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BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Bagan Kerangka Konseptual

Gambar 3 1 Bagan Kerangka Konseptual

Kloramfenikol 30 μg/ml

Memiliki efek samping seperti  ruam dan pruritus. Pemakaian 
jangka panjang dapat menyebabkan resistensi mikroba.

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh 
bakteri Staphylococcus aureus

Pengobatan dengan obat sintetik Bahan alam atau ekstrak tanaman 
obat

Terikat pada ribosom subunit 50s 
dan menghambat enzim peptidil 
tansferase (Setiabudy).

Ekstrak daging buah bintaro 
(Cerbera manghas L.) merupakan 
alternatif pengobatan dari bahan 

alam

Penelitian Utami (2010) menyatakan bahwa daging buah bintaro 
mengandung senyawa cerberin, serta senyawa metabolit sekunder, seperti 

saponin, flavonoid (Utami. 2011), alkaloid(Ningrum. 2012) dan 
terpenoid(Yan, et al.,2011).

Flavoniod
Saponin

Terpenoid

Menghambat sintesis asam nukleat, 
menghambat fungsi membran sitoplasma, 
dan menghambat metabolisme energi dari 

bakteri (Murhadi, 2010).

Merusak dinding sel bakteri dengan 
mengganggu permeabilitas membran dan 
menyebabkan kebocoran Kalium  
(Gyawali, 2014).

Menghambat pertumbuhan 
bakteri Staphylococcus aureus

Kematian bakteri 
Staphylococcus aureus
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3.2 Kerangka Konseptual

Penyakit infeksi ini merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka 

kesakitan (morbidity) pada negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. 

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya mikroba 

patogen (Darmadi, 2008). Bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu 

bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada luka di kulit (Sim dan Romi, 2009). 

Staphylococcus aureusmemiliki ciri khas infeksi berupa adanya radang supuratif 

(bernanah) pada jaringan lokal dan cenderung menjadi abses (Dowshen, et al., 

2002).

Saat ini untuk mengobati infeksi banyak digunakan obat-obatan antibiotik. 

Namun penggunaan antibiotik yang sembarangan dan dengan dosis yang tidak 

tepat, dapat menggagalkan terapi pengobatan yang sedang dilakukan. Selain itu 

dapat menimbulkan efek samping seperti :

1. Resistensi, adalah tidak terganggunya sel mikroba oleh antibiotik yang 

merupakan suatu mekanisme alami untuk bertahan hidup. Ini terjadi apabila 

antibiotik diberikan atau digunakan dengan dosis yang terlalu rendah atau 

masa terapi yang tidak tepat. Kejadian resistensi pada infeksi S. aureus di 

Indonesia sebesar 83,3%, Afrika Selatan 88%, dan Turki 82%. Tingginya 

angka kejadian ini perlu mendapat perhatian  karena angka mortalitas akibat 

resistensi antibiotik (Hanberger et al., 2011).

2. Suprainfeksi, yaitu infeksi sekunder yang timbul ketika pengobatan terhadap 

infeksi primer sedang berlangsung dimana jenis dan infeksi yang timbul 

berbeda dengan infeksi primer (Tjay & Rahardja, 2007).

Untuk mengurangi pemakaian antibiotik yang dapat meningkatkan efek 

resistensi bakteri, maka dibutuhkan alternatif pengobatan lainnya. Salah satu yang 

dapat menggantikan antibiotik senyawa hasil sitesis adalah senyawa-senyawa dari 

bahan alam yang memiliki aktivitas antibakteri. Indonesia kaya akan berbagai 

keanekaragaman hayati yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat atau 

bahan baku obat (Fajiriah, dkk., 2007), sehingga tumbuhan secara fungsional 

tidak lagi dipandang sebagai bahan penghias saja, tetapi juga bisa digunakan 

sebagai tanaman obat yang multi fungsi.
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Salah satu tumbuhan yang memiliki potensi antibakteri adalah tumbuhan 

Cerbera manghas L. Menurut penelitian Utami (2011), daging buah bintaro 

mengandung senyawa metabolit sekunder, seperti saponin, polifenol, alkaloid 

(Ningrum. 2012) dan terpenoid (Yan, et al., 2011). Senyawa-senyawa tersebut 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat sintesis asam 

nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma, menghambat metabolisme 

energi dari bakteri (Murhadi, 2010), dan merusak dinding sel bakteri dengan cara 

mengganggu permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran Kalium  

(Gyawali, 2014).

Digunakan ekstrak atil asetat karena pelarut bersifat semi polar sehingga 

diharapkan mampu menarik senyawa polar maupun nonpolar dari buah Cerbera 

manghas L. (Tensiska dkk., 2007). Pelarut semi polar mampu mengekstrak 

senyawa fenol, terpenoid, alkaloid, aglikon dan glikosida (Harborne, 2006). 

Sedangkan menurut penelitian Utami (2010), daging buah bintaro mengandung 

senyawa metabolik sekunder seperti polifenol, alkaloida dan terpenoid. Menurut 

penelitian Rizal dkk., (2015) menunjukkan ekstrak etil asetat daging buah bintaro 

sebagai antibakteri memiliki zona hambat tertinggi sebesar 10,95 mm yang 

tergolong aktivitas antibakteri sedang terhadap bakteri Staphylococcus aureus.

Metode untuk menguji aktifitas antibakteri digunakan metode bioautografi 

kontak dikarenakan metode bioautografi memiliki beberapa keuntungan 

diantaranya dibandingkan dengan metode lain seperti difusi agar dan pengenceran 

bioautografi dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas biologi secara langsung 

dari senyawa komplek, terutama yang terkait dengan kemampuan suatu senyawa 

untuk menghambat pertumbuhan mikroba, selain untuk pemisahan dan 

identifikasi. Kelebihan lainnya, metode bioautografi tersebut cepat, mudah untuk 

dilakukan, murah, hanya membutuhkan peralatan sederhana dan interpretasi 

hasilnya relatif mudah dan akurat (Kusumaningtyas dkk., 2008).

Untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daging buah bintaro 

(Cerbera manghas L.) terhadap Staphylococcus aureus L. Maka perlu dilakukan 

percobaan ekstrak etil asetat daging buah bintaro (Cerbera manghas L.) dengan 

menggunakan metode bioautografi.


