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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 A.  Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan masalah yang paling banyak dijumpai pada kehidupan 

sehari-hari. Kasus infeksi disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme yang 

patogen, di mana mikroba masuk ke dalam jaringan tubuh dan berkembang biak 

di dalam jaringan (Waluyo, 2004). Di antara bakteri yang dapat menyebabkan 

infeksi tersebut diantaranya  Staphylococcus aureus (S. aureus) dan Escherichia 

coli (E.  coli) (Jawetz dkk., 2005). 

Staphylococcus aureus merupakan patogen utama bagi manusia. Hampir 

setiap orang pernah mengalami berbagai infeksi S. aureus selama hidupnya, dari 

keracunan makanan yang berat atau infeksi kulit yang kecil, sampai infeksi yang 

tidak dapat disembuhkan (Jawetz dkk., 2005). Dari 21 isolat pus pada rumah sakit 

Kustati sejumlah 19 diantaranya terdapat bakteri S. aureus dan 52,6% bersifat 

multiresisten antibiotik (Amelia, 2007). 

Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif yang merupakan flora normal 

di usus manusia yang dapat menyebabkan Infeksi Saluran Kencing (ISK) dan 

diare (Jawetz dkk., 2005). E. coli patogen (Enterotoxigenic Escherichia coli) 

sebanyak 26,3% bersifat multiresisten terhadap 3 jenis antibiotik yaitu 

kloramfenikol, tetrasiklin, dan ampisilin (Triatmodjo, 2008). 

Bagi negara-negara berkembang timbulnya bakteri yang resisten terhadap 

antibiotik menyebabkan angka kematian semakin meningkat. Selain itu cara 
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pengobatan dengan menggunakan kombinasi berbagai antibiotik dapat 

menimbulkan masalah resistensi yaitu munculnya bakteri yang multiresisten 

terhadap antibiotik. Bahaya terjadinya resistensi kuman adalah pengobatan 

penyakit menjadi sulit dan lamanya sakit menjadi panjang juga resiko timbulnya 

komplikasi atau kematian akan meningkat (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Resistensi sel mikroba adalah suatu sifat tidak terganggunya sel mikroba 

oleh antimikroba. Sifat ini dapat merupakan suatu mekanisme alamiah bakteri 

untuk bertahan hidup (Setiabudy dan Gan, 1995). Masalah resistensi mikroba 

terhadap obat-obatan yang ada, mendorong pentingnya penggalian sumber 

antimikroba dari bahan alam. Tanaman diketahui berpotensi  jika dikembangkan 

pada penyakit infeksi hanya saja belum banyak yang dibuktikan secara ilmiah 

(Hertiani et al., 2003). 

Secara empiris tanaman pepaya memang sudah banyak dimanfaatkan 

dalam pengobatan. Akar pepaya sering dimanfaatkan sebagai obat cacing, 

diuretik, kandung kemih, sakit persendian dan pegal-pegal. Senyawa yang 

terkandung dalam akar papaya diantaranya alkaloid, saponin, polifenol, dan 

flavonoid (Hutapea, 1991). Tanaman pepaya (Carica papaya L) juga mengandung 

senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri diantaranya alkaloid karpain, 

glukotropaeolin, dan benzil isotio sianat (Jzou et al., 2003).  

Daughari et al. (2007) telah meneliti tentang aktivitas antibakteri dari akar 

pepaya (C. papaya L) terhadap berbagai bakteri patogen dengan metode difusi 

agar. Akar pepaya diekstraksi menggunakan air dan pelarut organik (metanol dan 

aseton). Ekstrak air tidak menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan, 
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sedangkan ekstrak metanol mempunyai aktivitas antibakteri yang paling tinggi 

pada semua bakteri uji baik Gram positif maupun Gram negatif.  Nilai Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) dan Minimum Bactericidal Concentration (MBC) 

dari ekstrak antara 50-250 mg/ml. Hasil skrining fitokimianya menunjukkan 

bahwa ekstrak metanol akar pepaya (C. papaya L) mengandung senyawa alkaloid, 

tannin, saponin, glikosida, dan fenol.  

Berdasarkan data tersebut maka dilakukan penelitian tentang uji aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol akar pepaya (C.  papaya, L) terhadap S. aureus dan E. 

coli yang multiresisten terhadap antibiotik dengan metode dilusi padat dan 

dilakukan analisis kualitatif kandungan senyawanya dengan Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT) dan bioautografi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam menambah wawasan kepada masyarakat tentang obat 

tradisional dan fitoterapi yang saat ini masih berdasarkan data empiris. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol akar pepaya  (Carica papaya L) mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri E. coli dan S. aureus yang multiresisten terhadap 

antibiotik dan berapa Kadar Bunuh Minimumnya? 

2. Senyawa kimia apa yang terkandung dalam ekstrak etanol akar papaya            

( C.  papaya L) yang mempunyai aktivitas antibakteri? 
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C.  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol akar pepaya  (C.  papaya L) 

dan Kadar Bunuh Minimum terhadap bakteri E. coli dan S. aureus 

multiresisten antibiotik. 

2. Mengetahui kandungan senyawa kimia dalam ekstrak etanol akar            

pepaya (C.  papaya L) yang mempunyai aktivitas antibakteri. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1.  Tanaman 

a) Kedudukan tanaman pepaya dalam sistematika tumbuhan diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Kingdom           : Plantae 

Divisio              : Spermatophyta 

Sub divisio        : Angiospermae 

Kelas                 : Dicotylidonae 

Ordo                 : Caricalis 

Famili              :  Caricaceae 

Spesies             : Carica papaya L  ( Backer dan Van Den Brink, 1968) 

b). Deskripsi tanaman 

Pepaya merupakan tanaman buah menahun, asli dari Amerika. 

Tumbuhnya pada ketinggian 1-1000 m dpl. Semak berbentuk pohon ini bergetah 
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dan tumbuh tegak dengan tinggi 2,5-10 m. Bentuk batang bulat, berongga, di 

bagian atas kadang bercabang. Kulit batang terdapat tanda bekas tangkai daun 

yang telah lepas. Daun berkumpul di ujung batang dan ujungnya bercabang. 

Tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm. Helaian daun bulat 

telur, diameter 25-75 cm, berbagi menjari, ujung runcing, pangkal berbentuk 

jantung, warna permukaan atas hijau tua, permukaan bawah hijau muda. Tulang 

daun menonjol di permukaan bawah. Cuping-cuping daun berlekuk sampai 

bergerigi tidak beraturan. Bunga jantan berkumpul dalam tandan. Mahkota 

berbentuk terompet berwarna putih kekuningan. Buah buni yang biasanya 

bermacam-macam, baik warna, bentuk, dan rasa dagingnya. Bijinya banyak, bulat 

dan berwarna hitam setelah masak (Rahardjo, 2006). 

Tanaman ini mulai berbuah pada umur 4-7 bulan. Setelah 4 tahun produksi 

buahnya menurun. Buah, bunga, dan daun dapat dimakan, sebagai buah dan sayur. 

Buah muda disayur, buah mengkal dibuat rujak dan manisan, sedangkan masak 

dimakan sebagai buah meja. Perbanyakan tanaman dilakukan melalui biji. Daun 

muda direbus dan dibuat lalapan, sedangkan daun yang diremas-remas dapat 

digunakan sebagai pelunak daging (Rahardjo, 2006). 

c). Sifat kimiawi dan efek farmakologi 

Pepaya bersifat manis dan netral. Akar berguna sebagai peluruh kencing 

(diuretik), obat cacing, penguat lambung, serta perangsang kulit. Biji dapat 

dipakai untuk obat cacing dan peluruh haid. Buah matang dapat memacu enzim 

pencernaan, peluruh empedu (cholagogue), menguatkan lambung (stomatik) dan 

antiscorbut. Buah mengkal bermanfaat sebagai pencahar ringan (laxative), peluruh 
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kencing, pelancar keluarnya ASI (galaktagog), dan abortivum. Daun dapat 

menambah nafsu makan, meluruhkan haid, dan menghilangkan sakit (analgetik) 

(Dalimarta, 2000). 

d). Kandungan kimia 

Daun, akar, dan kulit batang Carica papaya mengandung alkaloid, 

saponin, dan flavonoid, disamping itu daun dan akar juga mengandung polifenol 

dan bijinya mengandung saponin (Hutapea, 1991). Buah mengandung beta 

karoten, pektin,  delta-galaktosa, lamda-arabinosa, papain, papayotimin papain, 

alkaloid karpain, fitokinase, vitamin A, vitamin C (Rahardjo, 2006). Buah pepaya 

(Carica papaya L)  juga mengandung senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri 

diantaranya alkaloid karpain, glukotropaeolin, dan benzil isotio sianat (Jzou et al., 

2003).  

2.  Metode penyarian 

Penyarian adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang 

tidak larut dengan pelarut air. Simplisia yang disari, mengandung zat aktif yang 

dapat larut dan zat aktif yang tidak larut seperti serat karbohidrat, protein dan lain-

lain. Faktor yang mempengaruhi kecepatan penyarian adalah kecepatan difusi zat 

yang larut melalui lapisan-lapisan batas antara penyari dengan bahan yang 

mengandung zat tertentu (Anonim, 1986). Ekstrak adalah sediaan kering, kental 

atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang 

cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung (Anonim, 1979). Ada beberapa 

metode dasar ekstraksi yang dapat dipakai untuk penyarian yaitu metode 

infundasi, maserasi, perkolasi, dan sokhletasi. Pemilihan terhadap metode tersebut 



 
 

7

disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari yang baik (Anonim, 

1986). 

a). Infundasi 

Infundasi adalah proses penyarian yang digunakan untuk menyari zat aktif 

yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Infundasi dilakukan dengan cara 

mencampur serbuk dengan air secukupnya dalam penangas air selama 15 menit 

yang dihitung mulai suhu di dalam panci mencapai 90°C sambil sesekali diaduk, 

infus diserkai sewaktu masih panas dengan menggunakan kain flanel. Penyarian 

dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh 

bakteri dan jamur (Anonim, 1986). 

b). Maserasi 

Maserasi merupakan proses paling tepat dimana obat yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dan memenstrum sampai meresap dan 

melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. 

Maserasi biasanya dilakukan pada temperatur 15-20º C dalam waktu 3 hari 

sampai bahan-bahan yang larut melarut (Ansel, 2005) 

Maserasi dapat pula dilakukan dengan cara memasukkan 10 bagian 

simplisia dengan derajat halus yang cocok ke dalam bejana, lalu dituangi dengan 

75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari 

cahaya, sambil berulang-ulang diaduk, sari kemudian diserkai, ampas diperas, 

kemudian dicuci dengan cairan penyari secukupnya sehingga diperoleh 100 

bagian. Keuntungan dari cara ini adalah pekerjaan dan peralatan yang digunakan 
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sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian dari cara ini adalah dibutuhkan waktu 

yang lama (Voight, 1995). 

Proses maserasi biasanya menggunakan etanol sebagai cairan 

pengekstraksinya, karena etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel 

dan memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lainnya adalah 

sifatnya yang mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja enzim. 

Etanol sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, 

dimana bahan bebas hanya sedikit yang ikut ke dalam cairan pengekstraksi 

(Voight, 1995). 

c). Perkolasi 

Istilah perkolasi berasal dari bahasa Latin per yang artinya melalui dan 

colare yang artinya merembes, secara umum dapat dinyatakan sebagai proses 

dimana obat yang sudah halus, zat yang larutnya diekstraksi dalam pelarut yang 

cocok dengan cara melewatkan perlahan-lahan melalui obat dalam suatu kolom. 

Obat yang dimampatkan dalam alat ekstraksi khusus yang disebut perkolator, 

dengan ekstrak yang telah dikumpulkan disebut perkolat. Kebanyakan ekstraksi 

obat dikerjakan dengan cara perkolasi (Ansel, 2005). 

d). Penyarian berkesinambungan dengan Sokhlet 

Sokhletasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam 

penyarian untuk mendapatkan ekstrak. Pada proses ini sampel yang akan dicari 

dimasukkan pada alat penyari sokhlet, kemudian dielusi dengan pelarut yang 

corak, sehingga akan terjadi dua sirkulasi dalam waktu 30 menit. Adanya 

pemanasan menyebabkan pelarut menguap ke atas, kemudian pendingin udara 
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akan mengembunkan menjadi tetesan yang akan terkumpul kembali dan bila akan 

melewati batas lubang pipa samping sokhlet akan terjadi sirkulasi. Sirkulasi yang 

berulang akan menghasilkan penyarian yang baik (Harborne, 1987). 

Keuntungan penyarian dengan alat sokhlet adalah 

(1) Cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh 

hasil yang lebih pekat 

(2) Serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang selalu baru, sehingga dapat 

menarik zat aktif yang lebih banyak 

(3) Penyarian dapat diteruskan sesuai dengan keperluan, tanpa menambah volume 

cairan penyari (Anonim, 1986) 

Kerugian penyarian dengan alat sokhlet adalah 

(1) Cairan penyari dipanaskan terus menerus, sehingga zat aktif yang tidak tahan 

pemanasan kurang cocok disari dengan cara ini. Hal ini dapat diperbaiki 

dengan menambahkan peralatan untuk mengurangi tekanan udara. 

(2) Cairan penyari dididihkan terus menerus, sehingga cairan penyari yang baik 

harus murni atau campuran azeotrop (Anonim, 1986). 

3.  Bakteri 

Nama bakteri berasal dari bahasa Yunani “bacterion” yang berarti batang 

atau tongkat. Sekarang nama itu dipakai untuk menyebut sekelompok 

mikroorganisme bersel satu, tubuhnya bersifat prokariotik, yaitu tubuhnya terdiri 

atas sel yang tidak mempunyai pembungkus inti. Bakteri berkembang biak dengan 

membelah diri, karena begitu kecil maka akan hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan mikroskop. Bakteri walaupun bersel satu tetapi mempunyai 
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beberapa organel yang dapat untuk melaksanakan beberapa fungsi hidup (Waluyo, 

2004) 

Bakteri hidup tersebar di alam, antara lain di tanah, udara, air, dan 

makanan. Secara garis besar bakteri dapat dibedakan atas bakteri Gram positif dan 

bakteri Gram negatif. Bakteri Gram positif yaitu bakteri yang pada pengecatan 

Gram tetap mengikat warna cat pertama (Gram A) karena tahan terhadap alkohol 

dan tidak mengikat warna cat yang kedua (warna kontras) sehingga bakteri 

berwarna ungu. Bakteri Gram negatif yaitu bakteri yang pada pengecatan Gram 

warna cat yang pertama (Gram A) dilunturkan karena tidak tahan terhadap alkohol 

dan mengikat warna yang kedua (warna kontras) sehingga bakteri berwarna merah 

(Pelczar dan Chan,1986). 

a).  Escherichia coli 

Sistem klasifikasi sebagai berikut: 

Divisio : Protophyta 

Subdivisio : Schizomycetea 

Kelas : Schizomycetes 

Ordo : Eubacteriales 

Familia : Enterobacteriaceae 

Genus : Escherichia 

Spesies : Escherichia coli (Salle,1961). 

Escherichia coli adalah kuman oportunitis yang banyak ditemukan di 

dalam usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya unik karena dapat 

menyebabkan infeksi primer pada usus misalnya diare pada anak dan travelers 
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diarrhea, seperti juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh 

yang lain diluar usus (Karsinah, 1994). 

E. coli merupakan kuman berbentuk batang pendek (koko basil) Gram 

negatif, ukuran 0,4-0,7µm X 1,4µm, sebagian gerak positif dan beberapa strain 

mempunyai kapsul. Escherichia coli tumbuh baik pada hampir semua media yang 

biasa dipakai di laboratorium mikrobiologi pada media yang dipergunakan untuk 

isolasi kuman enterik. Sebagian besar strain E. coli tumbuh sebagai koloni yang 

meragi laktosa. E. coli bersifat mikroaerofilik. Beberapa strain bila ditanam pada 

agar darah menunjukkan hemolisis tipe beta (Karsinah, 1994). Koloni yang 

berwarna merah pada agar Mac Conkey menunjukkan bahwa basil 

memfermentasi laktosa dan bersifat non patogen di dalam intestin (Gibson, 1996). 

Tempat yang paling sering terkena infeksi Escherichia coli adalah saluran 

kemih, saluran empedu, dan tempat-tempat lain di rongga perut. Bakteri ini juga 

menghasilkan enterotoksin penyebab diare. Escherichia coli memproduksi 

enterotoksin yang tahan panas dapat menyebabkan diare yang ringan, sedangkan 

enterotoksin yang tidak tahan panas dapat menyebabkan sekresi air dan klorida ke 

dalam lumen usus, menghambat reabsorbsi natrium (Jawetz et al., 2005). 

b).  Staphylococcus aureus 

Sistem klasifikasinya sebagai berikut: 

Divisio  : Protophyta 

Subdivisio  : Schizomycetea 

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 
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Famili  : Micrococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus aureus (Salle, 1961). 

Staphylococcus aureus termasuk bakteri Gram positif, berbentuk bulat, 

berdiameter 0,1-1,5 mikrometer. S. aureus susunan selnya ada yang tunggal atau 

berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga 

membentuk gerombol yang tidak teratur (Pelczar dan Chan, 1986). 

S. aureus tumbuh di media yang padat seperti agar-agar nutrien, sebagai 

koloni yang bulat berwarna keemasan atau putih mengkilap. Koloni akan tumbuh 

pada konsentrasi natrium klorida yang menghambat pertumbuhan organisme 

lainnya dan dengan cara ini memungkinkan untuk membiakkan Staphylococcus 

dari spesimen (misalnya feses) dimana mereka terdapat dalam jumlah yang besar 

dari pada organismenya (Gibson, 1996). 

Infeksi Staphylococcus lokal tampak sebagai jerawat, infeksi folikel 

rambut atau abses. Staphylococcus menyebabkan reaksi infeksi yang kuat, 

terlokalisir dan nyeri yang mengalami supurasi sentral dan sembuh dengan cepat 

jika pus dikeluarkan. Dinding fibrin dan sel sekitar bagian tengah abses cenderung 

mencegah penyebaran organisme dan hendaknya tidak dirusak oleh manipulasi 

atau trauma (Jawetz et al., 2005). 

Infeksi S. aureus dapat juga berasal dari kontaminasi langsung dari luka, 

misalnya pasca operasi infeksi staphylococcus atau infeksi yang menyertai trauma 

(osteomielitis kronik setelah patah tulang terbuka, meningitis yang menyertai 

patah tulang tengkorak) (Jawetz et al., 2005). 
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4.  Media 

Pembiakan mikroba dalam laboratorium memerlukan medium yang berisi 

zat hara serta lingkungan pertumbuhan yang sesuai dengan mikroorganisme. Zat 

hara digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan, sintesis sel, keperluan 

energi dalam metabolisme, dan pergerakan. Lazimnya, medium biakan berisi air, 

sumber energi, zat hara sebagai sumber karbon, nitrogen, sulfur, fosfat, oksigen, 

hidrogen serta unsur-unsur sekelumit (trace element). Dalam bahan dasar medium 

dapat pula ditambahkan faktor pertumbuhan berupa asam amino, vitamin atau 

nukleotida (Waluyo, 2004). 

Medium biakan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme 

dalam bentuk padat, semi padat, dan cair. Media terbagi menjadi 2 golongan 

besar: 

a). Media hidup 

Media hidup pada umumnya dipakai dalam laboratorium virologi untuk 

pembiakan berbagai virus, sedangkan dalam laboratorium bakteriologi hanya 

beberapa kuman tertentu saja, dan terutama pada hewan percobaan. Contoh media 

hidup: telur berembrio, sel-sel biakan bakteri tertentu untuk penelitian 

bakteriofage (Waluyo, 2004). 

b). Media mati 

Media mati terbagi menjadi beberapa macam, yakni: 

a. Media padat 

Media padat diperoleh dengan cara menambahkan agar-agar. Agar berasal 

dari ganggang/alga yang berfungsi sebagai bahan pemadat. Alga digunakan 
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karena bahan ini tidak diuraikan oleh mikroorganisme, dan dapat membeku pada 

suhu di atas 45°C. Media padat terbagi menjadi media agar miring, dan agar deep 

(Waluyo, 2004). 

b. Media setengah padat 

Media setengah padat dibuat dengan bahan sama dengan media padat,  

akan tetapi yang berbeda adalah komposisi agarnya. Media ini digunakan untuk 

melihat gerak kuman secara mikroskopik (Waluyo, 2004). 

c. Media cair 

Pada media mati juga dikenal adanya media sintetik. Media sintetik 

merupakan media yang mempunyai kandungan dan isi bahan telah diketahui 

secara terperinci. Media sintetik sering digunakan untuk mempelajari sifat faali 

dan genetika mikroorganisme. Senyawa anorganik dan senyawa organik yang 

ditambahkan dalam media sintetik harus murni. Contoh media sintetik: cairan 

Hanks, Locke, Eagle (Waluyo, 2004). 

5.  Uji Aktivitas Antibakteri 

Penentuan kepekaan bakteri patogen terhadap antimikroba dapat dilakukan 

dengan salah satu dari dua metode pokok yakni dilusi atu difusi. Penting sekali 

untuk menggunakan metode standar untuk mengendalikan semua faktor yang 

mempengaruhi aktivitas antimikroba (Jawetz et al., 2005). 

a) Metode Dilusi 

Metode ini menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara 

bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media diinokulasi bakteri 

uji dan dieramkan. Tahap akhir antimikroba dilarutkan dengan kadar yang 
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menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi agar memakan waktu dan 

penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja. Uji kepekaan cara dilusi cair 

dengan menggunakan tabung reaksi, tidak praktis dan jarang dipakai, namun kini 

ada cara yang lebih sederhana dan banyak dipakai, yakni menggunakan 

microdilution plate. Keuntungan uji mikrodilusi cair adalah bahwa uji ini 

memberi hasil kuantitatif yang menunjukkan jumlah antimikroba yang dibutuhkan 

untuk mematikan bakteri (Jawetz et al., 2005). 

b) Metode Difusi 

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar. Cakram 

kertas saring berisi sejumlah tertentu obat ditempatkan pada medium padat yang 

sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya. Setelah diinkubasi, 

diameter zona hambat sekitar cakram yang dipergunakan mengukur kekuatan 

hambatan obat terhadap organisme uji. Metode ini dipengaruhi beberapa faktor 

fisik dan kimia, selain faktor antara obat dan organisme (misalnya sifat medium 

dan kemampuan difusi, ukuran molekular dan stabilitas obat). Meskipun 

demikian, standardisasi faktor-faktor tersebut memungkinkan melakukan uji 

kepekaan dengan baik (Jawetz et al., 2005). 

Interpretasi dari hasil uji difusi baru didasarkan pada perbandingan 

terhadap metode dilusi. Beberapa data perbandingan bisa digunakan sebagai 

standar referensi. Grafik regresi linier dapat menunjukkan hubungan antara log 

KHM (Kadar Hambat Minimum) pada cara dilusi dan diameter zona hambatan 

pada cara difusi cakram (Jawetz et al., 2005). 
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Penggunaan cakram tunggal pada setiap antibiotik dengan standardisasi 

yang baik, bisa menentukan apakah bakteri peka atau resisten dengan cara 

membandingkan zona hambatan standar bagi obat yang sama. Daerah hambatan 

sekitar cakram yang berisi sejumlah tertentu antimikroba tidak mencerminkan 

kepekaan pada obat dengan konsentrasi yang sama per millimeter media, darah 

atau urin (Jawetz et al., 2005). 

6.  Antibiotik 

Antibiotik adalah suatu substansi (zat-zat) kimia yang diperoleh dari atau 

dibentuk dan dihasilkan oleh mikroorganisme, dan zat-zat itu dalam jumlah yang 

sedikit mempunyai daya penghambat kegiatan mikroorganisme yang lain. 

Antibiotik tersebar di alam dan memegang peranan penting dalam mengatur 

populasi mikroba dalam tanah, air, limbah, dan kompos. Antibiotik berbeda dalam 

susunan kimia dan cara kerjanya. Antibiotik yang kini banyak digunakan, 

kebanyakan dari genus Bacillus, Penicillium, dan Streptomyces (Waluyo, 2004) 

1) Sifat-sifat antibiotik 

Antibiotik harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

a) Menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang (host) 

b) Bersifat bakterisida bukan bakteristatik 

c) Tidak menyebabkan resistensi pada kuman 

d) Berspektrum luas 

e) Tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila dipergunakan 

dalam jangka waktu lama 

f) Tetap aktif dalam plasma, cairan badan, atau eksudat 
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g) Larut dalam air serta stabil 

h)  Bacterisidal level di dalam tubuh cepat dicapai dan bertahan untuk waktu 

lama (Waluyo, 2004). 

2) Mekanisme Antimikroba 

Kemoterapeutik antimikroba dapat digolongkan atas dasar mekanisme 

kerjanya yaitu zat bakterisid dan bakteriostatik. Zat bakterisid barkhasiat 

mematikan kuman sedangkan zat bakteriostatik berkhasiat menghentikan 

pertumbuhan dan perbanyakan kuman. Penggolongan antimikroba yang sering 

digunakan adalah berdasarkan luas aktivitasnya (Tjay, 2002). Pemusnahan 

mikroba dengan antimikroba yang bersifat bakteriostatik masih tergantung dari 

kesanggupan reaksi daya tahan tubuh hospes. Peranan lamanya kontak antara 

mikroba dengan antimikroba dalam kadar efektif juga sangat menentukan untuk 

mendapat efek (Setiabudy dan Gan,1995). 

Antimikroba dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan mekanisme 

kerjanya: 

a) Antimikroba yang menghambat metabolisme sel mikroba 

b) Antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel mikroba 

c) Antimikroba yang menggangu permeabilitas membran sel mikroba 

d) Antibiotik yang menghambat sintesis protein sel mikroba 

e) Antibiotik yang menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel mikroba 

(Setiabudy dan Gan,1995). 
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7.  Resistensi bakteri 

Resistensi sel mikroba adalah suatu sifat  tidak terganggunya sel mikroba 

oleh antimikroba. Sifat ini dapat merupakan suatu mekanisme alamiah untuk 

bertahan hidup (Setiabudy dan Gan, 1995). Resistensi merupakan masalah 

individual epidemilogi yang menggambarkan ketahanan mikroba terhadap 

antibiotik tertentu yang dapat berupa resistensi alamiah, resistensi karena adanya 

mutasi spontan (resistensi kromosomal) dan resistensi silang yaitu karena adanya 

faktor R pada sitoplasma (resistensi ekstrakromosomal) atau resistensi karena 

pemindahan gen yang resistensi atau faktor R atau plasmid (Wattimena et al., 

1991) 

Penyebab terjadi resistensi mikroba adalah penggunaan antibiotik yang 

tidak tepat, misalnya penggunaan dengan dosis yang tidak memadai, pemakaian 

yang tidak teratur atau tidak kontinu, demikian juga waktu pengobatan yang tidak 

cukup lama. Maka untuk mencegah atau memperlambat timbulnya resistensi 

mikroba, harus diperhatikan cara-cara penggunaan antibiotik yang tepat 

(Wattimena et al.,1991). 

Pola resistensi dan sensitivitas mikroba terhadap antimikroba dikenal ada 

tiga macam antara lain: 

Pola 1 : belum pernah terjadi resistensi bermakna yang menimbulkan kesulitan 

klinik 

Pola 2 : pergeseran dari sifat peka, tetapi tidak sampai terjadi resistensi 

sepenuhnya. 



 
 

19

Pola 3 : sifat resistensi pada taraf yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan 

masalah di klinik (Setiabudy dan Gan, 1995). 

Ada berbagai mekanisme yang menyebabkan suatu populasi kuman 

menjadi resisten terhadap antibiotika. Mekanisme tersebut antara lain adalah: 

a) Mikroorganisme memproduksi enzim yang merusak daya kerja obat. 

b) Terjadinya perubahan permeabilitas kuman terhadap obat tertentu. 

c) Terjadinya perubahan pada tempat/lokus tertentu di dalam sel sekelompok 

mikroorganisme tertentu yang menjadi target dari obat. 

d) Terjadinya perubahan metabolic pathway yang menjadi target obat. 

e) Terjadi perubahan enzimatik sehingga kuman meskipun masih dapat hidup 

dengan baik tapi kurang sensitif terhadap antibiotik (Sudarmono,1993). 

8.  Kromatografi Lapis Tipis dan Bioautografi 

Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu kromatografi yang 

berdasarkan proses adsorbsi. Fase diam  dapat menggunakan silika atau alumina 

yang dilapiskan pada lempeng kaca atau aluminium. Fase bergerak (fase mobil) 

atau larutan pengembang biasanya digunakan pelarut campuran organik atau bisa 

juga campuran pelarut organik-anorganik (Djie, 2003). 

Pelarut-pelarut yang digunakan biasanya berupa campuran satu komponen 

organik yang utama, air, dan berbagai tambahan seperti asam-asam, basa-basa 

atau pereaksi kompleks, untuk memperbesar atau mengurangi kelarutan untuk zat-

zat tertentu (Ganiswara,1995). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik 

kromatografi adalah metode (penaikan, penurunan, mendatar), macam kertas, 

pemilihan dan pembuatan eluen (fase mobil), kesetimbangan dari bejana yang 
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dipilih, pembuatan cuplikan, waktu pengembangan, metode deteksi dan 

identifikasi (Petrucci, 1987). 

Identifikasi dari senyawa-senyawa yang terpisah pada lapisan tipis lebih 

baik dikerjakan denngan pereaksi lokasi kimia dan reaksi warna. Tetapi lazimnya 

untuk identifikasi menggunakan harga Rf meskipun harga Rf dalam lapisan tipis 

kurang tepat bila dibandingkan pada kertas. Seperti halnya pada kertas harga Rf 

didefinisikan sebagai berikut:  

Rf
jarak migrasi komponen
jarak migrasi fase mobil  

Kromatografi lapis tipis dalam pelaksanaannya lebih mudah dan lebih 

murah dibandingkan dengan kromatografi kolom. Demikian juga peralatan yang 

digunakan. Dalam kromatografi lapis tipis, peralatan yang digunakan lebih 

sederhana dan dapat dikatakan bahwa hampir semua laboratorium dapat 

melaksanakan setiap saat secara cepat (Gandjar dan Rohman, 2007) 

Metode spesifik untuk mendeteksi bercak pada kromatogram hasil 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan kromatografi kertas yang mempunyai 

aktivitas antibakteri, antifungi, antibiotik, dan antiviral disebut bioautografi (Djie, 

2003). Bioautografi dapat digunakan untuk mendeteksi antibiotik baru, dimana 

untuk memperoleh antibiotik tersebut belum ada metode yang sesuai (metode 

kimia atau fisika). Sementara deteksi kimia dengan reaksi warna yang spesifik 

digunakan sebagai pembanding hasil bioautografi, sehingga kedua metode 

tersebut saling melengkapi (Stahl, 1985). 
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  E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu data ilmiah tentang 

aktivitas antibakteri ekstrak etanol akar pepaya (Carica papaya L) terhadap 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus multiresisten antibiotik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




