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Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

Pasien terinfeksi E.coli 

Antibakteri 
Ciprofloxacin, secara intraseluler menghambat 

replikasi DNA bakteri dengan cara mengganggu 

kerja DNA girase (Kemenkes,  2011) 

Pengobatan 

Tradisional 

Ciprofloxacim 
Myrmecodia Sp  

Myrmecodia sp memiliki 

kandungan senyawa utama 
yaitu Flavanoid, Tanin, 

Tokoferol, Multimineral 

dan Polisakarida (Subroto 
dan Saputro, 2006) 

Berdasarkan penelitian Goul 

tahun 2018 penghambatan 

Escherichia coli digesta usus 

burung puyuh 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

Roslizawaty et al , 2013 secara in 
vitro  pada  bakteri   E. coli 

ekstrak etanol sarang semut 

memiliki zona hambat yang lebih 
luas dibandingkan dengan rebusan  
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Tanin Flavonoid 

Tanin senyawa 

astringen tanin dapat 

menginduksi 

pembentukan 

kompleks senyawa 

ikatan terhadap enzim 

atau subtrat mikroba 

dan pembentukan 

suatu kompleks ikatan 

tanin terhadap ion 

logam yang dapat 

menambah daya 

toksisitas tanin itu 

sendiri (Juliantina et 

al., 2009).  

Flavonoid dalam 
konsentrasi tinggi 

menyebabkan 

kerusakan membran 
sel bakteri secara 

total dan 

mengendapkan 
protein sel, 

sedangkan dalam 

konsentrasi rendah 
menyebabkan 

kebocoran sel bakteri  

 

sarang semut Myrmecodia Sp memiliki aktivitas antibakteri E. coli 

Saponin  Alkaloid 

Saponin dapat menjadi 

anti bakteri karena zat 

aktif permukaannya 

mirip detergen, 

akibatnya saponin 

akan menurunkan 

tegangan permukaan 

dinding sel bakteri dan 

merusak permebialitas 

membran. Rusaknya 

membran sel ini 

sangat mengganggu 

kelangsungan hidup 

bakteri ( Harborn., 

2006). 

Mekanisme kerja 

alkaloid sebagai 

antibakteri yaitu 

dengan cara 

mengganggu 

komponen penyusun 

peptidoglikan pada 

sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel 

tidak terbentuk secara 

utuh dan 

menyebabkan 

kematian sel tersebut 

(Darsana et al., 2012). 
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3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Infeksi adalah penyebab utama penyakit di dunia terutama di daerah tropis 

seperti Indonesia karena suhu tropis, dan kelembaban yang tinggi sehingga 

mikroba dapat berkembang menjadi Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, rickets, protozoa, dan bakteri 

(Ramadani et al., 2013). Infeksi bakteri merupakan salah satu peyakit yang 

menjadi perhatian khusus di dalam dunia medis, tidak terkecuali bakteri 

Escherichia coli. Angka mortalitas dan mordibitas yang telah disebabkan oleh 

bakteri ini adalah sekitar 9,6 juta jiwa/ tahun (WHO, 2016; Roslizawaty et al., 

2013).  

Escherichia coli adalah anggota flora normal usus. E. coli berperan 

penting dalam sintesis vitamin K, konversi pigmen-pigmen empedu, asam-asam 

empedu dan penyerapan zat-zat makanan. E. coli termasuk ke dalam bakteri 

heterotrof yang memperoleh makanan berupa zat oganik dari lingkungannya 

karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkan oleh bakteri 

Escherichia coli (Norajit et al., 2007). Pada intestinal, E.coli sering menyebabkan 

penyakit diare. Diare yang disebakan oleh E.coli sangat beragam macamnya, 

bergantung dari jenis maupun gejala klinis yang timbul. Perbedaan tersebut terjadi 

karena E.coli memiliki beberapa kelompok dengan kemampuan virulensi yang 

berbeda-beda berdasarkan dari endotoksin yang dihasilkan (Jawetz et al., 2013). 

Penggunaan. Antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan terjadinya 

peningkatan efek samping dan toksisitas antibiotika, pemborosan biaya dan tidak 

tercapainya manfaat klinik yang optimal dalam pencegahan maupun pengobatan 

penyakit infeksi serta resistensi bakteri terhadap obat (Mantu et al, 2015). 

Munculnya kuman kuman pathogen yang kebal terhadap satu (antimicrobacterial 

resistence) atau beberapa jenis antibiotika tertentu (multiple drug resistance) 

sangat menyulitkan Proses Pengobatan. Pengobatan atibiotika lini pertama yang 

sudah tidak bermanfaat harus diganti dengan dengan obat-obatan lini kedua atau 

bahkan lini ketiga (APUA, 2011).  

Hasil pengujian aktivitas antibiotik terhadap E. coli menunjukkan bahwa 

seluruh antibiotik menunjukkan sensitivitas terhadap bakteri uji. Aktivitas 

antibakteri dari Chlorampenicol, Amoxicillin dan Tetracyclin hanya pada 
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konsentrasi 0,1 g/mL dan 0,01 g/mL. Ampicillin menunjukkan aktivitas 

antibakteri sampai pada konsentrasi 0.001 g/mL. Aktivitas antibakteri terbaik 

diperoleh dari Ciprofloxacin yang menunjukkan aktivitas antibakteri sampai pada 

konsentrasi 0.00001 g/mL. Secara umum, Ciprofloxacin merupakan antibakteri 

yang paling baik digunakan untuk E. Coli (Sumampouw, 2018). Ciprofloxacin 

bekerja dengan cara memasuki sel dengan cara difusi pasif melalui porins pada 

membran luar bakteri. Secara intraseluler menghambat replikasi DNA bakteri 

dengan cara mengganggu kerja DNA girase (Kemenkes,  2011). 

Berbagai alternatif mulai dikembangkan untuk mencari tanaman alami 

yang sedang diolah menjadi antibiotik alami dari tanaman herbal termasuk 

tanaman obat lokal. Sarang semut adalah tanaman obat yang memiliki kandungan 

flavonoid, tanin, tocopherol (vitamin E) dan mineral (Subroto dan Saputro, 2006). 

efektivitas suatu zat antibakteri dipengaruhi oleh konsentrasi zat tersebut. 

Meningkatnya konsentrasi zat menyebabkan meningkatnya kandungan senyawa 

aktif yang berfungsi sebagai antibakteri, sehingga kemampuannya dalam 

membunuh suatu bakteri juga semakin besar (Roslizawaty et al., 2013). 

Tanin memiliki aktivitas antibakteri. Toksisitas tanin dapat merusak 

membran sel bakteri, senyawa astringen tanin dapat menginduksi pembentukan 

kompleks senyawa ikatan terhadap enzim atau subtrat mikroba dan pembentukan 

suatu kompleks ikatan tanin terhadap ion logam yang dapat menambah daya 

toksisitas tanin itu sendiri (Juliantina et al., 2009). Tanin diduga dapat 

mengkerutkan dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu permeabilitas 

sel itu sendiri, saponin termasuk dalam kelompok antibakteri yang mengganggu 

permeabilitas membran sel mikroba, yang mengakibatkan kerusakan membran sel 

dan menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel mikroba 

yaitu protein, asam nukleat, nukleotida dan lain-lain (Ganiswarna, 1995).  

Mekanisme kerja senyawa flavonoid yaitu menyebabkan koagulasi atau 

penggumpalan protein sel. Protein yang menggumpal mengalami denaturasi 

sehingga tidak berfungsi lagi (Dwijoseputro, 2005). Flavonoid dalam konsentrasi 

tinggi menyebabkan kerusakan membran sel bakteri secara total dan 

mengendapkan protein sel, sedangkan dalam konsentrasi rendah menyebabkan 

kebocoran sel bakteri sehingga keluarnya metabolitmetabolit penting dari sel 
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bakteri (Ningrum et al., 2013).  Flavonoid juga dapat menghambat enzim DNA 

girase bakteri (Cushnie et al., 2005). Enzim DNA girase berperan dalam 

membuka pilinan DNA untuk proses replikasi DNA. Jika enzim DNA girase 

terhambat maka proses replikasi DNA dan transkripsi juga terhambat sehingga 

mengakibatkan kerusakan pada sel bakteri dan akhirnya kematian sel bakteri  

(Hastuti et al.,  2013). 

Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri yaitu dapat menyebabkan 

kebocoran protein dan enzim dari dalam sel (Madduluri et al., 2013).  Saponin 

dapat menjadi anti bakteri karena zat aktif permukaannya mirip detergen, 

akibatnya saponin akan menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan 

merusak permebialitas membran. Rusaknya membran sel ini sangat mengganggu 

kelangsungan hidup bakteri ( Harborn., 2006). Saponin berdifusi melalui 

membran luar dan dinding sel yang rentan kemudian mengikat membran 

sitoplasma sehingga mengganggu dan mengurangi kestabilan membran sel. Hal 

ini menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel yang mengakibatkan kematian 

sel. Agen antimikroba yang mengganggu membran sitoplasma bersifat bakterisida 

(Cavalieri et al., 2005). 

Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri yaitu dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut (Darsana et al., 2012). Mekanisme lain antibakteri alkaloid yaitu 

komponen alkaloid diketahui sebagai interkelator DNA dan menghambat enzim 

topoisomerase sel bakteri (Karou et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 


