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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah  kesehatan terbesar tidak 

saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Selain virus sebagai penyebabnya, 

bakteri juga tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan penyakit infeksi 

(Kadarsih dkk, 2007). Salmonellosis merupakan salah satu penyakit infeksi pada 

manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri golongan Salmonella. 

Walaupun bakteri ini utamanya menghuni usus, Salmonella tersebar luas di 

lingkungan yang berhubungan dengan peternakan atau pembuangan limbah (tinja) 

manusia. Penyakit ini menjadi problem yang cukup besar, terutama di daerah 

berkembang dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai (Soeharsono, 2006).   

Demam tifoid adalah salah satu infeksi sistemik yang disebabkan oleh 

Salmonella enterica serotype typhi (S. typhi). Pada tahun 2004 S. typhi 

diperkirakan menginfeksi 21,7 juta orang dan menyebabkan 217.000 kematian di 

seluruh dunia. Insidensi tinggi demam tifoid (>100 kasus/100.000 populasi/tahun) 

ditemukan di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Selatan, sebanyak 80% 

kasus berasal dari area kumuh di Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Laos, Nepal, 

Pakistan, dan Vietnam (Alam, 2011).  

Wabah demam tifoid di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun dengan rata-rata kesakitan 500/100.000 penduduk dengan angka kematian 

berkisar antara 0,6-5% (Depkes RI, 2006). Masalah demam tifoid di Indonesia 

disebabkan antara lain karena faktor kebersihan maupun masalah klinis seperti 

konfeksi dengan penyakit lain dan resistensi terhadap antibiotik (Depkes RI, 

2008). Terjadinya resistensi terhadap pemakaian antibiotik ini menyebabkan 

diperlukannya penelitian untuk mencari obat baru yang lebih efektif, terjangkau, 

dan mudah didapat khususnya yang berasal dari tumbuhan.   

Indonesia telah  lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat 

obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. 

Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasar pada pengalaman dan 

ketrampilan yang secara turun temurun telah diwariskan dari satu generasi ke 
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generasi berikutnya (Sari, 2006). Indonesia merupakan negara yang memiliki 

keanekaragaman flora yang beberapa diantaranya memiliki khasiat sebagai obat, 

salah satunya adalah pepaya (Carica papaya L).              

Pepaya merupakan buah yang populer dan banyak digemari oleh hampir 

seluruh masyarakat di Indonesia. Hampir semua bagian tanaman pepaya dapat 

dimanfaatkan, mulai dari daun, batang, akar, maupun buah (Warisno, 2003). 

Batang, daun dan buah pepaya muda mengandung getah berwarna putih. Getah ini 

mengandung suatu enzim pemecah protein atau enzim proteolitik yang disebut 

papain. Sebagai enzim proteolitik, papain banyak digunakan dalam industri, 

diantaranya industri farmasi dan kosmetik (Kalie, 2008).  Akar, daun dan kulit 

batang pepaya mengandung papain, papayotin, papayachin, protein, glukosida 

karposit, tanin, enzim proteolitik serta vitamin A dan C. Selain itu kandungan 

yang dapat ditemui dalam akar, daun dan kulit pepaya adalah alkaloid, saponin, 

dan flavonoid. Untuk akar dan daun mengandung senyawa polifenol dan bijinya 

mengandung saponin (Handayani, 2003).  

Buah pepaya baik yang masih dalam kondisi mentah/muda maupun yang 

secara fisiologis sudah matang, masing-masing memiliki kandungan unsur gizi 

dan kalori yang cukup dapat diandalkan (Suprapti, 2009 ). Kandungan vitamin A 

dan C dalam buah  pepaya matang dapat menjaga kesehatan selaput lendir pada 

alat pernafasan, mencegah sariawan dan melawan infeksi (Suprapti, 2009). 

Sedangkan buah muda pepaya menurut pakar kesehatan Filipina Herminia de 

GuzmanLadion dapat digunakan sebagai obat cystitis (radang kandung kemih), 

cacingan, gangguan pencernaan, jerawat dan sembelit. Buah muda pepaya selain 

mengandung nilai gizi yang tinggi juga mengandung unsur antibiotik (Thomas, 

2011). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Srivastava, (2010) ekstrak 

etanol 70% buah muda pepaya menunjukkan efek antibakteri terhadap bakteri 

gram negatif E. colli. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anthonia 

dan Olumide, (2010) terhadap bakteri Salmonella typhi menunjukkan bahwa 

ekstrak metanol buah muda pepaya memiliki aktivitas antibakteri pada konsentrasi 

10mg/ml, 20mg/ml dan 30mg/ml  dengan zona hambat pada masing-masing 

konsentrasi sebesar 7mm,  13mm, dan 16mm. 



3 

 

 

 

Akar pepaya sendiri sering dimanfaatkan sebagai obat cacing, ginjal, 

kandung kemih, sakit persendian dan pegal-pegal (Suprapti, 2009). Penelitian 

mengenai aktivitas antibakteri dari akar pepaya (C. papaya L) terhadap berbagai 

bakteri patogen dengan menggunakan metode difusi agar telah dilakukan oleh 

Doughari et al, (2007). Akar pepaya diekstraksi menggunakan air dan pelarut 

organik (metanol dan aseton). Ekstrak air tidak menunjukkan aktivitas antibakteri 

yang signifikan, sedangkan ekstrak metanol mempunyai aktivitas antibakteri yang 

paling tinggi pada semua bakteri uji baik gram positif maupun gram negatif. 

Ekstrak metanol akar pepaya terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Salmonella typhi dengan menghambat pertumbuhan Salmonella typhi 

sebesar 6 mm pada konsentrasi 50mg/ml; 8mm pada konsentrasi 100mg/ml; 

10mm pada konsentrasi 150mg/ml; 12mm pada konsentrasi 200mg/ml dan 14mm 

pada konsentrasi 250mg/ml.    

Berdasarkan data tersebut maka dilakukan penelitian dengan mem-

bandingkan  konsentrasi hambat antara ekstrak etanol buah muda dan akar pepaya 

(C. papaya L) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi. Etanol 

diharapkan dapat menarik senyawa-senyawa yang bersifat polar, semi polar dan 

non polar dari tanaman. Selain itu senyawa-senyawa aktif dalam tanaman pepaya 

yang diduga memiliki aktivitas sebagai antibakteri sebagian besar dapat larut 

dalam etanol.   

Sedangkan  uji aktivitas antibakteri yang digunakan adalah metode difusi 

cakram dan dilusi tabung. Metode difusi cakram dilakukan untuk mengetahui 

Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dari kedua ekstrak, sedangkan metode 

dilusi dilakukan untuk mengetahui daya aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah 

muda dan akar pepaya. Selain itu, analisis kualitatif kandungan senyawa kimia 

buah muda dan akar pepaya juga dilakukan dengan metode Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

menambah wawasan kepada masyarakat tentang obat tradisional dan fitoterapi, 

khususnya khasiat antibakteri dari buah muda dan akar pepaya.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ekstrak etanol buah muda dan akar pepaya (Carica papaya L.) 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Salmonella typhi secara     

in vitro?  

2. Bagaimana perbandingan potensi aktivitas antibakteri antara ekstrak etanol 

buah muda dan akar pepaya (Carica papaya L.) terhadap pertumbuhan 

Salmonella typhi secara in vitro?   

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

1.3.1.  Tujuan Umum  

Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah muda dan akar 

pepaya (Carica papaya L.) terhadap bakteri Salmonella typhi secara in vitro.   

 

1.3.2.  Tujuan Khusus  

1. Mengetahui Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) dan Konsentrasi Bunuh 

Minimal (KBM) ekstrak etanol buah muda dan akar pepaya (Carica 

papaya L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi 

secara in vitro.   

2. Mengetahui perbandingan potensi aktivitas antibakteri antara ekstrak 

etanol buah muda dan akar pepaya (Carica papaya L.) terhadap 

pertumbuhan bakteri Salmonella typhi secara in vitro.    

 

1.4.   Hipotesis   

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ekstrak etanol buah muda dan akar pepaya (Carica papaya L.) memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Salmonella typhi secara in vitro.   

2. Terdapat perbedaan potensi aktivitas antibakteri antara ekstrak etanol buah 

muda dan akar pepaya (Carica papaya L.) terhadap pertumbuhan bakteri 

Salmonella typhi secara in vitro 
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1.5.   Manfaat Penelitian     

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menjadi data adanya perbedaan aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah 

muda dan akar pepaya (Carica papaya L.) pada berbagai konsentrasi 

terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella typhi.  

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang efek ekstrak buah muda 

dan akar pepaya (Carica papaya L.) sebagai antibakteri.  


