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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1.  Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

Alkaloid 

Interaksi dengan 

(DNA) bakteri 

atau berinteraksi 

dengan dinding 

sel bakteri 

Antrakuinon 

Bereaksi dengan 

protein yang 

dilepaskan melalui 

membran 

Pada penelitian sebelumnya daun J. gossypifolia 

yang telah diektraksi dengan alkohol, terbukti 

dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus 

aureus (A. D. Dhale et al, 2010) 

Buah J. gossypifolia 

mengandung senyawa kimia 

alkaloid, terpenoid, flavonoid, 

polifenol, dan antrakuinon 

Terpenoid 

Merusak porin 

sehingga 

menurunkan 

permeabilitas 

membran sel 

 

Menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus 

Kematian bakteri Staphylococcus aureus 

Flavonoid 

Merusak 

membrane sel 

bakteri dan protein 

ekstraseluler 

Bahan Alam 

Buah J. gossypifolia 

Pengobatan secara umum 

Staphylococcus aureus 

Eritromisin 

Mengikat unit 5 OS 

ribosom bakteri dan 

menghambat sintesis 

protein bakteri 

Infeksi 

Polifenol 

Merusak dinding 

sel bakteri dan 

mengendapkan 

protein sel bakteri 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

 Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah utama kesehatan di 

Indonesia. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus adalah 

kemampuannya berkembang biak dan menyebar luas dalam jaringan tubuh serta 

karena adanya toksin yang dibentuk oleh Staphylococcus aureus yang berupa 

leukosidin dan enterotoksin. Enterotosin dapat menyebabkan keracunan makanan 

terutama yang mempengaruhi saluran pencernaan. Leukosidin menyerang leukosit 

sehingga daya tahan tubuh akan menurun. Eksofoliatin merupakan toksin yang 

menyerang kulit dengan tanda-tanda kulit terkena luka bakar (Irianto, 2008). 

Antibakteri merupakan suatu senyawa yang dapat merusak atau 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Cowan et al., 2009). Obat antibakteri 

Eritromisin merupakan antibiotika golongan makrolida. Senyawa obat ini mampu 

menghambat sintesis protein pada fase pemanjangan dengan mempengaruhi 

translokasi. Senyawa ini terikat secara reversibel pada unit 50S dari ribosom. 

Eritromisin merupakan antibiotika yang bersifat bakteriostatik dan aktif untuk 

infeksi bakteri Gram positif termasuk pneumococcus, streptococcus, 

staphylococcus (Tjay dan Rahardja, 2006). Beberapa infeksi Staphylococcus 

aureus masih dapat merespon pengobatan dengan antibiotik sederhana. Akan 

tetapi saat ini penyebab infeksi dapat dihasilkan dari strain yang resisten (Dzen et 

al., 2003). 

Untuk menghambat atau membunuh bakteri umumnya digunakan obat-obat 

antibiotik sintesis. Namun, intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi 

menimbulkan berbagai permasalahan dan merupakan ancaman bagi kesehatan 

terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik. Selain berdampak pada morbiditas 

dan mortalitas, juga memberi dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang 

sangat tinggi. Resistensi pada awalnya terjadi di tingkat rumah sakit, tetapi lambat 

laun juga berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya Staphylococcus 

aureus (Permenkes, 2011). Untuk mengurangi konsumsi terhadap antibiotik 

sintesis yang dapat menyebabkan resisten, dibutuhkan suatu alternatif yaitu 

mengkonsumsi antibiotik alami yang bersumber dari tumbuhan untuk 

menghambat atau membunuh bakteri. 
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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).  

.  Mekanisme  kerja  dari  alkaloid  sebagai  antibakteri  melalui  cara  

berinteraksi dengan  asam  deoksiribosa  nukleat  (DNA)  bakteri  atau  

berinteraksi  dengan 12 dinding sel  bakteri  yaitu dengan meletakkan diri di 

antara untaian DNA  atau  dinding  sel  bakteri.  Penghambatan  sintesis  dinding  

sel  yang  akan menyebabkan  lisis  pada  sel  bakteri  sehingga  sel  akan  mati 

(Cowan, 1999).  

Terpenoid menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara bereaksi dengan 

porin (protein transmembran) pada membran luar dinding sel bakteri membentuk 

ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya 

porin yang merupakan pintu keluar masuknya substansi, akan mengurangi 

permeabilitas dinding sel bakteri yang akan mengakibatkan sel bakteri akan 

kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhan bakteri terhambat atau mati (Cowan, 

1999).  

Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditermukan pada tumbuhan. Zat 

ini memiliki tanda khas yaitu memiliki banyak gugus phenol didalam molekulnya.  

Polifenol sering terdapat dalam bentuk glikosida polar dan mudah larut dalam 

pelarut polar. Beberapa golongan bahan polimer penting dalam tumbuhan seperti 

lignin, melanin, tanin adalah senyawa polifenol dan kadang-kadang satuan 

fenolitik  dijumpai pada protein, alkaloid, dan terpenoid (Harbone,1987). 

Polifenol berkhasiat sebagai antibakteri karena mekanisme polifenol sebagai 

antibakteri yaitu sebagai toksin dalam protoplasma yang dapat menembus dan 

merusak dinding sel bakteri dan mengendapkan protein sel bakteri sehingga 

mengakibatkan kematian sel (Rosidah et al, 2014).  

Kemampuan senyawa flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara 

membentuk senyawa kompleks terhadap protein ektraseluler yang mengganggu 

integritas membran sel bakteri (Cowan, 1999).  

 Antrakuinon termasuk golongan kuinon fenolik yang dalam biosintesisnya 

berasal dari turunan fenol. Senyawa golongan kuinon telah tersebar luas di alam 
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dan senyawa ini memiliki ciri yang sangat reaktif (Zhang et al.,2009).Senyawa 

antrakuinon memiliki dua bentuk yaitu bentuk glikosida dan bentuk bebas (tidak 

terikat dengan senyawa gula dalam bentuk glikosida) sehingga dapat tertarik oleh 

senyawa polar, semipolar dan non polar. Kuinon memiliki aktivitas antimikroba 

yang cukup luas, senyawa tersebut juga dapat membentuk kompleks dengan asam 

amino nukleofilik dalam protein sehingga dapat menyebabkan protein kehilangan 

fungsinya. Kuinon bereaksi dengan protein adesin bulu-bulu sel, polipeptida 

dinding sel, dan eksoenzim yang dilepaskan melalui membran (Putra, 2010). 


