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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 : Dilakukan 

 : Tidak dilakukan 

n-heksan EtiljAsetat

 

Etanol 

Menyebabkan kematian sel pada bakteri Shigella dysenteriae 

Shigellae dysenteriae 

 

Infeksi 

Dengan obat modern Secara Alami 

Dengan Ciprofloxacin  
Dengan adanya penelitian sebelumnya (Astuti et 

al.,2014) yakni kandung dari bawang dayak 

dapat menghambat dari pertumbuhan bakteri 

Shigellae dysenteriae menjadi bakteri baru. 

Metabolit  yang terkandung:  Alkaliod, Flavonoid, Saponin, Fenolik 
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3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual 

 Penyakit infeksi merupakan penyakit yang paling bnyak diderita oleh 

penduduk di negara berkembang yang mempengaruhi morbiditas masyarakat 

(WHO, 2012). 

Bakteri dapat diklasifikasikan menjadi bakteri gram negatif  dan bakteri gram 

negatif  dengan tes pewarnaan menggunakan metil violet (Chan et al., 2007).  

Shigella dysenteriae merupakan bakteri gram negatif  dengan golongan 

Enterobacteriaceae yang menyebabkan penyakit disentri dengan menimbulkan 

luka dan menyebabkantukak terbatas di kolon, dtandai dengan gejala khas yakni 

sakit diperut yang disertai dengan tinja berdarah dan lender. 

Pengobatan infeksi saat ini masih bergantung pada obat-obat antibiotik sintesis, 

dimana obat sintesis memiliki kelemahan yakni dengan penggunaan antibiotik 

yang berlebihan dapat mengakibatkan resistensi dan juga bahan baku obat sintesis 

yang mahal oleh karena itu untuk mengurangi konsumsi antibiotik sintesis 

dibutuhkan penggunaan alternatif yaitu dengan mengkonsumsi antibiotik alamai 

yakni antibiotik yang bersumber dari tumbuhan untuk menghambat atau 

membunuh bakteri. 

Indonesia merupkan negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah 

yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang diserita oleh masyarakat 

sesuai dengan turun temurun oleh nenek moyang yang digunakan untuk mengatasi 

infeksi oleh suatu mikroorganisme yang telah resistensi terhadap obat sintesis 

(Akbar et al., 2016). 

Dimasyarakat lokal umbi bawang Dayak merupakan tanaman obat yang 

memiliki fungsi sebagai antikanker usus, payudara, antidiabetes, antihipertensi, 

antikolesterol, dan masih banyak lagi (Galingging, 2009). Berdasarkan penelitian 

umbi Eleutheriae palmifolia memiliki aktivitas sebagai antibakteri hal ini dapat 

diketahui dari proses ekstraksi umbi Eleutheriae palmifolia dengan beberapa 

pelarut, tetapi pada ektraksi denngan menggunakan pelarut etanol didapat 

kandungan senyawa yang lebih banyak. Senyawa yang tertarik adalah senyawa 

seperti Flavonoid, Alkaloid, saponin dan Fenolik. Flavonoid merupakan 

merupakan golongan senyawa fenol yang mampu mengikat protein, sehingga 

dapat mengganggu proses metabolism sel bakteri. Senyawa saponin dapat bersifat 
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antibakteri dengan merusak membran sel. Karena memiliki struktur seperti 

detergen, sehingga saponin akan menurunkan tegangan permukaan dinding sel 

dan merusak permeabilitas membran sel. Jika fungsi membran sel dirusak maka 

akan mengakibatkan kematian sel (Monalisa et al.,2011) 

Golongan fenol mampu merusak membran sel, menginaktifkan enzim dan 

mendenaturasi protein sehingga dinding sel mengalami kerusakan karena 

penurunan permeabilitas. Perubahan permeabilitas membran sitoplasma 

memungkinkan terganggunya transportasi ion-ion organik yang penting ke dalam 

sel sehingga berakibat terhambatnya pertumbuhan bahkan hingga kematian sel 

(Damayanti et al., 2014). 

Untuk mengetahui aktivitas zona hambat antibakteri dari fraksinasi etanol umbi 

Eleutheriae palmifolia maka perlu dilakukan penelitian kembali terhadap bakteri 

Shigellae dysenteriae dengan menggunakan metode difusi cakram. 

 


