
 

34 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Kerangka konseptual 

 

Infeksi C.albicans 

Pengobatan Antijamur Pengobatan dengan 

Ekstrak tumbuhan 

Kandidasis 

Nistatin 

Maserasi Bertingkat 

Mengikat ergosterol yang 

merupakan komponen 

utama dinding sel 

(Katzung, Masters, & 

Trevor, 2012) 

 

E. palmifolia L. 

Flavonoid : Menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel jamur, 

mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA jamur 

(Cushnie et.al., 2005). 

Hasil penelitian 

sebelumnya, 

didapatkan 

diameter zona 

hambat sebesar 

13,22;14,03;15,2

2 mm dengan 

Konsentrasi 60, 

80, 100 mg/ml 

dengan pelarut n-

Heksana (Utara, 

2018). 

 

Terpenoid : Mampu berikatan dengan lemak dan karbohidrat yang akan menyebabkan 

permeabilitas dinding sel jamur terganggu. Permeabilitas dinding sel dan membrane 

sitoplasma yang terganggu dapat meyebabkan ketidakseimbangan makromolekul dan ion 

dalam sel, sehingga sel menjadi lisis (Rachmawati et.al., 2011). 

Kematian sel pada jamur C.albicans 

n-

heksan

a 

Etil 

Asetat 

Etanol 

Alkaloid : menghambat enzim esterase beserta DNA dan RNA polimerase, juga 

menghambat respirasi sel dan berperan dalam interkalasi DNA, lalu bekerja dengan 

menghambat biosintesis asam nuklat jamur, sehingga jamur tidak dapat berkembang dan 

akhirnya mati (Septiadi et.al., 2013).  
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3.2 Kerangka Konseptual 

Kandidiasis merupakan suatu infeksi akut atau sub akut yang disebabkan oleh 

Candida albicans atau kadang-kadang oleh spesies candida yang lain dan dapat 

menyerang berbagai jaringan tubuh, misalnya penyakit pada selaput lendir, mulut, 

vagina, dan saluran pencernaan . 

Jamur ini bisa menjadi patogen ketika pertahanan tubuh host memburuk dan 

dapat hidup di rongga murut, saluran pencernaan, serta organ genitalia (Siregar, 

2004). 

Antijamur merupakan bagian antibiotik yang membunuh atau memperlambat 

pertumbuhan jamur, sedangkan antibiotik sendiri merupakan suatu substansi kimia 

yang diperoleh dari atau dibentuk oleh berbagai spesies mikroorganisme, yang 

dalam konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

(Jawetz et al., 1994).  

Nistatin merupakan satu agen antifungi yang sering dalam pengobatan 

kandidiasis dan merupakan obat lini pertama pada kandidiasis oral yang terdapat 

dalam bentuk topikal yang cukup efektif. Nistatin memiliki mekanisme mengikat 

sterol (terutama ergosterol) dalam membran sel fungi. Nisatin mengganggu 

permeabilitas membran dan proses transportasi. Hal ini mengakibatkan hilangnya 

kation dan makromolekul dari sel (Katzung, 2012). 

Nistatin dipilih karena merupakan satu agen antifungi yang sering dalam 

pengobatan kandidiasis, selain itu karena obat ini memiliki sifat yang dimiliki yaitu 

bereaksi lokal dan tidak diabsorbsi (sistemik), murah, mudah diberikan, aman, dan 

tidak terdapat interaksi obat dan efek samping yang signifikan pada penggunaan 

obat nistatin sebagai kandidiasis (Luqmanul, 2014).  

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 terdapat dalam naskah kuno, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan 

setempat. Menurut penelitian masa kini, obat-obatan tradisional memang 

bermanfaat bagi kesehatan, dan kini digencarkan penggunannya karena lebih 

mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaanya. Oleh karena itu 
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tanaman dapat dianggap sebagai sumber obat yang baik untuk digunakan dalam 

kombinasional terapi untuk mengobati penyakit infeksi (Widayat, 2018). 

Umbi E. palmifolia L sendiri sudah lama dimanfaatkan masyarakat lokal 

sebagai obat aneka penyakit, antara lain sembelit, sulit buang air kecil, radang usus, 

disentri, luka, bisul, muntah, hingga penyakit kuning. Beberapa penyakit berat 

seperti kanker payudara, diabetes melitus, hipertensi, dan hiperkolesterol dipercaya 

dapat diatasi dengan E. palmifolia L (Utami, 2013).  

Terdapat aktivitas antijamur ekstrak etanol umbi E. palmifolia L. dengan 

konsentrasi hambat minimum (KHM) yaitu 120 mg/ml diameter hambat 

pertumbuhan jamur sebanyak 13,14 mm (Widayat, 2018). 

Berdasarkan penelitian, E. palmifolia L mengandung berbagai senyawa aktif 

meliputi naphtoquinonens dan turunannya, seperti elecanacine, eleutherine, 

eleutherol, eleuthernone. Selain itu E. palmifolia L juga mengandung alkaloid, 

saponin, triterpenoid, steroid, glikosida, tanin, fenolik, dan flavanoid yang 

dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan. Kandungan naphtoquinonens dalam 

E. palmifolia L juga dikenal sebagai antimikroba, antifungal, antivirial, dan 

antiparasitik (Utami, 2013).  

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antimikroba dapat dibagi menjadi tiga yaitu 

menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel dan 

menghambat metabolisme energi. Flavonoid menyebabkan terjadinya kerusakan 

permeabilitas dinding sel jamur, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi 

antara flavonoid dengan DNA bakteri (Cushnie et.al., 2005). Mekanisme kerja 

flavonoid menghambat fungsi membran sel adalah membentuk senyawa kompleks 

dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel 

jamur dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler (Nuria et.al., 2009). 

Flavonoid dapat menghambat metabolisme energi dengan cara menghambat 

penggunaan oksigen oleh jamur. Flavonoid menghambat pada sitikrom C reduktase 

sehingga pembentukan metabolisme terhambat (Cushnie et.al., 2005). 

Mekanisme kerja dari senyawa terpenoid sama dengan mekanisme kerja dari 

senyawa fenol yaitu mengganggu proses transportasi ion penting ke dalam sel 

jamur. Terpenoid mampu berikatan dengan lemak dan karbohidrat yang akan 

menyebabkan permeabilitas dinding sel jamur terganggu. Permeabilitas dinding sel 
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dan membrane sitoplasma yang terganggu dapat menyebabkan ketidakseimbangan 

makromolekul dan ion dalam sel, sehingga sel menjadi lisis (Rachmawati et.al., 

2011). 

Mekanisme steroid sebagai antijamur berhubungan dengan membran lipid dan 

sensitivitas terhadap komponen steroid yang menyebabkan kebocoran pada 

liposom (Madduluri et.al., 2013). Steroid dapat berinteraksi dengan membran 

fosfolipid sel yang bersifat permeabel terhadap senyawa senyawa lipofilik sehingga 

menyebabkan integritas membran menurun serta morfologi membran sel berubah 

yang menyebabkan sel rapuh dan lisis (Ahmed, 2007). Untuk mengetahui aktivitas 

zona hambat antijamur dari fraksi n-Heksana umbi E. palmifolia L. maka perlu 

dilakukan penelitian terhadap jamur C.albicans dengan menggunakan difusi 

cakram. 
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