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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL  
 

3.1. Bagan kerangka konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual 

Keterangan   : dilakukan penelitian 

   :  tidak dilakukan penelitian 
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3.2. Uraian Kerangka Konseptual 

 Infeksi adalah proses saat organisme yaitu bakteri virus dan jamur mampu 

menyebabkan penyakit masuk kedalam tubuh atau jaringan dan menyebabkan 

kerusakan (Neal, 2006). Salah satu jamur yang menyebabkan infeksi yaitu 

Candida albicans. Infeksi jamur ini dapat terjadi bila terdapat gangguan pada 

mekanisme pertahanan tubuh atau adanya faktor lainnya seperti gangguan 

keseimbangan flora normal, peningkatan kadar estrogen, dan penggunaan 

kortikosteroid (Kauffman, 2007). 

 Untuk pengobatan secara medis pada infeksi jamur, dapat digunakan 

nistatin. Nistatin adalah makrolida tetraena yang secara struktur mirip dengan 

amfoterisin B dan memiliki mekanisme kerja yang sama (Goodman dan Gilman, 

2008). Mekanisme kerja nistatin yaitu berikatan dengan sterol membran sel jamur, 

terutama ergosterol sehingga menyebabkan kematian sel jamur (Staf Pengajar 

Dapartemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, 2008).  

 Dalam perkembangannya, sebagai alternatif pengobatan antijamur 

digunakan tanaman Limmonia acidissima L. Pada penelitian sebelumnya 

melaporkan bahwa buah Limonia acidissima memiliki aktivitas antijamur, dan 

senyawa yang dianggap sebagai antijamur pada cangkang buah yaitu psoralena, 

xanthotoxin 2,6-dimetoksibenzakuinon, dan ostenol (Adikaram, et al., 1989).  

 Pada penelitian ini digunakan daging buah Limonia acidissima L. Buah 

Limonia acidissima mengandung terpenoid, flavonoid, dan polifenol (Ilaiyaraja, et 

al., 2014). Terpenoid dapat larut dalam lemak sehingga menembus membran sel 

jamur dan mempengaruhi permeabilitasnya dan menimbulkan gangguan pada 

struktur dan fungsi membran sel (Ahmad dan Gholib, 2013). Kemudian senyawa 

flavonoid bereaksi dengan dinding sel, selanjutnya masuk kedalam inti sel dan 

membuat seluruh protein pada fungi mengalami denaturasi protein sehingga sel 

jamur menjadi rusak dan mati (Rezeki et al., 2017). Sedangkan tanin dapat 

merusak dinding sel jamur yang terdiri atas lipid dan asam amino. Kerusakan 

membran sel dapat menyebabkan meningkatnya permeabilitas sel sehingga 

mengakibatkan kerusakan sel jamur. Tanin tergolong senyawa polifenol dengan 

karakteristiknya yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan makromolekul 

lainnya (Wahyuni et al., 2016).  Lalu senyawa antrakuinon memiliki mekanisme 
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antijamur dengan beraksi melalui depolarisasi membran potensial mitokondria 

dan penghambatan efflux pump (Wijayanti & Endang, 2017). 

 Untuk menarik senyawa-senyawa pada buah Limonnia acidissima L. 

tersebut digunakan berbagai pelarut yaitu pelarut etanol, etil asetat, dan n-heksan. 

Pada penelitian ini, digunakan pelarut etil asetat dan pengujian aktivitas antifungi 

dilakukan dengan metode difusi cakram. 


