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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Bagan Kerangka Konseptual  

 

Flavonoid  

dapat merusak 

permeabilitas 

dinding sel 

bakteri, 

mikrosom dan 

lisosom(Sulistiya

ni, dkk., 2016) 

Terpenoid  

bereaksi dengan porin 

(proteintransmembran

) pada membran luar 

dinding sel bakteri, 

membentuk ikatan 

polimer kuat sehingga 

terjadi kerusakan 

porin(Cowan,1999) 

Polifenol 

Dapat Menembus 

dan merusak 

dinding sel 

bakteri dan 

mengendapkan 

protein sel 

bakteri (Rosidah 

dkk, 2014) 

Dapat menyebabkan kematian sel pada Escherichia coli 

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa etanol sebagai pelarutpolar 

dapat menarik senyawa flavonoid, terpenoid, dan polifenol (Syultonil, 

2017). 

Etanol Etil-

asetat 

N-

heksan 

Infeksi 

Escherichia coli  

Pengobatan Moderen Pengobatan 

Tradisional 

Kloramfenikol 

mencegah sintesis protein dengan 

berikatan pada subunit ribosom 50S. 

(Kemenkes,2011) 

 

Kulit buah Citrus reticulata 

KHM terhadap bakteri E. coli = 

3µl/ml zona hambat sebesar 12 

mm 

Dilakukan Penelitian: 

Tidak Dilakukan:  
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang banyak diderita masyarakat 

Indonesia sejak dulu, diantaranya adalah infeksi usus (diare) (Aulia, 2004). Di 

negara Indonesia, diare merupakan masalah kesehatan masyarakat karena 

morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi. Survei morbiditas yang 

dilakukan oleh Subdit diare Departemen Kesehatan dari tahun 2000 s/d 2010 

terlihat kecenderungan insidennaik. Pada tahun 2000 penyakit diare 301/ 1000 

penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374 /1000 penduduk, tahun 2006 naik 

menjadi 423 /1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk. Diare 

merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme meliputi 

bakteri, virus, parasit, protozoa, dan penularannya secara fekal-oral (Kemenkes 

RI, 2011). 

Escherichia coli adalah bakteri gram negative berbentuk batang dalam 

sel tunggal atau berpasangan, merupakan anggota famili Enterobacteriacea dan 

flora normal intestinal yang mempunyai kontribusi pada fungsi normal intestine 

dan nutrisi tetapi bakteri ini akan menjadi pathogen bila mencapai jaringan di luar 

jaringan intestinal (Hera, 2004). 

Meluasnya resistensi mikroba terhadap obat-obatan yang ada,mendorong 

pentingnya penggalian sumber antimikroba dari bahan alam. Tanaman obat 

diketahui potensial untuk dapat dikembangkan lebih lanjut pada penyakit infeksi, 

namun masih banyak yang belum dibuktikan aktivitasnya secara ilmiah (Hertiani, 

T dkk, 2003).Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri dan 

fungi, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman 

(Ganiswarna,1995). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Ronal dkk 

(2015) mengatakan bahwa diameter daya hambat dari bakteri E coli terhadap 

antibiotik kloramfenikol 30µg sebesar 20mm yang di kategorikan sensitif. 

Kloramfenikol merupakan antibiotik bakteriostatik spectrum luas yang aktif 

terhadap bakteri gram positif dan negatif baik anaerob maupun aerob (Taufiq, 

2015).   

Indonesia mempunyai sumber daya alam hayati yang sangat banyak dan 

beragam yang sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Diantara 

keanekaragaman hayati itu terdapat tanaman penghasil minyak atsiri yang sampai 
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sekarang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia menghasilkan 

40–50 jenis tanaman penghasil minyak atsiri dari 80 jenis minyak atsiri yang 

diperdagangkan di dunia dan baru sebagian dari jenis minyak atsiri tersebut yang 

memasuki pasar dunia, diantaranya nilam, sereh wangi, gaharu, cengkeh, melati, 

kenanga, kayu putih, cendana, dan akar wangi (Biro Pusat Statistik, 2006).   

Citrus reticulata merupakan salah satu tanaman yang mempunyai banyak 

manfaat untuk kesehatan, bagian kulit dari buah Citrus reticulata dipercaya dapat 

digunakan sebagai, antioksidan, antijamur, antiinflamasi, antikangker, analgesik, 

antidepresan dan antimikroba (Sidana, 2013). Dimana sebelumnya telah dilakukan 

penelitian terhadap Citrus reticulata untuk melihat kandungan serta khasiat 

sebagai antibakteri. kandungan flavonoid atau lebih khususnya flavanol yang 

terdapat pada kulit buah Citrus reticulata merupakan aglikon rutin glikosida. 

flavonoid dikenal karena kemampuanya untuk meningkatkan efek asam askorbat. 

Flavonoid bisa melindungi sistem vascular dengan cara memperkuat merawat dan 

memperbaiki kapiler. flavonoid memiliki kemampuan inheren yang kuat untuk 

memodifikasi reaksi tubuh terhadap allergen antimikroba, fungsi biologi dari 

flavonoid juga termasuk tindakan melawan alergi (Okwu, 2008). 

Untuk menarik senyawa-senyawa tersebut berdasarkan tingkat 

kepolarannya maka dilakukan ekstraksi bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil 

asetat, dan etanol. Pada fraksi etanol  akan diuji aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Escherichia coli  dengan menggunakan metode difusi cakram, dimana 

etanol merupakan pelarut polar dan dapat menarik 3 senyawa yaitu polifenol, 

terpenoid dan flavonoid (Syultonil, 2107). 

 


