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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

1.1 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infeksi  

Candida albicans  

Pengobatan secara umum  
Bahan alam 

Nystatin 

 

Impatiens balsamina  

Nystatin berikatan dengan sterol 

membrane sel jamur, terutama ergosterol 

sehingga mengganggu permeabilitas 

dinding sel. (Mustanir, 2013) 

 

Ekstrak daun Impatiens 

balsamina Linn dapat 

menghambat 

pertumbuhan Candida 

albicans. (Hotmauli, 

2010) 

N-heksan    Etil-asetat Etanol  

Flavonoid, 

membentuk kompleks 

dengan dinding sel 

jamur, Denaturasi 

protein (Cowan, 1999) 

 

Antrakuinon dapat men 

depolarisasi potensi 

membrane mitokondria dan 

menghambatan pompa 

efflux jamur (Kang et al, 

2010). 

Terpenoid 

mengganggu 

pemeabilitas 

membrane dan jamur ( 

Gershenzon, J. dan N. 

Dudareva 2007). 

Daun  

Bunga  

fraksinasi 

Senyawa yang ditarik pelarut n-heksan yaitu, flavonoid (antosianin, kaempferol) 

Flavonoid  Terpenoid

n 
Antrakuinon 

Menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans  

Polifenol mengganggu 

pemeabilitas 

membrane dan jamur 

(Fardiaz, 1992).  

Polifenol 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual  

 Penyakit infeksi hingga saat ini masih menjadi masalah utama di Indonesia 

karena negara Indonesia memiliki kelembaban tinggi sehingga memungkinkan 

tumbuhnya berbagai mikroorganisme dengan baik. Salah satu penyebab infeksi 

yaitu jamur/fungi. Jamur sebenarnya merupakan flora normal pada bagian tubuh 

tertentu. Tetapi karena suatu kondisi maka jamur ini dapat menyebabkan infeksi. 

Penyebab terjadinya mikosis yang paling sering yaitu Candida albicans, yang 

disebut dengan Kandidiasis. Penanganan untuk penderita infeksi oleh jamur yang 

paling banyak digunakan yaitu dengan pemberian obat-obatan antifungi. 

Obat antifungi yang biasa digunakan adalah nystatin. Nystatin bekerja 

dengan cara mengganggu fungsi membran, menyebabkan elektrollit dan molekul-

molekul kecil keluar dari sel. Pemberian obat antifungi yang terus-menerus dapat 

menyebabkan Candida albicans mengalami resistensi terhadap obat tersebut. 

Sehingga perlu adanya alternative lain untuk mencegah resistensi ini. Salah satunya 

yaitu dengan pemberian antifungi alami.     

 Impatiens balsamina merupakan salah satu tanaman yang mempunyai 

banyak manfaat kesehatan. Diantaranya adalah, antijamur, antibakteri, antipruritik, 

antianafilaktik (Wang et al., 2009). Dari penelitian ini terdapat senyawa non polar 

diketahui terdapat senyawa pada ekstrak n-heksan bunga Impatiens balsamina yang 

diketahui memiliki aktivitas antijamur. Senyawa-senyawa yang mempunyai 

aktivitas antijamur diantaranya yaitu flavonoid, terpenoid, antrakuinon. 

 Mekanisme kerja flavonoid dalam menghambat pertumbuhan jamur yakni 

dengan menyebabkan gangguan permeabilitas membran sel jamur. Gugus hidroksil 

yang terdapat pada senyawa flavonoid menyebabkan perubahan komponen organik 

dan transport nutrisi yang akhirnya akan mengakibatkan timbulnya efek toksik 

terhadap jamur (Jupriadi, 2011 dan Sabir, 2005). 

Terpenoid dapat berperan sebagai pelarut yang mampu memasukkan 

metabolit sekunder lainnya kedalam membrane sel, sehingga pemeabilitas 

membrane terganggu dan jamur tidak bisa bertahan & mati ( Gershenzon, J. dan N. 

Dudareva 2007). Aktivitas antijamur terpenoid dilaporkan Zore,et al.,(2011) 

Pengujian terpenoid terhadap morfologi sel Candida albicans pada fase yang 

berbeda dari siklus sel yaitu induksi linalool dan LA di G1, sitral dan sitronelal pada 
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fase S dan benzil benzoat pada fase G2-M sehingga menyebabkan apoptosis pada 

sel Candida albicans.         

 Dalam menghambat pertumbuhan jamur antrakuinon memiliki dua 

mekanisme kerja yaitu, depolarisasi potensi membrane mitokondria dan 

penghambatan pompa efflux yang bergantung pada energy jamur dengan adanya 

hal tersebut jamur akan mati (Kang et al, 2010). Sedangkan untuk mekanisme kerja 

polifenol yaitu mengganggu permeabilitas membrane sel sehingga pertumbuhan 

jamur terhambat dan menyebabkan kematian sel jamur (Fardiaz, 1992).  

 Untuk dapatt menarik senyawa-senyawa tersebut digunakan pelarut non 

polar, yaitu n-heksan.  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 bunga pacar air, kemudian 

dilakukan uji antimikroba untuk mengetahui apakah terdapat aktifias antifungi pada 

ekstrak bunga Impatiens balsamina, atau tidak. 

 


