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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : dilakukan 

         --------- : tidak dilakukan 

Pengobatan menggunakan bahan kimia   Pengobatan menggunakan bahan alami  

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Shigella dysenteriae 

Antibiotik ciprofloxacin dapat menimbulkan efek 

samping seperti ruam, mual, muntah, diare, sakit kepala 

dan demam. Bahkan dapat terjadi resistensi.  

Ekstrak umbi Eleutherine 

palmifolia mempunyai aktivitas 

antibakteri 

Ekstrak Eleutherine 

palmifolia mengandung 

senyawa kimia alkaloid, 

steroid, flavonoid, 

fenolik, saponin, tanin 

dan glikosida (Indrawati 

dan Razimin, 2013). 

Hasil penapisan fitokimia 

ekstrak Eleutherine 

palmifolia mengandung 

senyawa 

alkaloid,flavonoid,kuinon, 

polifenol, saponin, steroid, 

monoterpenoid dan tanin 

(Puspadewi dkk, 2013). 

KHM (Kadar Hambat 

Minimal) terhadap bakteri 

Shigella dysenteriae = 

80 mg/ml,120 mg/ml 

dan 160 mg/ml 

(Widayat dan 

Mulawarman, 2018).  

N-heksan Etil Asetat Etanol 

Alkaloid 

Kematian bakteri Shigella dysenteriae 

Terganggunya 

komponen penyusun 

peptidoglikan pada 

bakteri 

Flavonoid  Fenolik Triterpenoid 

Berinteraksi 

dengan 

DNA pada 

inti sel 

Denaturasi protein 

sehingga menyebabkan 

rusaknya struktur 

protein. 

Mengganggu proses 

terbentuknya 

dinding sel bakteri 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 
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3.2 Kerangka Konseptual  

Infeksi merupakan salah satu penyakit yang tingkat prevalensinya tinggi di 

Indonesia. Bakteri Shigella dysenteriae merupakan bakteri Gram negatif yang dapat 

menyebabkan penyakit disentri. Disentri atau shigellosis adalah penyakit diare yang 

dapat disertai dengan demam, mual, muntah serta tinja yang berdarah. Penularan 

penyakit disentri sendiri dapat melalui makanan dan minuman yang tidak hiegenis, 

kurang bersihnya di dalam mencuci tangan dan juga karena adanya kontak melalui 

feses penderita disentri yang di sebarkan oleh lalat (Amaliyah, 2017). 

Untuk mengatasi pertumbuhan dari bakteri tersebut maka dapat digunakan 

antibiotik. Pengobatan lini pertama yang dapat diberikan pada pasien dengan 

penyakit disentri yaitu dengan menggunakan antibiotik ciprofloxacin (Legros dan 

Pierce, 2005). Akan tetapi, penggunaan antibiotik sendiri juga mempunyai 

kekurangan, yaitu adanya efek samping dari penggunaan bahan-bahan kimia yang 

kemungkinan akan muncul seperti ruam, mual, muntah, diare, sakit kepala dan 

demam. Selain itu, penggunaan antibiotik secara terus-menerus dapat menyebabkan 

bakteri menjadi resisten. Untuk mengurangi efek samping tersebut maka diperlukan 

suatu alternatif yaitu menggantinya dengan antibiotik yang berasal dari alam serta 

mempunyai efek dalam membunuh atau menghambat bakteri.  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan 

banyak di antaranya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk 

pengobatan tradisional. Secara turun-temurun sebagian besar masyarakat Indonesia 

memanfaatkannya sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional. Hal ini karena 

pengobatan tradisional sendiri dianggap lebih murah, aman dan efektif sehingga 

dapat dijadikan opsi dalam mengobati suatu penyakit.  

Pada buku yang berjudul Si Umbi Ajaib Penakluk Aneka Penyakit 

menyebutkan bahwa di dalam ekstrak Eleutherine palmifolia mengandung senyawa 

kimia alkaloid, steroid, flavonoid, fenolik, saponin, tanin dan glikosida (Indrawati, 

2013). Penelitian yang dilakukan oleh Puspadewi dkk (2013) menunjukkan hasil 

penapisan fitokimia ekstrak Eleutherine palmifolia mengandung senyawa 

alkaloid,flavonoid,kuinon, polifenol, saponin, steroid, monoterpenoid dan tanin. 

Pada masing-masing senyawa kimia tersebut mempunyai mekanismenya tersendiri 

didalam membunuh bakteri.  
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Senyawa alkaloid sebagai antibakteri mempunyai mekanisme yaitu dengan 

cara berikatan dengan DNA . Hal ini diduga karena alkaloid memiliki gugus basa 

yang mengandung nitrogen. Gugus basa ini akan bereaksi dengan senyawa asam 

yang ada pada bakteri seperti DNA yang merupakan penyusun utama inti sel. 

Dengan terganggunya DNA maka sintesis protein dan asam nukleat dalam sel akan 

terganggu. Hal ini mengakibatkan metabolisme sel terganggu sehingga 

pertumbuhan bakteri terhambat atau mengalami kematian (Rosidah, 2014).  

Flavonoid sebagai antibakteri mempunyai mekanisme untuk  berinteraksi 

dengan DNA pada inti sel. Adanya kontak yang terjadi melalui perbedaan 

kepolaran antara lipid penyusun DNA dengan gugus alkohol maka dapat 

menyebabkan terjadinya kerusakan pada struktur lipid dari DNA dan juga inti sel 

pada bakteri akan lisis serta mati (Charyadie dan Adi, 2014).  

Fenolik sebagai antibakteri mempunyai kemampuan dalam mendenaturasi 

protein. Terbentuknya ikatan hidrogen antara fenol dan protein dapat menyebabkan 

rusaknya struktur protein. Permeabilitas dinding sel serta membran sitoplasma yang 

tersusun dari protein akan terpengaruh oleh adanya ikatan hidrogen. Hal tersebut 

menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan makromolekul serta ion di dalam sel 

yang membuat sel menjadi lisis (Palczar dan Chan, 1988). Sedangkan untuk 

triterpenoid mempunyai mekanisme sebagai antibakteri yaitu dengan mengganggu 

proses terbentuknya dinding sel bakteri (Firdaus, 2014).  

Maka dari itu, untuk mengetahui adanya aktivitas antibakteri pada ekstrak 

Eleutherine palmifolia terhadap Shigella dysenteriae perlu dilakukan penelitian 

terhadap ekstrak Eleutherine palmifolia fraksi etil asetat menggunakan metode 

difusi cakram.  

 

 

 

 


