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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1. Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Skema Kerangka Konseptual 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Peradangan merupakan proses kompleks, yang sering dikaitkan dengan rasa sakit dan 

melibatkan kejadian seperti peningkatan permeabilitas pembuluh darah, peningkatan 

denaturasi protein dan perubahan membrane (Stankov, 2012). Sehingga dapat menimbulkan 

kerusakan yang terjadi pada sel kulit, endotel, DNA, lipid, protein dan lemak. Rangsangan 

tersebut menyebabkan lepasnya mediator inflamasi seperti histamin, serotonin, bradikinin, 

leokotrin dan prostaglandin yang menimbulkan reaksi radang berupa panas, nyeri, merah, 

bengkak, dan disertai gangguan fungsi (Katzung, 2004).  

Inflamasi biasanya ditandai dengan adanya warna merah (rubor), sebagai hasil 

peningkatan aliran darah pada daerah radang/hiperemi; panas (kalor) sebagai hasil hiperemi 

vaskuler; bengkak (tumor), sebagai hasil eksudasi seluler dan cairan; sakit (dolor) disebabkan 

oleh adanya iritasi akibat tekanan dan adanya produk metabolisme serta kehilangan fungsi 

(functio laesa), karena fungsi jaringan berjalan secara tidak normal (Celloti and Laufer, 2001). 

Antiinflamasi adalah obat atau senyawa kimia yang bertujuan untuk memulihkan sel dengan 

menghambat pembentukan-pembentukan respon inflamsi yaitu menghambat COX, 

menghambat akumulasi leukosit, menghambat histamin dan anti oksidan sebagai pertahanan 

kerusakan sel.  

Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai antiinflamasi adalah C. Sinensis, dimana 

penelitian yang akan kami gunakan adalah kulit jeruk dari C. Reticulata. Dalam penelitian 

sebelumnya kandungan ekstrak metanol kulit buah C. Sinensis yang di duga sebagai 

antiinflamasi adalah alkaloid dan flavonoid. Dimana kedua senyawa tersebut dapat 

menghambat pembentukan-pembentukan respon inflamasi, sehingga mediator inflamasi tidak 

dilepaskan oleh tubuh lagi dan sel-sel akan pulih dengan sendirinya. Karena kedua jeruk 

tersebut memiliki genus yang sama maka kami akan mencoba melakukan penelitian pada kulit 

buah jeruk keprok C. Reticulata dengan fraksi etil asetat yang diduga dapat sebagai 

antiinflamasi. 

  

 

 

 


