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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual 

 

Keterangan :                 digunakan ,   tidak digunakan 

 

 

Obat bahan alam (Limmonia acidissima L) Obat sintesis (kloramfenikol) 

Penggunaan antibiotik yang  

salah atau berlebihan dapat 

menyebabkan resistensi 

terhadap antibiotik. 

Pada penelitian sebelumnnya (Hafnati R et al., 

2017) ekstrak etanol (Limmonia acidissma L) 

memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap 

bakteri Escherichia coli. 

Etanol  N-heksan Etil asetat 

Fraksinasi menggunakan N-heksan yang bersifat non-polar 

akan menghasilkan fraksi N-heksan dan senyawa yang 

tertarik seperti alkanoid, steroid dan triterpenoid. 

Menghambat 

pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli 

Alkaloid Sebagai antibakteri, menghambat sintesis dinding sel menyebabkan 

lisis dan dinding sel mati. (Lamothe et al., 2009) 

Steroid bekerja dengan berintraksi dengan fosfolipid nersifat impermeable 

terhadap senyawa lipopilik sehingga integritas membrane menurun. 

(Cowan,2009) 

 

Triterpenoid  bereaksi dengan porin, membentuk ikatan polimer kuat 

mengakibatkan rusaknya porin (Cowan,1999;Stefanofic et al 2012) 

 

Penyakit infeksi Escherichia coli 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual  

         Suatu penyakit infeksi merupakan invasi tubuh oleh suatu mikroorganisme 

(patogen) seperti bakteri,virus,parasite atau jamut yang mampu menyrbabkan 

sakit (WHO, 2014). Penyakit infeksi merupakan salah satu penyakit yang masih 

banyak diderita oleh penduduk Indonesia. Salah satu penyebab infeksi adalah 

bakteri pathogen seperti Escherichia coli atau yang sering disebut E.coli adalah 

bakteri gram negatif berbentuk batang yang umum ditemukan pada usus 

(Mahamoud A et al., 2007) yang dapat menyebabkan infeksi baik secara sporadik 

maupun endemik (Djide dan Santini, 2008). Bakteri Escherichia coli ini dapat 

menyebabkan penyakit diare akut dan kronis dengan cara melekat pada mukosa 

intestinal dan menghasilkan enterotoksin dan stotoksin. Sehigga menyebakan 

kerusakan, pengeluaran sejumlah besar mucus yang menyebabkan terjadi diare 

(Jawetz et al., 2005). 

          Pengobatan untuk penyakit infeksi pada zaman sekarang masih banyak 

tergantung pada obat-obatan antibiotik sintetis. Pemberian antibiotik merupakan 

salah satu cara untuk menghambat atau membunuh bakteri . secara umum 

penyakit infeksi dapat diobati dengan mengkonsumsi antibiotik. Antibakteri atau 

yang sering disebut dengan antibiotik adalah salah satu senyawa yang dapat 

menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme. (cowan et al., 2009). 

Salah satu obat antibakteri atau antibiotik yang memiliki mekanisme keja 

spektrum luas yang mampu menghambat bakteri gram positif dan gram negatif 

adalah kloramfenikol yang mampu menghambat sintesis protein pada fase 

pemanjangan translokasi dan menggangu reaksi, senyawa yang terikat secara 

reversible pada unit 50S dari ribosom (Anonim, 2009).  

Antibiotik adalah zat-zat kimia yang memiliki khasiat mematikan atau 

menghambat pertumbuhan kuman yang toksisitasnya kecil terhadap manusia. 

Obat antibiotik sintesis memiliki kelemahan yaitu dengan penggunaan antibiotik 

yang berlebihan dapat mengakibatkan bakteri menjadi resistensi terhadap 

antibiotik (Djamaan et al., 1997). Dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

bahayanya antibiotic jika terjadi resistensi masih sangat kurang (Nursidika et al., 

2014). Untuk mengurangi konsumsi antibiotik sintesis dibutuhkan suatu alternatif 
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yaitu dengan mengkonsumsi antibiotik alami yang bersumber dari tumbuhan 

untuk menghambat atau membunuh bakteri. 

Buah Limonia acidissima L merupakan salah satu tanaman yang banyak 

mengandung manfaat sebagai antibiotik. kandungan kimia yang terdapat pada 

tanaman Limonia acidissima L ini adalah alkaloid, steroid, terpenoid, saponin, 

polipenol dan tannin.(Geeta, 2012). Namun pada fraksi dengan fraksi n-heksan 

limonia acidissima senyawa kimia yang dapat ditarik hanyalah flavonoid, alkaloid 

dan terpenoid. 

Mekanisme kerja senyawa alkanoid dari alkaloid kuartener plannar seperti 

berberin dan harmane sebagai antibakteri melalui cara berintraksi dengan asam 

deoksiribosa nukleat (DNA) bakteri (Cowan, 1999). Alkaloida diduga menggangu 

komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel 

tidak berbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel (Haryati et al., 2015)  

Triterpenoid bekerja berkerja sebagai antibakteri dengan cara bereaksi 

dengan porin (protein transmembrane) pada membrane luar dinding sel bakteri 

dengan membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya 

porin. Dengan rusaknya porin merupakan pintu masuknya senyawa akan 

mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri dan menyebabkan sel bakteri 

mengalami kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan bakteri terhambat atau mati 

(Cowan, 1999).   

Untuk mengetahui aktivitas zona hambat dari aktivitas antibakteri 

kombinasi ekstrak buah Limonia acidissima L, maka perlu dilakukan penelitian 

terhapat bakteri Escherichia coli dengan menggunakan metode difusi cakram. 

 


