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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

            

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 
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3.2 Kerangka Konseptual 

Penyakit infeksi masih merupakan penyakit yang paling banyak diderita 

oleh penduduk dinegara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab 

infeksi yakni bakteri (Djide dan Sartini, 2008). Proses infeksi, dimana bakteri 

menempel pada sel inang biasanya adalah sel epitel. Setelah bakteri mepunyai 

kedudukan yang tetap untuk menginfeksi, maka bakteri tersebut akan 

memperbanyak diri dan menyebar secara langsung melalui jaringan atau lewat 

sistem limfatik ke aliran darah. Infeksi ini (Bakterimia) dapat terjadi sementara 

atau menetap. Bakterimia memberi kesempatan bakteri untuk menyebar kedalam 

tubuh serta mencapai jaringan yang cocok untuk memperbanyak diri (Jawetz et 

al., 2005) 

Infeksi terjadi apabila individu menelan bakteri yang terkandung dalam 

makanan yang tercemar. Staphylococcus aureus menyebabkan gejala pencernaan 

dengan memproduksi enterotoksin stabil-panas. Staphylococcus aureus 

merupakan kontaminan makanan alami, dimana sumbernya selalu orang lain 

terutama pada tangan yang tidak dicuci. Sedangkan Escherichia coli merupakan 

suatu komensal diusus manusia. Beberapa subtipe Escherichia coli dapat 

menyebabkan infeksi yang ditularkan melalui makanan (Gould dan Brooker, 

2003). 

Pengobatan penyakit infeksi terutama oleh bakteri yaitu dengan pemberian 

antibiotik. Secara umum penyakit infeksi dapat disembuhkan dengan 

mengonsumsi antibiotik (Utami, 2012). Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh 

suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi 

mikroba jenis lain. Pemusnahan mikroba dengan antimikroba yang bersifat 

bakteriostatik masih tergantung dari reaksi daya tahan tubuh hospes. Peranan 

lamanya kontak antara mikroba dengan antimikroba dalam kadar efektif juga 

sangat menentukan untuk mendapatkan efek. Salah satu obat antibiotik yang 

memiliki mekanisme kerja spektrum luas dapat megnghambat bakteri positif dan 

negatif adalah kloramfenikol. Mekanisme kerja kloramfenikol sebagai 

antimikroba yang menghambat sintesis protein sek mikroba. Kloramfenikol 

berikatan dengan ribosom 50S dan menghambat pengikatan asam amino baru 

pada rantai polipeptida oleh enzim peptidil transferase (Setiabudy, 2011). 
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Selain pengobatan modern, pengobatan pada penyakit infeksi juga dapat 

menggunakan pengobatan tradisional. Penggunaan obat yang berasal dari alam 

telah menjadi sumber yang berharga dari pengobatan sejak jaman dahulu 

(Balunas, 2005). Salah satu cara pengendalian terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli dapat menggunakan tanaman yang memiliki 

kandungan kimia alami antimikrobia sehingga diharapkan dapat menekan 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Penggunaan 

tanaman yang mengandung zat antimikrobia ini dikarenakan bahan alami tidak 

menimbukan efek samping yang berbahaya, tidak membutuhkan biaya yang 

mahal untuk mendapatkannya, dan tanaman tersebut lebih mudah ditemukan di 

lingkungan sekitar (Chrystie et al., 2013). 

Alpukat dipercaya sejak lama sebagai salah satu sumber pengobatan 

tradisional. Daun alpukat bermanfaat sebagai obat pencernaan, keletihan ibu nifas, 

diuretik, antihipertensi, pembersih ginjal, dan obat luka. Minyak biji alpukat dapat 

meningkatkan kolagen, kaya antioksidan, pemicu kolagen, perawat rambut, 

penghalus kulit, dan meningkatkan kesehatan tubuh. Buah alpukat dapat 

menurunkan kolesterol, mencegah hipertensi, memperbaiki kesehatan usus dan 

mengatasi maag (Husnia, 2016). Aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun Persea 

americana terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan 

konsentrasi hambat minimum (KHM) yaitu 70 mg/mL dan 50 mg/mL dengan 

diameter hambat pertumbuhan bakteri sebanyak 9,25 mm dan 9,33 mm (Haro et 

al., 2011). 

Daun, kulit kayu dan kulit kacang jambu mete dalam penelitian ini 

memberikan efek larvisida. Analisis fitokimia jambu mete menunjukkan bahwa 

daun, kulit kayu dan kulit kacang kaya akan kandungan asam stearat (Nnamani et 

al., 2011). Aktivitas antibakteri ekstrak petroleum eter dan ekstrak etanol daun 

Anacardium occidentale Linn yang diuji terhadap berbagai bakteri seperti Bacillus 

subtulis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherchia coli 

mempunyai aktivitas antimikroba. Ekstrak etanol memiliki potensi antibakteri 

yang lebih besar dari pada ekstrak petroleum eter (Dahake et al., 2009). Senyawa 

fenolik seperti tanin dan flavonoid dalam kulit batang jambu mete memberikan 

efek antibakteri. Hasil Penelitian dari ekstrak etanol kulit batang jambu mete 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

(Anacardium occidentale) menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri yang diambil 3 orang penderita sariawan. Pada konsentrasi 20%, 40%, 

60%, dan 80% menghasilkan jumlah rata-rata pada air liur penderita A sebesar 

13,5 mm; 12,66 mm; 14,16 mm 14,66 mm. Pada air liur penderita B sebesar 14,83 

mm; 16,16 mm; 16 mm dan 17,66 mm. Dan pada air liur penderita C sebesar 14 

mm; 14,16 mm; 15,5 mm dan 14,6 mm (Tangkuman et al., 2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arukwe et al (2012), dihasilkan 

bahwa Persea americana yang diteliti mengandung fenol, saponin, dan flavonoid 

dalam jumlah yang cukup (Arukwe et al., 2012). Kandungan kimia dari tanaman 

jambu mete yang banyak terkandung di dalam kulit kayu adalah tanin. Tanin-

galat, flavonoida, asam anakardiol, asam elagat, senyawa fenol, kardol dan metil 

kardol banyak terkandung di dalam daun (Abdullah et al., 2010). Senyawa 

flavonoid sebagai antibakteri yakni dengan membentuk senyawa kompeks dengan 

protein ekstraseluler sehingga dapat merusak membran sel bakteri dan diikuti 

dengan keluarnya senyawa intraseluler. Flavanoid juga mengganggu metabolisme 

energi dengan cara yang mirip dengan menghambat sistem respirasi, karena 

dibutuhkan energi yang cukup untuk penyerapan aktif berbagai metabolit dan 

untuk biosintesis makromolekul (Ngajow et al., 2013) 

Senyawa alkaloid sebagai antibakteri memiliki mekanisme kerja dengan 

cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut. Mekanisme lain antibakteri alkaloid yaitu komponen alkaloid diketahui 

sebagai interkelator DNA dan menghambat enzim topoisomerase sel bakteri 

(Karou et al., 2003). Antrakuinon merupakan senyawa turunan kuinon. Kuinon 

memiliki kisaran antimikroba yang sangat luas karena selain sebagai sumber 

radikal bebas, juga dapat membentuk kompleks dengan asam amino nukleofilik 

dalam protein sehingga dapat menyebabkan protein kehilangan fungsinya. Kuinon 

bereaksi dengan protein adesis bulu-bulu sel, polipeptida dinding sel, dan 

eksoenzim yang dilepaskan melalui membran (Putra, 2010). 

Tanin memiliki aktifitas antibakteri yang berhubungan dengan 

kemampuannya untuk menginaktifkan adhesin sel mikroba juga menginaktifkan 

enzim, dan menggangu transport protein pada pada lapisan dalam sel. Tanin juga 
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mempunyai target pada polipeptida dinding sel sehingga pembentukan dinding sel 

menjadi kurang sempurna. Hal ini menyebabkan sel bakteri menjadi lisis karena 

tekanan osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri akan mati (Ngajow et al., 

2013) 

Untuk mengetahui diameter zona hambat dari aktivitas antibakteri 

kombinasi ekstrak daun Persea americana dan kulit batang Anacardium 

occidentale, maka perlu dilakukan penelitian terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli dengan menggunakan metode difusi cakram. 


