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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Kerangka Konseptual

Kematian sel pada bakteri E. coli dan S. aureus 

Flavonoid 

Merusak membran sel bakteri dan protein ekstraselular 

Alkaloid 
Interaksi dengan DNA bakteri atau berinteraksi dengan dinding sel bakteri 

 
 

Antrakuinon 

Menghambat bakteri dengan cara mendenaturasi protein 

 

 

Polifenol 

Berikatan dengan protein, merusak membran sel bakteri dan menghambat 

pengeluaran enzim 

 

Infeksi 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

Pengobatan Tradisional Pengobatan Modern 

Kloramfenikol 

Mengikat unit 50S 

ribosom bakteri dan 

menghambat sintesis 

protein bakteri 

 

Persea americana 

KHM (Kadar Hambat 

Minimal) terhadap bakteri 

S. aureus = 20 mg/ml dan 

bakteri E.coli = 20 mg/ml 

 

 

Jatropha curcas 

Kandungan metabolit sekunder : 

Flavonoid, Alkaloid, dan 

Antrakuinon 

 

KHM (Kadar Hambat 

Minimal) terhadap bakteri 

S. aureus= 70 mg/ml dan 

bakteri E.coli = 50 mg/ml 

Diketahui memiliki aktivitas sebagai antibakteri 

Kandungan metabolit 

sekunder : Polifenol 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Infeksi merupakan salah satu masalah utama kesehatan di negara 

berkembang termasuk Indonesia. Penyakit infeksi merupakan invasi tubuh oleh 

mikroorganisme atau patogen, seperti bakteri, virus, parasit atau jamur yang 

mampu menyebabkan sakit (WHO, 2014). Salah satu penyebab penyakit infeksi 

yang diderita oleh penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia adalah 

bakteri. Bakteri yang paling sering menyebabkan infeksi adalah Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli  (Mohammed, 1999). Staphylococcus aureus atau 

dikenal dengan S.aureus adalah bakteri gram positif yang bersifat anaerob 

fakultatif, menghasilkan pigmen kuning, tidak berspora dan tidak bergerak, 

bakteri coccus gram positif yang di temukan sebagai flora normal pada saluran 

pernapasan atas, kulit, dan selaput mukosa manusia (Jawetz et al., 2012). 

Escherichia coli atau dikenal dengan E.coli adalah bakteri gram negatif yang 

bersifat anaerob fakultatif, berbentuk batang dan tidak bergerak, tidak berkapsul, 

tidak berspora, yang umum ditemukan pada usus (Mahamoud et al., 2007).  

Salah satu cara untuk mengobati penyakit infeksi terutama oleh bakteri 

menggunakan pengobatan modern yaitu dengan pemberian antibiotik. Secara 

umum penyakit infeksi dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi antibiotik. 

Antibiotik merupakan suatu senyawa yang dapat merusak atau menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme (Cowan et al., 1999). Salah satu obat antibakteri 

yang memiliki mekanisme kerja spektrum luas yang dapat menghambat bakteri 

gram positif dan negatif adalah kloramfenikol. Mekanisme kerja kloramfenikol 

adalah dengan cara menghambat sintesis protein pada sel bakteri. Kloramfenikol 

akan berikatan secara reversibel dengan unit ribosom 50S, sehingga mencegah 

ikatan antara asam amino dengan ribosom (Setiabudy et al, 1995). 

Selain pengobatan modern untuk mengobati penyakit infeksi dapat juga 

menggunakan pengobatan tradisional. Penggunaan obat yang berasal dari alam 

telah menjadi sumber yang berharga dari pengobatan sejak jaman dahulu 

(Balunas, 2005). Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas) juga digunakan sebagai 

obat tradisional untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pada kulit batang 

jarak pagar memiliki aktivitas biologi seperti antimikroba (Syah Alam, 2006). 

Menurut penelitian Ekundayo (2011), menjelaskan bahwa ekstrak etanol kulit 
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batang Jatropha curcas adanya aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan konsentrasi hambat minimum 

(KHM) yaitu 20 mg/ml menghasilkan diameter zona hambat pada bakteri 

Staphylococcus aureus sebesar 30,6 mm dan bakteri Escherichia coli sebesar 36,3 

mm. Selain itu, tanaman alpukat (Persea americana) banyak digunakan sebagai 

obat tradisional dalam mengobati berbagai macam penyakit. Pada penelitian Haro 

et al. (2011), menyatakan bahwa ekstrak etanol daun Persea americana memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan 

konsentrasi hambat minimum (KHM) yaitu 70 mg/ml menghasilkan diameter 

zona hambat sebesar 9,25 mm,dan bakteri Escherichia coli dengan konsentrasi 

hambat minimum (KHM) yaitu 50 mg/ml menghasilkan diameter zona hambat 

sebesar 9,33 mm. 

Pada penelitian yang akan dilakukan untuk pengujian aktivitas antibakteri 

ekstrak etanol kulit batang Jatropha curcas terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Echerichia coli menggunakan konsentrasi hambat minimum (KHM) 

yaitu 20 mg/ml dan 20 mg/ml. Sedangkan ekstrak etanol daun Persea americana 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Echerichia coli menggunakan 

konsentrasi hambat minimum (KHM) yaitu 70 mg/ml dan 50 mg/ml. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ekstrak etanol Jatropha curcas 

dan Persea americana memiliki aktivitas sebagai antibakteri untuk melawan 

bakteri yang patogen. Adapun kandungan metabolit sekunder tanaman alpukat 

(Persea americana) antara lain flavonoid, antrakuinon, dan alkaloid (Thakira., 

2012). Sedangkan kandungan metabolit sekunder tanaman Jatropha curcas antara 

lain flavanoid, antrakuinon, polifenol dan alkaloid (Andriani.,2015). 

Flavonoid merupakan salah satu dari banyak senyawa metabolit sekunder 

yang dihasilkan oleh suatu tanaman yang terdapat pada bagian daun, akar, kulit, 

tepung sari, bunga, dan biji. Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah 

membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler sehingga dapat 

merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler 

(Ngajowet al., 2013).  

 Senyawa alkaloid adalah senyawa yang secara umum mengandung paling 

sedikit satu buah atom nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian dari 
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cincin heterosiklik. Banyak tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan yang 

setelah di isolasi dengan senyawa nitrogen heterosiklik. Mekanisme kerja dengan 

cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut (Juliantina, 2008). Senyawa alkaloid terdapat gugus basa yang 

menggandung nitrogen akan bereaksi dengan senyawa asam amino yang 

menyusun dinding sel bakteri dan DNA bakteri. Reaksi ini mengakibatkan 

terjadinya perubahan struktur dan susunan asam amino sehingga akan 

menimbulkan perubahan keseimbangan genetik pada rantai DNA sehingga akan 

mengalami kerusakan akan mendorong terjadinya lisis sel bakteri yang akan 

menyebabkan kematian sel pada bakteri (Gunawan, 2009). 

Senyawa antrakuinon termasuk golongan kuinon fenolik yang dalam 

biosintesisnya berasal dari turunan fenol. Kuinon memiliki aktivitas antimikroba 

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

amino nukleofilik dalam protein sehingga dapat membentuk protein kehilangan 

fungsinya (Putra, 2010). Mekanisme kerja sebagai antibakteri mirip dengan sifat-

sifat fenol, yaitu menghambat bakteri dengan cara mendenaturasi protein. 

Sedangkan senyawa polifenol mengandung lebih dari 1 cincin benzen dengan 

struktur yang lebih kompleks. Polifenol bekerja dengan cara berikatan dengan 

protein, merusak membran sel bakteri dan menghambat pengeluaran enzim 

(Cowan, 1999).  

Oleh karena itu, untuk mengetahui diameter zona hambat dari aktivitas 

antibakteri kombinasi ekstrak etanol kulit batang Jatropha curcas dan daun 

Persea americana, maka perlu dilakukan penelitian terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Echerichia coli dengan menggunakan metode difusi 

cakram.  

 

 

 

 


