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Mengikat unit ribosom sehingga sintesa proteinnya di hambat 

(Tjay dan rahardja, 2007). 

Antrakinon 

 

Menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

    Flavonoid 

 

Terpenoid 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 
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Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual 

 

Alkaloid 
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Pengobatan dengan obat antibiotik 
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(Geeta,2012) Kloramfenikol 

Pengobatan bahan tanamann dari alam 

 

Memiliki efek samping serius sehingga penggunaanya 

dibatasi, selain itu penggunaan antibiotik jangka 

panjang dapat menimbulkan resistensi (Tjay et al.,2007) 

 

Fraksinasi 

1. Fraksi n-heksan 2. Fraksi etil asetat 3. Fraksi etanol 

Senyawa metabolit sekunder yang dapat dihasilkan oleh fraksi n-heksan buah Limonia acidissima  
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Munculnya penyakit infeksi disebabkan oleh adanya mikroorganisme 

seperti bakteri, virus, fungi maupun protozoa. Mikroorganisme tersebut bisa 

ditemukan dimanapun baik di udara, tanah maupun air. Seseorang dapat 

terkontaminasi melalui sentuhan, makan, minum maupun udara yang terjamah 

mikroorganisme tersebut. Penyebaran infeksi dapat melalui hewan, gigitan 

serangga hingga hubungan seksual (U.S. National Library of Medicine, 2016). 

Bakteri penyebab infeksi umumnya disebabkan oleh beberapa bakteri patogen 

yang diantaranya adalah Staphylococcus aureus, bakteri ini secara universal 

masuk dalam jenis bakteri patogen pada manusia bahkan telah lama menjadi 

penyebab utama dari bakterimia. Bakterimia yang disebabkan oleh S. aureus 

memiliki angka morbiditas serta kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

Bakteri patogen lainnya. Beberapa tahun terakhir ini tercatat telah banyak terjadi 

kasus infeksi yang disebabkan oleh bakteri S. aureus, disamping itu, sejauh ini 

juga telah terjadi peningkatan jumlah pasien yang mengalami resistensi antibiotik 

yang tersedia saat ini  (Naber, 2009).  

Antibakteri atau lebih dikenal dengan antibiotik merupakan suatu 

komponen senyawa yang telah teruji akan potensinya yang dapat merusak atau 

menghambat struktur pertumbuhan mikroorganisme (Cowan et al, 2009). Salah 

satu obat yang yang telah teruji akan khasiatnya sebagai antibiotik adalah 

kloramfenikol. Antibiotik ini memiliki daya kerja dengan spektrum luas, yaitu 

dapat menghambat bakteri Gram positif dan negatif. Senyawa obat dari 

kloramfenikol memiliki afinitas menghambat sintesis protein bakteri pada fase 

pemanjangan translokasi dan mengganggu reaksi. Senyawa ini terikat secara 

reversibel pada unit 50S dari ribosom (Stahl, 2009). 

Salah satu solusi untuk mengobati penyakit infeksi terutama yang 

disebabkan oleh bakteri yaitu dengan pemberian antibiotik. Umumnya penyakit 

infeksi dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi antibiotik, sekitar 80% 

mengkonsumsi antibiotik yang dipakai untuk kepentingan manusia dan sedikitnya 

40% berdasarkan indikasi yang kurang tepat (Radji, 2011).   

Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat 

yang tepat dan rasional memicu terjadinya masalah kesehatan terkait tingginya 
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angka kejadian kasus resistensi bakteri yang dipicu oleh adanya penggunaan obat-

obatan antibiotik yang kurang tepat indikasi (Kemenkes RI., 2015). Perlu adanya 

alternatif lain yang beriontasi pada pengobatan sebagai antibakteri, misalnya 

tanaman herbal. Selain obat-obatan yang berasal dari bahan sintesis, ternyata 

tanaman-tanaman konvensional sendiri telah banyak terbukti akan khasiatnya 

sebagai antibakteri. Mengkonsumsi antibiotik alami yang bersumber dari 

tumbuhan ternyata memiliki afinitas yang tak kalah dibanding antibiotik yang 

berasal dari zat kimia karena sama-sama dapat menghambat atau membunuh 

bakteri yang merugikan bagi tubuh. 

Antibiotika adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, 

yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, 

sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Turunan zat-zat ini yang 

dibuat secara semi-sintetis, juga termasuk kelompok ini, begitu pula semua 

senyawa sintetis dengan khasiat antibakteri (Tjay et al.,  2007).   

Secara tradisional masyarakat pada umumnya memanfaatkan tanaman 

Limonia acidissima L. ini dengan cara dimakan langsun,. L acidissima atau yang 

lebih dikenal dengan nama kinca merupakan tanaman yang berkhasiat sebagai 

antibakteri. Tanaman ini mengandung senyawa sekunder termasuk, alkaloid, 

triterpenoid dan steroid (Geeta, 2012).  

Untuk menarik senyawa-senyawa tersebut berdasarkan tingkat 

kepolarannya maka dilakukan ekstraksi bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil 

asetat, dan etanol. Pada fraksi n-heksan akan di uji aktivitas antibakterinya 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan menggunakan metode difusi 

cakram, dimana N-heksan merupakan pelarut yang bersifat non-polar. Fraksinasi 

dilakukan dengan tujuan memisahkan senyawa yang berbeda sifat kepolarannya 

(Rita 2010). Pada penelitian ini dilakukan fraksinasi  dengan menggunakan n-

heksana. 

Tanaman Limonia acidissima L. memiliki manfaat kesehatan dari biji, 

buah, kulit dan daunnya yang salah satunya dapat digunakan sebagai antibakteri 

(Ghost et al., 1982). Berdasarkan Penelitian sebelumnya Terdapat aktivitas 

antibakteri ekstrak petroleum eter daun Limonia acidissima L. terhadap bakteri S. 

aureus dan E. coli dengan konsentrasi hambat minimum (KHM) yaitu dengan 
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konsentrasi masing – masing ekstrak 100 mg/ml dengan diameter hambat 

pertumbuhan bakteri sebanyak 17,66 mm dan 13,00 mm (Geeta, 2012). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tanaman Limonia acidissima 

memiliki aktivitas sebagai antibakteri untuk melawan bakteri yang patogen. 

Beberapa kandungan senyawa tanaman Limonia acidissima L. meliputi steroid, 

alkaloid, dan triterpenoid sebagai antibakteri diprediksi melalui penghambatan 

sintesis protein yang akan menyebabkan lisis pada sel sehingga sel akan mati 

(Lamothe dkk, 2009). Alkaloida sebagai agen antibakteri yang bekerja dengan 

cara  mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

(Hariana, 2006). 

Steroid dapat berinteraksi dengan membran fosfolipid sel yang bersifat 

impermeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik sehingga menyebabkan 

integritas membran menurun, morfologi membran sel berubah, dan akhirnya dapat 

menyebabkan membran sel rapuh dan lisis (Cowan, 2009). 

Terpenoid dapat bereaksi dengan protein transmembran pada membran 

luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga 

mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya porin yang merupakan pintu keluar 

masuknya senyawa akan mengurangi permeabilitas dinding selbakteri yang akan 

mengakibatkan sel bakteri akan kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhannya 

akan terhambat atau mati. (Cowan, 1999 ; Stefanović et al, 2012). 

Untuk mengetahui aktivitas zona hambat dari antibakteri tanaman  

Limonia acidissima L. maka perlu dilakukan penelitian terhadap bakteri S. aureus 

dengan menggunakan metode difusi cakram. 

  


