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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infeksi 

Escherichia coli 

Pengobatan Moderen 

Kloramfenikol 
Kulit buah Citrus reticulata 

Pengobatan dengan fraksinasi tumbuhan 

Mengikat secara reversibel pada subunit 

50S dari ribosom bakteri dan 

menghambat pembentukan ikatan 

peptide (Deck dan Winston, 2012) 

KHM dari ekstrak kulit buah C.reticulata 

terhadap bakteri E. coli = 9 /ml zona hambat 

sebesar 15 mm (Sultana et al., 2012) 

kandungan metabolit kulit jeruk: 

Flavonoid, Alkaloid, Triterpenoid, 

Polifenol, dan Antrakinon 

(Iskandar, 2017). 

Diketahui memiliki aktivitas antibakteri 

Fraksi etilasetat 

Fraksi etanol Fraksi n-heksana 

Kematian sel pada Escherichia coli 

Alkaloid 

Mengganggu 

komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel 

bakteri sehingga 

lapisan sel tidak 

terbentuk  

memyebabkan 

kematian sel (Taufiq, 

et,al., 2015) 

Antrakinon 

Membentuk 

kompleks dengan 

asam amino 

nukleofilik dalam 

protein, 

menyebabkan 

protein kehilangan 

fungsinya (Putra, 

2010) 

 

Flavonoid 

Membentuk senyawa 

kompleks dengan 

protein ekstraseluler 

dan terlarut sehingga 

dapat merusak 

membrane sel bakteri 

dan diikuti dengan 

keluarnya senyawa 

intraseluler (Cowan, 

1999 ; Stefanović et al., 

2012) 

 

Polifenol 

Menembus dan 

merusak dinding sel 

bakteri dan 

mengendapkan 

protein sel bakteri 

(Rosidah et al, 

2014) 

Dilakukan penelitian:   

Tidak dilakukan:                   

Bagan 3.1 Kerangka Konsep 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Penyakit infeksi merupakan salah satu penyebab utama penyakit di dunia 

terutama di daerah tropis seperti negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan 

keadaan atau kondisi udara yang berdebu, temperatur yang hangat, dan lembab 

sehingga mikroba dapat tumbuh subur (Wattimena, JRet al., 1981 dalam Sari et 

al.,  2013). Escherichia coli merupakan salah satu bakteri yang dapat 

menyebabkan terjadinya penyakit infeksi dan berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Endriani, et al., (2010), Escherichia coli memiliki resistensi yang 

tinggi terhadap beberapa antibiotik. 

Antibiotika adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, 

yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, 

sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Turunan zat-zat ini yang 

dibuat secara semi-sintetis, juga termasuk kelompok ini, begitu pula semua 

senyawa sintetis dengan khasiat antibakteri (Tjay & Rahardja,2007). 

Kloramfenikol merupakan antibiotik spektrum luas yang berkhasiat bakteriostatis 

terhadap hampir semua kuman Gram-positif dan sejumlah Gram-negatif dengan 

meenisme kerja mengikat secara reversibel pada subunit 50S dari ribosom bakteri 

dan menghambat pembentukan ikatan peptide (Tjay & Rahardja,2007; Deck & 

Winston, 2012). 

 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat yang tepat dan 

rasional memicu terjadinya masalah kesehatan baru khususnya resistensi bakteri 

mengenai penggunaan obat-obatan antibiotik (Kemenkes RI., 2015). Meluasnya 

resistensi mikroba terhadap obat-obatan yang ada, mendorong pentingnya 

penggalian sumber antimikroba dari bahan alam. Tanaman obat diketahui 

potensial untuk dapat dikembangkan lebih lanjut pada penyakit infeksi, namun 

masih banyak yang belum dibuktikan aktivitasnya secara ilmiah (Hertiani, T et 

al., 2003 dalam Sari et al.,  2013). 

Citrus reticulata merupakan salah satu tanaman yang mempunyai banyak 

manfaat untuk kesehatan, kulit dari buah Citrus reticulata dipercaya dapat 

digunakan sebagai, antioksidan, antijamur, antiinflamasi, antikangker, analgesik, 

antidepresan dan antimikroba (Sidana, 2013). Dimana sebelumnya telah dilakukan 

penelitian terhadap Citrus reticulata untuk melihat kandungan serta khasiat 
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sebagai antibakteri. kandungan flavonoid atau lebih khususnya flavanol yang 

terdapat pada kulit buah Citrus reticulata merupakan aglikon rutin glikosida. 

flavonoid dikenal karena kemampuanya untuk meningkatkan efek asam askorbat. 

flavonoid melindungi sistem vascular dengan memperkuat merawat dan 

memperbaiki kapiler. flavonoid memiliki kemampuan inheren yang kuat untuk 

memodifikasi reaksi tubuh terhadap allergen antimikroba, fungsi biologi dari 

flavonoid juga termasuk tindakan melawan alergi (Okwu, 2008). 

 Untuk menarik senyawa-senyawa tersebut berdasarkan tingkat kepolarannya 

maka dilakukan ekstraksi bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil asetat, dan 

etanol. Pada fraksi n-heksan akan diuji aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Escherichia coli  dengan menggunakan metode difusi cakram, dimana n-heksan 

merupakan pelarut non polar karena memiliki gugus alkil pada molekulnya. 

Semakin panjang alkil yang dimiliki oleh suatu senyawa, maka semakin besar 

sifat non polarnya. Senyawa flavonoid merupakan senyawa non polar, oleh karena 

itu digunakan pelarut non polar untuk menarik senyawa-senyawa yang terkandung 

pada ekstrak kulit buah Citrus reticulata.  

 


