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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infeksi merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang

atau dari hewan ke manusia. Infeksi disebabkan oleh berbagai mikroorganisme,

bakteri, virus, riketsia, jamur, protozoa (Gibson, 1996). Dari berbagai bakteri,

jenis shigella dan streptococcus menyebabkan infeksi pernapasan kulit dan

gastrointestinal (Locke, et al., 2013).

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 napas, tanpa memperlihatkan tanda-tanda infeksi (Radji,

2011). Terapi antibiotik yang digunakan adalah  penisilin (eritromisin 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). Penelitian Sukadana

dkk (2008) menyebutkan bahwa isolat dari biji pepaya kemungkinan merupakan
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senyawa golongan triterpenoid aldehida dengan karakteristik gugus fungsi: –CH2,

–CH3, dan C=O. Isolat triterpenoid mempunyai potensi sebagai antibakteri pada

konsentrasi 1000 ppm.

Rahman et al. (2011) menyebutkan bahwa ekstrak batang pepaya

konsentrasi 5 dan 10 mg/ml memiliki aktivitas antimikrobial terhadap bakteri

Salmonella tyhpi dengan menghasilkan diameter zona hambat berturut-turut

sebesar 12 dan 14 mm. 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 sebesar 20 mm, 28 mm, dan 20 mm.

Oladimeji et al. (2007) menyebutkan bahwa ekstrak etanol batang pepaya

memiliki daya antimikroba pada konsentrasi 15 mg/ml dan 30 mg/ml terhadap

Bacillus subtilis dengan diameter zona hambat sebesar 13 mm dan 14 mm, serta

terhadap Klebsiella pneumoniae dengan diameter zona hambat sebesar 11 mm dan

11,5 mm.

Martiasih dkk (2014) menyebutkan bahwa biji pepaya dari tanaman yang

berumur 5 bulan dapat menghambat pertumbuhan Escherichia coli dengan

diameter zona hambat sebesar117,5145 mm2 sedangkan biji yang berumur 3 bulan

dapat menghambat Streptococcus pyogenes dengan diameter zona hambat sebesar

49,5335 mm2. 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%. Isolat triterpenoid dari biji

pepaya memiliki potensi menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus

aureus dan Escherichia coli dengan diameter zona hambat berturut-turut sebesar 7

mm dan 10 mm (Sukadana, dkk., 2008).

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%. Ekstrak

kulit manggis dan kayu secang dengan perbandingan 2:8 pada konsentrasi 3%
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memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus cereus dengan diameter zona

hambat sebesar 18,4 mm (Miksusanti, et al., 2011). Berdasarkan kedua hasil

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kombinasi ekstrak

meningkatkan potensi sebagai antibakteri.

Dalam penelitian akan melakukan uji aktivitas antibakteri kombinasi

ekstrak etanol biji dan batang pepaya terhadap Shigella dysenteriae dan

Streptococcus pyogenes menggunakan metode difusi.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya memiliki aktivitas

antibakteri terhadap Shigella dysenteriae dan Streptococcus pyogenes?

2. Golongan senyawa apa yang memiliki aktivitas terhadap bakteri Shigella

dysenteriae dan Streptococcus pyogenes?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya memiliki

aktivitas antibakteri terhadap Shigella dysenteriae dan Streptococcus

pyogenes.

2. Mengetahui golongan senyawa yang memiliki aktivitas terhadap bakteri

Shigella dysenteriae dan Streptococcus pyogenes menggunakan metode

bioautografi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman Pepaya

a. Klasifikasi

Tanaman pepaya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatopyta

Class : Dicotyledoneae

Ordo : Caricales

Familiy : Caricaceae

Genus : Carica

Spesies : Carica papaya L. (Rukmana, 1995)
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b. Manfaat Tanaman Pepaya

Pepaya memiliki berbagai manfaat, yaitu untuk meluruhkan urin dan

cacing usus, menguatkan lambung, melancarkan Air Susu Ibu (ASI),

meredakan nyeri (analgesik), dan peluruh haid (Dalimartha, 2009). Menurut

Aravind dkk (2013) daun pepaya memilki khasiat untuk penderita demam

berdarah, menghambat pertumbuhan sel kanker dan sebagai antimalaria serta

antiplasmodik, buah pepaya kaya akan nutrisi yang dapat digunakan sebagai

laksatif.

c. Kandungan Kimia

Sukadana dkk (2008) menyebutkan biji pepaya mengandung

triterpenoid. Okoye (2011) menyebutkan bahwa biji mengandung banyak

fitokomponen bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan fenol

menunjukkan efekterapi. Biji pepaya mengandung glikosida (Nayak, et al.,

2012). Biji pepaya mengandung glukosida cacirin, dan karpain (Muhlisah,

2001). Alkaloid karpain mempunyai aktivitas sebagai antiplaspodium

(Julianti, dkk., 2014). Dari hasil analisis kualitatif dan kuantitatif batang

pepaya, memilki senyawa alkaloid, tanin, saponin, dan steroid (Stepen, et al.,

2013). Oladimeji, et al. (2007) juga menyebutkan bahwa batang pepaya

mengandung flavonoid. Setyawan (2009) menyebutkan batang pepaya

mengandung senyawa antrakinon.

Karpain Stigmasterol Sitosterol

Kampaesterol Triterpenoid Tanin

Flavon

Flavonol

Gambar 1. Struktur senyawa metabolit sekunder pada pepaya
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2. Bakteri

Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang berkembang biak

dengan pembelahan menjadi dua sel. Bakteri dibagi menjadi kelas-kelas menurut

bentuknya yaitu kokus (berbentuk bulat), basil (batang lurus), kokobasil (antara

kokus dan basil, vibrio (batang lempeng) dan spriroceta (spiral) (Gibson, 1996).

Pembagian bakteri Gram positif dan Gram negatif disebabkan oleh adanya

perbedaan struktur pada dinding sel. Dinding bakteri Gram positif banyak

mengandung peptidoglikan, sedangkan dinding bakteri Gram negatif banyak

mengandung lipoposakarida (Pratiwi, 2008).

3. Streptococcus pyogenes

S. pyogenes diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Phylum : Firmicutes

Class : Bacilli

Ordo : Lactobacillales

Familia : Streptococcaceae

Genus : Streptococcus

Spesies : Streptococcus pyogenes(Todar, 2012).

Streptokokus terdiri dari kokus yang berdiameter 0,5-1m, berbentuk

rantai yang khas, kokus agak memanjang pada arah sumbu rantai. Streptokokus

patogen jika ditanam dalam perbenihan cair atau padat yang cocok sering

membentuk rantai panjang yang terdiri dari 8 buah kokus atau lebih (Warsa,

1994).

Streptococcus pyogenes dapat menyebabkan penyakit epidemik antara

lain Scarletfever, erisipelas, radang tenggorokan, febris puerpuralis, rheumatic

fever, dan bermacam-macam penyakit lainnya (Warsa, 1994). Streptococcus

pyogenes menyebabkan sindrom klinis utama, yaitu faringitis, selulitis,

erisipelas, necrotizing fascilitis, septikemia, demam rematik, dan

glomerulonefritis (Elliot, dkk., 2013). Untuk mengobati infeksi oleh

streptokokus beta hemolitikus grub A terapi antibiotik yang digunakan adalah

penisilin (eritromisin untuk pasien yang alergi penisilin) (Elliot, dkk., 2013).
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4. Shigella dysenteriae

S. dysenteriae diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Phylum : Proteobacteria

Class : Gamma Proteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Familia : Enterobacteriaceae

Genus : Shigella

Spesies : Shigella dysenteriae (Todar, 2012)

Shigella dysenteriae merupakan bakteri patogen usus yang umumnya

dikenal sebagai bakteri penyebab disentri (disentri basiler) (Radji, 2011).

Shigella merupakan bakteri Gram negatif berukuran 0,5-0,7 m x 2-3 m.

Morfologi Shigella dysenteriae adalah batang pendek atau basil tunggal, tidak

berspora, tidak berflagel sehingga tidak bergerak, dan dapat memiliki kapsul

(Radji, 2011). Shigella tidak memfermentasi laktosa atau meragikan laktosa

secara lambat. Tes biokimia lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi secara

pasti serta serotyping dengan slide agglutination yang digunakan untuk

menentukan spesies (Elliot, dkk., 2013).

Shigella dysenteriae merupakan bakteri penyebab sigelosis, yaitu kondisi

klinis yang ditandai dengan infeksi usus akut/radang usus yang disertai diare,

buang air besar bercampur darah, lendir, dan nanah(Elliot, dkk., 2013).

5. Antibakteri

Antibakteri adalah substansi yang menghambat pertumbuhan atau

membunuh bakteria atau mikroorganisme lain (organisme mikroskopik termasuk

bakteria, virus, jamur, protozoa, dan riketsia (Kee, 1996). Mekanisme kerja

antimikrobial menurut Pelczar dan Chan (1988) adalah sebagai berikut:

a. Kerusakan pada dinding sel

Struktur dinding sel dapat dirusak dengan cara menghambat

pembentukannya atau mengubah setelah selesai terbentuk.



7

b. Perubahan permeabilitas sel

Membran sitoplasma mempertahankan bahan-bahan tertentu didalam sel

serta mengatur aliran keluar-masuknya bahan-bahan lain. Membran

memelihara integritas komponen-komponen seluler. Kerusakan pada

membran ini akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau

matinya sel.

c. Perubahan molekul protein dan asam nukleat

Hidupnya suatu sel bergantung pada terpeliharanya molekul-molekul

protein dan asam nukleat dalam keadaan alamiah. Suatu kondisi atau

substansi yang mengubah keadaan ini, yaitu mendenaturasi protein dan

asam-asam nukleat dapat merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu

tinggi dan konsentrasi pekat beberapa zat kimia dapat mengakibatkan

koagulasi (denaturasi) ireversibel (tak dapat balik) komponen-komponen

seluler yang vital ini.

d. Penghambatan kerja enzim

Setiap enzim dari beratus-ratus enzim berbeda-beda yang ada di dalam sel

merupakan sasaran potensial bagi bekerjanya suatu penghambat. Banyak zat

kimia telah diketahui dapat mengganggu reaksi biokimiawi. Penghambatan

ini dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme atau matinya sel.

e. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein

Protein, DNA, dan RNA memegang peran penting di dalam proses

kehidupan normal sel. Hal itu berarti bahwa gangguan yang terjadi pada

pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan

kerusakan total pada sel.

E. Landasan Teori

Aravind dkk (2013) menyebutkan bahwa pepaya merupakan tanaman

obat yang memiliki berbagai efek farmakologis. Biji pepaya yang segar atau

serbuk kering dari biji pepaya mempunyai aktivitas sebagai antivirus, antijamur,

dan antibakteri, karena kandungan enzim proteolitik seperti papain dan

kimopapain. Okoye (2011) menyebutkan bahwa biji mengandung banyak

fitokomponen bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan fenol
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menunjukkan efek terapi. Biji pepaya mengandung glikosida (Nayak, et al.,

2012). Isolat triterpenoid dari ekstrak n-heksan biji pepaya dengan konsentrasi

1000 ppm memiliki potensi menghambat pertumbuhan Escherichia coli dan

Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat sebesar 10 dan 7 mm

(Sukadana, dkk., 2008). Aktivitas antibakteri biji pepaya muda lebih besar

dibandingkan pada pepaya yang sudah tua. Ekstrak etanol biji pepaya muda pada

konsentrasi 480.000 ppm, 560.000 ppm, 640.000 ppm, 720.000 ppm, dan

800.000 ppm diperoleh diameter zona hambat terhadap S. aureus berturut-turut

sebesar 13,49,14,76, 15,89, 17,13, dan 18,08 mm. Pada E. coli diperoleh

diameter zona hambat berturut-turut sebesar 9,53, 10,35, 11,46, 11,88, dan 12,29

mm. Ekstrak etanol biji pepaya tua dengan konsentrasi yang sama diperoleh

diameter zona hambat terhadap S. aureus berturut-turut sebesar 9,41, 10,88,

11,07, 12,52, 13,99 mm serta pada E. coli diperoleh diameter zona hambat

sebesar 8,20, 8,57, 8,88, 9,68, dan 10,44 mm (Mulyono, 2013). Martiasih dkk

(2014) menyebutkan bahwa biji pepaya yang berumur 5 bulan dapat

menghambat pertumbuhan Escherichia coli dengan diameter zona hambat

117,5145 mm2 sedangkan yang berumur 3 bulan dapat menghambat

Streptococcus pyogenes dengan diameter zona hambat 49,5335 mm2. Menurut

Orhue dan Momoh (2013) ekstrak etanol biji pepaya memiliki aktivitas

antibakteri terhadap S. aureus, E. coli dan P. aeruginosa dengan perolehan MIC

(Minimum Inhibitory Concentration) untuk semua bakteri adalah 28,0%.

Berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan oleh Stepen

et al. (2013) batang pepaya mengandung senyawa alkaloid, tanin, saponin, dan

steroid yang beraktivitas sebagai antibakteri. Setyawan (2009) menyebutkan

ekstrak etanol batang pepaya memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. coli

karena mengandung senyawa antrakinon dan menghambat S. aureus karena

mengandung saponin dengan KBM (Kadar Bunuh Minimum) 3% b/v. Penelitian

lain menyatakan batang pepaya memiliki senyawa alkaloid, tanin, saponin,

glikosida, dan flavonoid (Oladimeji, et al., 2007). Rahman et al. (2011)

menyebutkan bahwa ekstrak batang pepaya memiliki aktivitas antimikrobial

terhadap bakteri S. tyhpi dengan menghasilkan zona hambat sebesar 12 dan 14
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mm dari konsentrasi 5 dan 10 mg/ml. Khan et al. (2012) menyatakan bahwa

ekstrak etanol batang pepaya mempunyai aktivitas antimikrobial terhadap

P. aeruginosa, S. aureus, dan E. coli dengan diameter zona hambat 20, 28, dan

20 mm. Oladimeji et al. (2007) menyebutkan bahwa ekstrak etanol batang

pepaya memiliki daya antimikroba pada konsentrasi 15 mg/ml dan 30 mg/ml

terhadap Bacillus subtilis dengan diameter zona hambat sebesar 13 mm dan 14

mm, serta terhadap Klebsiella pneumoniae dengan diameter zona hambat

sebesar 11 mm dan 11,5 mm.

F. Hipotesis

1. Kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya memiliki aktivitas

antibakteri terhadap S. pyogenes dan S. dysenteriae.

2. Ekstrak etanol biji mengandung golongan senyawa triterpenoid, saponin,

alkaloid, flavonoid, tanin, glikosida, dan fenol serta batang pepaya memiliki

golongan senyawa tanin, alkaloid, saponin, flavonoid, antrakuinon, dan

steroid sebagai antibakteri.


