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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan kerangka konseptual

Infeksi 

Propionibacterium acnes 

Pengobatan Modern 

Kulit buah Citrus reticulata Clindamycin 

Pengobatan Tradisional 

Mengikat 50S subunit ribosome bakteri  

dan menghambat sintesa protein 

(Rima, 2013) 

KHM terhadap bakteri P.acnes dengan konsentrasi 

12,5 % diameter zona hambat sebesar 3,1 mm 

(Yeni, dkk. 2015) 

Etanol Etil-asetat n-heksana

Pada penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa etanol yang merupakan 

pelarut polar dapat menarik senyawa flavonoid, tanin, dan fenol (Sihombing, 

2012).

Flavonoid 
Senyawa flavonoid memiliki 

mekanisme yaitu 
membentuk senyawa 

kompleks dengan protein 
ektraseluler dan terlarut 

sehingga dapat 
menyebabkan kerusakan 

sel bakteri  
(Cowan, dkk. 2009) 

Terpenoid 

Terpenoid sebagai antibakteri bereaksi 

dengan porin (protein transmembran) 

pada membran luar dinding sel bakteri. 

Rusaknya porin akan mengurangi 

permeabilitas dinding sel bakteri yang 

mengakibatkan kekurangan nutrisi, 

sehingga pertumbuhan bakteri 

terhambat atau mati (Cowa, 2009) 

Polifenol 

Senyawa fenol memiliki daya 

kerja membunuh antibakteri 

dengan cara mendenaturasi 

protein sel, dimana ikatan 

hidrogen yang terbentuk 

antara fenol dan protein 

dapat merusak struktur 

protein (Rika, 2014) 

Dapat menyebabkan kematian sel pada Propionibacterium acnes 

Dilakukan Penelitian : 

Tidak Dilakaukan : 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Jerawat atau Acne vulgaris merupakan jenis penyakit kulit yang kronis dikarenakan adanya 

peningkatan produksi minyak pada kelenjar minyak, peningkatan hormonal dan stres (Kumar, 

2008). Selain itu ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat jenis bakteri 

penginfeksi jerawat yaitu Propionibacterium acnes (Afriyanti, 2015). Propionibacterium acnes 

merupakan salah satu jenis bakteri anaerobik Gram-positif yang sebagian besar berada di folikel 

pilosebaceous pada kulit. Propionibacterium acnes yaitu anggota flora kulit normal, namun bakteri 

ini berperan penting dalam perkembangan jerawat yaitu ketika inflamasi tumbuh dan berkoloni di 

unit pilosebaceous Pada infeksi bakteri tersebut penangan yang paling sering dengan pemberian 

antibiotik (Eady, 2003). 

Terapi antibiotik yang ditujukan untuk Propionibacterium acnes telah menjadi andalan 

perawatan selama lebih dari 40 tahun. Namun meskipun pengunaanya sudah bertahun-tahun secara 

luas, perubahan sensitivitas Propionibacterium acnes terhadap antibiotik tidak terlihat sampai 

awal 1980-an. Perubahan klinis pertama yang relevan dalam sensitivitas antibiotik 

Propionibacterium acnes ditemukan di Amerika Serikat segera setelah pengenalan formulasi 

topikal eritromisin dan klindamisin (Eady, 2003). Clindamycin adalah senyawa semi sintetis dari 

derivat antibiotik lincomycin. Clindamycin sangat efektif terhadap bakteri anaerob Gram positif 

salah satunya pada Propionibacterium acnes. Mekanisme efek antimikroba clindamycin adalah 

mengikat 50 S subunit ribosome bakteri  dan menghambat sintesa protein. Secara spesifik 

antiinflamasi yang dimiliki clindamycin yaitu untuk menghambat pertumbuhan, sintesa protein, 

produksi lipase, produksi folikular asam lemak bebas, dan molekul kemotaksis leukosit pada 

Propionibacterium acnes. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) untuk Propionibacterium 

acnes adalah 0,02 ug/ml (Rima, 2013). 

Pada era sekarang penggunaan anibiotik dibatasi penggunaanya sehingga memicu para 

peneliti untuk menggunakan bahan tradisional, salah satunya yaitu penggunaan Citrus reticulata. 

Kulit dari buah Citrus reticulata dipercaya dapat digunakan sebagai, antioksidan, antijamur, 

antiinflamasi, antikangker, analgesik, antidepresan dan antimikroba (Sidana, 2013). Pada 

penelitian sebelumnya didapat bahwa Citrus reticulata mengandung flavonoid atau lebih 

khususnya flavanol yang terdapat pada kulit buahnya merupakan aglikon rutin glikosida. 

Flavonoid merupakan senyawa yang dikenal karena kemampuanya untuk meningkatkan efek asam 

askorbat dimana flavonoid melindungi sistem vascular dengan memperkuat merawat dan 
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memperbaiki kapiler. Flavonoid memiliki kemampuan inheren yang kuat untuk memodifikasi 

reaksi tubuh terhadap allergen antimikroba, fungsi biologi dari flavonoid juga termasuk tindakan 

melawan alergi (Okwu, 2008). 

Pada penelitian kali ini fraksinasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode 

fraksinasi bertingkat cair – cair dimana metode ini menggunakan 3 macam pelarut yaitu n-heksana, 

etil asetat dan etanol. Dalam proses fraksinasi ini menggunakan pelarut berturut – turut yaitu 

pelarut non-polar, pelarut semi-polar dan terakhir pelarut polar. Rangkaian fraksinasi tersebut 

bertujuan supaya pelarut non-polar dapat mengekstraksi secara selektif komponen yang bersifat 

non-polar terlebih dahulu. Penggunaan pelarut semi-polar selanjutnya diharapkan agar dapat 

mempartisi komponen yang bersifat semi-polar sehingga dapat terpisah dari senyawa lainya yang 

bersifat polar. Pada akhir partisi digunakan pelarut polar yang diharapkan dapat menarik secara 

maksimal komponen senyawa yang bersifat polar (Prasetyo, dkk. 2015). 

 




