
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Infeksi merupakan salah satu penyebab utama dari suatu penyakit di 

Indonesia karena memiliki tipe iklim yang tropis dan kelembabannya tinggi 

sehingga mikroba dapat tumbuh dengan subur (Davey, 2005). Infeksi dapat 

menyerang tubuh manusia saat daya tahan tubuh rendah. Salah satu penyebab 

terjadinya penyakit infeksi adalah bakteri. Untuk mengobati infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri adalah dengan pemberian antibiotik. 

Antibiotik adalah salah satu jenis obat yang memiliki efek menekan atau 

menghentikan proses terjadinya infeksi oleh bakteri. Namun,saat ini penggunaan 

antibiotik dimasyarakat sudah tidak terkontrol lagi. Hal ini menyebabkan 

beberapa bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik. Penelitian tentang pola 

kepekaan di ruang rawat intensif Rumah sakit Fatmawati Jakarta pada tahun 

2001-2002, Staphylococcus aureus telah resisten terhadap antibiotik penisilin G, 

ampisilin, sulbenisilin, dan amoksilin (Refdanita dkk, 2004). 

Eritromisin diperoleh dari Streptomyces erythreus dan memiliki rumus 

kimia C37H67NO13. Derivat dari eritromisin adalah klaritromisin, azitromisin, dan 

lain-lain.Senyawa ini terikat pada reseptor (a 23S cRNA) pada subunit 50S dari 

bakteri. Senyawa ini akan menghambat sintesis protein dengan menggangu reaksi 

translokasi dan firmasi kompleks inisiasi. Eritromisin merupakan obat pilihan 

pada infeksi yang disebabkan oleh organisme dan dapat digunakan sebagai 

pengganti penisilin(Jawetz et al., 2013). 

Oleh sebab itu, perlu adanya alternatif lain yang dipilih sebagai agen 

antibakteri baru yang berpotensi untuk membunuh bakteri yang telah resisten 

terhadap suatu antibakteri. Salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk 

mengobati infeksi yang disebabkan resistensi bakteri adalah dengan 

memanfaatkan tumbuhan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tumbuhan 

obat, salah satunya adalah tanaman pacar air (I. balsamina Linn). Masyarakat 

banyak menggunakan tanaman ini sebagai pengobatan tradisional yang telah 

digunakan secara empiris diberbagai daerah. 
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Tanaman I. balsamina L. telah terbukti memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri. Tanaman I. balsamina L. mengandung kumarin,flavonoid, kuinon, 

saponin dan steroid (Adfa, 2007). Untuk dapat menarik senyawa-senyawa tersebut 

berdasarkan tingkat kepolarannya maka dilakukan proses fraksinasi bertingkat 

dengan pelarut n-heksan, etilasetat, dan etanol. Pada hasil penelitian dengan 

menggunakan fraksi etil asetat pada bunga I. balsamina mengandung golongan 

senyawa flavonoid, alkaloid, polifenol, terpenoid, dan antrakuinon.  

Mekanisme senyawa flavonoid sebagai antibakteri yaitu dengan membentuk 

senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu integritas 

membran sel bakteri (Cowan, 1999). Mekanisme senyawa antrakuinon sebagai 

antibakteri dengan membentuk kompleks irreversibel pada bagian nukleofilik 

asam amino (Cowan, 1999). Mekanisme alkaloid sebagai antibakteri yaitu 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel bakteri tidak terbentuk secara sempurna dan menyebabkan 

kematian bakteri tersebut (Darsana et al, 2012). Mekanisme terpenoid sebagai 

antibakteri adalah bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada membran 

luar dinding sel bakteri kemudian membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga 

mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya porin yang merupakan pintu keluar 

masuknya senyawa yang akan mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri yang 

akan mengakibatkan sel bakteri akan kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan 

bakteri terhambat atau mati (Cowan, 1999). Mekanisme polifenol sebagai agen 

antibakteri berperan sebagai toksin dalam protoplasma, merusak dan menembus 

dinding sel serta mengendapkan protein sel bakteri. Senyawa fenolik bermolekul 

besar mampu menginaktifkan enzim essensial didalam sel bakteri meskipun 

dalam konsentrasi yang sangat rendah. Polifenol dapat menyebabkan kerusakan 

pada sel bakteri, denaturasi protein, menginaktifkan enzim, dan menyebabkan 

kebocoran sel (Heyne, 1987).  Dari ketiga lima senyawa tersebut kemudian akan 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan akhirnya akan 

membunuh bakteri tersebut. 

Pada fraksi etil asetat akan di uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dengan menggunakan metode difusi cakram, dimana etil 

asetat merupakan pelarut yang bersifat semi polar. Penggunaan pelarut etil asetat 
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diharapkan dapat menarik senyawa-senyawa yang bersifat semi polar dan 

senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri dalam bunga I. balsamina 

seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid, antrakuinon, dan polifenol. 

 


