Cefotaxime 

adalah antibiotik sefalosporin semikintetik generasi ketiga dengan aktivitas 

bakterisidal. Obat ini memiliki aktivitas spektrum yang luas terhadap bakteri gram 

positif dan gram negatif (Pubchem, 2005). Antibiotik golongan sefalosporin ini 

memiliki mekanisme kerja seperti golongan penisilin yaitu membunuh serta 

menghambat sintesis mukopeptida pada dinding sel bakteri. Dengan terhambatnya 

reaksi ini akan menghentikan sintesis peptidoglikan dan akan mematikan bakteri 

(katzung, 2007). 

Jika penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan akan mengakibatkan 

resistensi terhadap antibiotik tersebut. Akibat dari resistensi antibiotik ini adalah 
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infeksi bakteri tidak dapat diobati dengan antibiotik biasa, yang dimana akan 

mengakibatkan tingginya angka mortalitas dan angka morbiditas (Ketut, 2014).  

Masyarakat di Indonesia masih banyak yang percaya akan pengobatan 

tradisional, yang dimana obat tradisional ini merupakan obat-obatan yang diolah 

secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep dari nenek moyang, biasanya 

terdapat didalam naskah kuno, kepercayan, kebiasaan masyarakat setempat, ataupun 

adat istiadat. Menurut penelitian saat ini obat-obatan tradisional bermanfaat bagi 

kesehatan, serta penggunaannya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat baik harga 

maupun ketersediaannya (Widharto, 2011). Tanaman dapat dianggap sebagai 

seumber obat yang baik dalam kombinasi terapi untuk mengobati penyakit infeksi 

(Padalia et al, 2016). 

Pada masyarakat lokal umbi E. palmifolia L. adalah tanaman obat yang 

serbaguna. Tanaman ini dapat berkhasiat untuk penyakit yang menyerang manusia 

seperti kanker payudara, kanker usus, hipertensi, diabetes mellitus, stroke, 

menurunkan kolesterol, obat bisul, serta sebagai obat sakit perut pasca melahirkan 

(Galingging, 2009). Selain itu juga terdapat aktivitas menghambat pertumbuhan 

bakteri ekstrak etanol umbi E. palmifolia L. dengan konsentrasi hambat minimum 

(KHM) yaitu 40 mg/ml dan 10 mg/ml dengan diameter zona hambat sebesar 10 mm 

dan 8 mm (Amanda, 2014). 

Berdasarkan penelitian, ekstrak etanol tanaman E. palmifolia L. memiliki 

aktivitas sebagai antibakteri untuk melawan bakteri yang patogen. Beberapa 

kandungan senyawa tanaman Eleutherine palmifolia (L) Merr. meliputi alkaloid, 

saponin, tanin, fenolik, flavonoid, steroid, triterpenoid (Early et. al.,2013). Senyawa 

alkaloid yang bersifat sebagai antibakteri mempunyai mekanisme yang diduga 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan 

dinding sel tidak terbentuk secara utuh yang menyebabkan kematian sel 

(Permatasari,2013). 

Menurut Rachmawati (2011) senyawa fenolik apabila dalam konsentrasi 

rendah dapat merusak membran sitoplasma yang dapat menyebabkan kebocoran inti 
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sel dan pada konsentrasi tinggi menyebabkan fenol berkoagulasi dengan protein 

seluler.  

Senyawa flavonoid menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding 

sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan 

DNA bakteri selain itu flavonoid memiliki sifat lipofilik sehingga memungkinkan 

akan merusak membran sel bakteri. Selain itu senyawa terpen atau terpenoid 

diketahui dapat bersifat aktif terhadap bakteri, fungi, virus, dan protozoa dan 

mekanisme antimikroba senyawa terpen diduga terlibat dalam perusakan membran 

sel oleh senyawa lipofilik (Hamdiyanti,2008). 

Oleh karena itu untuk mengetahui aktivitas zona hambat antibakteri dari fraksi 

etil asetta umbi E. palmifolia L. perlu dilakukan penelitian terhadap bakteri E. coli 

menggunakan metode difusi cakram. 


