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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

  

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infeksi (acne/jerawat) 

 P.acnes 

Pengobatan dengan antibiotik  

Klindamisin 

Menghambat sintesa 

protein dengan cara terikat 

pada subunit 50S 

Pengobatan dari bahan alam 

Eleutherine palmifolia 

KHM (Kadar Hambat Minimal) 
terhadap bakteri P.acnes = 20 

mg/ml dan 40 mg/ml 
 

Saponin  : membentuk senyawa kompleks pada membran sel dengan ikatan 

hidrogen, sehingga permeabilitas sel hancur dan fungsi membran sel 

terhambat dan akhirnya isi sel keluar 

 
Fenol : mengakibatkan inti sel mengalami kebocoran dan berkoagulasi 

dengan protein seluler 

 

Flavonoid : merusak permeabilitas dinding sel, lisosom dan mikrosom 

karena adanya interaksi antara flavanoid dengan DNA bakteri. 

Terpenoid : memiliki aktivitas dengan merusak membran sel karena adanya 

senyawa lipofilik   

 

 Sel pada 

bakteri P.acnes  

mengalami 

kematian 

 
 

Fraksinnasi 

n-

heksan 

Etil 

Asetat 
Etanol 

Alkaloid : menyisipkan diri diantara untaian DNA atau dinding sel bakteri 

sehingga dinding sel bakteri rusak dan replikasi DNA terhambat. 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 
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3.2 Kerangka Konseptual  

Penyakit infeksi disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme yang 

dapat ditularkan dari manusia ataupun hewan. Penyakit ini banyak terdapat pada 

negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya Indonesia. Penyakit infeksi 

yang umum terjadi yaitu jerawat. 

 Salah satu penyakit kulit yang selalu mendapat perhatian bagi para remaja 

dan dewasa muda adalah jerawat (Yuindartanto, 2009). Penyakit ini tidak fatal, 

tetapi cukup merisaukan karena berhubungan dengan menurunnya kepercayaan 

diri akhibat berkurangnya keindahan wajah penderita.(Effendi, 2003) Jerawat 

umumnya diakibatkan oleh adanya papula folikuler non–inflamasi, nodul, pustule 

dan radang papula. Faktor – faktor penyebab terjadinya jerawat diantaranya 

adalah karena meningkatnya produksi sebum, penyumbatan saluran pilosebasea, 

kolonisasi bakteri di saluran pilosebasea serta proses inflamasi (Rismana et al, 

2014) 

Prevalensi acne vulgaris / jerawat rentan lebih awal terjadi pada wanita 

pada saat masa pubertas, yang diawali muncul saat usia 8-9 tahun atau pada saat 

usia remaja. Puncaknya jerawat terjadi saat menginjak usia 14-17 tahun. Hampir 

semua remaja laki-laki dan perempuan dengan usia rentang 15-18 tahun sebanyak 

85% mengalami jerawat dengan berbagai tingkat keparahan (Movita, 2013) 

Perempuan dengan ras Asia memiliki prevalensi acne sebanyak 30% lebih 

rendah dibandingkan dengan ras Amerika dan Hispanik yakni sebesar 37% dan 

32%. Dimana ras Asia mendominasi terjadinya jerawat dengan lesi inflamasi 

sebanyak 20% dan sisanya merupakan lesi komedonal. (Yenni et al, 2011). Terapi 

yang efektif dapat sangat memperbaiki kualitas hidup dari penderita acne vulgaris 

(Healy and Simpson, 1994). Salah satu jenis terapi yang sering digunakan untuk 

jerawat derajat ringan dan sedang adalah terapi topikal. 

Antibiotik topikal sudah secara luas digunakan sebagai salah satu cara 

efektif dalam pengobatan acne vulgaris selama 30 tahun terakhir (William and 

Richard, 1976). Penggunaan antibiotik sebagai terapi jerawat bekerja dengan 

mengurangi jumlah mediator inflanasi yang disebabkan oleh P.acnes. biasanya 
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digunakan secara topikal yang langsung bekerja pada jaringan pilosebasea. Terapi 

antibiotik yang paling efektif dibandingkan dengan antibiotik lain pada 

pengobatan jerawat yaitu clindamycin (Beck, 1981). Namun seiring penggunaan 

obat yang luas maka dapat mengakibatkan resistensi. Sehingga terapi pengobatan 

jerawat dengan clindamycin mulai diragukan dan dilakukan penelitian terkait 

alternatif pengobatan pada jerawat. Clindamycin memiliki mekanisme kerja 

dengan mengikat 50 S subunit ribosome bakteri dan menghambat sintesa protein. 

Dalam sebuah review topikal antibiotik, clindamycin menunjukkan  mekanisme 

kerja menurunkan prosentase asam lemak bebas, memiliki efek antiinflamasi 

danmenurunkan jumlah propionibacteria. 

Tingginya pemakaian antibiotik dapat menyebabkan terjadinya resistensi 

pada antibitoik tersebut (Roslizawaty, dkk., 2013). Resistensi terhadap antibiotik 

dilakukan oleh mikroorganisme untuk toleransi pada lingkungan baru yang 

merupakan proses alami yang tak ada habisnya untuk tetap beradaptasi. Hal ini 

merupakan masalah yang sudah banyak terjadi di negara seluruh dunia. (Pelzczar 

dan Chan, 2008). 

 Lood (2011) membuktikan dalam penelitiaanya terhadap penderita 

jerawat mengalami resisten  clindamycin pada isolat P. acnes sebanyak 50%, dan 

penderita resisten pada eritromisin sebanyak 20%. Sehingga diperlukan terapi dari 

bahan alam yang diduga memiliki aktivitas biologis sebagai antibakteri untuk 

penderita jerawat. Terdapat beberapa penelitian tentang tanaman yang diduga 

sebagai antibakteri. 

 Semakin banyak obat tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat 

untuk mengatasi berbagai penyakit, dengan memanfaatkan tumbuhan obat yang 

ada di Indonesia. (Harmanto, 2007). Tanaman obat salah satunya yang diduga 

multifungsi untuk mengobati berbagai penyakit yaitu bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia)(Galingging, 2009). Kandungan metabolit sekunder yang ada pada 

tanaman ini yaitu fenol, flavanoid, glikosid, steroid, tanin dan alkaloid dimana 

komponen senyawa ini diduga sebagai antimikroba. Secara empiris, umbi bawang 

dayak dikenal memiliki khasiat untuk mengatasi bisul atau penyakit kulit. Cara 

penggunaannya yaitu dengan menempelkan parutan umbi bawang dayak pada 

daerah yang luka (Galingging,2009). 
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Penelitian mengenai aktivitas antibakteri pada bakteri Eschercia coli  

dengan tanaman umbi bawang dayak dengan konsentrasi 20 mg/ml dan 40 mg/ml 

dengan diameter hambat yang terbentuk sebesar 9,67 mm dan 11,83 mm  

(Firdaus,2013). 

Saponin merupakan senyawa yang terkandung dalam tanaman Eleutherine 

palmifolia (L) Merr. yang memiliki aktivitas senyawa antibakteri dengan 

mekanisme yang diduga dapat mengakibatkan kematian sel yaitu dengan 

membentuk senyawa kompleks pada membran sel dengan ikatan hidrogen, 

sehingga permeabilitas sel hancur dan fungsi membran sel terhambat dan akhirnya 

isi sel keluar (Permatasari, 2013). Menurut Rachmawati (2011) senyawa fenolik 

apabila dalam konsentrasi sedikit akan mengakibatkan inti sel mengalami 

kebocoran dan pada konsentrasi lebih tinggi akan berakibat fenol dapat 

berkoagulasi dengan protein seluler. Mekanisme dari flavanoid yaitu merusak 

permeabilitas dinding sel, lisosom dan mikrosom karena adanya interaksi antara 

flavanoid dengan DNA bakteri. Flavanoid juga memiliki sifat lipofilik sehingga 

dengan mudah merusak membran sel. Terpen atau terpenoid memiliki aktivitas 

dengan merusak membran sel karena adanya senyawa lipofilik  (Hamdiyati, 

2008). 

 Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan peneltian untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri dari fraksi etanol umbi E.palmifolia pada bakteri P.acnes 

dengan metode difusi cakram dan diukur diameter zona hambat yang terbentuk. 

 


