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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

Akar jarak merah (Jatropha 

gossypifolia) 

Infeksi Pengobatan Modern Pengobatan Bahan Alam 

Secara umum 

Pada penelitian sebelumnya analisis fitokimia akar J. 

gossypifolia L untuk mendeteksi metabolit sekunder 

dan untuk menyelidiki kegiatan antimikroba ekstrak 

metanol dan terbukti dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus (bhagat,2014) 

Staphylococcus aureus 

   Kloramfenikol 

Senyawa kimia yang dapat tertarik bersifat polar seperti Flavonoid, 

Antrakinon, Terpenoid 

Flavonoid Antrakinon 

 Merusak protein 

ekstraseluler dan 

dinding sel 

bakteri 

 (Ganiswara, 

1995) 

Memiliki efek antibakteri 

dengan mengubah 

morfologi sel dan merusak 

struktur luar bakteri 

(Cowan, 1999). 

 

Mekanisme terpenoid 

sebagai antibakteri adalah 

bereaksi dengan porin (protein 

transmembran) pada membran 

luar dinding sel bakteri (Cowan, 

1999) 

 

Menghambat Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus 

Terpenoid  

N-Heksan  Etil Asetat 

Etanol 

Menghambat sintesis protein kuman 

yang berikatan secara reversible 

dengan ribosom sub unit 50 S (Neal, 

2006) 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

  Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dan digunakan 

sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Pengertian 

berkhasiat obat adalah mengandung zat aktif yang berfungsi mengobati penyakit 

tertentu atau jika tidak mengandung zat aktif tertentu tapi mengandung efek 

resultan atau sinergi dari berbagai zat yang berfungsi mengobati (Flora, 2008). 

Obat tradisional telah berada dalam masyarakat dan digunakan secara empiris 

dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesehatan tubuh dan pengobatan 

berbagai penyakit (Nurhayati, 2008). Dengan adanya hal ini Indonesia berpotensi 

untuk menghasilkan tanaman obat yang berkualitas. Salah satu tanaman yang 

berkhasiat sebagai obat adalah tanaman jarak merah (Jatropha  gossypifolia L).

 J gossypifolia berkhasiat sebagai pencahar dan meningkatkan nafsu 

makan. Daunya berkhasiat mengatasi susah buang air besar, radang anak telinga, 

pembengkakan, penyakit kulit dan demam. Minyak dan bijinya berkhasiat 

mengatasi sembelit, perangsang muntah dan untuk mengobati lepra (morbus 

hansen)  (Utami,2008). Akar, batang, daun, biji, dan buah-buahan dari tanaman ini 

telah banyak digunakan dalam obat rakyat tradisional di berbagai  bagian negara 

yang berbeda. Batang muda dari tanaman yang digunakan sebagai sikat gigi serta 

untuk membersihkan lidah dalam sariawan pengobatan (Ogundare, 2007).   

 Antimikroba merupakan senyawa kimia yang dapat menghambat atau 

membunuh mikroba, terutama yang dapat mengganggu keadaan manusia 

(Jawetzel al, 2012).Antimikroba secara umum digunakan dalam penghambatan 

medisi nfeksi bakteri (Jawetz, 2001). Obat antimikroba mempunyai susunan 

kimiawi dan cara keja yang berbedaan tara obat satu dengan obat yang lainnya. 

Antimikroba mengganggu bagian-bagian mikroba yang peka, yaitu dinding sel, 

protein, asamnukleat, dan metabolit intermediet (Dzen el al, 2003). Obat yang 

digunakan untuk membasmi mikroba penyebab infeksi pada manusia, ditentukan 

harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin. Artinya, obat tersebut 

haruslah bersifat sangat toksik untuk mikroba.  

 Salah satu obat antimikroba yang memiliki mekanisme kerja menghambat 

sintesis protein adalah kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan antibiotika, 

dimana senyawa obat ini mampu menghambat sintesis protein pada fase 
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pemanjangan dan mengganggu reaksi transpeptidasi. Senyawa ini terikat secara 

reversibel pada unit 50S dari ribosom. Kloramfenikol merupakan antibiotika yang 

bersifat bakteriostatik, berspektrum luas dan aktif untuk infeksi bakteri gram 

positif  maupun bakteri gram negatif (FKUI, 2007).  

 Golongan bakteri Staphylococcus berbetuk sferis, bila menggerombol 

dalam susunan tidak teratur. Kuman ini sering ditemukan sebagai kuman flora 

normal pada kulit dan selaput lender manusia, saluran pernafasan dan saluran 

pencernaan makanan. Beberapa infeksi Staphylococcus aureus masih merespon 

pengobatan dengan antibiotik sederhana. Akan tetapi saat ini penyebab infeksi 

dapat dihasilkan dari strain yang resisten (Dzen et al, 2003). S. aureus 

mengandung polisakarida dan protein yang berfungsi sebagai antigen dan 

merupakan substansi penting didalam struktur dinding sel, tidak membentuk 

spora, dan tidak membentuk flagel (Jawetz et al,. 2005). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tanaman jarak merah (Jatropha 

gossypifolia L) digunakan untuk pengobatan karena seluruh bagiannya memiliki 

khasiat untuk mencegah penyakit salah satu nya pada akar. Akar tanaman jarak 

merah (Jatropha gossypifolia) berkhasiat sebagai antibakteri, antikonvulsan, 

antidiare, dan antikanker  (Felix-Silva & Giordani, 2014). Kandungan yang 

terdapat pada akar (Jatropha gossypifolia) yaitu senyawa flavonoid, antrakinon 

dan terpenoid. (Bhagat, 2014). Flavonoid merupakan golongan senyawa fenol 

yang mempunyai kemampuan untuk mengikat protein, sehingga dapat 

mengganggu proses metabolism sel bakteri. Flavonoid menyebabkan terjadinya 

kerusakan  permeabelitas  dinding  sel bakteri (Ganiswara, 1995). Antrakuinon 

memiliki efek antibakteri dengan mengubah morfologi sel dan merusak struktur 

luar bakteri (Cowan, 1999). Terpenoid, terdiri atas biflavonoid dan karotenoid. 

Senyawa-senyawa terpenoid adalah senyawa hidrokarbon isometrik yang juga 

terhadap pada lemak/minyak esensial (essential oils), yaitu sejenis lemak yang 

sangat penting bagi tubuh). Aktivitas biologi terpenoid yaitu sebagai antioksidan, 

tubuh, relaksasi otot dan menghilangkan kelelahan. Mekanisme terpenoid sebagai 

antibakteri adalah bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada membran 

luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga 

mengakibatkan rusaknya porin (Cowan, 1999). 
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Dengan adanya senyawa antibakteri pada ekstrak akar Jatropha 

gosstpifolia L ini memungkinkan dapat menghambat pertumbuhan pada bakteri 

Staphylococcus aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


