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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 
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3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual 

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya hayati dengan lebih 

kurang 7.500 jenis tanaman yang berkhasiat sebagai obat dan belum dimanfaatkan 

secara optimal (Depkes, 2006). Diantara tanaman tersebut terdapat beberapa yang 

mempunyai aktifitas sebagai antibakteri dan dapat dimanfaatkan untuk mengobati 

permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia termasuk mengobati penyakit 

infeksi. Penyakit infeksi yang banyak diderita oleh masyarakat diantaranya, 

infeksi usus yang disebabkan oleh bakteri E. coli dan S. aureus (Hermawan, 

2007). Bakteri Escherichia coli adalah bagian flora normal gastrointestinal 

manusia (Jawetz et al., 2005).  Staphylococcus aureus merupakan fakultatif 

anaerob, bakteri coccus gram positif yang di temukan sebagai flora normal pada 

kulit dan selaput lendir manusia (Jawetz et al., 2007). 

Salah satu cara untuk mengobati penyakit infeksi terutama oleh bakteri yaitu 

dengan pemberian antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat 

memunculkan permasalah baru yaitu terjadinya resistensi antibiotika karena 

terlalu sering penggunaan obat antibiotik (Woolhouse et al, 2016). Menurut survei 

yang dilakukan oleh Hadi (2008) mengenai penggunaan antibiotika pada 

departemen penyakit dalam dan departemen bedah dan anak di rumah sakit yang 

ada di Semarang dan Surabaya menunjukkan bahwa hanya 21% yang dianggap 

tepat, 42% tanpa indikasi, 15% salah pilih obat, durasi atau dosis. Penggunaan 

obat antibiotik yang tidak sesuai (tidak rasional) dengan pedoman terapi, akan 

menyebabkan meningkatnya multiple-drug resistant di rumah sakit. Masalah 

multiple-drug resistant terus bertambah dengan sangat cepat terutama di negara 

berkembang dimana ada peningkatan penggunaan antibiotik spektrum luas 

sebagai akibat dari self-medication serta infeksi nosokomial (Albuquerque WF, 

2007). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian baru untuk melawan infeksi 

bakteri menggunakan tanaman obat yang berkhasiat sebagai bakterisidal maupun 

bakteristatik (Chea A, 2007). 

Dalam dunia pengobatan, tanaman kelor telah banyak digunakan sebagai 

obat tradisional untuk mengobati berbagai macam penyakit termasuk bermanfaat 

sebagai antibakteri ( Rockwood, 2013). Pada penelitian yang dilakukan Endarwati 

(2016) dengan metode bioautografi, fraksi etil asetat daun Moringa oleifera 
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dengan konsentrasi 50 mg/ml dapat memberikan diagonal zona hambat besar pada 

Staphylococcus aureus pada nilai Rf 0,94 yang mengandung polifenol yaitu 13,73 

mm, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Primasari (2016) dengan metode 

bioautografi, fraksi etil asetat daun  Moringa oleifera dengan konsentrasi 50 

mg/ml dapat memberikan diagonal zona hambat besar pada Escherichia coli pada 

nilai Rf 0,94 yang mengandung polifenol yaitu 14,5 mm. 

 Selain tanaman kelor tanaman srikaya adalah salah satu tanaman yang 

dapat dimanfaatkan. Srikaya atau Annona squamosa memiliki manfaat kesehatan 

dari biji, buah, kulit dan daun.  Salah satu manfaat dari srikaya yaitu dapat 

digunakan sebagai antibakteri (Salman & Senthilkumar, 2015). Penelitian lanjutan 

dilakukan yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun Annona squamosa 

memiliki konsentrasi hambat minimum (KHM) terhadap Staphylococcus aureus 

200 µg/ 0,1ml dapat menghasilkan diameter hambat sebesar 18 mm  (Citra et al., 

2009), sedangkan untuk bakteri Echerichia coli dengan dosis dan 50 mg/ml 

diameter zona hambatnya sebesar 11 mm (K Simon et al., 2016). 

Khasiat antibakteri pada tanaman Moringa oleifera dan Annona squamosa 

merupakan aktifitas dari senyawa metabolit sekunder dari tanaman tersebut. Pada 

tanaman Moringa oleifera  aktifitas antibakteri diduga karena kandungan senyawa 

seperti flavonoid, polifenol, antrakuinon, dan terpenoid (Endarwati, 2016). Dari 

penelitian yang dilakukan Thakhira (2016) diketahu bahwa Annona squamosa 

mengandung flavonoid, alkaloid, antrakuinon dan triterpenoid. Alkaloid pada 

tanaman Annona squamosa mempunyai mekanisme kerja sebagai antibakteri 

dengan menghambat sintesis DNA dan RNA bakteri sehingga bakteri tidak dapat 

membentuk DNA dan RNA dan tidak dapat bereplikasi, sehingga bakteri 

mengalami kematian (Cushnie, 2014) 

 Selain alkaloid, senyawa flavonoid mampu untuk membentuk kompleks 

dengan dinding sel bakteri, sehingga menyebabkan kerusakan permeabilitas 

dinsing sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid 

dengan DNA bakteri (Haryati et al.,2015). Atrakuinon bertindak sebagai 

antibakteri bekerja dengan membentuk kompleks dengan asam amino nukleofilik 

dalam protein sehingga dapat menyebabkan protein kehilangan fungsinya. Kuinon 
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bereaksi dengan protein adesin bulu-bulu sel, polipeptida dinding sel, dan 

eksoenzim yang dilepaskan melalui membran (Cowan, 1999).  

Senyawa triterpenoid termasuk golongan terpenoid yang terkadung pada 

kedua tanaman baik kelor dan srikaya. Mekanisme kerja terpenoid sebagai 

antibakteri tidak sepenuhnya jelas namun dapat menggangu membrane bakteri 

dengan seyawa lipofilik yang dikandung oleh terpenoid (Cowan, 1999). Pada 

tanaman kelor mengandung polifenol. Polifenol bekerja dengan cara berikatan 

dengan protein, merusak membran sel bakteri dan menghambat pengeluaran 

enzim (Cowan, 1999) 

 Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri kombinasi fraksi etil asetat daun Moringa 

oleifera dan Annona squamosa terhadap bakteri E.coli dan S.aureus, Penelitian 

tersebut dilakukan dengan metode difusi cakram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


