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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1. Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candida albicans 

Infeksi 

Pengobatan 

Sintetik 

 

Medicinal Plant 

Nistatin 

Kompleks polien-ergostrerol yang terjadi dapat 

membentuk suatu pori, dan melalui pori 

tersebut konstituen esensial sel jamur bocor 

keluar sehingga menyebabkan hambatan 

pertumbuhan jamur (Siswandono dan 

Soekardjo, 2008). 

Kulit buah Citrus reticulata 

KHM (Kadar hambat Minimal) terhadap 

jamur Candida albicans = 

Kons. Sampel 20 mg/ml memiliki zona 

hambat sebesar 10 mm 

(Anusha et al., 2013) 

Etanol 

 Penelitian sebelumnya mendapatkan hasil bahwa Etil-asetat sebagai pelarut semi-polar dapat 

menarik senyawa Alkaloid, Triterpenoid, Flavonoid, dan Polifenol (Putra, 2017). 

N-Heksana 

Alkaloid: 

Menghambat sintesis 

asam nukleat dan 

mempengaruhi 

ergosterol pada 

Candida albicans 

(Aniszewki, 2007) 

Triterpenoid:  

mempengaruhi 

permeabilitas 

membran sel yang 

akhirnya 

dapat menyebabkan 

membran sel lisis 

(Liu, 2009). 

Flavonoid: 

Kemampuan untuk 

membentuk kompleks 

protein dan merusak 

membran sel dengan  

cara mendenaturasi 

ikatan protein pada 

membran sel 

(Sulistyawati et al., 

2009). 

Polifenol: 

Mendenaturasi 

ikatan protein pada 

membran sel  

(Sulistyawati & 

Mulyati, 2009). 

Dapat menyebabkan kematian sel pada Candida albicans 

Etil-asetat 

                       = Di lakukan 
   -------------  = tidak dilakukan 
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3.2. Uraian Kerangka Konseptual 

Infeksi adalah proses invasif oleh mikroba dan berproliferasi didalam tubuh 

yang menyebabkan timbulnya penyakit (Potter & Perry, 2005). Yang termasuk 

mikroba yaitu bakteri, jamur dan virus. Sebagian besar mikro organisme yang 

ditemukan di tanah, air, bahan-bahan yang sedang membusuk, maupun kebanyakan 

patogen, mempunyai suhu kardinal (utama) berada pada rentang 10 ºC – 45 ºC 

(Irianto, 2006). Kelembaban di wilayah tropis juga berperan dalam pertumbuhan 

mikroorganisme, salah satunya jamur yang bersifat patogen, seperti Candida 

albicans (Arifin, 2006). Candida albicans adalah fungi oportunistik patogen yang 

menyebabkan berbagai penyakit pada manusia seperti sariawan, lesi pada kulit, 

vulvovaginitis, dan gastrointestinal candidiasis. Candida albicans merupakan 

organisme komensal yang banyak ditemukan di mukosa rongga mulut, saluran 

pencernaan dan vagina sebagai flora normal yang jumlahnya mencapai 71 % pada 

individu sehat (Naglik et al., 2004).  

Terapi infeksi umumnya menggunakan antibiotik. Antibiotik adalah zat 

biokimia yang diproduksi oleh mikroorganisme, yang dalam jumlah kecil dapat 

menghambat pertumbuhan atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lain 

(Harmita dan Radji, 2008). Pemakaian obat antibiotik digunakan pada infeksi 

topikal, seperti luka dikurangi karena hipersensitivitas yang cenderung timbul 

secara lokal pada kulit atau membran mukosa (Tjay, 2002). Antibiotik yang 

mulanya bersifat bakteriosid/bakteriostatik (sensitive) terhadap mikroba bisa 

menjadi resisten. Resistensi antibiotik ini terjadi karena banyak faktor, seperti 

tingkat paparan pada suatu area kerja obat serta penggunaan antibiotik yang tidak 

teratur (Refdanita, et al., 2004). Berdasarkan hal itu dibutuhkan terapi obat 

antibiotik (anti jamur) yang efektif dan efisien. Contoh antibiotik yang digunakan 

untuk pengobatan jamur yaitu obat golongan azole (metronidazol) dan golongan 

polien (nistatin). Peningkatan resisten Candida albicans terhadap agen anti jamur 

seperti golongan azole telah di mulai saat pengobatan pertama maupun kedua. 

Tingginya tingkat resistensi terhadap anti jamur dapat di estimasikan setiap 

tahunnya (Disease Control and Prevention U.S., 2013). 

Beberapa tanaman obat telah dilakukan penelitian khasiatnya sebagai zat 

antifungi. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai antifungi adalah jeruk 
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keprok (Citrus reticulata). Citrus reticulata merupakan sumber yang kaya akan 

flavonoid seperti flavanones, flavones, dan flavonols (Gattuso et al. 2007). 

Khususnya pada bagian kulit Citrus reticulata telah ditemukan mengandung asam 

askorbat, flavonoid, minyak atsiri, lemak, protein, magnesium, karotenoid, serat 

makanan, dan polifenol (Rincon A. et al., 2005).  

Kulit buah Citrus reticulata diketahui mempunyai banyak manfaat untuk 

kesehatan tubuh, karena banyaknya efek farmakologi yang telah ditemukan pada 

kulit buah citrus reticulata antara lain, efek yang signifikan sebagai anti mutagenik, 

anti-inflamasi, anti oksidant, anti tumor, anti artherosklerosis, dan anti bakteri. Di 

samping itu, karena adanya konsentrasi zat flavonoid yang tinggi yang terdapat 

pada kulit buah citrus reticulata, buah ini dapat digunakan untuk mencegah 

terjadinya obesitas dengan menurunkan berat badan, dan mencegah tingginya 

kolesterol, serta berpotensi sebagai neuroprotektif. Hal ini dikarenakan citrus 

reticulata ini dapat mudah terserap oleh tubuh dan di metabolisme (Jasim A. R., 

2012). 

Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa Ekstrak etanol kulit buah 

Citrus reticulata dengan konsentrasi sampel 20mg/ml memiliki nilai diamater zona 

hambatan minimum (MIC) sebanyak 10mm terhadap aktivitas jamur Candida 

albicans dalam metode pengujian menggunakan difusi cakram (Anusha et al., 

2013). Hal ini menunjukkan adanya aktivitas antijamur dari kulit buah Citrus 

reticulata dan menyakinkan tentang manfaatnya sebagai antijamur. 

Berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dilakukan 

fraksinasi bertingkat menggunakan metode fraksinasi bertingkat cair–cair dengan 3 

macam pelarut. Pelarut yang digunakan secara berturut-turut yaitu n-Heksan, Etil-

asetat dan Etanol. Dalam proses ini secara berturut-turut pelarut yang digunakan 

yaitu pelarut non-polar, pelarut semi-polar dan pelarut polar. Rangkaian fraksinasi 

dengan berbagai pelarut tersebut bertujuan agar pelarut non-polar dapat 

mengekstraksi secara selektif komponen yang bersifat non-polar terlebih dahulu. 

Penggunaan pelarut semi-polar pada tahap selanjutnya diharapkan dapat 

mempartisi komponen yang bersifat semi-polar sehingga dapat terpisah dari 

senyawa lainnya yang bersifat polar. Pada akhir partisi digunakan pelarut polar 
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yang diharapkan dapat menarik secara maksimal komponen senyawa yang bersifat 

polar (Prasetyo et al., 2015). Dari hasil uji skrining fitokimia pada penelitian Putra 

(2017) diketahui bahwa fraksi etil-asetat dari kulit buah Citrus reticulata dapat 

menarik senyawa metabolit sekunder diantaranya alkaloid, triterpenoid, flavonoid, 

dan polifenol (Putra, 2017). 


