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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Bagan Kerangka Konseptual

Dilakukan penelitian :   

Tidak dilakukan  :           

Mengikat unit 50S ribosom bakteri dan 

menghambat sintesis protein bakteri   

(Harvey & Pamela, 2013) 

KHM terhadap bakteri S. aureus = 320,32 

g/ml zona hambat sebesar 6,91 mm 

(Yashaswini., 2018) 

Etanol Etil-asetat N-heksan 

Penelitian sebelumnya mendapatkan hasil bahwa etanol sebagai pelarut polar dapat menarik 

senyawa flavonoid, terpenoid, dan polifenol (Syultonil, 2017). 

Flavonoid 

Menyebabkan 

terjadinya kerusakan 

permeabilitas 

dinding sel bakteri, 

Mikrosom dan 

Lisosom 

(Sulistiyani, et al., 

2016). 

Terpenoid  

bereaksi dengan porin 

(protein transmembran) 

pada luar dinding 

sel bakteri, membentuk 

ikatan polimer yang kuat 

sehingga mengakibatkan 

rusaknya protein bakteri 

(Cowan, 1999) 

Polifenol 

meyebabkan 

perubahan sturktur 

protein pada dinding 

sel bakteri, 

pertumbuhan sel 

terambat sel menjadi 

rusak (Sulistiyani, et 

al., 2016) 

Dapat menyebabkan kematian sel pada Stapylococcus aureus 

Pengobatan dengan Antibiotk Pengobatan dengan ekstrak tumbuhan 

Kloramfenikol Kulit buah Citrus reticulata 

Infeksi 

Stapylococcus aureus 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual  

Penyakit infeksi merupakan penyebab paling utama tingginya angka 

kesakitan (mordibity) dan angka kematian (mortality) terutama pada negara-negara 

berkembang seperti halnya Indonesia. Penyakit infeksi merupakan suatu penyakit 

yang disebabkan karena adanya mikroba patogen (Darmadi, 2008). Penyebaran 

infeksi ini dapat melalui berbagai perantara atau yang dikenal sebagai vektor, yakni 

udara, binatang, benda-benda, dan juga manusia sendiri. 

Salah satu mikroba patogen penyebab infeksi adalah bakteri Staphylococcus 

aureus. Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang sering ditemukan dimana-

mana dan bersifat patogen oportunistik, berkoloni pada kulit dan permukaan 

mukosa manusia. Patogen oportunis adalah patogen yang jarang menyebabkan 

penyakit pada orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang normal 

(imunokompetensi) namun dapat menyebabkan penyakit/infeksi yang serius pada 

orang yang tidak memiliki imunokompetensi (Levinson, 2012). Patogen oportunis 

ini umumnya adalah anggota dari flora normal pada tubuh (Levinson, 2012). Istilah 

oportunis merujuk kepada kemampuan dari suatu organisme untuk mengambil 

kesempatan yang untuk menimbulkan penyakit sidesbabkan penurunan sistem 

pertahanan inang (Levinson, 2012). Bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan 

sumber infeksi yang berasal dari lesi terbuka maupun barang-barang yang terkena 

lesi tersebut, selain itu ada beberapa tempat di rumah sakit yang beresiko tinggi 

dalam penyebaran bakteri ini, seperti unit perawatan intensif, perawatan neonatus, 

dan ruang operasi (Brooks et al., 2007). 

Pengobatan terhadap penyakit infeksi biasanya digunakan antibiotik dan 

telah banyak dikembangkan (Yenny, 2007). Antibiotik merupakan zat kimia yang 

dihasilkan oleh berbagai macam mikroorganisme, yang dapat menghambat atau 

membasmi mikroba. Antibiotik memiliki efek utama, secara teraupetik obat ini 

menyerang organisme infeksius (Amin, 2014). Salah satu antibiotik yang 

digunakan untuk mengobati infeksi Staphylococcus aureus adalah kloramfenikol. 

Kloramfenikol sangat baik terhadap bakteri anaerob, mekanisme kerja dari 

kloramfenikol berikatan dengan 50S ribosom bakteri dan menghambat sintesis 

protein pada reaksi peptidil transfarase menyebabkan kematian sel pada bakteri 

(Harvey & pamela, 2013). Antibiotika dapat ditemukan dalam berbagai sediaan, 
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dan penggunaanya dapat melalui jalur topical, oral, maupun intravena. Banyaknya 

jenis pembagian, klasifikasi, pola kepekaan kuman, dan penemuan antibiotika baru 

seringkali menyulitkan klinisi dalam menentukan pilihan antibiotika yang tepat 

ketika menangani suatu kasus penyakit. Hal ini juga merupakan salah satu faktor 

pemicu terjadinya resistensi (Utami, 2011). Situasi ini mendorong para ilmuwan 

untuk mengembangkan senyawa antibakteri baru yang berasal dari tumbuhan 

(Yenny, 2007).  

  Penggunaan obat-obatan tradisional khususnya dari tumbuh-tumbuhan 

untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat sudah cukup meluas. Salah 

satu jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat adalah jeruk keprok. Jeruk 

keprok adalah pohon yang berasal genus Citrus dengan nama ilmiah Citrus 

retikulata (Van Steenis, 1975). Citrus reticulata merupakan salah satu tanaman 

yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Hal itu diketahui dari 

banyaknya efek farmakologi yang telah ditemukan pada Citrus reticulata antara 

lain, efek yang signifikan sebagai antimutagenik, antiinflamasi, antioksidan, 

antitumor, anti artherosklerosis, dan antibakteri (Jasim A. R., 2012).  

Pada penelitian sebelumnya kulit Citrus reticulata telah dilakukan uji 

aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi cakram yang menyebutkan bahwa 

KHM dari ekstrak etanol Citrus reticulata adalah 320,32 g/mL dan memiliki zona 

hambat 6,91±0,087 mm terhadap Stapylococcus aureus (Yashaswini, 2018).  

Fraksinasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode 

ekstraksi bertingkat kulit buah jeruk Citrus reticulata dengan 3 macam pelarut yang 

berbeda. Pelarut yang digunakan secara berturut-turut yaitu n-heksan, etil asetat dan 

etanol. Fraksinasi yang bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa 

berdasarkan tingkat kepolarannya. Pada prinsipnya senyawa polar diekstraksi 

dengan pelarut polar sedangkan senyawa non polar diekstraksi dengan pelarut non 

polar (Harbone, 1987). Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa fraksi etanol 

dari kulit buah jeruk Citrus reticulata dapat menarik senyawa metabolit diantaranya 

flavonoid, terpenoid, dan polifenol (Syurtonil, 2017). 


