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Infeksi 

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) 

 

Chromolaena odorata 

KHM (Kadar Hambat 

Minimal) terhadap bakteri S. 

aureus = 300 mg/ml dan 

bakteri E.coli = 300 mg/ml 

(Yutika et.al., 2015) 

Rhoeo discolor 

KHM (Kadar Hambat Minimal) 

terhadap bakteri S. aureus = 10 

mg/ml dan bakteri E.coli = 4 

µg/ ml  

(Varela et a.,l 2015 dan Tan et 

al 2013) 

(Neethu et al., 2016) 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkaloida 
Menghambat 

sintesis DNA dan 

RNA bakteri 

(Cushnie, 2014) 

Tanin 

Menghambat enzim 

reverse transkriptase dan 

DNA topoisomerase 

sehingga sel bakteri tidak 

dapat terbentuk (Nuria et 

al., 2009). 

Flavonoid 

Menyebabkan 

kerusakan 

membran sel 

bakteri 

(Ngajow, 2013) 

 

Terpenoid 

Mengganggu proses 

terbentuknya 

membran dan/atau 

dinding sel dan 

membran atau dinding 

sel tidak terbentuk 

atau terbentuk tidak 

sempurna (Ajizah, 

2004) 

 

Kandungan metabolit sekunder : Alkaloid, 

Flavonoid, Tanin, Terpenoid 

 

Kematian sel pada bakteri Escherichia 

coli 

Kematian sel pada bakteri Staphylococcus aureus 

Gambar 3. 1 Bagan Kerangka Konseptual 
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3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual 

Pada tubuh manusia secara alami terdapat bakteri flora normal yang 

bermanfaat  untuk  tubuh. Salah satu contoh bakteri flora normal yang ada pada 

tubuh manusia yaitu Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Bakteri flora 

normal  ini dapat berubah menjadi  patogen apabila jumlahnya yang berlebih dari 

kadar normalnya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang menjadi terinfeksi 

(Nur, 2009). 

Staphylococcus aureus merupakan kuman patogen pada manusia dan 

dapat menimbulkan infeksi bernanah dan abses. Namun, Staphylococcus aureus 

sering menimbulkan infeksi nosokomial di rumah sakit (Entjang, 2003). Menurut  

(WHO,  2002)  infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh pasien selama 

dirawat  dirumah  sakit  akibat terjadinya  perpindahan  mikroorganisme melalui 

petugas kesehatan maupun alat yang digunakan  saat  mengobati  pasien  maupun 

disebabkan oleh mikroorganisme yang sudah ada  dalam  tubuh  pasien. 

Escherichia coli adalah bakteri gram negatif berbentuk barang dalm sel 

tunggal atau berpasangan, merupakan anggota famili Enterobacteriacea dan flora 

normal intestinal yang mempunyai kontribusi pada fungsi normal intestin dan 

nutrisi tetapi bakteri ini akan menjadi patogen bila mencapai jaringan diluar 

jaringan intestinal. Spesies E.coli bersifat motil dengan flagel peritrik yang 

dimilikinya, tetapi beberapa ada yang nonmotil (Holt GJ dkk, 1994). E.coli 

penyebab utama infeksi saluran kemih (urinary tract infection/UTI) dan juga 

dapat menyebabkan meningitis akut, pneumonia, infeksi intra-abdominal, infeksi 

enterik, dan lain-lain (Brooks GF dkk, 2001). 

Menurut WHO pada tahun 2008 mencatat bahwa 68% penduduk dunia 

masih menggantungkan sistem pengobatan tradisional yang mayoritas melibatkan 

tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit dan lebih dari 80% penduduk dunia 

menggunakan obat herbal untuk kesehatan mereka (Saifudin dkk, 2011). 

Pengobatan tradisional terdiri dari berbagai macam kombinasi tanaman yang 

digunakan untuk mencapai efek terapi tertentu. Pengkombinasian tanaman 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas terapi dibandingkan dengan 

pemakaian tunggalnya, dan adanya aktivitas komponen senyawa utama dari 

masing-masing tanaman yang dikombinasikan tersebut dapat mendukung efek 

terapi yang diinginkan (Miksusanti dkk, 2011). 
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Berbagai tanaman obat dan ribuan tanaman berpotensi obat di Indonesia 

berdasarkan penggunaan tradisional dan berbagai penelitian ilmiah, tanaman 

tersebut memiliki berbagai efek farmakologis dan bioaktivitas penting seperti 

sebagai agen anti penyakit infeksi (Saifudin dkk, 2011). Beberapa tanaman yang 

memiliki potensi sebagai obat dalam pencegahan infeksi bakteri adalah 

Chromolaena odorata dan Rhoeo discolor. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Revi dkk (2011) kirinyuh 

merupakan salah satu jenis tumbuhan dari family Asteraceae. Daunnya 

mengandung beberapa senyawa utama seperti tannin, fenol, flavonoid, saponin, 

dan steroid (Benjamin, 1987). Senyawa metabolit sekunder yang paling dominan 

yakni senyawa flavonoid yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Pada 

penelitian lain yang dilakukan oleh Hasnawati (2010) hasil uji aktivitas antibakteri 

pada tanaman Chromolaena odorata pada konsentrasi kecil 250 μg yaitu dengan 

diameter hambat pada bakteri S. aureus sebesar 9,5 mm dan untuk bakteri E. coli 

sebesar 7,2 mm. 

Selain Chromolaena odorata, tanaman nanas kerang atau Rhoeo discolor 

dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elza dkk (2016) mempunyai 

kandungan senyawa metabolit sekunder, yaitu flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yutika et.al. (2015) tanaman Chromolaena 

odorata memiliki Konsenterasi Hambat Minimum (KHM) terhadap bakteri 

Stapylococcus aureus dan Escherichia coli dengan dosis 300 mg/ml menghasilkan 

zona hambat sebesar 8,0837 mm. 

Chromolaena odorata dan Rhoeo discolor memiliki beberapa kandungan 

senyawa yang berpotensi sebagai antibakteri dari metabolit sekunder, seperti 

alkaloid, flavonoid, tannin, saponin, dan steroid. Alkaloid sebagai antibakteri 

memiliki mekanisme yaitu menghambat sintesis DNA dan RNA bakteri, sehingga 

tidak dapat bereplikasi dan akhirnya bakteri mengalami kematian (Cushnie, 

2014). 

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk 

senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat 

merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler 

(Ngajow, 2013).  
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Antrakuinon merupakan senyawa turunan kuinon. Menurut Cowan (1999) 

kuinon memiliki kisaran antimikroba yang sangat luas karena di samping itu 

merupakan sumber radikal bebas, juga dapat membentuk kompleks dengan asam 

amino nukleofilik dalam protein sehingga dapat menyebabkan protein kehilangan 

fungsinya. Zat antrakuinon merupakan suatu persenyawaan fenolik, sehingga 

mekanisme kerja sebagai antibakteri mirip dengan sifat-sifat fenol, yaitu 

menghambat bakteri dengan cara mendenaturasi protein (Kameswari dkk, 2013).  

Polifenol mempunyai tanda khas yaitu banyak gugus fenol dalam 

molekulnya. Mekanisme penghambatan antibakteri polifenol adalah dengan 

mengganggu pembentukkan dinding sel, dan bereaksi dengan membran sel 

sehingga dapat mengakibatkan lisis sel dan menyebabkan denaturasi protein, 

menghambat pembentukan protein sitoplasma dan asam nukleat serta 

menghambat ikatan ATP-ase pada membran sel (Kunaepah, 2008). 

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya maka dilakukan penelitian untuk 

mengetahui kombinasi dari dua tanaman yaitu ekstrak daun Chromolaena odorata 

dan esktrak daun Rhoeo discolor 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 

Chromolaena odorata dan daun Rhoeo discolor diekstraksi dengan pelarut etanol. 

 


