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BAB III 

 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1  Bagan Kerangka Konseptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagian Kerangka Konseptual 
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3.2  Uraian Kerangka Konseptual 

Jatropha gossypifolia L atau jarak merah memiliki berbagai khasiat sehingga 

tanaman ini digunakan secara luas di Afrika, Amerika latin, dan Asia. Hampir semua 

bagian tanaman Jatropha gossypifolia L  digunakan dan digunakan rakyat untuk 

pengobatan berbagai penyakit. Beberapa bagian dari Jatropha gossypifolia L, sering 

digunakan dalam bentuk ramuan dan ekstrak (Silva dkk, 2014). Selain digunakan 

untuk berbagai macam pengobatan tanaman Jatropha gossypifolia L juga 

dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan dikonsumsi dalam bentuk teh (Csurhes, 

1999). 

Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan yang dibudidayakan diberbagai 

negara tropis diseluruh dunia. Saat ini tanaman Jatropha gossypifolia L di Indonesia 

masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada berbagai penelitian 

sebelumnya dilaporkan tanaman Jatropha gossypifolia L memiliki berbagai khasiat 

antara lain sebagai anti-inflamasi,  anti-diare,  analgesik,  antipiretik,  antimikroba,  

penyembuhan, antianemic, antidiabetes, antihemorrhagic serta berbagai penyakit 

lainnya (Silva dkk, 2014). 

Antibakteri adalah senyawa atau zat yang membunuh atau memperlambat 

pertumbuhan bakteri (Yanling dkk, 2013). Antibakteri yang ideal digunakan adalah 

antibakteri yang mempunyai kemampuan menghambat atau mematikan pertumbuhan 

bakteri, tidak menimbulkan resisten pada bakteri patogen, tidak menimbulkan efek 

samping seperti reaksi alergi, kerusakan saraf, dan iritasi lambung, dan tidak 

mengganggu keseimbangan flora normal dalam tubuh (Jawetz dkk, 2005).  

Kloramfenikol merupakan salah satu obat yang umum digunakan untuk 

mengobati infeksi Staphylococcus aureus. Mekanisme kerja kloramfenikol diduga 

dengan cara masuk kedalam sel sensitif bakteri dengan cara transfor aktif. Di dalam 

sel ia mengikat secara reversible unit ribosom 50S dari bakteri ribosom cara kerjanya 

hampir sama dengan macrolides dan clindamycin, yang menghambat sintesis protein 

bakteri dengan mencegah ikatan asam amino yang ada pada ujung aminoasil t-RNA 

dengan salah satu tempat berikatannya di ribosom sehingga pembentukan ikatan 

peptida dihambat selama obat berikatan dengan ribosom. Kloramfenikol juga dapat 
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menghambat sistesis protein mitokondria sel mamalia  karena ribosom mitokondria 

mirip dengan ribosom bakteri (Sweetman, 2009). 

Staphylococcus  aureus merupakan salah satu penyebab paling umum pada 

kasus infeksi bakteri. Setiap tahun di Amerika Serikat,  sekitar  400.000  pasien 

rumah sakit terinfeksi oleh Staphylococcus  aureus, serta hampir 100.000 dari pasien 

tersebut meninggal akibat komplikasi karena infeksi Staphylococcus  aureus. Dengan 

lebih dari 8.000 orang meninggal setiap bulan dari infeksi Staphylococcus  aureus 

(Cook dkk, 2006). Staphylococcus aureus  tergolong  bakteri  gram positif, dimana 

bakteri ini dapat memproduksi  enterotoxin staphylococcal.  Racun ini sebagian besar 

diproduksi oleh Staphylococcus aureus  meskipun bakteri lain juga telah terbukti 

enterotoksigenik (Pinchuk dkk, 2010). 

Beberapa penelitian sebelumnya tanaman Jatropha gossypifolia L memiliki 

aktivitas sebagai antimikroba untuk melawan bakteri patogen. Beberapa kandungan 

senyawa pada bagain akar tanaman  Jatropha gossypifolia L meliputi flavonoid, 

alkaloid, tannin, polifenol,  dan saponin bisa menjadi sumber alami sebagai 

antibakteri (Bhagat dan Kulkarni, 2014). Berdasakan penelitian Sharma dkk (2013) 

didapatkan hasil ekstrak dari bagian akar tanaman Jatropha gossypifolia L yang 

digunakan dalam penelitian dengan menggunakan perekasi etanol dan air 

menunjukkan adanya aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap bakteri patogen, 

sehingga dapat disimpulkan Jatropha gossypifolia L dapat digunakan dalam 

pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen. Golongan 

senyawa yang terkandung dalam akar Jatropha gossypifolia L yang diduga dapat 

terekstraksi dengan pelarut etil asetat adalah alkaloid, polifenol, antrakuinon dan 

terpenoid. Dari berbagai senyawa kimia yang terkandung, masing-masing senyawa 

memiliki mekanisme kerja sebagai antibakteri. 

Senyawa alkaloid memiliki mekanisme penghambatan dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan 

dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut 

(Juliantina, 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

Pada golongan polifenol aktivitas antibakteri bekerja dengan cara berikatan 

dengan protein, merusak membran sel, dan menghambat enzim reverse transcriptase 

sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk (Nuria dkk, 2009). Pada konsentrasi 

rendah, terbentuk kompleks protein-polifenol dengan ikatan  yang lemah dan segera 

mengalami peruraian, kemudian merusak membran  sitoplasma dan menyebabkan 

kebocoran isi sel, sehingga pertumbuhan bakteri terhambat. Sedangkan pada 

konsentrasi tinggi, zat tersebut berkoagulasi dengan protein seluler dan membran 

sitoplasma mengalami lisis (Wilson dkk, 1984). 

Senyawa antrakuinon dapat menghambat pertumbuhan bakteri Mekanisme 

kerja dari senyawa ini adalah mengganggu komponen penyususn peptidoglikan pada 

dinding sel bakteri, sehingga lapisan dari dinding sel bakteri tidak dapat terbentuk 

sempurna dan mekanisme tersebut dapat menyebabkan kematian sel (Dwidjoseputro, 

1994).  

Senyawa terpenoid bekerja sebagai antibakteri dengan cara bereaksi dengan 

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

ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin, yang merupakan 

pintu keluar masuknya senyawa akan mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri 

yang akan mengakibatkan sel bakteri akan kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan 

bakteri terhambat dan menyebakan sel bakteri mati (Cowan, 1999).  


