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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 3. 1 Bagan Kerangka Konseptual

Kematian sel pada 

bakteri Escherichia coli  

Alkaloida 
Gugus basa senyawa alkaloid merubah 

keseimbangan genetik pada asam 

DNA sehingga DNA bakteri akan 

mengalami kerusakan 

(Farida et al, 2010) 

Flavonoid 

Membentuk ikatan komplek pada 

ekstraseluler bakteri dan protein 

terlarut. (Cowan, 1999) 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

Kombinasi bahan 

tanaman 

Pengobatan 

Modern 

Kloramfenikol 

Mengikat unit 50S 

ribosom bakteri dan 

menghambat sintesis 

protein bakteri 

(Setiabudy, 1995; 

Katzung, 1998) 

 

Actinidia deliciosa 

Kandungan metabolit sekunder : Alkaloid 

dan Flavonoid 

 

KHM (Kadar Hambat 

Minimal) terhadap bakteri S. 

aureus = 8 µg/mL dan  

bakteri E.coli = 64 µg/mL 

(Basile et al., 1997) 

Rhoeo discolor 

KHM (Kadar Hambat Minimal) 

terhadap bakteri S. aureus = 10 

µg/mL dan bakteri  

E.coli = 4 µg/ mL  

(Varela et al., 2015 dan Tan et 

al., 2013) 

(Neethu et al., 2016) 
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Kematian sel pada bakteri 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual. 

 Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam dunia kesehatan, 

dan hampir setiap negara mengalami masalah dengan penyakit infeksi. Salah satu 

cara untuk mengobati penyakit infeksi terutama oleh bakteri adalah dengan 

pemberian antibiotik (Novelni, 2011; Mulyono, 2013). Penyakit infeksi sendiri 

dapat di sebabkan oleh bakteri, diantaranya yaitu Escherichia coli dan 

Staphylicocus aureus.  

Seiring dengan perkembangan zaman, kini mulai timbul resistensi 

terhadap antibiotik dari kedua bakteri tersebut. Hal ini dapat disebabkan beberapa 

diantaranya adalah penggunaan antibiotik yang terlalu sering atau penggunaan 

antibiotik yang kurang tepat secara indikasi pengobatan atau  dosis yang harus di 

konsumsi perhari. Sehingga dilakukan upaya untuk mengurangi penggunaan 

antibiotik sintesis dengan cara mengkonsumsi antibiotik alami yang bersumber 

dari tumbuhan yang dapat menghamabat perkembangan bakteri atau bahkan 

membunuh bakteri. 

Mengkonsumsi antibiotik alami dapat digunakan menggunakan 1 

tumbuhan atau berbagai macam tumbuhan yang lain (kombinasi) yang dapat 

digunakan untuk mencapai efek terapi tertentu. Pengkombinasian dapat dilakukan 

untuk mmencapai efektivitas terapi tertentu sesuai yang diinginkan, dibandingkan 

dengan penggunanan tumbuhan secara tunggal. Sehingga senyawa utama dari 

berbagai tumbuhan tersebut dapat meningkatkan efektivitas terapi yang 

diinginkan (Miksusanti et al, 2011). 

Berbagai tumbuhan obat dan bahkan ribuan tumbuhan yang memiliki 

potensi sebagai obat tersebar di Indonesia baik berdasarkan pengalaman (obat 

tradisional) ataupun yang sudah di teliti khasiat dan kandungannya secara ilmiah 

bahwa tumbuhan tersebut memiliki efek farmakologis yang penting sebagai agen 

anti penyakit infeksi (Saifudin et al, 2011). Tanaman yang memiliki potensi 

sebagai antibakteri diantaranya ialah Rhoeo discolor dan Actinidia deliciosa. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Varela et al (2015) dimana 

penelitian yang dilakukan pada tanaman Rhoeo discolor memiliki kandungan 

senyawa sekonder berupa flavonoid, saponin, alkaloid, terpenoid serta antosianin. 

Kandungan senyawa metabolit memiliki potensi sebagai pengobatan infeksi 

bakteri. Hasil yang didapat pada Kadar Hambat Minimum (KHM) untuk bakteri 
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E. coli ialah 4µg/mL sedangkan nilai Kadar Hambat Minimum untuk bakteri S. 

aureus  yang dilakukan oleh Tan et al (2013) ialah 10 mg/mL. 

Selain tanaman Rhoeo discolor, tanaman yang memiliki potensi sebagai 

anti penyakit infeksi ialah Actinidia deliciosa. Penelitian yang dilakukan oleh 

Basile (1997) mempunyai senywa metabolit berupa alkaloid, terpen, saponin, 

tanin, dan flavonoid, senyawa metabolit tersebut memiliki kemampuan sebagai 

antibakteri salah satunya adalah alkaloid. Penelitian yang dilakukan pada bagian 

kulit buah dari tanaman Actinidia chinens, tanaman inin memiliki nilai Kadar 

Hambat Minimum (KHM) sebesar 8 µg/mL untuk bakteri S. aureus  dan 64 

µg/mL untuk bakteri E. coli.  

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya maka dilakukan penelitian untuk 

mengetahui kombinasi dari dua tanaman yaitu ekstrak daun Rhoeo discolor dan 

esktrak kulit buah Actinidia deliciosa dapat menghasilkan aktivitas antibakteri 

yang lebih efektif atau menjadi resisten terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli. Penelitian akan dilakukan dengan metode difusi cakram. 

Daun Rhoeo discolor dan kulit buah Actinidia deliciosa diekstraksi dengan pelarut 

etanol. 

 


