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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

Fraksi etil asetat daun Sirih Hijau memiliki aktivitas antibakteri 

Hasil penelitian Rajesbabu (2011) 

fraksi etil asetat Piper betle 

menghasilkan hambatan tertinggi 

pada S. aureus dengan diameter zona 

hambat sebesar 30 µl 

Pengobatan Modern 

Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak daun sirih hijau 

Fraksi etil asetat mengandung senyawa flavonoid 

dan tanin ( Reveny J, 2011), fenolik dan tanin 

(Sukriani 2016), flavonoid dan alkaloid (Iis S, 2011) 

Etil Asetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Etanol n-heksan 

Pengobatan Tradisional 

Piper betel L. 
Amoksisilin 

Penghambatan sintesis dinding 

sel menyebabkan hilangnya 

tekanan osmotik sehingga 

menyebabkan sel menjadi 

lisis. 

Bakteri Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit infeksi 

Flavoniod Fenol Tanin Alkaloid 

Kematian sel pada bakteri S. aureus 

Menghambat 

permeabilitas dari 

membran sel dengan 

cara membentuk 

senyawa kompleks  

dengan protein sel 

menyebabkan 

rusaknya sel (Hendra 

R, 2011).   

Mengganggu 

penyusun 

peptidoglikan 

sehingga lapisan 

dinding sel tidak 

terbentuk sempurna 

dan mengakibatkan 

lisis sel dan 

kematian sel 

(Darsana, 2012). 

Menghambat enzim 

revers transkriptase 

dan DNA 

topoisomerase yang 

menyebabkan sel 

bakteri tidak akan 

terbentuk (Nuria, 

2009). 

Melakukan 

terjadinya 

denaturasi protein 

sel. Terganggunya 

permeabilitas dari 

dinding sel dan 

membran sitoplasma 

akan terjadi lisisis 

(Palczar, 1988) 

-------  = Variabel yang tidak diteliti 

 = Variabel yang diteliti 
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Penyakit infeksi merupakan salah satu penyebab utama masalah kesehatan 

di seluruh dunia. Pada negara beriklim tropis seperti Indonesia, penelitian pada 

bidang kesehatan menunjukkan banyak terdapat penyakit infeksi seperti pada 

saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang banyak disebabkan bakteri Gram 

positif salah satunya Staphylococcus aureus (Salim, 2016; Indang et al.,2013). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen yang paling banyak menyerang 

manusia. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang hidup sebagai 

saprofit di dalam saluran membran tubuh manusia, permukaan kulit, kelenjar 

keringat, dan saluran usus ( Nurwahdaniati, 2014 ). 

 Penyakit infeksi pada umumnya dapat diobati dengan menggunakan 

antibiotik. Antibiotik atau yang disebut juga dengan antimikroba merupakan obat 

yang sudah digunakan sekitar 70 tahun untuk mengobati berbagai penyakit yang 

disebabkan infeksi bakteri, namun seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. 

Tanpa penggunan yang efektif dari antibiotik tersebut, prosedur medis standar 

akan gagal dan menjadi sangat beresiko (Indang et al., 2013).  

 Pada pengobatan secara modern infeksi akibat S.aureus dapat diterapi 

dengan menggunakan antibiotik Amoksisilin. Amoksisilin merupakan antibiotik 

turunan penisilin yang mempunyai cincin β-laktam dan digunakan sebagai 

antibakteri (Cindy et al., 2018). Amoksisilin banyak dimanfaatkan untuk 

mengatasi berbagai penyakit infeksi yang ditimbulkan karena beberapa bakteri 

gram negatif antara lain E. coli, Salmonella, Haemophilus Influenza, Proteus 

Mirabilis. Selain itu dapat juga digunakan untuk mengatasi beberapa infeksi yang 

disebabkan karena gram positif seperti enterococci, Staphylococcus, 

Streptococcus pneumoniae,litseria (Siswandono, 2000). Mekanisme kerja dari 

amoksisilin yaitu mencegah terjadinya ikatan dari peptidoglikan pada tahap 

terakhir sintesis dinding sel, yakni dengan cara melakukan penghambatan 

terhadap protein yang mengikat penisilin. Protein tersebut adalah enzim yang 

berada dalam membran plasma pada bakteri yang pada normalnya akan terlibat 

dalam penambahan terhadap asam amino yang saling terikat dengan peptidoglikan 

pada dinding sel bakteri, dan menghambat adanya aktivitas dari enzim 

transpeptidase yang mengakibatkan sel bakteri rusak dan mengalami lisis bakteri 

(Pratiwi, 2008).  
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  Peningkatan kasus resistensi antibiotik membuat masyarakat beralih 

mencari alternatif pengobatan yang lebih aman yaitu menggunakan tanaman yang 

berkhasiat sebagai obat (Masyhud, 2010). Salah satu tanaman yang selama ini 

dikenal memiliki manfaat sebagai antibiotik atau antibakteri adalah daun sirih 

hijau (Piper betle L.). Secara tradisional daun sirih dikenal bermanfaat sebagai 

pengobatan berbagai penyakit seperti bau mulut, bisul dan abses, konjungtivitis, 

sembelit, sakit kepala, gatal, mastitis, mastoiditis, keputihan, otore, 

pembengkakan gusi, rematik, luka dan cedera (Agarwal, 2012). Daun sirih juga 

diketahui mempunyai aktivitas  antibakteri pada berbagai macam bakteri dengan 

spektrum luas diantaranya yaitu  Streptococcus pyrogen, Staphylococcus aureus, 

Proteus vulgaris, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, selain itu  ekstrak daun sirih 

juga mempunyai aktivitas bakterisida dalam melawan bakteri patogenik pada 

saluran kencing seperti Enterocococcus faecalis, C.koseri, C.fruendi, Klebsiella 

pnemoniae (Agarwal, 2012). 

 Khasiat ekstrak Piper betle L. sebagai antibakteri telah dibuktikan oleh 

Reveny J (2011) dan menunjukkan bahwa ekstrak Piper betle L. fraksi etil asetat 

dapat membunuh pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada ekstrak Piper 

betle L. dengan konsentrasi 15 %, 20%, 25% dan 50% dengan diameter hambat 

secara urut yaitu 17,8 mm; 18,4 mm; 18,9 mm; dan 19,6 mm.  Hasil dari penelitan 

lain yang dilakukan oleh Rajeshbabu et al (2011) menunjukkan bahwa ektrak etil 

asetat Piper betle L. yang diuji dengan menggunakan metode difusi disk, dapat 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus ekstrak Piper betle L. dengan 

konsentrasi 20 µl, 25 µl, 30 µl  dengan diameter hambat secara urut yaitu 9 mm, 

12 mm, 14 mm. 

  Hasil skrining fitokimia dan KLT pada penelitian yang dilakukan oleh 

Julia R (2011) terkait daya antibakteri pada fraksi etil asetat daun sirih 

menununjukkan bahwa pada tanaman tersebut terdapat senyawa flavonoid dan 

tanin. Kemudian hasil skrining fitokimia yang dilakukan oleh Sukriani (2016) 

menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun sirih hijau mengandung senyawa 

mengandung tanin dan fenolik. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Iis 

S (2011) terhadap ekstrak daun sirih menunjukkan bahwa dalam tanaman tersebut 

positif terdapat senyawa flavonoid dan alkaloid. 
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 Mekanisme kerja flavonoid dalam membunuh bakteri dikategorikan 

kedalam 3 mekanisme utama yaitu menghambat asam nukleat, menghambat 

metabolisme energi, dan menghambat fungsi membran sel (Hendra R, 2011). 

Mekanisme kerja dari tanin yaitu menghambat enzim revers transkriptase dan 

DNA topoisomerase yang menyebabkan sel bakteri tidak akan terbentuk (Nuria, 

2009). Tanin juga dapat menghambat pembentukan dinding peptidoglikan 

sehingga pembentukan dinding sel tidak sempurna. Hal tersebut akhirnya kan 

menyebabkan sel menjadi lisis karena adanya tekanan osmotik atau fisik sehingga 

sel bakteri akan mati (Sari, 2011). Selanjutnya untuk mekanisme kerja dari 

alkaloid yaitu dengan cara mengganggu penyusun dari peptidoglikan pada bakteri 

yang menyebabkan lapisan dari dinding sel tidak akan terbentuk secara sempurna 

dan mengakibatkan lisis sel dan kematian sel (Darsana, 2012). Kemudian 

mekanisme kerja pada Fenol sebagai antibakteri yaitu dengan mengganggu 

permeabilitas dari dinding sel dan membran sitoplasma akan mengakibatkan 

makromolekul serta ion dalam sel tidak seimbang yang akhirnya akan terjadi lisis 

pada bakteri (Palczar, 1988).  

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan 

kandungan senyawa dan manfaat daun sirih terhadap berbagai macam bakteri 

sehingga dalam penelitian ini akan di uji lebih spesifik terkait dengan senyawa 

yang terkandung dalam daun Sirih Hijau terhadap  adanya aktivitas antibakteri 

dengan cara fraksinasi dimana daun Sirh Hijau akan diekstraksi dengan 

menggunakan pelarut mulai dari non polar (n-heksan), semi polar (Etil Asetat), 

sampai pelarut yang polar (Etanol). Pada penelitian ini akan diambil fraksi Etil 

Asetat untuk menguji senyawa yang terkandung dalam daun Sirih Hijau yang 

akan diujikan terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro dengan 

menggunakan metode difusi cakram kemudian diukur zona hambat (berwarna 

bening) disekitar cakram sebagai ukuran kekuatan daun Sirih Hijau dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Dengan adanya 

penelitian tersebut diharapkan bahwa senyawa-senyawa yang terdapat dalam 

ekstrak daun sirih terbukti dapat menyebabkan kematian sel terutama pada bakteri 

yang akan diuji yaitu S.aureus.  

 


