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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1. Bagan Kerangka Konseptual 

 

  

menghalangi terikatnya asam 

amino ke rantai peptida yang 

baru pada unit 50S Ribosom 

dengan mengganggu transferase 

peptidil 

Infeksi Bahan Alam Pengobatan 

Kloramfenikol Biji Cebera manghas L. 

Diekstraksi dengan 

menggunakan  pelarut n-

heksana (Rizal et al, 2015) 

Senyawa yang tertarik 

bersifat non-polar 

Menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

Kematian bakteri Staphylococcus aureus 

Merusak membran plasma sel mikroba, sehingga 

menyebabkan bocornya sitoplasma keluar sel yang 

selanjutnya menyebabkan kematian sel (Budi 

Putra, 1907). 

Steroid 

Alkaloida 
Mencegah bakteri untuk membelah diri atau 

mutagenesis (Olaleye, 2007) 

Dapat meningkatkan permeabilitas dari dinding sel 

bakteri (Asriani et al, 2007) 
Asam 

Lemak 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
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3.2. Uraian Kerangka Konseptual 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar tidak 

saja di Indonesia, tapi juga diseluruh dunia. Selain virus sebagai penyebabnya, 

bakteri juga tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan penyakit infeksi 

(Theaker C et al, 2001). Peran antibiotik sangat penting untuk mencapai tujuan 

utama dalam hal kemajuan pelayanan kesehatan terutama dalam mengobato 

penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Di negara berkembang dimana 

sanitasi masih buruk, antibiotik mampu menurunkan mordibitas dan mortabilitas 

yang disebabkan oleh makanan dan infeksi terkait kemiskinan (Ventola, 2015). 

Namun, dalam perkembangannya penggunaan antibiotik secara berlebih dan 

peresepan yang tidak tepat menyebabkan suatu permasalah yaitu terjadi resistensi 

bakteri terhadap antibiotik  terutama bakteri yang sudah mengalami resistensi 

multidrug organisme (MDROs) yang menyebabkan mordibitas dan tingkat 

kematian menjadi meningkat (Hubne et al,  2017). Resistensi antibiotik sudah 

meluas di negara Amerika Serikat dan diseluruh dunia, sebuah survei nasional 

tentang Infectiousdisease spesialist yang dilakukan oleh IDSA Emerging 

Infections Network, menemukan lebih dari peserta telah mengalami resistensi 

yang tidak dapat diobati sebelumnya (Ventola,  2015).  

Salah satu masalah infeksi terbesar ialah kasus MRSA (Methicillin 

Resistance Staphylococcus aureus) yang menyebabkan morbiditas dan mortaliltas 

serta biaya rumah sakit meningkat secara signifikan. Pada tahun 2005, Amerika 

Serikat tercatat 94.360 infeksi MRSA yang menyebabkan lebih dari 18.000 

kematian per tahun. (Green et al,  2012).  

Pengobatan penyakit infeksi dapat diperoleh dari tanaman. Dasar ilmiah 

mengenai pengobatan pada abad ke-18 dan ke-19 didasarkan pada substansi yang 

terdapat pada tanaman. Sehingga dapat diketahui agen terapeutik yang dapat 

digunakan untuk pengobatan (Chandra et al, 2013). Salah satu tanaman yang 

dapat digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri ialah Cerbera manghas L, 

dimana menurut penelitian “Antibacterial, Cytotoxic and Neuropharmacological 

Activities of Cerbera odollam seeds” menyatakan bahwa tanaman ini mampu 

menghambat bakteri dan memiliki aktifitas antibakteri yang ringan hingga sedang 

(Ahmed et al, 2008) 
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Berdasarkan penelitian sebagai antibakteri, ekstrak metanol biji buah 

bintaro mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, streroid, dan asam 

lemak. Akan tetapi ada pada penelitian lainnya yang membandingkan berbagai 

pelarut n-heksana, etil asetat, dan aquades menyatakan bahwa pelarut yang paling 

bagus digunakan untuk ekstraksi biji buah bintaro adalah n-heksana (Yudha, 2013 

dan Rizal et al, 2015).  

Mekanisme senyawa alkaloid yaitu dapat menggangu komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara 

utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Kartika et al, 2016). Senyawa 

alkaloida juga menyebabkan lisis dan perubahan morfologi S. aureus dengan 

mekanisme lain antibakteri alkaloid yaitu komponen alkaloid diketahui sebagai 

interkelator DNA dan menghambat enzim topoisomerase sel bakteri ( Damintoti 

et al, 2005). Senyawa antibakteri selanjutnya yaitu steroid yang memiliki 

mekanisme berikatan dengan membran lips dan menyebabkan kebocoran pada 

liposom. Steroid dapat berinteraksi dengan membran fosfolipid sel yang bersifat 

permeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik sehingga menyebabkan integritas 

membran menurun serta morfologi membran sel berubah yang menyebabkan sel 

rapuh dan lisis (Madduluri et al, 2013). Mekanisme asam lemak yaitu dengan 

meningkatkan permeabilitas dari dinding sel bakteri, sehingga dengan 

mengganggu atau merusak dinding dan membran sel kemudian fungi materi 

genetik, hal ini terjadi baik pada gram negatif maupun gram positif (Asriani et al, 

2007) 

Untuk menarik senyawa-senyawa tersebut digunaan pelarut non-polar 

yaitu n-heksana. Pada penelitian sebelumnya yang membandingkan berbagai 

pelarut n-heksana, etil asetat, dan aquades menyatakan bahwa pelarut yang paling 

bagus digunakan untuk ekstraksi biji buah bintaro adalah n-heksana (Rizal et al, 

2015).  Oleh karena itu, Pelarut n-heksana diharapkan dapat melarutkan senyawa 

– senyawa aktif seperti alkaloida, steroid dan minyak lemak sehingga dapat 

diketahui golongan senyawa yang berperan sebagai antibakteri pada biji Cerbera 

manghas L. 

 


