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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengobatan 

Secara umum 

Escherichia coli 

Kloramfenikol 

Mengikat secara reversibel 

pada subunit 50S dari 

ribosom bakteri dan 

menghambat pembentukan 

ikatan peptide (Deck dan 

Winston, 2012) 

Bunga Impatiens balsamina L. 

Bunga dan biji I. 

balsamina L. 

yang telah di 

ekstraksi dengan 

menggunakan 

etanol terbukti 

dapat menghambat 

pertumbuhan 

bakteri E. coli 

(Budiana, 2015) 

 

Penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, daun I. balsamina 

L. diekstraksi dengan pelarut non 

polar hingga polar (n-heksan, etil 

asetat, metanol) dan senyawa 

yang dapat tertarik yaitu kumarin, 

kuinon (1,4-naftoquinon), 

flavonoid, steroid, triterpenoid 

(Adfa, 2007) 

 

Kaempferol (golongan flavonoid) (Ishiguro,1997), 

kuinon (1,4-naftoquinon), kumarin (Adfa, 2007) 

Fraksinasi 

Fraksi etanol Fraksi etil asetat Fraksi n-heksan 

Flavonoid 

Mendenaturasi protein 

sel bakteri yang 

menyebabkan 

terhambatnya 

pertumbuhan sel atau 

matinya sel (Anggara 

dkk., 2014). 

Menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

 

Kematian bakteri Escherichia coli 
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Infeksi  

Alkaloid  
Mengganggu 

komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel 

bakteri, sehingga 

menyebabkan kematian 

sel tersebut (Robinson, 

1995). 

Terpenoid  

merusak dinding  sel  

bakteri, 

mengganggu 

peptidoglikan sel 

bakteri sehingga sel 

lisis dan bakteri mati 

(Siregar et al, 2012). 

 

Polifenol 
Mempunyai banyak 

gugus fenol dalam 

molekulnya. Polifenol 

membentuk kompleks 

kuat dengan protein 

(Zeuthen dan Sorensen 

dalam Prayoga, 2010). 

Antrakuinon 

Membentuk senyawa 

kompleks yang bersifat 

irreversible dengan 

residu asam amino 

nukleofilik sehingga sel 

bakteri mengalami lisis 

(Cowan, 1999). 

 

Pengobatan 

menggunakan Bahan Alam 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Penyakit infeksi merupakan penyebab utama penyakit di dunia terutama di 

daerah tropis seperti Indonesia karena temperatur yang tropis, dan kelembaban 

tinggi sehingga mikroba dapat tumbuh subur (Davey, 2005). Penyakit infeksi 

dapat disebabkan oleh mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, parasit atau 

jamur (WHO, 2014). Mikroorganisme tersebut bisa ditemukan dimanapun baik di 

udara, tanah maupun air. Seseorang dapat terinfeksi melalui sentuhan, makan, 

minum maupun udara yang terkontaminasi mikroorganisme tersebut. Infeksi juga 

dapat menyebar melalui hewan dan gigitan serangga hingga hubungan seksual 

(U.S. National Library of Medicine, 2016). Salah satu bakteri yang dapat 

menyebabkan penyakit infeksi pada hewan dan manusia adalah E. coli. Angka 

infeksi yang sangat tinggi dari bakteri E. coli merupakan ancaman yang dapat 

membahayakan kesehatan hewan, sehingga menyebabkan penurunan angka 

produktivitas ternak (Fardiaz, 1992). Penyakit infeksi masih merupakan salah satu 

masalah kesehatan masyarakat yang penting, khususnya di negara berkembang 

(Menteri Kesehatan RI, 2011).  

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat yang tepat 

dan rasional memicu terjadinya masalah kesehatan baru khsususnya resistensi 

bakteri mengenai penggunaan obat-obatan antibiotik (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2015). Sehingga diperlukan alternatif pengobatan selain 

dengan obat-obatan sintesis yaitu dengan mengkonsumsi antibiotik alami yang 

bersumber dari tumbuhan untuk menghambat atau membunuh bakteri yang 

merugikan. 

Antibiotika adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, 

yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, 

sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Turunan zat-zat ini yang 

dibuat secara semi-sintetis, juga termasuk kelompok ini, begitu pula semua 

senyawa sintetis dengan khasiat antibakteri (Tjay dan rahardja, 2007). Adanya 

struktur membran luar yang kompleks pada bakteri gram negatif membatasi akses 

senyawa aktif ekstrak bunga I. balsamina L. ke dalam membran sel, dan 

menjadikan bakteri E. coli lebih resisten terhadap antibakteri (Geidam, 2007). 
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Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai antibakteri adalah I. 

balsamina Linn. Tanaman ini telah banyak digunakan sebagai obat tradisional dan 

telah diketahui efektifitasnya sebagai antibakteri. Secara tradisional masyarakat 

pada umumnya memanfaatkan tanaman I. balsamina L.. ini dengan cara direbus 

maupun digiling (Gaby, 2007). Impatiens balsamina L. atau yang lebih dikenal 

dengan nama pacar air merupakan tanaman yang berkhasiat sebagai antibakteri 

(Adfa, 2007). Tanaman ini mengandung senyawa metabolit sekunder diantaranya 

naftoquinon, turunan kumarin, tanin, flavanoid, dan steroid, diduga salah satu dari 

senyawa tersebutlah yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakteri 

ekstrak daun I. balsamina L. (Adfa, 2007). Menurut Adfa (2007) bunga I. 

balsamina L.  mengandung antosianin dan kampferol. Ishiguro (1997) berhasil 

mengisolasi Kaemferol 3-O-glukosida dan Kuersetin dari bunga putih I. 

balsamina Linn. 

Dalam hal menghambat bakteri, senyawa-senyawa tersebut memiliki 

mekanisme kerja masing-masing seperti Alkaloid yang merupakan golongan zat 

tumbuhan sekunder terbesar. Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri. 

Mekanisme yang diduga adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara 

utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Robinson, 1995). Kemudian 

mekanisme kerja kuinon sebagai antibakteri dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri E. coli yaitu dengan cara membentuk senyawa kompleks yang bersifat 

irreversible dengan residu asam amino nukleofilik pada protein transmembran 

pada membran plasma, polipeptida dinding sel, serta enzim-enzim yang terdapat 

pada permukaan membran sel, sehingga mengganggu kehidupan sel bakteri. 

Kuinon memiliki beberapa senyawa turunan seperti antrakuinon dan plumbagin 

(Cowan, 1999).  

Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan. Zat 

ini mempunyai tanda khas yaitu banyak gugus fenol dalam molekulnya. Senyawa 

fenol dalam tanaman dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu asam fenol, flavonoid 

dan tanin. Flavonoid mempunyai fungsi memberi warna (merah, jingga, kuning 

dan hijau) dan rasa pada sayur-sayuran (Maulana, 2005). Menurut Zeuthen dan 

Sorensen dalam Prayoga (2010) polifenol membentuk kompleks kuat dengan 
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protein. Sedangkan flavonoid akan mendenaturasi protein sel dan mengerutkan 

dinding sel sehingga dapat melisiskan dinding sel jamur karena flavonoid akan 

membentuk kompleks dengan protein membran sel. Pembentukan kompleks 

menyebabkan rusaknya membran sel karena terjadi perubahan permeabilitas sel 

dan hilangnya kadungan isi sel di dalam sitoplasma yang mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel (Anggara dkk., 2014). Senyawa 

lain yaitu terpenoid dimana senyawa ini mudah larut dalam lipid yang 

menyebabkan senyawa ini lebih mudah menembus dinding sel bakteri Gram 

positif dan Gram negatif (Siregar et al, 2012). Ibrahim et al (2012) juga 

menyebutkan mekanisme kerja terpenoid sebagai antibakteri yakni bekerja 

merusak dinding  sel  bakteri  dengan  jalan mengganggu komponen  

peptidoglikan  sel bakteri  sehingga  lapisan  dinding  sel mengalami kerusakan 

menyebabkan isi sel keluar atau sel  lisis  dan  bakteri  mengalami kematian. 

Untuk menarik senyawa-senyawa tersebut berdasarkan tingkat 

kepolarannya maka dilakukan ekstraksi bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil 

asetat, dan etanol. Pada fraksi etil asetat akan di uji aktivitas antibakterinya 

terhadap bakteri E. coli dengan menggunakan metode difusi cakram, dimana etil 

asetat merupakan pelarut yang bersifat semipolar. Penggunaan pelarut etil asetat 

diharapkan dapat menarik analit-analit yang bersifat polar dan nonpolar dan 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri E. coli yang berperan sebagai 

antibakteri dalam bunga I. balsamina L. seperti kuinon, kumarin dan flavonoid 

sehingga dapat diketahui dari semua senyawa tersebut manakah yang berperan 

sebagai antibakteri pada bunga I. balsamina Linn. 


