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ABSTRAK 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman obat. Salah satu  

diantaranya adalah pepaya (Carica papaya L.). Penelitian sebelumnya telah membuktikan 
aktivitas antibakteri biji dan batang pepaya terhadap Staphylococcus aureus dan 
Escherichia coli. Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri 
kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya terhadap Shigella sonnei dan 
Staphylococcus epidermidis serta mengetahui golongan senyawa yang bertanggungjawab 
sebagai antibakteri.Ekstrak etanol biji dan batang pepaya diperoleh dengan menggunakan 
metode maserasi. Pengujian aktivitas antibakteri menggunakan metode disc diffusion. 
Konsentrasi ekstrak biji dan batang pepaya masing-masing 50% b/v dengan 3 
perbandingan, yaitu 70:30, 50:50, dan 30:70 dengan volume total 20  µL. Fase diam yang 
digunakan pada uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) adalah silika gel GF 254 dengan fase 
gerak pada ekstrak biji dan batang pepaya masing-masing (v/v) adalah etil 
asetat:metanol:air (100:13:17) dan  kloroform:metanol (9:1). Bioautografi kontak 
digunakan untuk mengetahui golongan senyawa yang bertanggungjawab sebagai 
antibakteri. Hasil uji menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak biji dan batang pepaya 
konsentrasi 50% dengan seri perbandingan 70:30, 50:50, dan 30:70 memiliki aktivitas 
antibakteri. Hasil uji bioautografi menunjukkan bahwa golongan senyawa pada ekstrak 
etanol biji dan batang pepaya yang diduga memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. 
epidermidis adalah  tanin sedangkan golongan senyawa pada ekstrak biji pepaya yang 
diduga memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. sonnei adalah alkaloid  dan tanin.  

 
Kata kunci: Antibakteri, Carica papaya, Shigella sonnei, Staphylococcus epidermidis 

 
ABSTRACT 

Indonesia is a country rich with medicinal plants. One of them is papaya (Carica 
papaya L.). Previous research has shown antibacterial activity of papaya seeds and stems 
against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. The purpose of this study were to 
determine antibacterial activity of a combination of ethanolic extract of papaya seeds and 
stems against Shigella sonnei and Staphylococcus epidermidis, and compounds that 
responsible for antibacterial activity. Ethanolic extract of papaya seeds and stems were 
obtained using maceration method. Antibacterial activity was tested using disc diffusion 
method. The concentration of extract of papaya seeds and stems was 50% with ratio of 
70:30, 50:50, and 30:70 with  total volume of 20 mL. Stationary phase used in the test Thin 
Layer Chromatography (TLC) was silica gel GF 254 and mobile phase for seed and stem 
extracts of papaya were ethyl acetate: methanol: water (100: 13: 17) and chloroform : 
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methanol (9: 1), respectively. Contact bioautography was done to determine the class of 
compounds that have antibacterial activity.The test results showed that the combination of 
extracts of papaya seeds and stems with concentration of 50% with rasio of 70:30, 50:50, 
and 30:70 have antibacterial activity. Bioautography test results showed compounds in 
ethanoicl extract of papaya seeds and stems which have antibacterial activity against S. 
epidermidis was the tannins while classes of compounds in extracts of papaya seeds that 
thought to have antibacterial activity against S. sonnei were alkaloids and tannins. 

 
Key words : Antibacterial, Carica papaya, Shigella sonnei, Staphylococcus epidermidis 

 
Pendahuluan 

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, penyakit infeksi masih 

merupakan penyebab utama tingginya angka kesakitan (mordibity) dan angka kematian 

(mortality) (Darmaji, 2008). Penyakit infeksi terus mengalami perubahan. Menurut Volk 

dan Wheeler (1994) bakteri Staphylococcus epidermidis sering menjadi penyebab jerawat. 

Staphylococcus epidermidis dapat menyebabkan infeksi akibat penggunaan kanula 

intravena, alat prostetik intravaskular yang terpasang untuk jangka waktu lama (Gillespe 

dan Bamford, 2008). Selain Staphylococcus epidermidis, infeksi juga dapat disebabkan 

oleh bakteri Shigella. Di negara maju sebagian besar kasus disebabkan oleh Shigella 

sonnei. Pada berbagai macam infeksi Shigella sonnei, diare dapat tetap cair dan menetap 

dalam 3-5 hari (Mandal et al, 2006). Menurut Moeloek (2006) penggunaan obat tradisional 

di Indonesia cenderung meningkat. Menurut Muhlisah (2001) obat tradisional yang berasal 

dari tumbuhan dan bahan alam murni memiliki efek samping dan tingkat bahaya yang jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan obat kimia. Tanaman telah terbukti memiliki aktivitas 

sebagai antibakteri. Salah satu tanaman yang memiliki aktivitas antibakteri adalah pepaya 

(Carica papaya L.). Batang pepaya (Carica papaya L.) yang diekstraksi menggunakan 

pelarut etanol memiliki aktivitas sebagai antibakteri (Setyawan, 2009).  

Biji pepaya memiliki sifat antibakteri yang efektif terhadap Escherichia coli, 

Salmonella dan Staphylococcus (Aravind, 2013). Kombinasi ekstrak telah dibuktikan 

memiliki aktivitas antibakteri pada beberapa penelitian. Penelitian Putri (2012) 

menunjukkan adanya efek antibakteri pada kombinasi ekstrak daun dan batang rumput 

bambu (Lopatherum gracile Brogn.) efektif menghambat Staphylococcus aureus. 

Penelitian Prayudhani (2013) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun dan kulit batang 

sawo kecik (Manilkara kauki L. Dubard) efektif dalam menghambat pertumbuhan 

Escherichia coli.  
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Metode Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitan ini berupa alat gelas, mikropipet (Socorex), 

pipet ukur, neraca analitik (gram) XT 120 A (Precisa), neraca analitik (mg) (OHAUS), 

vortex (Thermolyne), Laminar Air Flow (LAF) Astari Niagara International, shaker 

excella 24 (New Brunswick Scientific), inkubator (Memmert), mikroskop (Olympus), 

rotary evaporator (IKA HB 10 basic), blender (Miyako), waterbath (Memmert), oven 

(Memmert), autoklaf MA 672 (My Life),  lampu UV254nm dan UV366nm. 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini berupa biji pepaya dan batang 

pepaya yang berasal dari perkebunan pepaya Dusun Ringinsari, Desa Randusari, 

Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, etanol 70 %, media Mueller Hinton 

(MH), media Brain Heart Infussion (BHI), akuades, larutan salin (NaCl 0,9%), bakteri 

Staphylococcus epidermidis dan bakteri Shigella sonnei yang diperoleh dari Balai 

Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, siprofoksasin, disk kosong, silika gel GF254, etil 

asetat, metanol, akuades, kloroform, FeCl3, Dragendorff, Lieberman-Burchard, KOH 

etanolik, uap amonia, KIA (Kligler Iron Agar), LIA (Lysine Iron Agar), MIO (Motility 

Indol Ornithine) dan MSA (Mannitol Salt Agar). 

Penyiapan Bahan 

Penelitian ini menggunakan biji dari buah pepaya yang masih muda atau 

menjelang masak yang berumur 2 sampai 5 bulan. Biji yang digunakan berwarna putih. 

Bagian batang yang digunakan adalah batang yang tegak lurus tumbuh ke arah atas. Biji 

dan batang dipilih yang masih segar. Biji dan batang pepaya dicuci dengan meggunakan air 

bersih yang mengalir. Biji dan batang pepaya dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 

40ºC sampai kering. Kemudian biji dan batang dibuat serbuk menggunakan blender.  

 

Ekstraksi 

Ekstraksi biji dan batang pepaya menggunakan metode maserasi. Ekstrak 

dipisahkan dari penyari dengan cara evaporasi meggunakan alat rotary evaporator. Ekstrak 

kental diperoleh dengan cara pemanasan menggunakan waterbath. 

 

Uji Aktivitas Antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode disk dengan diameter 6 mm. 

Suspensi bakteri Staphylococcus epidermidis dan Shigella sonnei dengan konsentrasi 

1,5x108 CFU/mL masing-masing diambil 300 µL. Kemudian dituangkan dalam media MH 
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dan diratakan dengan spreader glass steril. Disc blank disiapkan sebanyak 5 buah, masing-

masing disc blank diberi ekstrak sesuai dengan volume yang ditentukan. Volume ekstrak 

biji dan batang pepaya yang digunakan adalah 6 µL:14 µL; 10 µL:10 µL dan 14 µL:6 µL. 

Volume total ekstrak  yang diuji sebanyak 20 µL. Volume ekstrak biji dan batang yang 

digunakan sebagai kontrol masing-masing sebanyak 20 µL. Setelah penotolan ekstrak, disk 

didiamkan 20 menit untuk menguapkan pelarutnya. 

 

Uji Kromatografi Lapis Tipis 

Uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) bertujuan untuk mengetahui kandungan 

senyawa pada ekstrak biji dan batang pepaya. Konsentrasi yang digunakan untuk uji KLT 

sebesar 50%. Fase diam yang digunakan silika gel GF254. Fase gerak yang digunakan 

untuk elusi ekstrak biji pepaya adalah etil asetat:metanol:air dengan rasio perbandingan 

100:13:17. Fase gerak yang digunakan untuk elusi batang pepaya adalah 

kloroform:metanol dengan rasio perbandingan 2:8. Volume totolan ekstrak etanol biji dan 

batang pepaya masing-masing sebanyak 20 µL.  

 

Uji Bioautografi 

Bioautografi dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa antibakteri yang 

ditandai dengan adanya zona jernih di daerah elusi pada lempeng KLT. Lempeng hasil uji 

KLT diletakan di atas media MH yang telah diinokulasi dengan bakteri selama 20 menit. 

Kemudian lempeng diambil dengan menggunakan pinset steril. Cawan petri diinkubasi 

pada suhu 37ºC selama 24 jam. Senyawa yang berperan sebagai antibakteri ditunjukkan 

dengan adanya zona atau area jernih dengan latar belakang keruh. 

Analisis uji aktivitas kombinasi ekstrak biji dan batang pepaya sebagai antibakteri 

dengan cara mengukur diameter zona hambat dan dianalisis menggunakan uji paired t-test. 

Analisis kandungan senyawa ekstrak biji dan batang pepaya dengan menggunakan uji 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan mengukur Rf yang telah dielusi. Identifikasi 

senyawa dideteksi dengan menggunakan pereaksi semprot yang ditandai dengan perubahan 

warna pada bercak KLT. Analisis bioautografi dengan melakukan pengamatan zona atau 

area jernih dengan latar belakang keruh dan  mengukur Rf. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Uji aktivitas antibakteri kombinasi bertujuan untuk mengetahui aktivitas 

antibakteri yang dimiliki oleh kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya (Carica 
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papaya L.) dengan melihat zona hambatnya. Hasil uji kombinasi dapat bersifat sinergis 

atau antagonis. Hasil uji yang bersifat sinergis jika efek dari kombinasi memiliki zona 

hambat yang lebih besar dibandingkan dengan efek tunggal sedangkan antagonis jika efek 

kombinasi yang diperoleh zona hambat lebih kecil atau sama dengan efek tunggal. Uji 

aktivitas dilakukan dengan replikasi tiga kali untuk memastikan aktivitas antibakteri 

ekstrak etanol. 

Metode yang digunakan pada uji aktivitas antibakteri adalah disc diffusion Kirby 

Bauer dengan menggunakan paper disc yang berdiameter 6 mm. Bagi peneliti keuntungan 

metode ini adalah penggunaan ekstrak yang larut dalam etanol tidak dapat menggunakan 

metode sumuran, sehingga metode yang cocok untuk ekstrak dengan pelarut etanol adalah 

metode Kirby Bauer. Kelemahan metode Kirby Bauer adalah ekstrak pada paper disc tidak 

terdifusi secara sempurna, sehingga zat yang masih tertinggal dalam disk dapat 

mempengaruhi zona hambat yang dihasilkan. Menurut penelitian Valgas et al. (2007) 

menyatakan bahwa penggunaan metode disk dapat menyebabkan pengendapan sebagian 

partikel, sehingga mengganggu difusi substansi antimikroba dalam agar dari kertas disk.  

Hasil uji kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya konsentrasi 50% dengan 

perbandingan 70:30; 50:50 dan 30:70 memiliki daerah zona hambat masing-masing  

sebesar 8,33±0,94; 7,67±125 dan 7,67±1,25 mm terhadap Shigella sonnei. Ekstrak tunggal 

biji dan batang konsentrasi 50% masing-masing memiliki daerah zona hambat masing-

masing sebesar  7,67±0,47 dan 8,67±0,47 mm terhadap bakteri Shigella sonnei. Kombinasi 

ekstrak dengan perbandingan 70:30;50:50 dan 30:70 memiliki zona hambat masing-masing 

sebesar 6,67±0,23; 8±1,41 dan 8,3±1,90 mm terhadap Staphylococcus epidermidis 

sedangkan pada ekstrak tunggal biji dan batang pada konsentrasi 50% memiliki zona 

hambat dengan nilai masing-masing sebesar 7,17±0,63 dan 8,50±0,71 mm. Hasil rata-rata 

yang diperoleh menunjukan tidak ada perubahan yang lebih baik dari perlakuan ekstrak 

kombinasi yang dibandingkan dengan ekstrak tunggal. Hal tersebut dilihat dari besarnya 

zona hambat yang dihasilkan ekstrak kombinasi tidak jauh beda dengan zona hambat 

ekstrak tunggal (Tabel 1). Ekstrak biji dan batang pepaya dengan perbandingan 70:30 pada 

S. sonnei memiliki zona hambat yang lebih besar (8,33±0,94) dibandingkan dengan 

perbandingan 30:70 pada S. epidermidis (8,30±1,90). Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi 

oleh kandungan senyawa pada ekstrak biji yang lebih efektif menghambat pertumbuhan S. 

sonnei, sedangkan senyawa pada ekstrak batang lebih efektif menghambat pertumbuhan S. 

epidermidis.  
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Tabel.1 Hasil pengujian aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol biji  dan 
batang pepaya (Carica papaya L.) dengan mengukur zona hambat. 

Sampel Diameter zona hambat (mm) ± SD 
S. epidermidis S. sonnei 

Ekstrak biji 7,17 ± 0,63* 7,67 ± 0,47* 
Ekstrak batang 8,50 ± 0,71* 8,67 ± 0,47* 
Ekstrak Biji:Batang (70:30) 6,67 ± 0,23* 8,33 ± 0,94* 
Ekstrak Biji:Batang (50:50) 8,00 ± 1,41* 7,67 ± 1,25* 
Ekstrak Biji:Batang (30:70) 8,30 ± 1,90*    7,67 ± 1,25* 
Etanol 70 % 6 ± 0 6 ± 0 
Kloramfenikol 30 µg 13,16 ± 2,24** - 
Streptomisin 10 µg - 15,33  ± 3,00** 

 
Keterangan: 
diameter zona hambat termasuk diameter disk (6 mm) 
* irradikal 
** radikal 

 

Hasil perhitungan paired t- test dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

dengan hasil bila signifikasi hasil perhitungan <0,05 maka hasil signifikasi dapat diterima. 

Hasil yang signifikan memiliki arti bahwa suatu uji dengan nilai <0,05 memiliki pengaruh 

terhadap sesuatu yang diujikan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari kontrol 

positif (kloramfenikol) dibandingkan dengan ekstrak tunggal biji pepaya terhadap bakteri 

Staphylococcus epidermidis memiliki nilai p 0,041. Berdasarkan hasil uji paired t-test 

kloramfenikol dibandingkan dengan ekstrak tunggal biji pepaya memiliki nilai signifikasi 

<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kloramfenikol dan ekstrak memiliki perbedaan yang 

signifikan sebagai antibakteri pada Staphylococcus epidermidis. Hasil tersebut signifikan 

sehingga kloramfenikol memiliki pengaruh yang lebih baik dalam penghambatan bakteri 

terhadap Staphylococcus epidermidis. Seri kombinasi konsentrasi ekstrak memberikan 

hasil yang berbeda tidak signifikan. Hal tersebut ditandai dengan nilai signifikasi > 0,05. 

Sehingga dapat diartikan bahwa kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya tidak 

memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan ekstrak biji dan ekstrak batang 

pepaya tunggal.  Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Kamatou et al. (2006) yang 

menyebutkan bahwa hasil gabungan ekstrak Salvia chamelaeagnea dan Leonotis leonurus 

memiliki efek sinergis terhadap bakteri Gram positif. Penelitian Miksusanti et al. (2011) 

menyatakan bahwa campuran ekstrak air kulit manggis dan secang menunjukkan nilai daya 

hambat yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak tunggalnya. Pencampuran kedua bahan ini 

memperbesar kemampuan daya hambat antibakterinya. Hal ini terjadi disebabkan oleh 

adanya sinergisme pada komposisi 2:8 dari senyawa yang terdapat dalam kedua bahan 

yang dicampur. Kandungan kimia kedua bahan ini menunjukkan bahwa ada kesamaan 
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senyawa yang dimiliki, adanya kesamaan kandungan senyawa ini yang mungkin 

menyebabkan sinergisme pada kedua bahan tersebut dengan komposisi tertentu. 

Hasil penelitian kombinasi ekstrak biji dan batang pepaya memiliki aktivitas 

antibakteri, tetapi zona hambat yang dihasilkan tidak lebih baik dibandingan dengan 

ekstrak tunggal. Perbandingan ekstrak biji dan batang 70:30 pada S. sonnei memiliki zona 

hambat yang lebih besar (8,33±0,94) dibandingkan dengan zona hambat pada S. 

epidermidis (6,67±0,23). Hal ini menunjukkan bahwa zona hambat pada bakteri Gram 

negatif lebih besar dibandingkan dengan bakteri Gram positif. Perbedaan kepekaan bakteri 

terhadap ekstrak menurut Radji (2011) dikarenakan perbedaan struktur dinding sel bakteri. 

Dinding sel bakteri Gram positif terdiri atas beberapa lapisan peptidoglikan yang 

membentuk struktur yang tebal dan kaku serta mengandung substansi dinding sel yang 

disebut asam teikoat. Dinding sel bakteri Gram negatif terdiri atas satu atau lebih lapisan 

peptidoglikan yang tipis dan membran di bagian luar lapisan peptidoglikan. Karena hanya 

mengandung sedikit lapisan peptidoglikan dan tidak mengandung asam teikoat, maka 

dinding sel bakteri Gram negatif lebih rentan terhadap guncangan fisik, seperti pemberian 

antibiotik atau bahan antibakteri lainnya 

Uji KLT ekstrak etanol biji pepaya pada UV 254 menunjukkan pemadaman pada 

Rf 0,92. Pada UV 366 bercak berfluoresensi hijau dengan Rf 0,33. Identifikasi 

menggunakan pereaksi KOH etanolik tidak terdeteksi warna di sepanjang elusi. 

Identifikasi menggunakan pereaksi LB menunjukkan bahwa bercak fluoresensi hijau 

dengan Rf 0,25. Identifikasi menggunakan pereaksi Dragendorff menunjukan bahwa 

bercak pada sinar tampak berwarna coklat samar-samar dengan Rf 0,33. Identifikasi 

menggunakan pereaksi FeCl3 pada sinar tampak menunjukkan warna hitam disepanjang 

elusi. Hasil elusi sulit dideteksi karena terjadi tailing. Hasil uji menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol biji pepaya memiliki kandungan metabolit golongan senyawa steroid, 

alkaloid, dan tanin. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Pedro et al. (2011) yang 

menyatakan bahwa kandungan tertinggi metabolit sekunder pada biji pepaya dengan 

menggunakan metode uji tabung adalah triterpen dan saponin sedangkan alkaloid hanya 

sedikit.  

Hasil uji KLT ekstrak etanol batang pepaya setelah disemprot menggunakan 

pereaksi FeCl3 menunjukan warna coklat pada sinar tampak. Identifikasi menggunakan 

pereaksi semprot Dragendorff menunjukkan hasil yang positif mengandung senyawa 

golongan alkaloid yang ditandai warna coklat muda pada sinar tampak. Identifikasi 

menggunakan pereaksi semprot FeCl3 menunjukkan hasil yang positif mengandung 
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senyawa golongan tanin. Hasil uji berbeda dengan penelitian Oladimeji et al. (2007) yang 

menyebutkan bahwa metabolit sekunder pada batang pepaya adalah alkaloid, tanin, 

saponin, dan flavonoid. 

Konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 50% yang ditotolkan sebanyak 20 µL. 

Fase gerak yang digunakan pada elusi biji pepaya adalah etil asetat:metanol:air dengan 

rasio perbandingan 100:13:17. Fase gerak yang digunakan pada ekstrak batang adalah 

klorofrom:metanol dengan rasio perbandingan 2:8. Hasil bioautografi pada ekstrak biji 

pepaya menunjukkan adanya zona hambat disepanjang elusi dan ekstrak batang pepaya 

menunjukkan adanya zona hambat dengan Rf  0,58 terhadap bakteri Stapylococcus 

epidermidis. Senyawa yang diduga memiliki aktivitas antibakteri ekstrak biji dan batang 

pepaya terhadap S. epidermidis adalah tanin. Hasil bioautografi biji pepaya terhadap 

bakteri Shigella sonnei menunjukkan adanya zona jernih disepanjang elusi. Hasil 

bioautografi pada ekstrak batang pepaya terhadap Shigella sonnei tidak menunjukkan 

adanya zona hambat. Senyawa yang diduga memiliki aktivitas antibakteri dari ekstrak biji 

pepaya terhadap S. sonnei adalah alkaloid dan tanin. Dugaan tersebut berdasarkan zona 

hambat disepanjang elusi pada bioautografi sesuai dengan hasil KLT yang teridentifikasi 

senyawa alkaloid dan tanin. Hasil uji bioautografi menunjukkan bahwa senyawa golongan 

tanin pada ekstrak biji dan batang pepaya memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap S. 

epidermidis. Senyawa pada ekstrak biji pepaya belum dapat dipastikan golongan senyawa 

yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap S. sonnei. Hal tersebut dikarenakan 

hasil uji bioautografi terdapat zona hambat disepanjang elusi, sehingga senyawa yang 

memiliki aktivitas antibakteri belum memisah. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian Sukadana et al. (2008) yang menyebutkan bahwa ekstrak biji pepaya 

mengandung golongan senyawa isolat triterpenoid dapat menghambat pertumbuhan E. coli 

dan S. aureus. Penelitian Setyawan (2009) menyebutkan bahwa hasil pengamatan 

bioautografi ekstrak batang pepaya menunjukkan bahwa golongan senyawa yang 

bertanggung jawab sebagai antibakteri adalah antrakuinon pada E. coli dan saponin pada S. 

aureus.  

Menurut Rijayanti (2014) cit Nuria (2014) mekanisme penghambatan bakteri pada 

senyawa tanin adalah dengan memprepitasi protein, yaitu melalui reaksi dengan membran 

sel, inaktivasi enzim dan inaktivasi fungsi materi genetik, selain itu dengan menghambat 

enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat 

terbentuk. Penelitian Scalbert (1991) menyatakan bahwa mekanisme tanin sebagai 
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antimikroba yaitu dengan penghancuran substrat yang diperlukan untuk pertumbuhan 

mikroba atau tindakan langsung pada metabolisme mikroba melalui penghambatan 

fosforilasi oksidatif. Mekanisme antibakteri senyawa alkaloid menurut Nimah et al. (2012) 

cit Lamothe (2012) dengan cara melalui penghambatan sintesis dinding sel yang dapat 

menyebabkan lisis pada sel sehingga sel akan mati.  

 

Kesimpulan 

Hasil uji aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol biji dan batang pepaya 

(Carica papaya L.) terhadap Staphilococcus epidermidis dan Shigella sonnei dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Kombinasi ekstrak biji dan batang pepaya (Carica papaya L.) 30:70  memiliki 

aktivitas antibakteri paling besar terhadap S. epidermidis. Kombinasi ekstrak biji dan 

batang pepaya 70:30  memiliki aktivitas antibakteri paling besar terhadap S. sonnei. 

2. Golongan senyawa pada ekstrak etanol biji dan batang pepaya yang memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis adalah  tanin. Golongan senyawa 

pada ekstrak biji pepaya yang diduga memiliki aktivitas antibakteri terhadap Shigella 

sonnei adalah alkaloid dan tanin. 

 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji aktivitas antibakteri biji dan 

batang pepaya (Carica papaya L.) dengan menggunakan metode lain yang lebih 

efektif. 

2. Perlu dilakukan optimasi fase gerak yang sesuai pada ekstrak biji dan batang pepaya 

(Carica papaya L.) yang kemudian dilakukan uji bioautografi agar didapatkan hasil 

yang lebih baik serta dapat diketahui senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri. 
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