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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

1.1. Uraian Kerangka Konseptual 

Infeksi merupakan keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, 

kemudian berkembangbiak dan menimbulkan penyakit. Mikroorganisme dapat 

tumbuh subur pada daerah yang memiliki iklim tropis serta kelembabannya yang 

tinggi (Davey, 2005). Salah satu penyebab terjadinya penyakit infeksi adalah jamur 

(fungi). Penyakit jamur erat kaitannya dengan kebiasaan dan tingkat kebersihan per 

individu. Lingkungan yang padat penduduk dengan sanitasi yang kurang baik dan 

sosial ekonomi yang rendah juga dapat memicu perkembangan infeksi jamur.  

C. albicans merupakan jamur yang diketahui menjadi penyebab infeksi. 

Berbagai penyakit yang dapat ditimbulkan dari C. albicans seperti sariawan, lesi 

pada kulit, vulvavaginitis, kandidiasis dan infeksi. Pengobatan yang dapat 

dilakukan yaitu dengan pemberian obat antifungi. Nistatin merupakan antifungi 

turunan polien yang dihasilkan oleh Streptomyces noursei (Gunawan dkk, 2007). 

Obat tersebut dapat mengikat dan mengganggu permeabilitas membran sel dan 

proses transportasi (Katzung, 1995), serta membiarkan komponen intraseluler 

bocor (Tatro, 2003), sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau 

matinya sel (Pelczar and Chan, 1988). 

Resistensi dapat terjadi ketika mikroorganisme berubah dengan beberapa cara 

yang dapat mengurangi atau menghilangkan efektivitas obat, bahan kimia atau agen 

lain yang dirancang untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit infeksi (Utami, 

2011). Dengan meluasnya penyakit infeksi jamur dan masih sedikit pilihan terapi 

yang tersedia, resistensi antijamur dapat menjadi masalah serius di masa yang akan 

datang (Canuto and Rodero, 2002). 

Beberapa tanaman obat telah dilakukan penelitian khasiatnya sebagai zat 

antifungi. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai antifungi adalah pacar 

air (Impatiens balsamina Linn). Bunga I. balsamina mengandung antosianin, 

kaemferol (Adfa, 2008), flavonoid, dan kuersetin yang memiliki aktivitas salah 

satunya yaitu antifungi (Yang et al, 2001).  

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa infusa bunga pacar air 

berwarna ungu-merah dengan konsentrasi 100% memberikan daya hambat paling 
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tinggi terhadap jamur C. albicans (Sugiati, 1996). Ekstrak metanol daun pacar air 

bersifat antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus (Gram positir) dan 

Pseudomonas aeruginosa (Gram negatif) (Nurdin dkk, 2013). Ekstrak daun I. 

balsamina dengan konsentrasi 100% dan 50% efektif dalam menghambat 

pertumbuhan Candida ATCC 10231 pada media Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 

(Hotmauli, 2010). Pada ekstrak etanol daun I. balsamina diketahui dapat 

menghambat pertumbuhan C. albicans (Naitullah dkk, 2014). 

Dari hasil uji skrining fitokimia pada penelitian Amalia (2011) diketahui 

bahwa ekstrak metanol herba pacar air mengandung senyawa flavonoid, saponin 

dan steroid/triterpen yang merupakan senyawa sitotoksik. Pada ekstrak etanol 

bunga I. balsamina yang berwarna putih mengandung senyawa kaemferol, 

kuersetin dan naftaquinon (Ishiguro and Oku, 1997).  

Flavonoid merupakan tanaman fenolik alam yang mempunyai bioaktivitas 

sebagai obat (Setiabudy dkk, 2008). Senyawa flavonoid dapat berperan sebagai 

antifungi (Wiryowidagdo, 2008). Flavonoid dalam tubuh manusia memiliki 

berberapa potensi teraupetik seperti menghambat proliferasi sel, mengikat protein 

mikroba sehingga menghambat aktivitas enzim yang pada akhirnya mengganggu 

proses metabolisme mikroorganisme tersebut (Waji dan Sugrani, 2009; Robinson, 

1995). 

Antrakuinon merupakan golongan dari senyawa glikosida yang termasuk 

turunan kuinon paling besar, dan seringkali berwarna kuning sampai merah sindur 

(oranye). (Sirait, 2007; Kristianti dkk, 2008). Menurut Cowan (1999), kuinon 

memiliki kisaran antimikroba yang luas. Kuinon bereaksi dengan mengganggu 

protein mikroba sehingga protein mikroba kehilangan fungsinya. Pada penelitian 

Yang et al (2001) menyatakan bahwa derivat kuinon yang terkandung dalam 

tanaman pacar air memiliki potensi sebagai antimikroba. 

Berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dilakukan 

fraksinasi bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil asetat, dan etanol. Dari penelitian 

ini serbuk bunga I. balsamina dengan pelarut etanol diharapkan dapat menarik 

senyawa-senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antifungi, yang bersifat polar 

dari bunga I. balsamina.  
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Pada fraksi etanol bunga I. balsamina ungu akan diuji potensi antifungi 

dengan menggunakan metode difusi cakram. Metode difusi cakram dilakukan 

untuk mengetahui besar nilai hambat dari fraksi etanol bunga I. balsamina ungu 

pada pengujian aktivitas antifungi. Analisis kualitatif kandungan golongan senyawa 

kimia bunga I. balsamina ungu juga dilakukan dengan metode Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

menambah wawasan kepada masyarakat tentang kegunaan tanaman pacar air, 

khususnya pengetahuan umum tentang manfaat bunga pacar air yang salah satunya 

dapat digunakan sebagai pengobatan penyakit jamur. 
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1.2. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Kerangka Konseptual  

Nistatin 
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Ekstrak etanol daun 

Impatiens balsamina 

Linn dapat menghambat 
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albicans (Naitullah, dkk, 

2014) 

Bunga  

FLAVONOID  
 

Menghambat proliferasi sel, mengikat 

protein  sehingga menghambat aktivitas 

enzim (Waji dan Sugrani, 2009; 

Robinson, 1995) 

 

KUINON 

Membentuk kompleks protein dan 

segera mengalami peruraian 

sehingga menyebabkan denaturasi 

protein (Pelczar and Chan, 1988) 

n-Heksan Etil asetat Etanol 

Senyawa yang ditarik pelarut etanol: 

flavonoid (antosianin, kuersetin, 

kaemferol), dan quinon 

Fraksinasi  

Menghambat Pertumbuhan Candida albicans 


