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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alkaloid 

Mengganggu 

komponen penyusun 

peptidoglikan pada 

sel bakteri, sehingga 

menyebabkan 

kematian sel 

(Rijayanti, 2014). 

Flavonoid 

Membentuk senyawa 

kompleks dengan 

protein ekstraselular 

dan terlarut sehingga 

merusak membrane 

sel bakteri (Nuria dkk, 

2009). 

Triterpenoid 

membentuk ikatan 

polimer dan merusak 

porin, mengurangi 

permeabilitas dinding 

sel sehingga 

menghambat 

pertumbuhan bakteri 

(Haryati dkk, 2015). 

Polifenol 

mendenaturasi 

ikatan protein pada 

membran sel 

(Sulistyawati & 

Mulyati, 2009). 

Fraksi n-heksan Fraksi Etil asetat Fraksi Etanol 

Mengikat subunit ribosom 

50S sel bakteri dan 

menghambat biosintesis 

protein bakteri  

(Susanti dkk, 2009) 

Uji aktivitas kulit Citrus reticulata dengan metode 

difusi cakram terhadap bakteri S.aureus. Dari hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kulit buah 

Citrus reticulata memberikan zona hambar sebesar 

14mm dengan dosis 20 µl (Kirbaslar et al., 2009) 

Antibiotik sintetik Dari tumbuhan  

Kloramfenikol Kulit buah C. reticulata 

Penyakit Infeksi Staphylococcus aureus 

Penelitian sebelumnya mendapatkan hasil bahwa Etil-asetat sebagai pelarut semi-polar dapat 

menarik senyawa Alkaloid, Triterpenoid, Flavonoid, dan Polifenol (Putra, 2017). 

Dapat menyebabkan kematian sel pada Stapylococcus aureus 

Dilakukan Peneliti :  

Tidak dilakukan :  

 
Gambar 3.  1 Kerangka Konseptual 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual  

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia, yang 

dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Salah satu jenis bakteri 

yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi adalah Staphylococcus aureus (Depkes 

RI, 2008). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri coccus gram positif yang 

ditemukan sebagai flora normal terutama pada daerah hidung, mulut, alat kelamin, 

dan selaput lendir manusia (Wahyudi dan sukarjati,2013). Infeksi oleh bakteri 

Staphyococcus aureus biasanya ditandai dengan kerusakan jaringan disertai dengan 

abses yang merupakan kumpulan nanah. Staphylococcus aureus juga merupakan 

salah satu bakteri yang dikenal sebagai penyebab infeksi nosokomial (di rumah 

sakit) (Brooks, et al., 2013). 

Pengobatan infeksi yang paling sering digunakan adalah menggunakan 

antibiotik. Pengobatan dengan kombinasi berbagai antibiotik yang semula 

dipercaya sebagai obat yang mampu memusnahkan bakteri penyebab infeksi, 

menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya bakteri yang multiresisten. 

Bakteri ini mudah ditularkan dari satu pasien ke pasien lain terutama di rumah sakit 

yang dikenal nosokomial infection (Maryati dkk, 2007). Salah satu antibiotik yang 

digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Staphilococcus aureus yaitu kloramfenikol. Kloramenikol adalah salah satu jenis 

antibiotika turunan fenikol yang secara alami diproduksi oleh Streptomy-ces 

venezuelae (Susanti dkk, 2009). Selain itu, kloramfenikol merupakan salah satu 

antibiotika yang berspektrum luas dengan aktivitas mengobati berbagai macam 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen (Oktavia, 2016). Mekanisme kerja 

kloramfenikol yaitu berikatan dengan subunit 50S ribosom bakteri dan 

menghambat pembentukan ikatan peptide dan biosintesis protein bakteri (Susanti 

dkk, 2009). Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri yang mudah 

resisten terhadap antibiotik. Munculnya resistensi terhadap berbagai jenis 

antibiotik, hal ini mendorong dikembangkannya produk bahan alam yang berasal 

dari tanaman sebagai pengobatan alternatif. Tanaman obat memiliki efek 

bakteriostatik pada aktivitas enzimatik yang terkait dengan produksi energi, atau 

bisa menyebabkan denaturasi protein, memodifikasi permeabilitas dinding sel, atau 
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menyebabkan hilangnya makromolekul. Oleh karena itu, sulit bagi mikroorganisme 

untuk mengembangkan resistensi terhadap tanaman obat ini (Saeb et al., 2016). 

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu Citrus reticulata L. Genus 

Citrus adalah salah satu ramuan obat tradisional yang paling efektif yang dimiliki 

family Rutaceae (Saeb et al., 2016). Kulit jeruk mempunyai berbagai macam 

senyawa diantaranya adalah Terpinen-4-ol, Terpineolene, Thymol, Citronella, 

Citronellic-acid, dll (CCRC, 2014). Kulit jeruk Citrus reticulata L. mempunyai 

efek farmakologi antara lain sebagai anti-inflamasi, anti-mutagenik, anti-oksidan, 

anti-tumor, anti-artherosklerosis, dan anti-bakteri. 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan 

menggunakan metode difusi agar terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

(S.aureus), hasilnya menunjukkan minyak atsiri kulit buah jeruk dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri S.aureus. pada konsentrasi 50 ppm memberikan daya hambat 

yang sedang dengan daya hambat 9 mm, dan aktivitas yang kuat ditunjukkan pada 

konsentrasi 75 dan 100 ppm dengan daya hambat berturut-turut 11 mm dan 14 mm 

(Saputra et al., 2017). 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap kulit jeruk Citrus reticulata L. yang berpotensi sebagai 

antibakteri. Sehingga pada penelitian ini dilakukan ekstraksi bertingkat kulit buah 

jeruk Citrus reticulata dengan menggunakan pelarut yang mempunyai polaritas 

yang berbeda-beda, pelarut yang digunakan yaitu n-heksan, etil asetat, dan etanol. 

Dari hasil penelitian uji skrining fitokimia yang dilakukan oleh (Putra, 2017), 

diketahui bahwa fraksi etil-asetat dari kulit buah Citrus reticulata dapat menarik 

senyawa metabolit sekunder diantaranya alkaloid, triterpenoid, flavonoid, dan 

polifenol. 

 


