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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

Kloramfenikol  

Terpenoid 

Merusak porin 

sehingga 

menurunkan 

permeabilitas 

membran sel 

 

Menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia 

coli 

Kematian bakteri Escherichia coli 

 

Flavonoid Alkaloid 

Merusak 

membrane sel 

bakteri dan protein 

ekstraseluler 

Interaksi dengan 

(DNA) bakteri 

atau berinteraksi 

dengan dinding 

sel bakteri 

Bahan Alam 

Buah J. gossypifolia 

Pada penelitian sebelumnya buah J. 

gossypifolia yang telah diektraksi dengan 

metanol, terbukti dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri (Silvia et al, 2014) 

Pengobatan secara umum 

Escherichia coli 

Mengikat unit 5 OS 

ribosom bakteri dan 

menghambat sintesis 

protein bakteri 

Infeksi 

Buah J. gossypifolia 

mengandung senyawa kimia 

flavonoid, alkaloid, tanin, 

dan terpenoid 

Polifenol 

Merusak dinding 

sel bakteri dan 

mengendapkan 

protein sel bakteri 

Antrakuinon 

Bereaksi dengan 

protein yang 

dilepaskan melalui 

membran 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang paling sering diderita oleh negara 

berkembang. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli 

diantaranya diare, infeksi saluran kemih, dan sepsis (Irena, 2012). Infeksi 

Escherichia coli tidak memberikan gejala dan tanda yang khas, sehingga 

seringkali tidak diobati dengan baik (Brooks et al., 2007). 

Pengobatan infeksi yang dilakukan secara umum adalah dengan terapi 

antimikroba. Kloramfenikol menghambat sintesis protein kuman dengan jalan 

berikatan secara reversible dengan ribosom sub unit 50 S, dan umumnya bersifat 

bakteriostatik dan berspektrum luas (Jawetz et al.,2007) 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tanaman J. gossypifolia memiliki 

aktivitas sebagai antibakteri untuk melawan bakteri yang patogen (Ogundari, 

2007). Beberapa kandungan golongan senyawa tanaman J. gossypifolia meliputi 

flavonoid, alkaloid, diterpen, tanin, dan steroid (Silva et al., 2014). 

Buah J. gossypifolia tidak hanya dimanfaatkan di Indonesia, akan tetapi 

juga dimanfaatkan pada beberapa negara lain, seperti di India dan di Nigeria 

(Bharathyet al., 2012). Pada umumnya digunakan dalam bentuk ramuan, seperti 

dalam bentuk infusa, dekok, maserasi, dan ada pula dalam bentuk serbuk dengan 

rute pemberian per oral atau pun topikal (Dhaleet al., 2010). 

Kemampuan senyawa flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara 

membentuk senyawa kompleks terhadap protein ektraseluler yang mengganggu 

integritas membrane sel bakteri (Cowan, 1999).  

 Mekanisme kerja dari  alkaloid sebagai antibakteri melalui cara berinteraksi 

dengan asam deoksiri bosanukleat (DNA) bakteri atau berinteraksi dengan 12 

dinding sel bakteri yaitu dengan meletakkan diri diantara untaian DNA  atau 

dinding sel bakteri. Penghambatan sintesis dinding sel  yang akan menyebabkan 

lisis pada sel bakteri sehingga sel akan mati (Cowan, 1999). 

 Mekanisme kerja tannin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim  

reverse transcriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat 

terbentuk (Nuria et al, 2009). Aktivitas antibakteri pada tannin berhubungan 

dengan kemampuannya untuk menginaktifkan adhesion sel mikroba, 

menginaktifkan enzim, dan menggangu transport protein pada lapisan dalam sel 
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(Cowan, 1999). Tanin juga mempunyai target pada polipeptida dinding sel 

sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna. Hal ini 

menyebabkan sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotic maupun fisik 

sehingga sel bakteri akan mati (Sari et al, 2009). Kompleks dari ion  besi dengan 

tannin dapat mendukung toksisitas tanin. Mikroorganisme yang tumbuh di bawah 

kondisi aerobic membutuhkan zat besi untuk berbagai fungsi, termasuk reduksi 

dari precursor ribonukleotida DNA. Enzim reverse transcriptase dan DNA 

topoisomerase sel bakteri tidak dapat terbentuk oleh kapasitas pengikat besi yang 

kuat oleh tanin (Akiyama et al, 2001). 

Pemakaian antibiotika yang berlebihan dan tidak terarah, dapat 

mengakibatkan resistensi yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengobatan 

penyakit infeksi, sehingga untuk mengatasinya diperlukan pencarian bahan alami 

sebagai alternatif pengobatan (Masniari et al., 2007). 

 

 

 

 


