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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Skema Kerangka Konseptual  

 

Ket:  Diteliti    

      Tidak ditelit 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

Infeksi  

Staphylococcus aureus 

Chloramphenicol  

Menghambat sintesa 

protein sel bakteri 

dengan cara terikat 

pada sub unit 50S. 

Spektrum luas  

Pengobatan Tradisional 

Eleutherine palmifolia 

KHM (Kadar Hambat Minimal) 

terhadap bakteri S.aureus = 20 

mg/ml dan 40 mg/ml  

Kandungan metabolit sekunder: 

flavonoid, triterpenoid, dan steroid 
 

Diketahui memiliki aktivitas antibakteri 

Fenol 

Menyebabkan 

kerusakan 

membran 

sitoplasma yang 

menyebabkan 

kebocoran inti 

sel bakteri 

 

Antibiotik  

Alkaloid  

Mengganggu 

komponen penyusun 

peptidoglikan sel 

bakteri sehingga lapisan 

dinding sel tidak 

terbentuk secara utuh 

sehingga kematian sel 

 

Flavonoid 

Menyebab 

kan kerusakan 

permeabilitas 

dinding sel 

bakteri, 

mikrosom, dan 

lisosom 

 

Kematian sel pada bakteri dan Staphylococcus aureus 

Ekstraksi 

Bertingkat 

n-heksana 

Etil Asetat 

Etanol 

Terpenoid  

Membentuk ikatan 

polimer yang kuat 

dan merusak porin, 

mengurangi 

permeabilitas 

dinding bakteri 
sehingga sel bakteri 

kekurangan nutrisi 

 



39 

 

 

3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Penyakit infeksi merupakan. salah satu penyakit yang diderita oleh 

kebanyakan penduduk dari negara berkembang, termasuk indonesia dan menjadi 

salah satu masalah di dunia kesehatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Penyakita Infeksi merupakan penyakitb yang disebabkan oleh 

mikroorganismejpatogen, seperti bakteri, virus, parasit atau jamur. Penyebaran 

penyakit infeksi dapat secara langsung maupun tidak langsung, dari satu orang ke 

orang lainn(WHO, 2018).  

Penyebab timbulnya penyakit infeksi di indonesia yang dipengaruhi oleh 

iklim juga di dukung oleh beberapa faktor lain, misalnya kesadaran masyarakat 

akan kebersihan yang kurang, jumlah penduduk yang padat, kurangnya 

pengetahuan dan implementasi dan sebagian besar masyarakat mengenai dasar 

infeksi, prosedur yang tidak aman (penggunaan antibiotik yang dipergunakan tidak 

tepat), serta kurang pedoman dan juga kebijakan dari pemerintah mengenai 

penggunaan antibiotik (Nursidika et al., 2014). Selain itu penyakit infeksi juga 

dapat disebabkan oleh bakteri patogen yang berbahaya bagi sel inangnya. Salah satu 

bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi pada hewan dan manusia adalah 

Staphylococcus aureus . Staphylococcus aureus juga merupakan agen penyebab 

beberapa infeksi manusia, termasuk bakteremia, endokarditis infektif, infeksi kulit 

dan jaringan lunak (Taylor, 2018) 

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati dengan 

pemberian antibiotic. Center for Disease Control and Prevention in USA 

menyebutkan bahwa sekitar 50 juta peresapan antibiotik yang tidak diperlukan dari 

150 juta peresepan setiap tahun. Menurut penelitian, 92% masyarakat Indonesia 

tidak menggunakan antibiotik secara tepat (Hasnal, 2011). 

Antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme, yang 

dalam konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh 

mikroorganisme lain. Antibiotik adalah obat yang digunakan dalam penanganan 

pasien yang terbukti atau diduga mengalami infeksi bakteri dan terkadang juga 

digunakan untuk mencegah infeksi bakteri pada keadaan khusus (Nurmala, 2015). 

Intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai 

permasalahan dan merupakan ancaman global bagi kesehatan terutama restensi 
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bakteri terhadap antibiotik. Selain berdampak pada morbiditas dan mortalitas, juga 

memberi dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Pada 

awalnya resistensi terjadi ditingkat rumah sakit, tetapi lambat laun juga berkembang 

dilingkungan masyarakat, khususnya Streptococcus pneumoniae(SP), 

Staphylococcus aureus , dan Escherichia coli (Depkes, 2011).  

Fakta di Indonesia khususnya di Jawa masih ada banyak masyarakat yang 

percaya dengan pengobatan tradisional. Obat-obatan tradisional adalah obat-obatan 

yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang 

yang tedapat dalam naskah kuno, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan 

setempat. Berdasarkan penelitian, obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi 

kesehatan, dan kini digencarkan penggunannya karena lebih mudah dijangkau 

masyarakat, baik harga maupun ketersediaanya. Oleh karena itu tanaman dapat 

dianggap sebagai sumber obat yang baik untuk digunakan dalam kombinasional 

terapi untuk mengobati penyakit infeksi disebabkan bakteri (Widharto, 2011). 

Di masyarakat lokal umbi dari tanaman Bawang Dayak (Eleutherine 

palmifolia) ini merupakan tanaman obat yang multifungsi. Tanaman ini memiliki 

berbagai macam manfaat dalam pengobatan tradisional yang dapat menyembuhkan 

berbagai penyakit yang menyerang manusia diantaaranya hipertensi, diabetes 

melitus, kanker usus menurunkan kolesterol, obat bisul, dan lain-lain (Galingging, 

2009).  

Khasiat bawang dayak (Eleutherine palmifolia) sebagai antibakteri telah 

dibuktikan oleh Febrianda., 2014, bahwa ekstrak bawang dayak dengan pelarut 

etanol menggunakan metode disc diffusion pada konsentrasi 10mg/ml, 20mg/ml  

dan 40mg/ml dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

dengan rata-rata zona hambat yang dihasilkan adalah 9 mm, 9 mm dan 11 mm. Pada 

penelitian dilakukan ekstraksi etanol dan fraksinasi dengan berbagai pelarut. Pada 

ekstrak etanol umbi Eleutherine palmifolia didapatkan hasil kandungan senyawa 

yang lebih banyak, sedangkan pada fraksi n-heksana didapatkan dua kandungan 

senyawa pada tanaman Eleutherine palmifolia yaitu flavonoid, dan triterpenoid 

(Setiawan, 2017).  

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri yaitu mampu untuk 

membentuk kompleks dengan dinding sel bakteri, sehingga menyebabkan 
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kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil 

interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri (Haryati et al., 2015). Mekanisme 

terpenoid sebagai antibakteri adalah dapat bereaksi dengan porin (protein 

transmembran) pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer 

yang kuat dan merusak porin, mengurangi permeabilitas dinding bakteri sehingga 

sel bakteri kekurangan nutrisi, pertumbuhan bakteri terhambat atau mati (Haryati et 

al., 2015). Senyawa steroid memiliki mekanisme sebagai antibakteri yang 

berhubungan dengan membran lipid dan sensitivitas terhadap komponen steroid 

sehingga dapat menyebabkan kebocoran pada liposom (Madduluri et al., 2013). 

Steroid yang berinteraksi dengan membran fosfolipid sel yang bersifat permeabel 

terhadap senyawa-senyawa lipofilik dapat menyebabkan integritas membran 

menurun serta membran sel berubah yang dapat menyebabkan sel rapuh dan lisis 

(Ahmed, 2007). 

Untuk mengetahui aktivitas zona hambat antibakteri dari fraksi etil asetat 

umbi Eleutherine palmifolia maka perlu dilakukan penelitian terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dengan menggunakan metode difusi cakram. 


