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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual

Stapylococcus aureus 

Pengobatan Moderen Pengobatan Tradisional 

Kloramfenikol 

Mengikat unit 50S ribosom bakteri dan 
menghambat sintesis protein bakteri 

(Harvey & Pamela, 2013) 
	

Kulit buah Citrus reticulata 

KHM terhadap bakteri S. aureus = 9 
µ/ml zona hambat sebesar 16 mm 

(Sultana et al., 2012) 

Etanol Etil-asetat 

Penelitian sebelumnya mendapatkan hasil bahwa n-heksana sebagai pelarut non polar dapat 

menarik senyawa flavonoid, antrakinon, alkaloid, dan polifenol (Iskandar, 2017). 

Alkaloid 
Mengganggu 

komponen penyusun 
peptidoglikan pada sel 

bakteri sehingga 
lapisan sel tidak 

terbentuk  
menyebabkan 

kematian sel (Taufiq, 
et al., 2015) 

Antrakinon 
Membentuk 

kompleks dengan 
asam amino 

nukleofilik dalam 
protein, 

menyebabkan 
protein kehilangan 
fungsinya (Putra, 

2010) 
 

Flavonoid 
Menyebabkan 

terjadinya 
kerusakan 

permeabilotas 
dinding sel bakteri, 

Mikrosom dan 
Lisosom 

(Sulistiyani, et al., 
2016). 

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 

n-heksana 

Dilakukan penelitian:   
Tidak dilakukan:           

Infeksi 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Infeksi masih menempati urutan teratas penyebab kesakitan dan kematian di 

negara berkembang, termasuk Indonesia. infeksi ini menyebabkan kerugian fisik 

dan finansial selain produktifitas secara nasional. penyebaran infeksi ini dapat 

melalui berbagai perantara atau yang dikenal sebagai vektor, yakni udara, binatang, 

benda-benda, dan juga manusia sendiri, salah satu bakteri penyebab infeksi adalah 

Stapylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah bakteri aerob yang bersifat 

gram- positif dan merupakan salah satu flora normal manusia pada kulit dan selaput 

mukosa. infeksi Stapylococcus aureus pada manusia bervariasi mulai dari 

keracunan makanan hingga infeksi kulit ringan sampai berat yang mengancam jiwa. 

Jika Stapylococcus aureus menyebar dan terjadi bakterimia, maka kemungkinan 

bisa terjadi endokarditis, osteomyelitis hematogenus akut, meningitis, dan infeksi 

paru-paru (Triana, 2014). untuk penanganan infeksi bakteri Stapylococcus aureus 

paling banyak digunakan yaitu dengan pemberian antibiotik (Ningsih, et al., 2016). 

Penggunaan antibiotik dalam pengobatan untuk manusia sudah mulai sejak 

tahun 1940. Selama 63 tahun, penggunaan antibiotik semakin luas. Hal ini 

menyebabkan meluasnya potensi resisten bakteri. 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 Stapylococcus aureus adalah kloramfenikol. 

Kloramfenikol sangat baik terhadap bakteri anaerob, mekanisme kerja dari 

kloramfenikol berikatan dengan 50S ribisosm bakteri dan menghambat sintesis 

protein pada reaksi peptidil transfarase menyebabkan kematian sel pada bakteri 

(Harvey & pamela, 2013). Pemilihan antibiotik merupakan suatu kunci dalam 

pengobatan kasus-kasus infeksi. Masalah global yang saat ini dihadapi tingginya 

penggunaan antibiotik yang tidak tepat indikasinya. Dampaknya adalah terjadi 

resisten antibiotik (Amin, 2014). mengalami resistensi terhadap obat tersebut. 

Sehingga perlu adanya alternativ lain untuk mencegah resistensi ini. Salah satunya 

yaitu dengan pemberian antibiotik alami (Ningsih et al., 2016).  
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 Citrus reticulata merupakan salah satu tanaman yang mempunyai banyak 

manfaat untuk kesehatan, kulit dari buah Citrus reticulata dipercaya dapat 

digunakan sebagai, antioksidan, antijamur, antiinflamasi, antikangker, analgesik, 

antidepresan dan antimikroba (Sidana, 2013). Dimana sebelumnya telah dilakukan 

penelitian terhadap Citrus reticulata untuk melihat kandungan serta khasiat sebagai 

antibakteri. kandungan flavonoid atau lebih khususnya flavanol yang terdapat pada 

kulit buah Citrus reticulata merupakan aglikon rutin glikosida. flavonoid dikenal 

karena kemampuanya untuk meningkatkan efek asam askorbat. flavonoid 

melindungi sistem vascular dengan memperkuat merawat dan memperbaiki kapiler. 

flavonoid memiliki kemampuan inheren yang kuat untuk memodifikasi reaksi 

tubuh terhadap allergen antimikroba, fungsi biologi dari flavonoid juga termasuk 

tindakan melawan alergi (Okwu, 2008). 

Fraksinasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode 

fraksinasi bertingkat cair – cair dengan 3 macam pelarut. Pelarut yang digunakan 

secara berturut-turut yaitu n-heksana, etil asetat dan etanol. Dalam proses ini secara 

berturut-turut pelarut yang digunakan yaitu pelarut non-polar, pelarut semi-polar 

dan pelarut polar. Rangkaian fraksinasi dengan berbagai pelarut tersebut bertujuan 

agar pelarut non-polar dapat mengekstraksi secara selektif komponen yang bersifat 

non-polar terlebih dahulu. Penggunaan pelarut semi-polar pada tahap selanjutnya 

diharapkan dapat mempartisi komponen yang bersifat semi-polar sehingga dapat 

terpisah dari senyawa lainnya yang bersifat polar. Pada akhir partisi digunakan 

pelarut polar yang diharapkan dapat menarik secara maksimal komponen senyawa 

yang bersifat polar (Prasetyo et all., 2015). Pada penelitian sebelumnya diketahui 

bahwa fraksi n-heksana dari kulit buah jeruk Citrus reticulata dapat menarik 

senyawa metabolit diantaranya flavonoid, antrakinon, polifenol, dan alkaloid 

(Iskandar, 2017).  

 


