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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1. Kerangka Konseptual 

Penyakit Infeksi 

Pengobatan modern Ciprofloxacin Clindamycin 

Menghambat enzim topoisomerase IV dan 

topoisomerase II 

 

Menghambat sintesa protein bakteri pada 

ribosom 50S 

Resisten 

Pengobatan tradisional 
Anacardium 

occidentale 

Cinnamomum 

burmanii 

Kandungan metabolit sekunder : 

asam anakardat, tanin, saponin, 

flavonoid 

Kandungan metabolit sekunder : 

sinamaldehid, eugenol, limonen, tanin 

dan kumarin 

Asam 

anakardat 

Merusak dinding 

sel bakteri 

 

Sinamaldehid  

Merusak 

membran sel 

 

Kumarin 

memutuskan ikatan 

peptidoglikan pada dinding 

sel, merusak ikatan 

hidrofobik dari membran sel 

Alkaloid 

Mengganggu komponen 

penyusun peptidoglikan 

pada sel 
 

Eugenol 

Denaturasi protein 

dan merusak 

membran sel 

Flavonoid 

membentuk 

kompleks dengan 

protein ekstraseluler 

Tanin 

mengkerutkan 

dinding sel atau 

membran sel, 

Menghambar Pertumbuhan Bakteri 

Gambar 3.1.Kerangka Konseptual 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Penyakit infeksi merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita 

oleh penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab 

penyakit infeksi ialah bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme yang tidak 

dapat dilihat dengan mata telanjang (Yenny, 2005). 

Salah satu bakteri penyebab infeksi adalah Salmonella typhi. Salmonella 

typhi merupakan bakteri gram negatif yang menyebabkan demam tifoid. S. typhi 

merupakan kuman pathogen penyebab demam tifoid,yaitu suatu penyakit infeksi 

sistemik dengan gambaran demam yang berlangsung lama, adanya bakteremia 

disertai inflamasi yang dapat merusak usus dan organ-organ hati (Girgis et 

al,1999; Johnson,1993; Tri Atmodjo dan Triningsi,1998 dalam Cita,2011). Terapi 

antibiotik yang diberikan pada demam tifoid berat menurut WHO tahun 2003 

adalah  Ciprofloxacin. Mekanisme aksinya adalah dengan menghambat DNA-

gyrase pada organisme yang rentan; menghambat relaksasi DNA superkoil dan 

meningkatkan kerusakan DNA beruntai ganda (DIH 17th Ed). 

Selain  Salmonella typhi, yang menjadi penyebab infeksi adalah bakteri 

Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes merupakan bakteri gram 

positif berbentuk batang dan merupakan flora normal kulit yang ikut berperan 

dalam pembentukan jerawat. Terapi antibiotik yang diberikan untuk mengatasi 

Propionibacterium acnes adalah Clindamycin. Mekanisme kerjanya adalah secara 

reversibel mengikat subunit ribosom 50S yang mencegah pembentukan ikatan 

peptida sehingga menghambat sintesis protein bakteri; bakteriostatik atau 

bakterisida tergantung pada konsentrasi obat, lokasi infeksi, dan organisme (DIH 

17th Ed).  

Pengobatan terhadap penyakit infeksi biasanya digunakan antibiotik dan 

telah banyak dikembangkan. Akan tetapi penggunaan antiobiotik yang tidak tepat 

dapat menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik (Yenny, 2005). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman 

hayati. Dari total 28.000 spesies tumbuhan obat di Indonesia, telah diidentifikasi 

sebanyak 1.845 memiliki sifat seperti obat (Bahtera,2015 dalam Repi et al,2016). 

Salah satu tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional untuk 
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penyakit infeksi adalah Kulit batang Jambu Monyet (Anacardium occidentale) 

dan  Kulit Batang Kayu Manis (Cinnamomum burmanii).  

Kulit batang Jambu Monyet dipilih karena kandungan yang dimilikinya. 

Kulit batang jambu monyet mengandung berbagai macam zat diantaranya ialah 

alkaloid, flavonoid, dan tanin (Carolus,2014). Alkaloid memiliki kemampuan 

sebagai antibakteri dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan 

pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan 

menyebabkan kematian sel tersebut (Robinson, 1995). Aktivitas antimikroba 

flavonoid kemungkinan disebabkan oleh kemampuannya untuk membentuk 

kompleks dengan protein ekstraseluler terlarut,  serta dengan dinding sel. 

Flavonoid yang bersifat lipofilik mungkin juga merusak membran mikroba 

(Cowan, 1999). Sedangkan tanin memiliki aktivitas antibakteri dengan cara 

mengkerutkan dinding sel atau membran sel, sehingga mengganggu permebilitas 

sel yang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas hidup sehingga 

pertumbuhannya terhambat dan mati (Ajizah, 2004). Kulit Batang Kayu Manis 

memiliki khasiat sebagai antibakteri karena memiliki senyawa minyak atsiri, 

flavanoid, tannin, dammar, dan zat penyamak. Dalam batang kayu manis terdapat 

komponen minyak atsiri terbesar yaitu cinnamaldehyde dalam jumlah 58,0-78,1 

dan eugenol 70,1-92,0. Senyawa ini yang bersifat sebagai antimikroba (Sundari, 

2001). Selain itu, kulit batang kayu manis juga mengandung phenylpropanes 

lainnya meliputi hydroxycinnamaldehyde, o-methoxycinnamaldehyde, cinnamyl 

alcohol dan asetatnya, dan terpena di antaranya limonene, a -terpineol, tanin, 

mucilage,oligomeric procyanidins, dan kumarin (Bisset dan Wichtl, 2001 dalam 

Dwjayanti,2011). Mekanisme cinnamaldehyde dalam membunuh bakteri adalah 

berikatan dengan membran sel sehingga membran sel teroksidasi dan membran 

tersebut menjadi rusak atau lisis, sehingga sistem metabolisme dalam sel menjadi 

kacau sehingga mengarah kepada proses autolisis (mengalirnya komponen 

intraseluler) (Archer, 1998 dalam Putri,2013). omponen eugenol merupakan 

derifat fenol, sehingga cara kerja dari eugenol bersifat hampir sama dengan fenol 

itu sendiri. Fenol memiliki kemampuan untuk mendenaturasikan protein dan 

merusak membran sel (Rahayu, 2000 dalam Putri,2013). 


