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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen 

(Darmadi, 2008). Selain disebabkan oleh virus, bakteri juga tidak kalah 

pentingnya sebagai penyebab penyakit infeksi. Depkes (2010) menyebutkan, 

Indonesia memiliki angka kejadian yang tinggi untuk infeksi saluran pencernaan. 

Diare yang disebabkan infeksi Escherichia coli merupakan penyakit yang 

morbiditasnya cukup tinggi di Indonesia. Menurut data WHO (2006), prevalensi 

infeksi karena Escherichia coli sangat tinggi di negara berkembang dengan 

perkiraan angka kejadian lebih dari 100 kasus per 100.000 penduduk. Selain itu, 

demam tifoid yang merupakan infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh 

Salmonella typhi juga harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, 

karena sifatnya yang endemis dan mengancam kesehatan masyarakat. Kepmenkes 

(2006) menyebutkan, hasil telaahan kasus di rumah sakit besar di Indonesia 

menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus tifoid dari tahun 

ke tahun dengan rata-rata kesakitan 500/100.000 penduduk dan kematian 

diperkirakan sekitar 0,6-5%. 

Penyakit yang disebabkan oleh infeksi ini umumnya diatasi dengan 

menggunakan antibiotik. Penggunaan berbagai macam antibiotik untuk 

menyembuhkan penyakit infeksi sekaligus meminimumkan terjadinya penularan 

penyakit infeksi, diharapkan dapat memutus penyebaran infeksi. Namun, 
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penggunaan antibiotik secara berkesinambungan dapat menyebabkan efek 

samping bagi penggunanya, diantaranya resistensi antibiotik dan perubahan flora 

normal tubuh (Lecas, 2010), sehingga penggunaan obat-obatan berbahan baku 

herbal lebih disarankan. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat 

herbal adalah pepaya. Pepaya (Carica papaya L.) telah lama digunakan sebagai 

obat-obatan (Suharmiati dan Handayani, 2007). 

Bagian tanaman pepaya yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional 

adalah biji buah pepaya (Carica papaya L.). Secara tradisional biji pepaya dapat 

dimanfaatkan sebagai obat cacing gelang, gangguan pencernaan, diare, penyakit 

kulit, kontrasepsi pria, bahan baku obat masuk angin dan sebagai sumber untuk 

mendapatkan minyak dengan kandungan asam-asam lemak tertentu (Warisno, 

2003). Menurut penelitian Taufiq dkk., (2015), ekstrak etanol biji buah pepaya 

(Carica papaya L.) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia 

coli dan Salmonella typhi. Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif yang 

memiliki sejumlah toksin dengan serotype tertentu yang dapat menimbulkan 

penyakit melalui mekanisme yang berbeda (Irianto, 2014). Salmonella typhi  

merupakan bakteri batang gram negatif dan tidak membentuk spora, serta 

memiliki kapsul, bersifat fakultatif, dan sering disebut sebagai  facultative intra - 

cellular parasites (Dzen, 2003). 

Menurut penelitian Sukadana et al., (2008), ekstrak n-heksan biji pepaya 

mengandung senyawa golongan triterpenoid yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli (10 mm). Di dalam biji pepaya yang 

berwarna putih mengandung senyawa triterpenoid aldehida yang mempunyai 
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potensi sebagai antibakteri pada konsentrasi 1.000 ppm terhadap bakteri uji 

Escherichia coli. Namun, penggunaan pelarut n-Heksan dalam skala besar 

memiliki resiko toksisitas yang tinggi.  

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri fraksi n-heksan ekstrak etanol biji pepaya (Carica papaya L.) 

terhadap bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimanakah aktivitas antibakteri fraksi n-heksan ekstrak etanol biji pepaya 

(Carica papaya L.) terhadap Escherichia coli dan Salmonella typhi. 

2. Golongan senyawa apa yang terkandung di dalam fraksi n-heksan ekstrak 

etanol biji pepaya (Carica papaya L.). 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri fraksi n-heksan ekstrak etanol biji pepaya 

(Carica papaya L.) terhadap Escherichia coli dan Salmonella typhi. 

2. Mengetahui golongan senyawa yang terkandung di dalam fraksi n-heksan 

ekstrak etanol biji pepaya (Carica papaya L. ). 

D. Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi tentang kemampuan tanaman obat tradisional 

khususnya fraksi n-heksan ekstrak etanol biji papaya (Carica papaya L.) 

mengenai aktivitasnya terhadap bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman pepaya (Carica papaya L.) 

a. Sistematika 

Tanaman pepaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisio   : Spermatophyte 

Sub Divisio  : Angiospermae 

Class   : Dicotyledonae 

Ordo   : Cistales 

Familia   : Caricaceae 

Genus   : Carica 

Species   : Carica papaya L. (Steenis Van, 2002) 

b. Nama Lain 

Pepaya disebut juga gedang (Sunda), kates (Jawa), peute, betik, 

ralempaya, punti kayu (Sumatra), pisang malaka, bandas, manjan 

(Kalimantan), kalujawa (Kalimantan) serta kapalaya kaliki dan uti jawa 

(Sulawesi). Selain itu papaya juga mempunyai nama asing yaitu : papaw 

tree, papaya, papayer, melonenbaum, fan mu gua (Muhlisah, 2001). 

c. Deskripsi 

Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman yang berasal dari 

Amerika Tengah. Pepaya dapat tumbuh dengan baik di daerah yang 

beriklim tropis. Tanaman pepaya oleh para pedagang Spanyol 

disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Negara penghasil pepaya antara 
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lain Costa Rica, Republik Dominika, Puerto Riko, dan lain-lain. Brazil, 

India, dan Indonesia merupakan penghasil pepaya yang cukup besar 

(Warisno, 2003). 

Menurut Warisno (2003), tanaman pepaya merupakan herba 

menahun, dan termasuk semak yang berbentuk pohon. Batang, daun, 

bahkan buah pepaya bergetah, tumbuh tegak, dan tingginya dapat 

mencapai 2,5-10 m. Batang pepaya tak berkayu, bulat, berongga, dan 

tangkai di bagian atas terkadang dapat bercabang. Pepaya dapat hidup 

pada ketinggian tempat 1-1.000 m dari permukaan laut dan pada kisaran 

suhu 22°C-26°C. Deskripsi tanaman pepaya dan bijinya dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

               

                (a)           (b) 

Gambar 1. Tanaman Pepaya (a) dan biji Pepaya (b) (Dokumentasi pribadi) 

 

Dalimartha dan Hembing (1994) mengatakan bahwa pada tanaman 

pepaya daunnya berkumpul di ujung batang dan ujung percabangan, 

tangkainya bulat silindris, juga berongga, panjang 25-100 cm. Helaian 

daun bulat telur dengan diameter 25-75 cm, daun berbagi menjari, ujung 

daun runcing, pangkal berbentuk jantung, warna permukaan atas hijau tua, 
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permukaan bawah warnanya hijau muda, tulang daun menonjol di 

permukaan bawah daun. Bunga jantan berkumpul dalam tandan, mahkota 

berbentuk terompet, warna bunganya putih kekuningan. Pepaya memiliki 

bermacam-macam bentuk, warna, dan rasa. Pepaya muda memiliki biji 

yang berwarna putih sedangkan yang sudah matang berwarna hitam. 

Tanaman ini dapat berbuah sepanjang tahun dimulai pada umur 6-7 bulan 

dan mulai berkurang setelah berumur 4 tahun. Buah berbentuk bulat telur 

memanjang dan lonjong, berdaging dan berisi cairan, biji banyak, 

dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri temple 

(Steenis Van, 2002). 

d. Kandungan kimia 

 Daun, akar, dan kulit batang Carica papaya L mengandung alkaloid, 

saponin, dan flavonoid. Di samping itu daun dan akar juga mengandung 

polifenol dan bijinya mengandung saponin. Polifenol dan flavonoid 

merupakan golongan fenol yang telah diketahui memiliki aktivitas 

antiseptik (Hutapea, 2000). Bagian buah terkandung b-karoten, pectin, d-

galaktosa, dan papain. Bijinya mengandung alkaloid, fenol, saponin, tanin, 

dan terpenoid (Ocloo, 2012). 

e. Manfaat Pepaya 

Akar berguna sebagai peluruh kencing (diuretik), obat cacing, penguat 

lambung, serta perangsang kulit. Biji dapat dipakai untuk obat cacing dan 

peluruh haid. Buah matang dapat memacu enzim pencernaan, peluruh 

empedu (cholagogue), menguatkan lambung (stomakik) dan antiscorbut. 
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Buah mentah bermanfaat sebagai pencahar ringan (laxative), peluruh 

kencing, pelancar keluarnya ASI (galaktagog), dan abortivum. Daun dapat 

menambah nafsu makan, meluruhkan haid dan menghilangkan sakit 

(analgetik) (Dalimarta dan Hembing,1994). 

Biji Carica papaya mengandung senyawa yang mempunyai aktivitas 

antibakteri yang menghambat pertumbuhan bakteri Gram-positif dan 

Gram negatif. Carica papaya mempunyai efek antibakteri yang dapat 

bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit kulit yang kronis (Dawkins et 

al., 2003). 

2. Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa 

atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku 

yang telah ditetapkan (Depkes RI, 1995). 

Metode ekstraksi cara dingin yang sering digunakan dalam penelitian 

adalah maserasi. Maserasi adalah proses mengekstrak simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada 

temperatur ruangan (kamar). Metode maserasi dipilih dalam penelitian ini 

karena cocok untuk senyawa aktif yang mudah rusak karena proses pemanasan, 

selain itu mudah dikerjakan, tidak membutuhkan alat khusus (Depkes RI, 

2000). 
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3. Fraksinasi 

Fraksinasi merupakan proses pemisahan antara zat cair dengan zat cair. 

Fraksinasi dilakukan secara bertingkat berdasarkan tingkat kepolarannya yaitu 

dari non polar, semi polar, dan polar. Senyawa yang memiliki sifat non polar 

akan larut dalam pelarut non polar, yang semi polar akan larut dalam pelarut 

semi polar, dan yang bersifat polar akan larut kedalam pelarut polar 

(Harborne, 1987). 

4. Cairan Penyari 

 Cairan penyari dalam proses ekstraksi merupakan pelarut yang baik 

(optimal) untuk suatu zat aktif dari senyawa kandungan lainnya. Dalam 

melarutkan metabolit sekunder yang terkandung dipilih cairan penyari yang 

sesuai. Pemilihan cairan penyari perlu mempertimbangkan beberapa faktor 

antara lain selektifitas, mudah digunakan, ekonomis, ramah lingkungan, dan 

aman digunakan. Selain itu, cairan penyari harus memenuhi syarat 

kefarmasian (pharmaceutical grade). Jenis penyari yang relatif sering 

digunakan adalah air dan alkohol (etanol, metanol). Namun, penggunaan 

metanol sebaiknya dihindari karena sifatnya yang toksik akut dan kronik. 

Cairan penyari yang digunakan sampai pada tahap fraksinasi antara lain 

turunan alkohol, heksana, hidrokarbon, kloroform, aseton, dan lain-lain 

(Depkes, 2000). 
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5. Tinjuan Mikrobiologi 

a. Bakteri 

Nama bakteri berasal dari bahasa Yunani “bacterion” yang berarti 

batang atau tongkat. Sekarang nama itu dipakai untuk menyebut 

sekelompok mikroorganisme bersel satu, tubuhnya bersifat prokariotik, 

yaitu tubuhnya terdiri atas sel yang tidak mempunyai pembungkus inti. 

Bakteri berkembang biak dengan membelah diri, karena bakteri begitu 

kecil maka hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri 

walaupun bersel satu tetapi mempunyai beberapa organel yang dapat 

untuk melaksanakan beberapa fungsi hidup (Waluyo, 2004). 

Bakteri hidup tersebar di alam, antara lain di tanah, udara, air, dan 

makanan. Secara garis besar bakteri dapat dibedakan atas bakteri Gram 

positif dan bakteri Gram negatif. Bakteri Gram positif yaitu bakteri yang 

pada pengecatan Gram tetap mengikat warna cat pertama (Gram A) karena 

tahan terhadap alkohol dan tidak mengikat warna cat yang kedua (warna 

kontras) sehingga bakteri berwarna ungu. Bakteri Gram negatif yaitu 

bakteri yang pada pengecatan Gram warna cat yang pertama (Gram A) 

dilunturkan karena tidak tahan terhadap alkohol dan mengikat warna yang 

kedua (warna kontras) sehingga bakteri berwarna merah (Pelczar dan 

Chan,1986). 
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b. Klasifikasi Bakteri 

1) Escherichia coli 

Sistem klasifikasi sebagai berikut : 

Divisio   : Protophyta 

Subdivisio  : Schizomycetea 

Kelas   : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Familia   : Enterobacteriaceae 

Genus   : Escherichia 

Spesies   : Escherichia coli (Salle,1961)  

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang 

pendek yang memiliki panjang sekitar 2 µm, diameter 0,7 µm, lebar 

0,4-0,7 µm dan bersifat anaerob fakultatif. Escherichia coli 

membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang 

nyata (Jawetz et al., 1995). 

Di dalam usus kuman ini tidak menyebabkan penyakit dan dapat 

membantu fungsi normal dan nutrisi. Organisme ini menjadi patogen 

hanya bila mencapai jaringan di luar saluran pencernaan khususnya 

saluran air kemih, saluran empedu, paru-paru, peritoneum, atau selaput 

otak, menyebabkan peradangan pada tempat-tempat tersebut (Jawetz et 

al., 1991). Escherichia coli memiliki sejumlah toksin dengan serotype 

tertentu. Serotype-serotype ini memiliki beberapa adaptasi 
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terspesialisasi dan menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang 

berbeda (Irianto, 2014).  

2) Salmonella typhi 

 Taksonomi Salmonella typhi : 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Ordo  : Gamma Proteobacteria 

Class  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Salmonella 

Spesies  : Salmonella typhi (Jawetz et al, 2006). 

 Salmonella merupakan bakteri batang gram-negatif. Karena habitat 

aslinya yang berada di dalam usus manusia maupun binatang, bakteri 

ini dikelompokkan ke dalam enterobacteriaceae (Brooks, 2005). 

Salmonella typhi  merupakan bakteri batang gram negatif dan tidak 

membentuk spora, serta memiliki kapsul. Bakteri ini juga bersifat 

fakultatif, dan sering disebut sebagai  facultative intra-cellular 

parasites. Dinding selnya terdiri atas murein, lipoprotein,  fosfolipid,  

protein, dan   lipopolisakarida (LPS) dan tersusun sebagai lapisan - 

lapisan (Dzen, 2003). 

Ukuran panjangnya bervariasi, dan sebagian besar memiliki 

peritrichous flagella sehingga bersifat motil. Salmonella typhi  

membentuk asam dan gas dari glukosa dan mannosa. Organisme ini 
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juga menghasilkan gas H2S, namun hanya sedikit (Winn, 2006). 

Bakteri ini tahan hidup dalam air yang membeku untuk waktu yang 

lama (Brooks, 2005). 

Bakteri Salmonella typhi dapat hidup pada pH 6-8 pada suhu 15-

41°C (suhu optimal 37°C). Bakteri ini dapat mati dengan pemanasan 

54,4°C selama satu jam dan suhu 60°C selama 15-20 menit, 

pasteurisasi, pendidihan dan klorinasi. Terjadinya penularan 

Salmonella typhi pada manusia yaitu secara jalur fekal-oral. 

Sebagian besar akibat kontaminasi makanan atau minuman yang 

tercemar (Tumbelaka, 2003; WHO, 2003).  

c. Pengujian aktivitas antibakteri 

Antimikroba adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan dan 

metabolisme melalui mekanisme penghambatan pertumbuhan 

mikroorganisme. Zat anti mikroba terdiri dari anti jamur dan antibakteri. 

Zat antibakteri adalah zat yang mengganggu pertumbuhan dan 

metabolisme melalui penghambatan pertumbuhan. 

Ada 2 metode dalam pengukuran aktivitas antibakteri, yaitu : 

1) Dilusi cair/dilusi padat 

Metode dilusi digunakan untuk menghitung konsentrasi minimal 

suatu agen antibakteri untuk menghambat suatu mikroorganisme. 

Agen antibakteri yang akan diuji diencerkan dalam berbagai 

konsentrasi, kemudian diukur konsentrasi terendah yang menghambat 

atau membunuh mikroorganisme. Pada dilusi cair, agen uji bakteri  uji 
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dicampur dengan suspensi bakteri pada media cair, sedangkan pada 

dilusi padat agen antibakteri dicampur dengan media agar, kemudian 

ditanami bakteri (Murray, 1995). 

2) Difusi 

Metode difusi digunakan untuk menentukan apakah suatu bakteri 

uji bersifat peka, resisten atau intermediet terhadap suatu  antibakteri. 

Agen antibakteri yang diujikan akan berdifusi melalui media agar 

(Murray, 1995). Pada metode difusi ini dikenal beberapa cara, antara 

lain : 

a) Cara Kirby Bauer 

Merupakan metode uji yang digunakan untuk mengetahui 

sensitivitas suatu mikroba terhadap antibiotik tertentu yang 

dilakukan dengan membuat suspensi bakteri pada medium Brain 

Heart Infusion (BHI) cair dari koloni pertumbuhan kuman 24 

jam, kemudian disuspensikan dalam 0,5 ml BHI cair dan 

diinkubasi selama 4-8 jam pada suhu 37
o
C. Hasil inkubasi 

diencerkan sampai sesuai dengan standar konsentrasi kuman. 

Suspensi bakteri diiuji sensitivitasnya dengan meratakan suspensi 

bakteri tersebut pada medium agar. Paper disc berisi antibiotik 

diletakkan di atas medium tersebut dan kemudian diinkubasi 

pada suhu 37
o
C selama 19-24 jam (Jawetz dkk, 2005).  
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b) Cara sumuran 

Suspensi bakteri diratakan pada medium agar, kemudian 

dibuat sumuran pada medium agar tersebut dengan diameter 

sesuai kebutuhan. Kemudian larutan antibiotik yang digunakan 

diteteskan ke dalam sumuran. Diinkubasi selama 18-24 jam 

pada suhu  37
o
C (Jawetz dkk, 2005). 

c) Cara pour plate 

Suspensi kuman dalam larutan BHI yang telah dibuat 

sampai konsentrasi standar diambil dengan jarum ose dan 

dimasukkan ke dalam 4 ml agar base 1,5% pada suhu 50
o
C. 

Suspensi kuman dibuat homogen dan dituang pada medium 

agar. Setelah beku, dipasang disk antibiotik di atasnnya 

(diinkubasi 15-20 jam pada suhu 37
o
C) lalu dibaca dan 

disesuaikan dengan standar masing-masing antibiotik (Jawetz 

dkk, 2005). 

Pembacaan hasil pengukuran aktivitas antibakteri dengan 

metode difusi dikenal 2 macam zona: 

(1) Zona radikal adalah suatu daerah di sekitar disk/sumuran 

yang tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Potensi 

antibakteri diukur dengan mengukur diameter dari zona 

radikal. 

(2) Zona irradikal adalah suatu daerah di sekitar  disk  yang 

menunjukkan pertumbuhan bakteri dihambat oleh 
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antibakteri tersebut, tetapi tidak dimatikan. Di sini akan 

terlihat adanya pertumbuhan yang kurang subur atau lebih 

jarang dibandingkan dengan daerah di luar pengaruh agen 

antibakteri tersebut (Jawetz dkk, 2005). 

 

F. Landasan Teori 

Menurut Sukadana dkk (2008), salah satu tanaman yang memiliki aktivitas 

antibakteri adalah pepaya. Tanaman pepaya memiliki kemampuan melawan 

pertumbuhan bakteri (Alabi et al., 2012). Ekstrak etanol biji pepaya memiliki 

kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa dan spesies 

Proteus (Akujobi et al., 2010). Menurut penelitian Taufiq dkk., (2015), ekstrak 

etanol biji buah pepaya (Carica papaya L.) mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi. 

Penelitian Mulyono (2013) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 80% biji 

pepaya muda memiliki aktivitas antibakteri yang lebih besar dibanding ekstrak 

etanol biji pepaya tua. Menurut penelitian Sukadana et al. (2008), ekstrak n-

heksan biji pepaya mengandung senyawa golongan triterpenoid yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli (10 mm) dan Staphylococcus 

aureus (7 mm). Di dalam biji pepaya yang berwarna putih mengandung senyawa 

triterpenoid aldehida dengan karakteristik gugus fungsi: –CH2,–CH3, dan C=O 

yang mempunyai potensi sebagai antibakteri pada konsentrasi 1.000 ppm terhadap 

bakteri uji Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 
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G. Hipotesis 

1. Fraksi n-heksan ekstrak etanol 70% biji pepaya (Carica papaya L.) memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi. 

2. Terdapat senyawa golongan terpenoid di dalam fraksi n-heksan ekstrak etanol 

70% biji pepaya (Carica papaya L.) diduga memiliki aktivitas antibakteri 

pada bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi. 
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