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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum masyarakat dunia semakin banyak yang memilih bahan alami 

untuk mengatasi masalah kesehatan. Penggunaan obat tradisional dinilai aman 

dibandingkan obat modern (sintesis), karena memiliki efek samping relatif kecil 

jika digunakan secara tepat. Namun ada pula masyarakat yang secara tidak sadar 

mengkonsumsi obat tradisional dan obat sintesis secara bersamaan, seperti 

contohnya penggunaan antibiotik sintetik, pada kenyataannya juga dikonsumsi 

dengan jamu atau obat herbal lain oleh masyarakat. Berbagai efek penggunaan 

obat sintesis dapat dipengaruhi oleh penggunaan obat dari bahan alam (Tjay dan 

Rahardja, 2007). 

Antibiotik yang lazim diresepkan oleh dokter untuk mengatasi infeksi 

ringan yaitu ampisilin. Ampisilin merupakan antibiotik berspektrum luas, aktif 

terhadap organisme Gram positif dan negatif tertentu, akan tetapi golongan 

penisilin diinaktivasi oleh enzim  penisilinase yang dihasilkan oleh 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (Tjay dan Raharja, 2007).  

Salah satu contoh tanaman yang dimanfaatkan masyarakat sebagai obat 

tradisional adalah pepaya dan bagian tanaman yang digunakan adalah bijinya. Biji 

pepaya mengandung senyawa triterpenoid (Sukadana et al., 2008), tannin, 

flavonoid, alkaloid dan saponin (Okoye, 2011). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Orhue dan Momoh (2013), ekstrak etanol biji pepaya memiliki 

1 



2 

 

 

aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan 

Pseudomonas aeruginosa dengan konsentrasi hambat minimum 28,0 mg/mL. 

Apabila suatu antibiotik sintetik diminum bersamaan dengan obat dari 

bahan alam bisa saja menghasilkan berbagai efek yang berbeda dibandingkan bila 

digunakan secara tunggal. Prasetyo et al., (2013) melaporkan bahwa kombinasi 

antibiotik ampisilin dengan ekstrak etanol daun jambu monyet memiliki daya 

antibakteri bersifat tak sinergis terhadap Escherichia coli sensitif dan 

multiresisten. Penelitian Susanti et al., (2014) melaporkan bahwa kombinasi 

antibiotik ampisilin dengan minyak atsiri kemangi memiliki daya antibakteri 

bersifat antagonis pada bakteri Salmonella typhi. Berdasarkan uraian tersebut, 

penelitian ini akan menguji aktivitas antibakteri ampisilin yang dikombinasikan 

dengan ekstrak etanol biji pepaya terhadap Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian adalah : 

1. Apakah kombinasi ampisilin dan ekstrak etanol biji pepaya (Carica papaya 

L.)  memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan 

Escherichia  coli ? 

2. Apakah ada perbedaan aktivitas antibakteri ampisilin setelah dikombinasikan  

dengan ekstrak etanol biji pepaya (Carica papaya L.) terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui ada atau tidaknya aktivitas antibakteri dari kombinasi ampisilin 

dan ekstrak etanol biji pepaya terhadap Staphylococcus aureus  dan 

Escherichia coli. 

2. Mengetahui perbedaan aktivitas antibakteri ampisilin setelah dikombinasikan 

dengan ekstrak etanol biji pepaya terhadap pertumbuhan Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli. 

 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

profil aktivitas antibakteri ampisilin setelah dikombinasi dengan ekstrak etanol 

biji pepaya terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman pepaya (Carica papaya L.) 

Tanaman pepaya (Gambar 1) merupakan salah satu sumber protein nabati 

dan tanaman ini berasal dari Amerika tropis. Buah pepaya tergolong buah yang 

popular dan digemari hampir seluruh penduduk di dunia. Pepaya merupakan 

tanaman yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia. Negara penghasil 

pepaya antara lain Kosta Rika, Republik Dominika, Puerto Rika, Brazil, India, 

dan Indonesia (Warisno, 2003).  
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Tanaman pepaya merupakan herba menahun dan termasuk semak yang 

berbentuk pohon. Batang tak berkayu, bulat, berongga, bergetah dan terdapat 

bekas pangkal daun. Dapat hidup pada ketinggian tempat 1-1000 meter dari 

permukaan laut dan pada suhu udara 22-26°C (Santoso, 1991). Sunarjono (1987) 

menyatakan bahwa buah pepaya mengandung vitamin A dan C serta rasanya 

manis. Di Eropa dan di negara maju lainnya, pepaya dimakan sebagai buah segar 

atau sari buahnya diminum pagi hari sebelum sarapan dengan maksud 

memperlancar pencernaan. 

Menurut Van Steenis (1997) tanaman pepaya memiliki sistematika sebagai 

berikut :  

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Parietales 

Familia  : Caricaceae 

Genus  : Carica 

Spesies  : Carica papaya L. 

 

Gambar 1. Tanaman Pepaya (Carica papaya L.) ( dokumentasi pribadi ) 
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a. Morfologi Biji Pepaya  

Biji pepaya memiliki warna coklat kehitaman, tidak berbau, dan tidak 

berasa. Bentuknya jorong sampai bundar, memanjang atau bundar memiliki 

panjang kurang lebih 5 sampai 9 mm, garis tengahnya kurang lebih 5 mm. 

Permukaan biji terdapat tonjolan dengan rusuk membujur serta rusuk 

melintang tidak beraturan hampir seperti bentuk mata jala. Bijinya diliputi 

selaput tipis agak mengkilat warna kecoklatan atau coklat muda keabuan dan 

selaput bijinya mudah koyak (Santoso, 1991). 

b. Khasiat  

 Menurut Aravind (2013) masing-masing bagian tanaman pepaya memiliki 

bioaktivitas. Daun pepaya memiliki efek farmakologi sebagai obat demam 

berdarah, menghambat pertumbuhan sel kanker, memiliki aktivitas sebagai 

antimalaria dan antiplasmodial, dan meningkatkan nafsu makan. Buah pepaya 

dapat digunakan sebagai pencahar dan mengatasi gangguan pencernaan. Biji 

pepaya memiliki sifat antibakteri terhadap E. coli, Salmonella dan 

Staphylococcus. Biji pepaya dapat digunakan untuk pengobatan gagal ginjal, 

menghilangkan parasit usus, membantu proses detoksifikasi hati, anticacing, 

dan  antiamuba. Getah tanaman pepaya mengandung papain, simopapain, dan 

alkaloid. Enzim papain, simopapain dan antioksidan yang ditemukan dalam 

pepaya, termasuk vitamin C, vitamin E, dan ß-karoten dapat mengurangi 

keparahan kondisi seperti asma, osteoarthritis, dan rheumatoid arthritis. 

c. Kandungan Senyawa Aktif 

Senyawa aktif dari tanaman ini diantaranya alkaloid, steroid, tanin dan 

minyak atsiri (Warisno, 2003). Minyak biji pepaya yang berwarna kuning 
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diketahui mengandung 71,60 % asam oleat, 15,13 % asam palmitat, 7,68 % 

asam linoleat, 3,60% asam stearat, dan asam-asam lemak lain dalam jumlah 

relatif sedikit atau terbatas. Senyawa yang diduga sebagai antibakteri yaitu 

flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat 

pada tanaman hijau, kecuali alga. Flavonoid yang lazim ditemukan pada 

tumbuhan tingkat tinggi (Angiospermae) adalah flavon dan flavonol dengan 

C-dan O-glikosida, isoflavon C-dan O-glikosida, flavanon C-dan O-glikosida, 

khalkon dengan C-dan O-glikosida, dan dihidrokhalkon, proantosianidin dan 

antosianin, auron O-glikosida, dan dihidroflavonol O-glikosida. Flavonoid 

merupakan senyawa polar maka umumnya flavonoid larut dalam pelarut polar 

seperti etanol, metanol, aseton dan butanol. Flavonoid dengan kepolarannya 

yang rendah paling baik diisolasi dengan merendam bahan karena pada 

pemanasan yang tinggi akan mengakibatkan kerusakan sehingga dapat tersari 

dengan metode maserasi dan menggunakan pelarut etanol 70% yang bersifat 

universal (Markham, 1988). 

Biji pepaya diketahui mengandung senyawa kimia seperti golongan fenol, 

alkaloid, dan saponin. Biji pepaya juga mempunyai daya antiseptik terhadap 

bakteri penyebab diare, yaitu Escherichia coli dan Vibrio cholera (Warisno, 

2003). Biji pepaya juga merupakan sumber saponin yang cukup baik dan 

mempunyai sifat antimikrobia (Santoso, 1991).  

2. Staphylococcus aureus 

  Staphylococcus aureus dapat dibedakan dengan spesies Staphylococcus 

lain dari deoksiribonuklease, hasil positif tes koagulase, fermentasi manitol, dan 

pigmentasi keemasan koloninya (Gambar 2). Bakteri tersebut dapat hidup dalam 
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lingkungan aerob maupun anaerob, dan sebagian besar mampu memfermentasi 

manitol dalam keadaan anaerob (Jawetz et al., 2005). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif, berbentuk bola 

atau kokus, berkelompok tidak teratur, diameter 0,8 - 1,0 μm, tidak membentuk 

spora, tidak bergerak, dan bakteri ini tumbuh cepat pada suhu 37oC. Koloni pada 

pembenihan padat berbentuk bulat halus, menonjol dan berkilau. Bakteri ini 

terdapat pada kulit, selaput lendir, bisul dan luka, serta dapat menimbulkan 

penyakit melalui kemampuannya berkembang biak dan menyebar luas dalam 

jaringan (Jawetz et al., 2005). Bakteri ini mengandung polisakarida antigenik dan 

protein serta substansi penting lainnya di dalam struktur dinding sel. 

Peptidoglikan, polimer polisakarida yang mengandung subunit-subunit yang 

terangkai, merupakan eksoskelet yang kaku pada dinding sel (Jawetz et al., 2008). 

  Bakteri Staphylococcus aureus merupakan patogen bagi manusia dan 

dapat menyebabkan penyakit apabila keadaan abnormal. Penyakit yang 

disebabkan oleh S. aureus dalam keadaan abnormal adalah diare, infeksi folikel 

atau akar rambut dan kelenjar keringat, infeksi luka, meningitis, serta pneumonia 

(Entjang, 2003). 

 

Gambar 2. Staphylococcus aureus (Salle, 1961) 
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Klasifikasi Staphylococcus aureus menurut Salle (1961) adalah : 

 Kingdom   : Bacteria 

   Divisi   : Firmicutes  

   Kelas   : Bacilli 

   Ordo    : Bacillales 

   Famili   : Staphylococcaceae 

   Genus   : Staphylococcus 

   Spesies   : Staphylococcus aureus 

3. Escherichia coli 

  Escherichia coli dan sebagian besar bakteri enterik lain membentuk koloni 

bulat, cembung serta lembut dengan tepi yang berbeda (Gambar 3). Escherichia 

coli berperan penting dalam sintesis vitamin K, konversi pigmen–pigmen empedu, 

asam-asam empedu dan penyerapan zat-zat makanan. Bakteri ini merupakan 

penyebab paling banyak infeksi saluran kemih. Pada infeksi saluran kencing dapat 

terjadi bakteremia dengan tanda klinis adanya sepsis. Selain itu,  Escherichia coli 

dapat juga menyebabkan diare, terutama pada bayi (Irianto, 2013). 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif bersifat anaerob 

fakultatif dan tidak dapat membentuk spora. Bakteri ini dapat hidup pada berbagai 

substrat dengan melakukan fermentasi anaerobik menghasilkan asam laktat, 

suksinat, asetat, etanol, dan karbondioksida (Jawetz et al., 2001). 

 

Gambar 3. Escherichia coli (Jawetz et al, 2005) 
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Klasifikasi Escherichia coli menurut Jawetz et al., (2005) sebagai berikut: 

Kingdom  : Prokaryotae 

Divisi   : Gracilicutes 

Klass   : Scotobacteria 

Ordo   : Eubacteriales 

Famili   : Enterobacteriaceae 

Genus   : Escherichia 

Spesies  : Escherichia coli  

4. Ampisilin 

Ampisilin adalah asam organik yang terdiri dari satu inti siklik dengan 

satu rantai samping. Inti siklik terdiri dari cincin tiazolidin dan cincin betalaktam, 

sedangkan rantai sampingnya merupakan gugus amino bebas yang mengikat satu 

atom H (Ganiswara, 2009).  

Ampisilin banyak digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi saluran 

pernafasan, saluran cerna dan saluran kemih (Tjay dan Raharja, 2007). Ampisilin 

bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat satu 

atau lebih pada ikatan penisilin-protein (PBPs), sehingga menyebabkan 

penghambatan pada tahap akhir transpeptidase sintesis peptidoglikan dalam 

dinding sel bakteri, akibatnya biosintesis dinding sel terhambat dan sel bakteri 

menjadi pecah (lisis). Staphylococcus aureus dapat menjadi resisten terhadap 

ampisilin karena memproduksi beta laktamase yang dapat memecah cincin beta 

laktam sehingga ampisilin menjadi tidak aktif. Beta laktamase disekresi ke cairan 
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ekstraseluler oleh bakteri Gram positif (Siswandono dan Bambang, 2000). 

Struktur ampisilin dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Struktur kimia ampisilin (Wilson dan Gisvold, 2012) 

Ampisilin berbentuk anhidrat atau trihidrat mengandung tidak kurang dari 

900 μg tiap milligram  C16H19N3O4S dihitung terhadap zat anhidrat. Secara 

komersial sediaan ampisilin tersedia dalam bentuk trihidrat untuk sediaan oral dan 

garam natrium untuk sediaan injeksi. Potensi ampisilin trihidrat dan natrium 

penisilin dihitung berdasarkan basis anhidrat. Ampisilin trihidrat berwarna putih, 

praktis tidak berbau, serbuk kristal dan larut dalam air (Wilson dan Gisvold, 

2012). 

5. Metode Difusi 

Metode penetapan potensi antibiotik secara difusi memiliki dua pengertian 

yaitu zona radikal dan irradikal. Zona radikal adalah zona di sekitar sumuran yang 

sama sekali tidak terlihat adanya pertumbuhan bakteri. Potensi zat aktif dapat 

diketahui dengan mengukur zona bening tersebut. Zona irradikal adalah zona di 

sekitar sumuran yang pertumbuhan bakterinya dihambat oleh bahan antibakteri 

tetapi tidak dimatikan. Kemampuan suatu antimikroba ditentukan oleh luas 

hambatan pertumbuhan yang terjadi, adanya zona dimana tidak terjadi 

pertumbuhan, yang menyatakan mikroba sensitif terhadap antimikroba (Lay dan 

Hastowo, 1992). 
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Metode cakram kertas merupakan cara yang paling sering digunakan 

untuk menentukan kepekaan kuman terhadap berbagai macam obat-obatan. Pada 

cara ini, digunakan cakram kertas saring (paper disk) yang berfungsi sebagai 

tempat menampung zat antimikroba. Kertas saring tersebut diletakkan pada 

lempeng agar yang telah diinokulasi mikroba uji, kemudian diinkubasi pada 

waktu tertentu dan suhu tertentu, sesuai dengan kondisi optimum dari mikroba uji. 

Hasil yang didapat bisa diamati setelah inkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 

37
o
C. Pengamatan yang diperoleh berupa ada atau tidaknya daerah bening yang 

terbentuk di sekeliling kertas cakram yang menunjukkan zona hambat pada 

pertumbuhan bakteri (Pelczar dan Chan, 1988). 

Metode cakram kertas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya 

adalah mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus, dan relatif murah. 

Kelemahannya adalah ukuran zona bening yang terbentuk tergantung kondisi 

inkubasi, inokulum, predifusi dan preinkubasi serta ketebalan medium. Selain itu, 

metode cakram kertas tidak dapat diaplikasikan pada mikroorganisme yang 

pertumbuhannya lambat dan mikroorganisme yang bersifat anaerob obligat 

(Bonang dan Koeswardoyo, 1982). 

 

F. LANDASAN TEORI 

Tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional adalah pepaya 

(Carica papaya L.). Selain mengandung asam-asam lemak, biji pepaya diketahui 

mengandung senyawa lain seperti golongan fenol, alkaloid, flavonoid, tannin, 

glikosida glukotropaelin dan saponin (Okoye, 2011). Biji pepaya memiliki 

kandungan senyawa karpain (alkaloid) dan ekstrak etanol biji buah pepaya 

memiliki aktivitas sebagai antibakteri (Mulyono, 2013). Penelitian yang dilakukan 
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Martiasih (2014) menunjukkan bahwa biji pepaya yang efektif menghambat 

bakteri Escherichia coli adalah biji pada umur buah pepaya 5 bulan. Penelitian 

Sukadana et al., (2008) menunjukkan bahwa ekstrak biji pepaya lebih kuat dalam 

menghambat Escherichia coli dibandingkan Staphylococcus aureus. Aktivitas 

antibakteri isolat triterpenoid pada konsentrasi 1000 ppm menghasilkan diameter 

daerah hambat sebesar 10 mm pada E. coli dan 7 mm pada S. aureus. 

Penelitian Okoye (2011) menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji pepaya 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella typhi, dan Escherichia coli. Penelitian Prasetyo et al., 

(2013) melaporkan bahwa kombinasi antibiotik ampisilin dengan ekstrak etanol 

daun jambu monyet memiliki daya antibakteri bersifat tak sinergis terhadap 

Escherichia coli sensitif dan multiresisten. Penelitian Susanti et al.,(2014) 

melaporkan bahwa kombinasi antibiotik ampisilin dengan minyak atsiri kemangi 

memiliki daya antibakteri bersifat antagonis pada bakteri Salmonella typhi. 

 

A. HIPOTESIS 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Kombinasi ampisilin dan ekstrak etanol biji pepaya memiliki aktivitas  

antibakteri pada Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

2. Terdapat perbedaan aktivitas antibakteri ampisilin setelah dikombinasikan 

dengan ekstrak etanol biji pepaya terhadap pertumbuhan S. aureus dan E. coli.  

 

 


