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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Shigellosis merupakan salah satu masalah kesehatan yang 

ditemukan diseluruh dunia terutama pada negara berkembang termasuk 

Indonesia. Di negara maju diperkirakan insiden sekitar 0,5-2 

episode/orang/tahun sedangkan di negara berkembang lebih dari itu. 

Shigellosis disebabkan oleh bakteri Shigella sp dan dapat menyebabkan 

penyakit disentri yaitu diare akut yang disertai oleh darah dan lendir. 

Disentri basiler yang berat pada umumnya disebabkan oleh Shigella 

dysenteriae, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh Shigella flexneri, 

Salmonella dan Enteroinvasive E.coli (EIEC). Penyakit ini menyerang 

semua golongan umur dengan jumlah penderita baru terbanyak pada 

golongan umur 1-4 tahun yang jumlahnya mencapai 5.231 orang (Subekti 

et al, 2001). Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, 

Departemen Kesehatan dari tahun 2000-2010 terlihat kecenderungan 

insiden naik. Pada tahun 2000 terdapat 301 kasus diare/1000 penduduk, 

pada tahun 2003 naik menjadi 341/1000 penduduk, tahun 2006 naik 

menjadi 423/1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk 

(Subdit Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan Kemenkes RI, 

2011). 

Shigella dysenteriae merupakan bakteri pathogen penyebab 

shigellosis atau disentri basiler yang merupakan penyakit peradangan akut 

saluran pencernaan manusia. Gejala klinis Shigellosis adalah peradangan 
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usus, diare tiba-tiba disertai nanah, darah dan lendir. Bakteri ini menyebar 

lewat kontaminasi feses pada makanan dan air, menyebabkan disentri 

karena toksin Shiga yang dihasilkan. Toksin yang diproduksi dapat 

menyerang lapisan usus besar, menyebabkan pembengkakan, timbulnya 

nanah pada dinding usus dan diare berdarah. Gejala lain yang ditimbulkan 

antara lain kejang perut, demam tinggi, hilangnya nafsu makan, mual, 

muntah dan nyeri saat buang air besar setelah 1-2 hari terinfeksi bakteri 

ini. Terapi antibiotik diberikan untuk mempersingkat berlangsungnya 

penyakit dan penyebaran penyakit (Procop, 2003). 

Hasil survei pada balita di rumah sakit di Indonesia menunjukkan 

proporsi Shigella sp sebagai etiologi diare yaitu S.dysenteriae 5,9%; 

S.flexneri 70,6%; S.boydii 5,9%; S.sonnei 17,6%. Meskipun proporsi S. 

dysenteriae rendah tetapi kita harus selalu waspada karena S. dysenteriae 

dapat muncul sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa). Lebih berbahaya lagi, 

KLB ini dapat disebabkan oleh Shigella dysenteriae yang telah resisten 

terhadap berbagai antibiotik (Sapardiyah dkk, 2004). Pada tahun 2002 di 

India telah dilaporkan bahwa S. dysenteriae telah resisten terhadap asam 

nalidixat, siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin dan fluorokuinolon. Pada 

tahun 2004 S. dysenteriae telah mengalami resistensi silang tehadap 

kloramfenikol, trimetoprim, kuinolon dan tetrasiklin (Uppal and Arora, 

2004).  

Saat ini dengan kembali maraknya gerakan kembali ke alam (back 

to nature), kecenderungan penggunaan bahan obat alam atau herbal di 

dunia semakin meningkat. Gerakan tersebut dilatarbelakangi perubahan 
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lingkungan, pola hidup manusia, dan perkembangan pola penyakit. 

Kondisi perekonomian yang terpuruk yang dialami bangsa kita berdampak 

juga dengan melonjaknya biaya pengobatan dan harga obat-obatan. Di sisi 

lain, adanya kenyataan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap 

pengobatan semakin meningkat. Sementara taraf kehidupan sebagian 

masyarakat kita masih banyak yang kemampuannya pas-pasan. Maka dari 

itu, pengobatan tradisional yang ekonomis merupakan solusi yang baik 

untuk menanggulangi masalah tersebut (Khalid, 2009). 

Salah satu tanaman tradisional yang diduga dapat digunakan 

sebagai antimikroba adalah daun pepaya. Penelitian terdahulu 

membuktikan bahwa secara in vitro ekstrak daun pepaya memiliki 

aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap bakteri gram positif dan 

gram negative (Anibijuwon, 2009). Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Tadhfirah (2010) ekstrak etanol daun pepaya memilki 

aktivitas antibakteri secara in vitro terhadap bakteri Shigella dysenteriae. 

Semakin besar konsentrasi larutan ekstrak etanol daun pepaya maka 

semakin sedikit jumlah koloni Shigella dysenteriae yang tumbuh pada 

media NAP.Peran itu dimungkinkan oleh kandungan senyawa yang 

terdapat pada daun pepaya, seperti alkaloid carpaine, asam organik, β 

sitosterol, flavonoid, saponin, tannin, dan polifenol (Masenchipz, 2010).  

Dalam penelitian ini menggunakan ekstrak daun pepaya dengan 

pelarut etanol dikarenakan sebagian besar zat aktif antimikroba yang 

terkandung dalam daun pepaya larut dalam etanol. Penelitian terdahulu 

menggunakan metode dilusi tabung dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) 
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saja yang diketahui besarnya tetapi besarnya Kadar Hambat Minimum 

(KHM) belum diketahui secara pasti dikarenakan sifat larutan yang keruh. 

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan dilusi tabung dan 

dilusi agar supaya besarnya  Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar 

Bunuh Minimum (KBM) bisa diketahui. 

Dengan dasar di atas perlu dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun pepaya memiliki efek 

antimikroba terhadap koloni Shigella dysenteriae, dengan mengukur 

Kadar Hambat Minimum (KHM) dan mengukur Kadar Bunuh Minimum 

(KBM). 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak etanol daun pepaya (Carica papaya, L) memiliki 

efek antimikroba terhadap Shigella dysenteriae secara in vitro? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk membuktikan bahwa ekstrak etanol daun pepaya (Carica 

papaya, L) memiliki efek antimikroba terhadap Shigella dysenteriae secara 

in vitro. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui Kadar Hambat Minimum  (KHM) dan Kadar 

Bunuh Minimum (KBM) dari ekstrak etanol daun pepaya (Carica 

papaya, L) terhadap bakteri Shigella dysenteriae secara in vitro. 
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2. Untuk mengetahui hubungan konsentrasi antara  ekstrak etanol  

daun pepaya (Carica papaya, L) dengan pertumbuhan bakteri 

Shigella dysenteriae secara in vitro. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

1. Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran. 

2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan daun pepaya. 

1.4.2  Manfaat Klinis 

Untuk mengetahui bahwa ekstrak etanol daun pepaya (Carica 

papaya L) dapat digunakan sebagai antimikroba alternatif untuk bakteri 

Shigella dysenteriae. 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

1. Memberikan informasi tentang alternatif penyembuhan penyakit 

karena Shigella dysenteriae yang mudah, murah dan aman bagi 

masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan 

masyarakat. 

2. Secara aplikatif penelitian ini ingin memberikan informasi pada 

masyarakat umumnya bahwa daun pepaya dapat dimanfaatkan 

sebagai antimikroba untuk mengatasi penyakit yang disebabkan 

oleh Shigella dysenteriae. 

 

 

 


