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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya penggunaan tanaman obat dalam  kesehatan 

dengan  semboyan “back to nature”, keinginan masyarakat untuk mengetahui 

khasiat dan manfaat tanaman semakin meningkat. Saat ini masyarakat sudah 

mulai menyadari efek samping dari penggunaan bahan kimia, sehingga lebih 

memilih menggunakan bahan alami yang berasal dari tumbuhan (Sabir, 2005). 

Pepaya merupakan tanaman yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia. 

Pada umumnya semua bagian dari tanaman baik akar, batang, daun, biji dan buah 

dapat dimanfaatkan (Warisno, 2003). Daun muda dapat digunakan sebagai bahan 

baku obat tradisional, buahnya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan gizi 

keluarga dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, sedangkan bijinya masih 

kurang dimanfaatkan biasanya hanya dikumpulkan karena akan dipakai sebagai 

bibit (Rukmana, 2007).  

Berdasarkan scientific evidences yang telah diujikan, ternyata ekstrak biji 

pepaya memiliki aktifitas antimikroba, antifungi (Okoye, 2011), antihelminthic, 

anti-amoebic  (Okeniyi et al, 2007), dan antiinflamasi (Anaga & Onehi., 2010).  

Biji pepaya diketahui mengandung senyawa kimia lain seperti golongan 

fenol, alkaloid, terpenoid dan saponin (Warisno, 2003). Kandungan biji pepaya 

yang diduga memiliki efek antimikroba adalah alkaloid, flavanoid, tannin, fenol, 

dan saponin yang memiliki efek antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus, E.colli, Pseudomonas aeruginosa, dan Salmonella thypi (Okoye, 2011). 
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Streptococcus pyogenes merupakan salah satu patogen yang banyak 

menginfeksi manusia. Sampai saat ini, kasus infeksi oleh bakteri Streptococcus 

pyogenes masih menjadi masalah kesehatan penting di negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia (Muhaimin et al, 2003). Diperkirakan 5-15% 

individu normal memiliki bakteri ini dan biasanya terdapat pada saluran 

pernafasan, namun tidak menimbulkan gejala penyakit.  Streptococcus pyogenes  

dapat menginfeksi ketika pertahanan tubuh inang menurun atau ketika organisme 

tersebut mampu berpenetrasi melewati pertahanan inang yang ada. Infeksi ini 

dapat berupa faringitis, tonsillitis, impetigo, erysipelas, sepsis, necrotizing 

fasciitis, toxic shock syndrome. Infeksi ini dapat berlanjut ke penyakit seperti 

scarlet fever, jantung rematik, dan glomerulonefritis akut (Todar, 2012). 

Di Indonesia dan negara-negara berkembang, faringitis dan pioderma adalah 

jenis penyakit yang paling banyak dijumpai pada anak-anak usia sekolah. Puncak 

insiden penyakit ini terdapat pada kelompok usia 5 sampai 15 tahun..Karditis dan 

glomerulonefritis dilaporkan terjadi jika pengobatan dengan antibiotik tidak 

dilakukan. Menurut data dari Public Health Agency of Canada (2010), di dunia 

terdapat 616 juta kasus faringitis yang disebabkan oleh S.pyogenes tiap tahunnya 

dan sekitar 15-20% anak usia sekolah merupakan carrier S.pyogenes.   

 Penisilin sebelumnya masih merupakan drug of choice dari infeksi  

Streptococcus pyogenes. Namun, akhir-akhir ini telah diidentifikasi galur  

Streptococcus pyogenes telah resisten terhadap penisilin. Resistensi pada 

eritromisin juga dikabarkan terjadi di Jepang (Murase, 2000) dan di Berlin 

(Arvand et al, 2000). 
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 Bahkan di  Taiwan pada tahun 2001 saja sudah dijumpai resistensi mikroba 

ini terhadap makrolid dalam persentase yang tinggi yaitu sebesar 78% 

(Mardiastuti, 2007).  

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan masyarakat tentang 

pemanfaatan bahan alam sebagai antimikroba. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah dekok biji pepaya (Carica papaya) mempunyai efek antimikroba 

terhadap bakteri Streptococcus pyogenes ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui efek antimikroba dekok biji pepaya (Carica papaya) terhadap 

bakteri Streptococcus pyogenes. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui Kadar Hambat Minimal (KHM) dekok biji pepaya (Carica 

papaya) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes. 

2. Mengetahui Kadar Bunuh minimal (KBM) dekok biji pepaya (Carica 

papaya) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi tentang pengaruh dekok biji pepaya (Carica 

papaya)  terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes. 

b. Menambah wawasan kepada masyarakat khususnya mengenai khasiat 

biji pepaya (Carica papaya) sebagai terapi infeksi yang diakibat bakteri 

Streptococcus pyogenes. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar yang dipakai 

untuk penelitian selanjutnya. 

 


