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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

Ekstrak Etanol Buah Takokak

Alkaloid

Menghentikan 
impuls sel saraf

Paralisis 
pada 

cacing

Flavonoid

Menurunkan 
sintesis dan 

produksi 
nitrogen 

monoksida

Oksigen 
pada tubuh 

cacing 
terganggu

Paralisis 
pada 

cacing

Saponin

Perubahan 
permeabilitas 
membran dan 
formasi pori-

pori

Terjadinya 
vakuolisasi 

dan 
disintegrasi 
tegumen. 

Tanin

Berikatan 
dengan protein 

traktus 
gastrointestinal 
dan glikoprotein 

kutikula

Gangguan 
metabolisme 
pencernaan 

dan kerusakan 
kutikula

Terpenoid

Meningkatkan 
depolarisasi 

pada otot 
cacing dan 

impuls saraf 
yang 

berlebihan

Kelumpuhan 
cacing 

Cacing mati

Keterangan: 

=  tidak diteliti 

=  diteliti 



16 
 

Uraian   

Ekstrak etanol buah takokak (Solanum torvum) mengandung beberapa 

metabolit sekunder, yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan terpenoid. 

Metabolit sekunder tersebut bekerja pada tubuh cacing dengan mekanisme yang 

bervariasi sehingga menyebabkan kematian pada cacing. Alkaloid bekerja pada 

aktivitas sistem saraf pusat cacing dengan menghentikan impuls sel saraf pada 

cacing sehingga menyebabkan terjadinya paralisis pada cacing (Badarina et al., 

2017). Flavonoid bekerja dengan menurunkan sintesis dan produksi nitrogen 

monoksida sehingga mengganggu kadar oksigen dalam tubuh cacing dan 

mengakibatkan terjadinya paralisis pada cacing (Chetia & Das, 2017). Saponin 

menyebabkan perubahan pada permeabilitas membran dan formasi pori-pori 

cacing. Zat tersebut akan berpengaruh pada permeabilitas membran sel cacing, 

sehingga mengakibatkan terjadinya vakuolisasi dan disintegrasi tegumen. Tanin 

berikatan dengan protein bebas yang berada pada traktus gastrointestinal cacing 

yang akan mengganggu metabolisme pencernaan cacing. Tanin juga berikatan 

pada glikoprotein yang terdapat pada kutikula cacing yang menyebabkan 

kerusakan pada cacing (Badarina et al., 2017). Terpenoid bekerja dengan 

meningkatkan depolarisasi pada otot cacing dan impuls saraf berlebih, sehingga 

mengakibatkan kelumpuhan cacing (Haryatmi dkk., 2017). Beberapa bahan 

metabolit tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kematian pada cacing. 

Pada penelitian ini digunakan pelarut etanol. Etanol merupakan pelarut yang 

bersifat universal, yaitu dapat melarutkan baik senyawa polar maupun senyawa 

nonpolar. Penggunaan etanol sebagai pelarut biasanya dicampur dengan pelarut 
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lain, terutama dengan air. Dengan sifat tersebut etanol hampir dapat melarutkan 

semua produk metabolit sekunder (Waworuntu dkk., 2018).  

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H0 : Tiap konsentrasi ekstrak etanol buah takokak (Solanum torvum) tidak 

memiliki perbedaan efek terhadap mortalitas cacing Ascaris suum secara in 

vitro. 

H1 : Tiap konsentrasi ekstrak etanol buah takokak (Solanum torvum) memiliki 

perbedaan efek terhadap mortalitas cacing Ascaris suum secara in vitro. 


