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Infeksi 

Pengobatan Secara Umum 

Nistatin 

Berikatan dengan sterol membran 

sel jamur terutama ergosterol 

sehingga mengakibatkan 

terjadinya gangguan pada 

permeabilitas membran sel jamur 

dan mekanisme transpornya. Sel 

jamur kehilangan banyak kation 

dan makromolekul sehingga 

mengalami kematian 

Kerusakan yang 

permanen pada sel 

jamur sampai kematian 

sel pada jamur Candida 

albicans 

Pada penelitian sebelumnya ekstrak etanol kulit 

buah Citrus reticulata dengan konsentrasi sampel 

20mg/ml memiliki zona hambat minimum (MIC) 

sebanyak 10 mm (Anusha et. al, 2013) 

Menyebabkan kerusakan membran sel. Alkaloid 

akan berikatan kuat dengan ergosterol 

membentuk lubang yang menyebabkan 

kebocoran membran sel. Hal ini mengakibatkan 

kerusakan yang tetap pada sel dan kematian sel 

pada jamur (Setiabudy et al., 2007). 

Menghambat pembelahan sel jamur serta 

mengikat protein mikrotobulus dalam sel 

jamur dan mengganggu fungsi mitosis 

gelendong jamur (Siswandono & Soekardjo, 

2000) 

Menghambat 

pertumbuhan jamur 

Candida albicans 

Alkaloid 

Bahan Alam 

Etil asetat 

 
n-heksana  

 

Etanol 
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3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Candida albicans 

Ekstrak n-heksana kulit buah jeruk Citrus 

reticulata yang dimaserasi menggunakan 

metode maserasi kinetika dapat melarutkan 

senyawa Citrus reticulata flavonoid, alkaloid, 

antrakinon dan polifenol (Iskandar, 2017) 

Flavonoid 

Antrakinon sebagai lisozim terhadap sel 

jamur sehingga sel jamur menjadi lisis 

(Setyawaty et al., 2014) 

Mendenaturasi ikatan protein pada membran sel 

(Sulistyawati et al., 2009). 

Antrakinon 

Polifenol 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual  

Jamur merupakan salah satu mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi 

pada makhluk hidup seperti manusia, pengobatan infeksi jamur ini dapat 

menggunakan obat antijamur. 

Antijamur merupakan salah satu antibiotik yang berfungsi membunuh atau 

memperlambat pertumbuhan jamur, sedangkan antibiotik merupakan suatu 

substansi kimia yang didapat dari berbagai jenis spesies mikroorganisme, yang 

diatur konsentrasinya sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

seperti jamur, bakteri dan virus. (Jawetz et al., 1994). Salah satu antibiotik untuk 

infeksi jamur bisa menggunakan nistatin. 

Nistatin merupakan suatu antibiotik polien yang dihasikan oleh Streptomyces 

noursei. Nistatin tidak diserap melalui saluran cerna, kulit, maupun vagina 

(Mardjono, 2012). Nistatin bekerja dengan cara berikatan dengan sterol membran 

sel jamur terutama ergosterol sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan pada 

permeabilitas membran sel jamur dan mekanisme transpornya. Sel jamur 

kehilangan banyak kation dan makromolekul sehingga mengalami kematian 

(Rahardjo, 2004). 

Pengobatan infeksi menggunakan antibiotik seperti golongan polien 

(Nistatin) yang memiliki tingkat resistensi tinggi terhadap anti jamur dapat di 

estimasikan setiap tahunnya (Disease Control and Prevention U.S., 2013). Maka 

pada penelitian ini menggunakan bahan alam sebagai obat anti jamur untuk 

menguragi tingkat restensi obat yang dibuat secara biokimia. Pada penelitian 

sebelumnya diketahui bahwa ekstrak etanol kulit buah Citrus reticulata dengan 

konsentrasi sampel 20mg/ml memiliki nilai diamater zona hambatan minimum 

(MIC) sebanyak 10mm terhadap aktivitas jamur Candida albicans dalam metode 

pengujian menggunakan difusi cakram (Anusha et al., 2013). Hal ini menunjukkan 

adanya aktivitas antijamur dari kulit buah Citrus reticulata dan menyakinkan 

tentang manfaatnya sebagai antijamur sehingga pada penelitian ini juga akan 

menggunakan kulit Citrus reticulata, tetapi menggunakan pelarut yang berbeda 

yaitu pelarut n-heksana, yang dimana pelarut n-heksana yang dimaserasi 

menggunakan metode maserasi kinetika dapat menarik senyawa metabolit sekunder 

yaitu flavonoid, alkaloid, antrakinon dan polifenol (Iskandar, 2017). 


