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ABSTRAK 

Tanaman pepaya (Carica papayaL.) merupakan salah satu tanaman obat di 
Indonesia. Bagian pohon pepaya seperti daun, buah, batang dan biji mempunyai aktivitas 
antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan  Pseudomonas aeruginosa. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol biji dan 
batang pepaya terhadap Shigella dysenteriae dan Streptococcus pyogenes dan senyawa yang 
bertanggungjawab sebagai antibakteri. Ekstraksi dilakukan dengan maserasi menggunakan 
etanol 70%. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi Kirby Bauer dilakukan 
terhadap bakteri Shigella dysenteriae dan Streptococcus pyogenes. Uji kromatografi lapis 
tipis dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa ekstrak etanol biji dan batang papaya 
dengan fase diam silika gel GF254 dan fase gerak etil asetat:metanol:air (100:12:18) untuk 
ekstrak biji dan kloroform:metanol (3:7) untuk ekstrak batang. Bioautografi kontak dilakukan 
untuk mengetahui kandungan senyawa pada ekstrak biji dan batang yang bertanggungjawab 
sebagai antibakteri. Aktivitas antibakteri tidak mengalami peningkatan setelah dilakukan 
kombinasi ekstrak biji dan batang papaya dibandingkan ekstrak tunggalnya. Hasil KLT 
menunjukkan senyawa yang dapat dideteksi pada ekstrak biji dan batang pepaya diduga 
steroid dan tanin. Hasil uji bioautografi menunjukkan bahwa senyawa yang 
bertanggungjawab sebagai aktivitas antibakteri pada S. dysenteriae diduga adalah steroid 
untuk ekstrak biji pepaya dan senyawa yang bertanggungjawab pada S. Pyogenes belum 
dapat ditentukan. 

 
Kata kunci: antibakteri, Carica papaya L.,Shigella dysenteriaedan Streptococcus pyogenes: 
 

ABSTRACT 
Plant papaya (Carica papaya L.) is one of the medicinal plants in Indonesia. Papaya 

tree parts such as leaves, fruits, stems and seeds has antibacterial activity against 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. The purpose of 
research were determine the antibacterial activity of a combination of ethanol extract of 
papaya seeds and stems against Shigella dysenteriae and Streptococcus pyogenes and 
compounds that responsible as antibacteria. Extraction was done by maceration using 70 % 
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ethanol. Antibacterial activity test was carried out using Kirby Bauer diffusion method. Thin 
layer chromatography was conducted to determine the chemical compound in ethanolic 
extract of seed and stem. Silica gel GF254 was used as stationary phase and mobile phase of 
ethyl acetate:methanol:water (100:12:18) was used for seed extract and chloroform:methanol 
(3:7) for stem. Contact bioautography was conducted to determine the content of compounds 
in the seeds and stem extracts that responsible as antibacteria. Antibacterial activity was not 
increased after the combination of extracts of papaya seeds and stems compaired with single 
extract. TLC results showed that the compound that could be detected in extracts of papaya 
seeds and stemswere steroids and tannins. Bioautography test results showed that the 
compounds responsible for the antibacterial activity against S. dysenteriae and S. pyogenes 
was steroids and compound that have antibacterial activity in stem extractsnotknown. 

 
Keywords : antibacterial, Carica papaya L. , Shigella dysenteriae and Streptococcus pyogenes: 
 

A. PENDAHULUAN 

Penyakit infeksi yang disebabkan Shigella dysenteriae adalah penyakit disentri basiler 

yang dapat berakibat fatal pada penderita jika tidak ditangani dengan benar. Penyakit yang 

disebabkan oleh Shigella menyebabkan hampir 167 juta peristiwa diare dan lebih dari satu juta 

kematian per tahun yang salah satunya disebabkan oleh spesies Shigella dysenteriae. Obat-

obatan berkhasiat antibiotik seperti sulfonamid, tertrasiklin, ampisilin dan trimetoprim-

sulfametoksazol telah menjadi sangat tidak efektif terhadap strain Shigella (Ervia, 2012 Cit 

Seidlein et al., 2006). Streptococcus pyogenes merupakan kelompok besar patogen manusia 

yang berhubungan dengan invasi lokal atau sistemik (Jawetz et al., 2001) dan termasuk 

kelompok bakteri Gram positif, yang paling sering menginfeksi manusia (Radji, 2011). 

Sebanyak 5-15% diperkirakan terdapat dalam flora normal individu, biasanya pada saluran 

nafas, tanpa memperlihatkan tanda-tanda infeksi (Radji, 2011). Terapi antibiotik yang 

digunakan adalah penisilin (eritromsin untuk pasien yang alergi penisilin) (Elliot, dkk., 

2013). 

Belakangan ini banyak masyarakat yang cenderung mendayagunakan obat bahan alam 

(Dewoto, 2007) karena bahan alam mudah didapat dan harga obat modern yang terlalu 

mahal (Kurnijasanti & I’tishon, 2008).Salah satu tanaman yang dapat yang dapat digunakan 

sebagai antibakteri adalah pepaya (Carica papaya L.). Setiap bagian dari tanaman pepaya 

seperti akar, daun, buah, batang bahkan bijinya  dapat dimanfaatkan (Martiasih dkk., 2014). 

Khan et al. (2012) menyatakan bahwa ekstrak etanol batang pepaya konsentrasi 0,50 

mg/ml mempunyai aktivitas antimikrobial terhadap Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli dengan diameter zona hambat berturut-turut 
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sebesar 20 mm, 28 mm, dan 20 mm. Menurut Orhue dan Momoh (2013) ekstrak etanol biji 

pepaya memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

dan Pseudomonas aeruginosa dengan perolehan MIC (Minimum Inhibitory Concentration) 

untuk semua bakteri adalah 28,0%.Ervia (2012) menyebutkan bahwa kombinasi 75:25 

ekstrak etanolik daun pare (Momordica charantia L.) dan daun pepaya (Carica papaya L.) 

memiliki aktivitas antibakteri yang optimal terhadap bakteri Shigella dysenteriae ATCC 

9361 dengan perolehan KBM (Kadar Bunuh Minimum) sebesar 1,56%. 

B. METODE PENELITIAN 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah: autoklaf (MA 672 My Life), 

oven (Memmert), blender (Miyako), bejana maserasi, pengaduk kayu, penangas air 

(Memmert), alat-alat gelas, seperangkat alat maserasi dan evaporator (IKA), cawan 

petri, tabung reaksi, rak tabung, bunsen, ose steril, mikropipet (Socorex), spreader 

glass, LAF (Astari Niagara International), inkubator (Memmert), shaker incubator 

(Excella 24 New Brunswick Scientific), timbangan (OHAUS), timbangan (Precisa), 

vortex (Thermolyne), mikroskop (Olympus), bejana elusi, pipa kapiler, lampu UV 254 

nm dan UV 366 nm. 

2. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah: Shigella dysenteriae dan 

Streptococcus pyogenes yang diperoleh dari Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) 

Yogyakarta, biji dan batang pepaya diperoleh dari daerah Boyolali, etanol 70%, yellow 

tips, blue tips, tabung mikro, akuades, spiritus, cat Gram A, B, C dan D, media Mueller 

Hinton (MH), Brain Heart Infusion (BHI), media agar darah, Kligler Iron Agar (KIA), 

Lysine Iron Agar (LIA), Motility Indol Ornithine (MIO), minyak imersi, disk antibiotik 

(tetrasiklin 30 µg dan eritromisin 30 µg), disk kosong (Oxoid), etanol 70%, silika 

gelGF254, kloroform, metanol, etil asetat, uap ammonia, reagen semprot FeCl3, 

Liebermann-Burchard (LB), Dragendorff, dan KOH etanolik. 

3. Cara Kerja 

Ekstraksi: Sebanyak 312 g serbuk kering Biji pepaya yang berwarna putih, kira-kira 

berumur 2-3 bulan dan 455,81 g serbuk kering batang papaya dari pohon yang berumur 
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6-7 bulan dimaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Untuk mendapatkan 

ekstrak kental etanol diuapkan menggunakan waterbath. 

Identifikasi Bakteri: yaitu dengan pengecatan Gram dan uji biokimiawi. Pengecatan  

bertujuan untuk mengetahui struktur dan penggolongan sifat dan morfologi bakteri uji 

dan uji biokimia mempunyai tujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri 

yang digunakan. 

Uji Aktivitas Antibakteri: Aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol biji dan 

batang pepaya dilakukan menggunakan metode Kirby Bauer. Konsentrasi ekstrak biji 

dan batang pepaya yaitu 50 % b/v dibuat dalam tiga seri perbandingan 70:30, 50:50 dan 

30:70. Kontrol positif tetrasiklin 30 µg digunakan terhadap S. dysenteriae dan 

eritromisin 30 µg terhadap S. pyogenes. Inkubasi dilakukan pada suhu 370 C selama 18-

24 jam.  

Kromatografi Lapis Tipis: Uji KLT untuk mengetahui kandungan senyawa yang 

terdapat dalam biji dan batang pepaya. Fase gerak untuk ekstrak batang papaya adalah 

kloroform: metanol (3:7) dan etil asetat: metanol:air (100:12:18) untuk ekstrak biji 

papaya dengan fase diam silika gel GF254. Sebanyak 10 µL ekstrak biji dan batang 

ditotolkan ke lempeng silika, kemudian dielusi kedalam fase gerak. Hasil elusi diamati 

dibawah sinar UV 254 dan UV 366. 

Bioautografi: Bioautografi kontak dilakukan untuk mendeteksi bercak golongan 

senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Senyawa yang mempunyai 

aktivitas antibakteri ditunjukkan dengan adanya zona jernih. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstrak kental yang diperoleh sebanyak 91, 80 g dan 105, 40 g dari312 g serbuk 

kering biji papaya dan 455,81 g serbuk kering batang pepaya. Hasil pengamatan pada 

identifikasi menggunakan pengecatan Gram menunjukkan bahwa Shigella dysenteriae 

berbentuk batang, susunan tidak teratur dan berwarna merah, hal ini menunjukkan bakteri 

Gram negatif. Streptococcus pyogenes menunjukkan bahwa bakteri berbentuk kokus, 

susunan sel berantai, dan berwarna ungu, ini menunjukkan bakteri Gram positif. Hasil uji 

biokimia menunjukkan bahwa S. dysenteriae pada media KIA menunjukkan adanya 

fermentasi glukosa yang ditandai adanya warna kuning pada bagian tegak. Selain itu hasil 

uji pada media KIA tidak berwarna hitam dan dan tidak ada gelembung menunjukkan            
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S. dysenteriae tidak menghasilkan H2S dan gas. Media LIA menunjukkan tidak ada 

dekarboksilasi lisin yang ditandai dengan warna kuning pada posisi tegak media dan tidak 

menunjukkan deaminasi yang ditandai warna ungu pada posisi miring. S. dysenteriae juga 

tidak menghasilkan H2S dan gas yang ditandai tidak adanya warna hitam dan gelembung. 

Hasil uji pada media MIO menunjukkan tidak adanya motilitas (pergerakan) yang 

ditandai dengan terjadi kekeruhan pada bekas tusukan, tidak pada media.S. dysenteriae 

pada media MIO tidak mendekarboksilasi ornitin dan indol, yang ditandai tidak ada warna 

ungu dan cincin berwarna merah setelah ditetesi reagen kovac. Uji terhadap S. pyogenes 

menggunakan media agar darah untuk mengetahui adanya hemolisis. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa S. pyogenes positif menyebabkan hemolisis, yang  ditunjukkan 

dengan adanya zona jernih disekitar pertumbuhan bakteri dan uji katalase menunjukkan 

tidak adanya gelembung gas pada bakteri setelah penambahan H2O2. 

Uji aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya terhadap             

S. dysenteriae digunakan kontrol positif yaitu disk tetrasiklin sedangkan pada S. pyogenes 

yaitu disk eritromisin. Etanol digunakan sebagai kontrol negatif pada kedua bakteri. 

Kontrol positif bertujuan untuk melihat gambaran terbunuhnya bakteri uji yang dilihat 

dari zona radikalnya. Penggunaan kontrol negatif bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya aktivitas antibakteri pelarut yang digunakan untuk melarutkan ekstrak uji. 
Tabel 1. Hasil uji aktivitas aktibakteri kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya terhadap 
bakteri S. dysenteriae dan S. pyogenes 

 

Sampel Diameter zona hambat (mm) ± SD 
S. dysenteriae S. pyogenes 

Ekstrak Biji 7,66 ± 0,47* 6,83 ± 0,23* 
Ekstrak Batang 8,33 ± 0,47* 7 ± 0,70* 
Ekstrak biji: ekstrak 
batang (70:30) 

8,66 ± 0,94* 6,66 ± 0,23* 

Ekstrak biji: ekstrak 
batang (50:50) 

8,33 ± 0,47* 6,66 ± 0,23* 

Ekstrakbiji: ekstrak 
batang  (30:70) 

6,83 ± 0,23* 6,83 ± 0,23* 

Etanol 70% 6±0 6±0 
Tetrasiklin (30 µg) 19,33±0,47** - 
Eritromisin (30 µg) - 20,66±0,47* 

Keterangan: 
*  = irradikal 
**= radikal 

 Replikasi 3 kali dengan suspensi bakteri yang sama 

 Diameter zona hambat termasuk diameter disk (6 mm) 
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Uji aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya dilakukan 

untuk mengetahui aktivitas antibakteri yang dihasilkan mengalami peningkatan atau 

penurunan setelah dikombinasi antara ekstrak biji dan batang daripada ekstrak biji atau 

batang tunggal. Kombinasi memberikan aktivitas yang meningkat apabila diameter zona 

hambat yang dihasilkan dari kombinasi ekstrak biji dan batang lebih besar daripada 

diameter zona hambat pada biji atau batang tunggal. Sebaliknya apabila dengan 

kombinasi mengalami penurunan aktivitas maka diameter zona hambat yang dihasilkan 

dari kombinasi ekstrak biji dan batang lebih kecil daripada ekstrak biji atau batang 

tunggal. Dalam uji aktivitas antibakteri digunakan konsentrasi ekstrak biji dan ekstrak 

batang sebesar 50% b/v yang dibuat tiga seri perbandingan yaitu 70:30; 50:50 dan 30:70 

dengan volume total 20 µL. Hasil yang didapatkan pada uji aktivitas antibakteri 

kombinasi ekstrak biji dan batang pepaya terhadap bakteri S. dysenteriae pada 

perbandingan 70:30; 50:50 dan 30:70 berturut-turut sebesar 8,66±0,47; 8,33±0,47 dan 

6,83±0,94 mm. Disk yang mengandung ekstrak uji menunjukkan adanya aktivitas 

antibakteri, ditandai dengan terbentuknya diameter zona hambat disekitar disk yang 

bersifat irradikal. Diameter zona hambat pada etanol hanya sebesar disk, yaitu tidak 

terbentuk zona jernih disekitar disk. Hal ini menunjukkan bahwa etanol tidak mempunyai 

aktivitas antibakteri. Diameter zona hambat yang dihasilkan oleh antibiotik tetrasiklin 

terhadap S. dysenteriae adalah 19,33±0,47 mm dan bersifat radikal. Antibiotik dengan 

zona hambat radikal berarti di sekitar disk antibiotik terdapat zona jernih, tidak ditumbuhi 

bakteri. Mekanisme antibiotik tetrasikin dalam menghambat pertumbuhan S.dysenteriae 

yaitu menginhibisi persenyawaan amino-asil-tRNA pada ribosom (Jawetz et. al, 1996). 

Ekstrak biji tunggal menghasilkan diameter zona hambat sebesar 7,66±0,47  mm dan 

batang tunggal 8,33±0,47 mm. Hasil kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya 

dibandingkan dengan ekstrak tunggal biji atau batang  memiliki aktivitas antibakteri yang 

sama pada perbandingan ekstrak biji dan batang (70:30 dan 50:50) dengan nilai diameter 

zona hambat 8,66±0,94 dan 8,33±0,47 mm. Sedangkan pada perbandingan ekstrak biji 

dan batang 30:70 menunjukkan diameter zona hambat yang lebih kecil yaitu sebesar 

6,83±0,23 mm.   

Streptococcus pyogenes dengan perbandingan ekstrak biji dan batang 70:30; 50:50 

dan 30:70 menghasilkan diameter zona hambat berturut-turut sebesar 6,66±0,23; 
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6,66±0,23 dan 6,83±0,23 mm. Antibiotik eritromisin menghasilkan diameter zona hambat 

terhadap S. pyogenes sebesar 20,66±0,47 mm dan bersifat irradikal. Zona hambat irradikal 

di sekitar disk antibiotik terdapat pertumbuhan bakteri yang jarang. Mekanisme 

antibiotika eritromisin pada S. pyogenes yaitu mempengaruhi fungsi subunit 50S 

(Schlegel dan Schmidt, 1994). Ekstrak biji tunggal menghasilkan diameter zona hambat 

sebesar 6,83±0,23 mm dan batang tunggal 7±0,70 mm. Hasil kombinasi  ekstrak etanol 

biji dan batang pepaya tidak menunjukkan zona hambat yang lebih besar dibandingkan 

dengan ekstrak tunggal biji atau batang terhadap S. pyogenes. Kombinasi ekstrak etanol 

biji dan batang pepaya mempunyai pengaruh yang tidak berbeda nyata. Hal ini 

disebabkan karena adanya interaksi yang tidak sinergis antar senyawa-senyawa bioaktif 

yang terkandung jika dikombinasikan. Selain itu, kemungkinan dapat terjadi karena 

adanya senyawa antagonis pada ekstrak biji yang menghambat kerja senyawa pada 

ekstrak batang. Antagonisme adalah keadaan saling menganggu atau menghambat kerja 

satu sama lain atau zat kimia mengganggu kerja zat kimia lain jika diberikan bersama atau 

digabung (Darwis et. al., 2012). Oleh sebab itu, ekstrak batang lebih baik dan 

berpengaruh jika tidak dikombinasikan dengan ekstrak biji. 
Tabel 2. P value Hasil Paired T Test kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya terhadap bakteri 
S. dysenteriae dan S. pyogenes. 

 
Sampel S. dysenteriae S. pyogenes 

Ekstrak Biji Ekstrak Batang Ekstrak Biji Ekstrak Batang 
Tetrasiklin 30 µg 0,003 0,003 - 
Eritromsin 30 µg - 0,001 0,000 
Ekstrakbiji:batang (70:30) 0,423 0,742 0,423 0,667 
Ekstrak biji:batang (50:50) 0,423 1,000 0,423 0,529 
Ekstrak biji:batang (30:70) 0,199 0,095 1,000 0,667 
Etanol 70% 0,038 0,020 0,038 0,015 

 

Uji aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya terhadap 

bakteri S. dysenteriae dan S. pyogenes dilakukan analisis menggunakan statistika Paired T 

test. Metode ini dipilih untuk  mengetahui signifikan atau tidak antara biji atau batang 

tunggal dengan adanya kombinasi biji dan batang. Analisis dilakukan dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan p<0,05. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p>0,05 pada ketiga 

seri perbandingan kombinasi ekstrak etanol biji dan batang (70:30, 50:50 dan 30:70) 

dibandingkan dengan ekstrak etanol tunggal biji dan batang.  Hal ini menunjukkan bahwa 

ekstrak tunggal dan kombinasi tidak memberikan efek yang signifikan. Data antibiotik 

menunjukkan nilai yang signifikan, yaitu p<0,05. Jadi, dapat disimpulkan penggunaan 
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antibiotik untuk bakteri S. dysenteriae dan S. pyogenes lebih baik daripada penggunaan 

kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya maupun ekstrak tunggal biji atau batang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar : Hasil uji aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak biji dan batang pepaya terhadap S. dysenteriae 

(A) dan S. pyogenes (B) 

Hasiluji kombinasi ekstrak biji dan batang pepaya menunjukkan diameter zona 

hambat yang berbeda pada kedua bakteri uji. Diameter zona hambat pada bakteri                     

S. dysenteriae (Gram negatif) lebih besar dibandingkan S. pyogenes (Gram positif). 

Menurut martiasih et al., (2014) menyatakan bahwa ekstrak biji pepaya lebih efektif 

menghambat E. coli (Gram negatif) dibandingkan S. pyogenes (Gram positif). Sukadana 

(2008) yang menyebutkan ekstrak biji pepaya lebih efektif menghambat  E. coli daripada 

S. aureus. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan komposisi kimiawi dinding sel 

yang dimiliki oleh masing-masing bakteri (Pelczar dan Chan, 1998). Pada Gram positif, 

dinding sel mengandung banyak lapisan peptidoglikan (murein) yang membentuk struktur 

yang tebal dan kaku (Pratiwi, 2008). Peptidoglikan Gram positif merupakan 50% dari 

massa kering dinding sel. Gram negatif peptidoglikannya berlapis tunggal dan 

konsentrasinya kurang dari 10% massa kering dinding sel (Pelczar dan Chan, 1998). 

Selain itu S. dysenteriae merupakan bakteri yang memiliki daya tahan yang rendah 

terhadap berbagai zat kimia dan agen fisik (Radji, 2011). Struktur peptidoglikan yang tipis 
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pada bakteri Gram negatif memudahkan senyawa atau bahan kimia untuk menembusnya, 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri.  

Golongan senyawa yang ingin dideteksi menggunakan KLT untuk biji pepaya adalah 

triterpenoid, saponin, alkaloid, flavonoid, tanin, glikosida, dan fenolik serta pada batang 

pepaya adalah senyawa tanin, alkaloid, saponin, flavonoid, antrakuinon, dan steroid. Dari 

hasil uji KLT senyawa yang dapat dideteksi pada ekstrak etanol biji pepaya adalah steroid 

dan tanin dengan Rf masing-masing 0,33 dan 0,5. Senyawa pada ekstrak etanol batang 

pepaya adalah steroiddan tanin pada Rf masing-masing 0,16, dan 0,75.Pereaksi LB untuk 

mendeteksi adanya senyawa steroid dan saponin dengan menunjukkan warna biru untuk 

steroid dan biru hijau untuk saponin (Wagner dan Bladt, 1996). Pereaksi FeCl3 untuk 

mendeteksi senyawa tanin. Senyawa tanin akan menunjukkan warna biru, merah ungu, 

hijau, dan hitam (Fransworth, 1996).  Pereaksi Hasil uji KLT pada ekstrak etanol biji 

danbatangpepaya menggunakan pereaksi semprot LB dan FeCl3 menghasilkan masing-

masing warna biru yang ditunjukkan pada UV 366 dan hitam pada sinar tampak. Hal 

tersebut menunjukkan adanya senyawa steroid dan tanin.   

Perbedaan senyawa yang teridentifikasi pada uji KLT dengan hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan dapat disebabkan adanya variasi komposisi senyawa yang 

terkandung dalam suatu tumbuhan. Variasi tersebut dapat disebabkan salah karena lokasi 

tempat tumbuh. Menurut Mahatriny et. al, (2014) menyebutkan bahwa ekstrak etanol 

daun pepaya (Carica papaya L.) yang diperoleh dari daerah Ubud, Kabupaten Gianyar, 

Bali mengandung golongan senyawa alkaloid, flavonoid, glikosida, dan tanin. Menurut 

Mahatriny et. al, (2014) cit Dwi Astuti (2009) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun 

pepaya yang diambil dari Desa Karang Pandan, Kabupaten Karanganyar, JawaTengah 

mengandung metabolit sekunder alkaloid, saponin, dan flavonoid. 

Hasil bioautografi pada S. dysenteriae ditunjukkan dengan zona jernih yang terletak 

pada Rf 0,58 untuk batang dan biji Rf 0,33.  S. pyogenes  menunjukkan daerah zona jernih 

terletak pada Rf 0,5 untuk batang dan 0,16 untuk biji. Setelah dibandingkan dengan hasil 

KLT, bercak biji pada Rf 0,33 terhadap S. dysenteriae diduga adalah senyawa steroid 

pada biji pepaya dan senyawa yang bertanggungjawab pada S. pyogenes belum dapat 

ditentukan. 
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xii 
 

D. KESIMPULAN 

1. Kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya dengan konsentrasi 50% b/v dalam 

tiga seri perbandingan 70:30, 50:50 dan 30:70 memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

S. dysenteriae dan S. pyogenes dengan zona hambat irradikal. 

2. Senyawa yang bertanggungjawab sebagai aktivitas antibakteri pada S. dysenteriae 

kemungkinan adalah steroid pada biji pepaya dan senyawa yang bertanggungjawab 

pada  S. pyogenes belum dapat ditentukan. 

 

E. SARAN  

1. Perlu dilakukan optimasi terhadap fase gerak terhadap uji KLT agar didapatkan hasil 

pemisahan yang baik. 

2. Penggunaan antibiotik terhadap S. dysenteriae dan S. pyogenes lebih direkomendasikan 

daripada kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Darwis, W., Marika, H., & Sri, A, 2012, Efektivitas Ekstrak Akar dan Daun Pecut Kuda 
Stachytarpetha jamaicensis (L) Vahl Dalam Menghambat Pertumbuhan Jamur 
Candida albicans Penyebab Kandidiasis Vaginalis, Konservasi Hayati, 8 (2), 5 

 
Elliot, T., Worthington, T., Osman, H.,& Gill, M., 2013, Mikrobiologi Kedokteran & Infeksi, 

Edisi 4, alih bahasa oleh Pendit, B. U., 31, 52, Jakarta, EGC. 
 
Ervia, 2012, Uji Aktivitas Antibakteri Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Pare (Momordica 

charantia L.) dan Daun Pepaya (Carica papaya L.) Terhadap Bakteri Shigella 
dysenteriae ATTCC 9361, Skripsi, Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi. 

 
Ervia, 2012 Cit Seidlein et al. 2006, Uji Aktivitas Antibakteri Kombinasi Ekstrak Etanol Daun 

Pare (Momordica charantia L.) dan Daun Pepaya (Carica papaya L.) Terhadap 
Bakteri Shigella dysenteriae ATTCC 9361, Skripsi, Fakultas Farmasi, Universitas 
Setia Budi. 

 
Farnsworth, N.R., 1966, Review Article Biological and Phytochemical Screening of Plants, 

Journal Of Pharmaceutical Sciences, 55(3): 225-268. 
 

Dewoto, H. R., 2007, Pengembangan Obat Tradisional Indonesia Menjadi Fitofarmaka, 
Majalah Kedokteran Indonesia, 57. 

 

 10 



xiii 
 

Jawetz, E., Melnick, J. L., & Adelberg, E. A., 2001, Mikrobiologi Kedokteran, diterjemahkan 
oleh Mudihardi, E., Kuntaman, Wasito, E. B., Mertaniasih, N. M., Harsono, S., 
Alimsardjono, L., 334, Jakarta, Salemba Medika.  

 
Jawetz, E., Melnick, J. L., & Adelberg, E. A., 1996, Mikrobiologi Kedokteran Edisi 20, alih 

bahasa Edi Nugroho, R. F. Maulany, editor Irawati Setiawan, 177, 218, 242, Jakarta, 
EGC. 

Kurnijasanti, R., & I’tishon, R., 2008, Pemanfaatan Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria 
macrocarpa) sebagai Pencegahan terhadap Hepatotoksisitas Akibat Induksi Karbon 
Tetraklorida pada Mencit, Veterinaria Medika, 1(3), 143-144. 

 
Mahatriny, N. N., Payani, N. P. S., Oka, I. B. M., & Astuti, K. W., 2014, Skrining Fitokimia 

Ekstrak Etanol Daun Pepaya (Carica papaya L.) Yang Diperoleh dari Daerah Ubud, 
Kabupaten Gianyar, Bali, Jurnal Ilmiah Kefarmasian, 12 

 
Mahatriny, N. N., Payani, N. P. S., Oka, I. B. M., & Astuti, K. W., 2014, Cit Dwi Astuti, 2009, 

Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Pepaya (Carica papaya L.) Yang Diperoleh 
dari Daerah Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Jurnal Ilmiah Kefarmasian, 11 

 
Martiasih, M., Sidharta, B. B. R., & Atmodjo, P. K., 2014, Aktivitas Antibakteri Ekstrak Biji 

Pepaya (Carica papaya L.) Terhadap Escherichia coli dan Streptococcus pyogenes, 
Jurnal Penelitian, 5-7 

 
Orhue, P. O., & Momoh, A. R.M., 2013, Antibacterial Activities of Different Solvent Extract 

of Carica papaya Fruit Parts on Some Gram Positive and Gram Negative Organisms, 
International Journal of Herbs and Pharmacological Research IJHPR,  2 (4), 42-47. 

 
Pelczar, M. J., & Chan, E. C. S., 1988, Dasar-Dasar Mikrobiologi, Volume 2, 457-458, 

Jakarta, UI PRESS. 
 
Pratiwi, S. T., 2008, Mikobiologi Farmasi, Jakarta, Erlangga. 

 
Radji, M., 2011, Buku Ajar Mikrobiologi Panduan Mahasiswa dan Kedokteran, 138-139, 

154,156,  Jakarta, EGC. 
 
Sukadana, I. M, Santi, S.R, & Juliarti N.K, 2008, Aktivitas Antibakteri Senyawa Golongan 

Triterpenoid dari Biji Pepaya (Carica papaya L.), Jurnal Kimia, 2 (1), 15-18. 
 
Wagner, H. & Bladt, S., 1996, Plant Drug Analysis A Thin Layer Chromathography Atlas,  2nd 

edition, Germany, Springer 
 

 11 


