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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Bagan Kerangka Konseptual

Infeksi  

Staphylococcus aureus 

Pengobatan dengan antibiotik  

Kloramfenikol 30μg 

Menghambat sintesa 

protein dengan cara 

terikat pada subunit 50S 

Pengobatan dengan ekstrak tumbuhan 

E. palmifolia L.  

Alkaloida : Mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel 

bakteri (Darsana dkk, 2012). 

Polifenol : Merusak pada sel bakteri, denaturasi protein, menginaktif enzim 

dan menyebabkan kebocoran sel (Rosidah et al., 2014). 

 

Flavonoid : Menghambat sintesa asam nukleat, menghambat fungsi 

membran sel, dan menghambat metabolisme energi (Hendra dkk, 2012). 

Terpenoid : Membentuk ikatan polimer yang kuat dan merusak porin pada 

membran luar dinding sel bakteri (Rosidah et al., 2014). 

 

Kematian sel 

pada bakteri 

Staphylococcus 

aureus   

Maserasi Bertingkat 

n-

heksan 

Etil 

Asetat 

Etanol 
Firdaus (2014) menggunakan ekstrak 

etanol umbi E. palmifolia L. terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus pada 

konsentrasi 10mg/mL, 20mg/mL, 

40mg/mL 

Antrakuinon : membentuk senyawa kompleks dengan residu asam amino 

nukleofilik (Sapara et al., 2016) 
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 Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang kesehatan 

yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi merupakan penyakit yang 

dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia. Infeksi 

disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, riketsia, jamur, 

dan protozoa (Gibson, 1996). 

 Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan 

masyarakat yang penting, khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri Staphylococcus aureus 

(Lestari ES et al, 2012). Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi 

yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi 

saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. Staphylococcus aureus juga 

merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan 

sindroma syok toksik (Kusuma, 2009). Bakteri S. aureus lebih sensitif terhadap 

kloramfenikol dan gentamicin. Kloramfenikol merupakan anatibiotik berspektrum 

luas yang dapat menghambat aktifitas ribosom bakteri. (Sastramiharhja, 2002).  

 Penyakit infeksi oleh bakteri umumnya diobati dengan antibiotik. 

Antibiotik dan obat-obatan sejenisnya disebut sebagai antimikroba yang telah 

digunakan lebih dari 70 tahun untuk mengobati penyakit infeksi. Antibiotik 

merupakan senyawa kimia yang berasal dari mikroorganisme hidup yang 

diperoleh dengan cara sintesis dengan syarat memiliki indeks kemoterapi tinggi 

pada dosis yang sangat rendah. Menurut cara kerjanya, antibiotik dibagi menjadi 

kelompok bakteriostatik (menghambat pertumbuhan bakteri) dan bakteriosidal 

(mematikan bakteri). Tanpa penggunaan yang efektif dari antibiotik ini, prosedur 

medis standar akan gagal dan menjadi sangat beresiko. Penjualan obat-obatan 

antibiotik secara bebas dan ketidaktahuan masyarakat mengenai pengobatan yang 

rasional akan meningkatkan kejadian resistensi bakteri terhadap antibiotik 

tertentu. Penyakit infeksi oleh mikroorganisme resisten akan menjadi masalah 

besar dan mempersulit penyembuhan, serta dapat terjadi peningkatan biaya 

pengobatan dan meningkatkan resiko kematian (Rahayu, 2011; Indang et al., 

2013).  

 Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak 
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negatif, seperti terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik. Staphylococcus 

aureus telah mengalami resistensi terhadap antibiotik oksasilin 40%, vankomisin 

40%, klindamisin 50% dan levofloksasin 50% (Negara, K. S. 2014). Pada 

penelitian Luh Kadek Suciari, dkk (2017), zona hambat yang terbentuk pada 

kloramfenikol berkategori sensitif yang berarti efektif menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus karena diameter yang terbentuk melebihi 18 mm.  

 Di masyarakat lokal umbi dari tanaman Bawang Dayak atau Eleutherine 

palmifolia (L) Merr.  ini merupakan tanaman obat  yang  multifungsi. Tanaman 

ini mempunyai banyak manfaat dalam pengobatan tradisional yang dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit yang menyerang manusia antara lain: kanker 

usus, kanker payudara, diabetes melitus, hipertensi, menurunkan kolesterol, obat 

bisul, stroke, sakit perut dan sesudah melahirkan (Galingging,2009). Terdapat 

aktivitas antibakteri ekstrak etanol umbi Eleutherine palmifolia (L) Merr. dengan 

konsentrasi hambat minimum (KHM) yaitu 20mg/ml memiliki rata rata zona 

hambat sebesar 12,384mm, dari perlakuan 40mg/ml sebesar 15,098mm, dari 

perlakuan 60mg/ml sebesar 19,374mm (Armanda, et al. 2017). Pada penelitian 

suharniti (2017) ekstrak etanol umbi Eleutherine palmifolia (L) Merr. dengan 

konsentrasi hambat minimum (KHM)  terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus. 

Rata-rata pertumbuhannya pada konsentarsi 25% sebesar 15,3 mm, 50% zona 

hambatnya sebesar 18,6mm, 75% sebesar 17,3 mm dan 100% sebesar 23,3%. 

Pada bakteri E.coli memiliki rata-rata pertumbuhan tidak begitu luas. Pada 3 

konsentrasi zona hambat 6,6 mm sedangkan pada konsentrasi 100% meningkat  

yaitu sebesar 9 mm.  

Berdasarkan penelitian tanaman E.palmifolia memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri. (Armanda, 2017). Pada penelitian dilakukan ekstraksi etanol dan 

fraksinasi dengan berbagai pelarut. Pada ekstask etanol didapatkan hasil 

kandungan senyawa flavonoid, fenolik, alkaloid, saponin, triterpenoid, dan tanin. 

(Eka setiawan,2017).  

 Alkaloida merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. 

Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme yang diduga 

adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel 
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bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan 

menyebabkan kematian sel tersebut (Darsana dkk, 2012). 

 Mekanisme kerja Flavonoid sebagai antimikroba dapat dibagi menjadi tiga 

yaitu mrnghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel dan 

menghambat metabolisme energi (Hendra dkk, 2012). 

 Polifenol memiliki tanda khas yaitu memiliki banyak gugus fenol dalam 

molekulnya. Senyawa polifenol merupakan senyawa yang tersebar luas sebagai 

zat warna alam yang menyebabkan warna pada bunga, kayu, dan buah. 

Mekanisme kerja polifenol sebagai agen antibakteri berperan sebagai toksin 

dalam protoplasma, merusak dan menembus dinding sel serta mengendapkan 

protein sel bakteri. Senyawa fenolik bermolekul besar mampu menginaktif enzim 

essensial di dalam sel bakteri meskipun dalam konsentrasi yang sangat rendah. 

Polifenol dapat menyebabkan kerusakan pada sel bakteri, denaturasi protein, 

menginaktif enzim dan menyebabkan kebocoran sel (Rosidah et al., 2014). 

 Terpenoid merupakan komponen-komponen tanaman yang mempunyai 

bau dan dapat diisolasi dari bahan nabati dengan penyulingan yang disebut 

minyak atsiri. 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 bakteriterhambat atau 

mati (Rosidah et al., 2014). 

 Mekanisme kerja antrakuinon sebagai antibakteri dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri adalah dengan cara membentuk senyawa kompleks dengan 

residu asam amino nukleofilik pada protein transmembran pada membran plasma, 

polipeptida dinding sel, serta enzim-enzim yang terdapat pada permukaan 

membran sel, sehingga mengganggu kehidupan sel bakteri (Sapara et al., 2016). 

 Untuk mengetahui aktivitas zona hambat antibakteri dari fraksi etanol 

umbi Eleutherine palmifolia (L) maka perlu dilakukan penelitian terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dengan menggunakan difusi cakram. Pada penelitian ini 

menggunakan kloramfenikol  30μg sebagai kontrol positif. Reseptor dari 
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kloramfenikol adalah subunit 50S dari ribosom bakteri. Keberadaan 

kloramfenikol menyebabkan proses perlekatan dan pergerakan ribosom pada 

mRNA berjalan tanpa menghasilkan ikatan peptida. Ikatan kloramfenikol pada 

ribosom menyebabkan terjadinya distorsi pada komponen ribosom, sehingga 

mengganggu pembentukan ikatan peptida dan pergerakan ribosom (Nurtami dkk, 

2002).Pada kontrol negatif menggunakan DMSO1%. Pemilihan DMSO 1 % 

sebagai konsolven karena DMSO 1% tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus sehingga tidak mengganggu hasil pengamatan (Supomo, 

2015). Tujuan pembuatan kontrol pada penelitian adalah untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi terhadap zona hambat seperti kualitas media yang digunakan 

dan terjadinya kontaminasi. Kloramfenikol sebagai kontrol positif digunakan 

sebagai pembanding untuk melihat zat uji yang diteliti sebaik kontrol yang 

digunakan atau tidak (Suciari dkk, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


