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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. Uraian Kerangka Konseptual 

Infeksi  adalah kolonalisasi yang dilakukan oleh spesies asing terhadap 

organisme inang, dan bersifat paling membahayakan inang. Patogen kemudian 

menggunakan sarana yang dimiliki oleh inang untuk dapat memperbanyak diri, 

yang pada akhirnya merugikan inang (Alderson, et al., 1997). Sedangkan penyakit 

infeksi adalah penyakit yang terjadi akibat dari infeksi, Patogen penginfeksi, salah 

satunya adalah jamur (Mulholland, 2005). Jamur penyebab terjadinya mikosis 

yang paling sering yaitu Candida albicans, yang disebut dengan Kandidiasis. 

Penanganan untuk penderita infeksi oleh jamur yang paling banyak digunakan 

yaitu dengan pemberian obat-obatan antifungi (Hidalgo, 2005) 

Pemberian antifungal yang terus-menerus dapat menyebabkan jamur 

Candida albicans menjadi resisten terhadap obat-obatan tersebut, sehingga perlu 

dicari alternatif lain dalam upaya mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur. 

Salah satunya dengan pemberian antifungi alami. 

Jatropha gossypifolia merupakan salah satu tanaman yang diketahui 

memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tanaman ini telah banyak digunakan 

bahkan di seluruh dunia. Diantara khasiat dari tanaman jarak merah yaitu dapat 

digunakan sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan antikoagulan.  

Beberapa penelitian sebelumnya tanaman J.Gossypifolia L memiliki 

aktivitas sebagai antimikroba untuk melawan jamur  patogen. Kandungan 

senyawa yang didapatkan pada tanaman  J.Gossypifolia L meliputi flavonoid, 

alkaloid, tannin, polifenol,  dan saponin bisa menjadi sumber alami sebagai 

antijamur (Bhagat and Kulkarni, 2014). Jatropha gossypifolia  diduga mempunyai 

khasiat sebagai antifungi ( Sharma et al., 2013). Karena pada penelitian tanaman 

Jatropha curcas L yang memiliki famili yang sama dengan Jatropha gossypifolia 

L telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans dengan 

konsentrasi hambatan minimum 6% (Agnita et al.,2014). sehingga dapat 

disimpulkan tanaman J. gossypifolia dapat digunakan dalam pengobatan penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh jamur patogen. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolonalisasi&action=edit&redlink=1


30 
 

 

 Mekanisme kerja flavonoid dalam menghambat pertumbuhan jamur yakni 

dengan menyebabkan gangguan permeabilitas membran sel jamur. Gugus 

hidroksil yang terdapat pada senyawa flavonoid menyebabkan perubahan 

komponen organik dan transport nutrisi yang akhirnya akan mengakibatkan 

timbulnya efek toksik terhadap jamur (Jupriadi, 2011 cit Sabir, 2005).  

Saponin bersifat surfaktan yang berbentuk polar sehingga akan memecah 

lapisan lemak pada membran sel yang pada akhirnya menyebabkan gangguan 

permeabilitas membran sel, hal tersebut mengakibatkan proses difusi bahan atau 

zat-zat yang diperlukan oleh jamur dapat terganggu, akhirnya sel membengkak 

dan pecah (Sugianitri, 2001). 

Mekanisme kerja Tanin sebagai antijamur yaitu mampu mengerutkan 

dinding sehingga dapat menggangu permaeabilitas sel. Dengan terganggunya 

permeabilitas sel jamur, maka pertumbuhan jamur ersebut bisa terhambatatau mati 

(Maliana et al., 2013). 

Alkaloid memiliki sifat antimikroba karena memiliki kemampuan untuk 

berinteraksi dengan asam deoksiribosa nukleat (DNA) bakteri yaitu dengan 

meletakkan diri diantara untaian DNA dan mempengaruhi ergosterol pada jamur 

(Cowan, 1999). Alkaloid memiliki sifat basa dengan pH > 7. Sifat basa ini dapat 

menekan pertumbuhan jamur C. albicans karena jamur dapat tumbuh pada pH 

3,8-5,6 (Triastuti dkk, 2009) 

Mekanisme kerja polifenol sebagai antijamur yaitu mampu 

mendenaturarasi protein sel dengan cara ikatan yang terbentuk antara polifenol 

dan protein mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Ikatan hydrogen 

tersebut mempengaruhi permeabilitas dinding sel dan membran sitoplasma yang 

tersusun atas protein menjadi terganggu yang ditandai adanya lisis pada sel 

tersebut (Pelczar dan Chan, 1998). 

Untuk mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak buah jarak merah 

(Jatropha gossypifolia) terhadap Candida albicans maka perlu dilakukan 

percobaan terhadap ekstrak etanol buah jarak merah (Jatropha gossypifolia) 

dengan menggunakan metode difusi cakram. 

 


