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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pepaya merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Buah 

pepaya tergolong buah populer, dikenal dan digemari oleh hampir seluruh 

penduduk dunia (Rukmana, 2007). Di Indonesia ada beberapa jenis pepaya yang 

banyak ditanam seperti pepaya Jingga, Cibinong, Solo, Meksiko, Semangka dan 

Bangkok (Sobir, 2009). Buah pepaya oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai 

pencuci mulut, selai dan minuman, untuk kulit lebih sering dibuang sedangkan 

biji digunakan sebagai bibit untuk tanaman baru. Buah pepaya berperan sebagai 

obat depresi, penurun tekanan darah tinggi, hipolipidemia, anti bakteri dan anti 

oksidan (Helmi, 2015). Pada kulit getahnya bisa digunakan sebagai anti bekteri 

dan anti inflamasi (Afolabi et al, 2011). Biji dapat sebagai larvasida, penurun 

kolesterol juga antimikroba (Helmi, 2015). 

Antimikroba yang terkandung pada buah daging pepaya adalah papain dan 

kimopapain yang merupakan komponen alkaloid (Utami et al, 2008), pada kulit 

terdapat proteolum eter, methanol dan papain (Naim, 2004) sedangkan biji 

mengandung senyawa antimikroba yang lebih kompleks yaitu alkaloid, flavonoid, 

tannin, saponin, fenol (Afolabi et al, 2011). Mekanisme kerja alkaloid sebagai 

antibakteri adalah dengan pembentukan ion chanel pada membran mikroba atau 

hambatan kompetitif adhesi protein mikroba ke reseptor polisakarida inang 

(Utami et al, 2008). Saponin dapat meningkatkan permeabilitas membran sel 

bakteri sehingga dapat mengubah struktur dan fungsi membran, menyebabkan 

denaturasi protein membran sehingga membran sel akan rusak dan lisis 
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(Siswandono dan Soekarjo,  2005). Flavonoid yang bersifat lipofilik membentuk 

kompleks  protein ekstraseluler dengan dinding sel bakteri, serta merusak 

membran sel bakteri. Tanin berperan sebagai antimikroba menurut Naim (2004) 

berhubungan dengan kemampuan tanin dalam menginaktivasi adhesin sel mikroba 

(molekul yang menempel pada sel inang) yang terdapat pada permukaan sel. 

Penelitian tentang potensi biji pepaya sebagai antimikroba pernah dilakukan 

pada Escherichia coli, Streptococcus aureus, Candida albicans, Stapilococcus 

pyogenes (Maria et al, 2015;Tewari, 2015). Pada Salmonella typhi yang 

merupakan penyebab demam tifoid, penyakit endemis di Indonesia belum 

dilakukan. Penyakit ini termasuk penyakit menular yang tercantum dalam 

Undang-undang nomor 6 Tahun 1962 tentang wabah. Kelompok penyakit ini 

merupakan penyakit yang mudah menular dan dapat menyerang banyak orang 

sehingga dapat menimbulkan wabah (Widodo, 2009). 

Salmonella typhi adalah strain bakteri yang menyebabkan terjadinya demam 

tifoid. Angka kejadian demam tifoid termasuk tertinggi di dunia yaitu antara 358-

810 per 100.000 penduduk setiap tahun. Penyakit ini mempunyai angka kematian 

yang cukup tinggi yaitu 1-5% dari penderita (Darmawati, 2009). Insiden demam 

tifoid di Indonesia bervariasi di tiap daerah dan biasanya terkait dengan sanitasi 

lingkungan. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, jumlah pasien demam 

tifoid di Indonesia pada tahun 2010 adalah 41.081  jumlah pasien wanita jauh 

lebih banyak 21.375 dibandingkan pria 19.706 dan jumlah kematian akibat dari 

demam tifoid sejumlah 274 jiwa, angka kematian tertinggi setelah penyebab 

penyakit diare (Menteri Kesehatan RI, 2011). 
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Sampai saat ini masih dianut trilogi penatalaksanaan demam tifoid yaitu 

istirahat, perawatan, diet, terapi penunjang serta pemberian antimikroba. Hasil 

penelitian di RSUD Ulin Banjarmasin menunjukkan antibiotik golongan 

Ciprofloxacin, Cefixime dan Azitromisin masih tergolong sensitif untuk kuman 

Salmonella typhi sebesar lebih dari 70%, antibiotik Kotrimoksasol, Asam 

nalidiksat tergolong sensitif menengah dengan senitifitas lebih dari 60%, 

sedangkan antibiotik golongan Ampisilin, Amokisislin dan Kloramfenikol sudah 

resisten (Hartoyo, 2006). 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, 

gerakan kembali ke alam (back to nature) yakni pengobatan tradisional yang 

ekonomis merupakan solusi yang baik untuk menanggulangi masalah tersebut 

(Hudiansyah, 2013). 

Ditinjau dari mekanisme kerja hasil fitokimia biji pepaya dalam penelitian 

sebelumnya dan kasus endemik demam tifoid di Indonesia serta meningkatnya 

resistensi antibiotik pada Salmonella typhi. Hal ini menimbulkan ketertarikan 

peneliti untuk menilai potensi biji pepaya sebagai antimikroba terhadap 

Salmonella typhi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak biji pepaya (Carica papaya L) jenis Solo 

memiliki efek sebagai antimikroba terhadap Salmonella typhi secara in vitro? 
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1.3 Tujuan 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Membuktikan efek antimikroba ekstrak biji pepaya (Carica Papaya L) 

jenis Solo terhadap bakteri Salmonella typhi secara in vitro. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Mengetahui kadar hambat minimal (KHM) serta kadar bunuh minimal 

(KBM) ekstrak biji pepaya (Carica papaya L) jenis Solo terhadap Salmonella 

typhi secara in vitro. 

1.4 Manfaat  

1.4.1   Akademik 

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai 

efektivitas ekstrak biji pepaya (Carica papaya L) jenis Solo yang dapat digunakan 

sebagai antimikroba terhadap Salmonella typhi. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi kepada 

masyarakat bahwa biji pepaya (Carica papaya L) jenis Solo dapat digunakan 

sebagai antimikroba Salmonella typhi sehingga diaplikasikan untuk pengobatan 

demam tifoid dalam rangka menurunkan angka kejadian dapat disebarkan melalui 

penyuluhan, media informasi elektronik, serta penulisan artikel pada media cetak. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau landasan 

bagi peneliti selanjutnya mengenai antimikroba alami lainnya di Indonesia yang 

berpotensi sama pada Salmonella typhi. 


