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 BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infeksi akibat Candida balbicans 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

 

Pengobatan secara umum Bahan Alam 

Akar Jatropha gossypifolia L 

 bereaksi dengan porin pada membran  luar  dinding sel 

jamur lalu membentuk ikatan polimer yang kuat mengakibatkan 

rusaknya  porin (Cowan, 1999). 

 

Flavonoid 

merusak permeabilitas barrier mikroorganisme, sehingga 

terjadi kerusakan membran sel (Robinson, 1995).                                                      

 

Nystatin 

Menghambat 

pertumbuhan jamur Candida 

albicans 

Penelitian sebelumnya akar J.Gossypifolia.L 

diekstraksi menggunakan pelarut metanol terbukti dapat  

menghambat pertumbuhan bakteri (Bhagat and Kulkarini, 

2014). Infeksi jamur yang sering terjadi yaitu infeksi yang di 

sebabkan oleh  jamur Candida albicans (Tortorano et al., 

2006). Oleh karena itu peneliti memilih jamur C. albicans  

diharapkan akar Jatropha gossypifolia L memiliki aktivitas 

antijamur  terhadap pertumbuhan jamur C. albicans 

 

Terpenoid 

Etil astetat 

berikatan dengan 

ergosterol secara 

irreversibel. Ergosterol 

merupakan komponen 

penting dari membran sel 

jamur lainnya  

( Lubis,2008) 
 

Etanol N-Heksan 

Ekstraksi dengan pelarut etil asetat yang bersifat semipolar sehingga diperoleh fraksi etil 

asetat akar J.Gossypifolia. L dan senyawa yang tertarik flavanoid, terpenoid, polifenol dan 

antrakuinon. 

mampu mendenaturarasi protein sel yang ditandai adanya lisis 

pada sel tersebut (Pelczar dan Chan, 1998). 

 
Antrakuinon 

Polifenol 

mampu mengerutkan dinding sehingga dapat menggangu 

permaeabilitas sel (Maliana ,2013). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
 

3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Infeksi merupakan suatu keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam 

tubuh (Jawetz et al., 2007). Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme seperti virus, jamur, protozoa, dan bakteri yang masuk ke dalam 

tubuh, kemudiaan berkembang biak dan menimbulkan penyakit. Temperatur yang 

tropis dan kelembaban yang tinngi menjadi salah satu faktor mikroba tumbuh 

dengan subur (Rostinawati, 2009). Infeksi jamur yang sering terjadi yaitu infeksi 

yang di sebabkan oleh  jamur Candida albicans (Tortorano et al., 2006). 

Candida albicans  merupakan flora normal golongan jamur  yang hidup di 

tubuh manusia seperti di daerah mulut, tenggorokan, vagina dan sistem 

pencernaan (Shao et al., 2007). Dalam kondisi normal, Candida albicans 

sebenarnya tidak berbahaya tetapi apabila pertumbuhan jamur ini berlebihan dapat 

menyebakan infeksi (Eggimann et al., 2003). Candida albicans adalah fungi 

oportunistik patogen yang menyebabkan berbagai penyakit pada manusia seperti 

sariawan, lesi pada kulit, vulvoaginitis dan gastrointestinal Candidiasis 

(komariah, 2012). 

Obat antijamur adalah obat yang digunakan pengobatan infeksi jamur 

dimana obat antijamur ini mampu menghilangkan atau membunuh organisme 

yang patogen dan memulihkan kembali flora normal kulit dengan cara 

memperbaiki ekologi kulit atau membran mukosa yang merupakan tempat 

berkembangnya koloni jamur. 

Mekanisme kerja Golongan polien adalah berikatan dengan ergosterol 

secara irreversibel. Ergosterol merupakan komponen yang sangat penting dari 

membran sel jamur. Golongan polien ini tidak efektif terhadap dermatofit dan 

penggunaanya terbatas secara klinis yaitu untuk pengobatan infeksi yang 

disebabkan oleh  C. albicans dan Candida spesies yang lainnya ( Lubis,2008) 

Jatropha gossypifolia L. merupakan tumbuhan  liar di tepi jalan, lapangan, 

rumah atau semak-semak pada tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari 

di dataran rendah. Terkait dengan Budidayanya, perbanyakan Jatropha 

gossypifolia L  dapat dilakukan dengan biji dan anakan ( kinho, 2011 ). 

Salah satu tanaman yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi untuk 

antijamur adalah  jarak merah (Jatropha gossypifolia L.).  Tanaman ini berasal 
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dari Amerika Selatan yang dibudidayakan diberbagai negara tropis diseluruh 

dunia. Saat ini tanaman Jatropha gossypifolia L.  di Indonesia masih belum 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebanyakan Jatropha gossypifolia L.   

digunakan sebagai antihipertensi, antiinflamasi, analgesik, antipiretik,antimikroba, 

antipiretik, dan yang lainnya (Silva et al., 2014). 

Beberapa penelitian sebelumnya tanaman J.Gossypifolia L memiliki 

aktivitas sebagai antimikroba untuk melawan jamur  patogen. Kandungan 

senyawa yang didapatkan pada bagian akar tanaman  J.Gossypifolia L meliputi 

flavonoid, alkaloid, tannin, polifenol,  dan saponin bisa menjadi sumber alami 

sebagai antijamur (Bhagat and Kulkarni, 2014). Berdasakan penelitian Sharma et 

al., (2013) didapatkan hasil ekstrak dari bagian akar tanaman J.Gossypifolia L 

yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan perekasi etanol dan air 

menunjukkan adanya aktivitas antijamur yang signifikan terhadap jamur patogen  

(Shigella sonnei dan Shigella dysentrae).sehingga dapat disimpulkan tanaman J. 

gossypifolia dapat digunakan dalam pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh jamur patogen. 

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antijamur adalah dengan merusak 

permeabilitas barrier mikroorganisme, sehingga terjadi kerusakan membran sel 

(Robinson, 1995). 

Mekanisme kerja triterpenoid sebagai antijamur adalah bereaksi dengan 

porin (protein transmembran)  pada  membran  luar  dinding  sel jamur kemudian 

membentuk ikatan polimer yang kuat  sehingga  mengakibatkan  rusaknya  porin. 

Rusaknya  porin  yang  merupakan  pintu  keluar masuknya  senyawa  yang  akan  

mengurangi permeabilitas  dinding  sel  jamur  yang  akan mengakibatkan sel 

bakteri akan kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan jamur terhambat atau mati 

(Cowan, 1999). 

Mekanisme kerja Tanin sebagai antijamur yaitu mampu mengerutkan 

dinding sehingga dapat menggangu permaeabilitas sel. Dengan terganggunya 

permeabilitas sel jamur, maka pertumbuhan jamur ersebut bisa terhambatatau mati 

(Maliana et al., 2013). 

 Mekanisme kerja polifenol sebagai antijamur yaitu mampu 

mendenaturarasi protein sel dengan cara ikatan yang terbentuk antara polifenol 
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dan protein mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Ikatan hydrogen 

tersebut mempengaruhi permeabilitas dinding sel dan membran sitoplasma yang 

tersusun atas protein menjadi terganggu yang ditandai adanya lisis pada sel 

tersebut (Pelczar dan Chan, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


