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BAB I PENDAHULUAN 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Salmonella typhi merupakan bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan 

penyakit demam tifoid pada manusia. Demam tifoid merupakan penyakit 

endemik di Indonesia. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) 

pada tahun 2003, terdapat tujuh juta kasus demam tifoid di seluruh dunia 

dengan insidensi kematian sebanyak 600.000 setiap tahunnya. Sedangkan pada 

tahun 2006, terdapat sekitar 600.000 hingga 1,5 juta kasus demam tifoid di 

Indonesia tiap tahun (Widodo, 2009). 

Saat ini telah banyak ditemukan obat antibiotika untuk penyakit demam 

tifoid antara lain kloramfenikol, ampicilin, dan trimethoprim sulfamethoxazole 

(Widodo, 2009). Namun, penggunaan antibiotika untuk pengobatan penyakit 

karena infeksi bakteri dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan 

efek toksik dari obat, residu obat, dan pengembangan mikroba resisten. 

Munculnya galur Salmonella typhi yang resisten terhadap banyak antibiotik 

(kelompok MDR) dapat mengurangi pilihan antibiotik yang akan diberikan. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka diperlukan obat alternatif yang lebih 

efektif, efisien, dan memiliki efek samping yang minimal (Monica et al., 

2013). 

Allah SWT telah menciptakan berbagai macam tumbuhan untuk 

dimanfaatkan oleh manusia, seperti yang tercantum dalam Surat Al-An’am 

ayat 95 : 

 

Artinya : “Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan 

biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan 
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mengeluarkan yang mati dari yang hidup (yang memiliki sifat-sifat) demikian 

ialah Allah maka mengapa kamu masih berpaling?”.  

Salah satu tumbuhan khas Indonesia yang dapat dimanfaatkan adalah 

pepaya gunung atau yang lebih dikenal dengan nama carica (Carica 

pubescens). Daging buah carica banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan 

dengan cara diolah menjadi manisan dan merupakan produk olahan khas 

Dieng, Wonosobo. Meskipun saat ini carica (Carica pubescens) sudah banyak 

dimanfaatkan, namun pemanfaatannya masih terbatas pada daging buahnya 

saja. Sedangkan daun, batang, kulit, dan biji (Carica pubescens) belum dapat 

dimanfaatkan secara maksimal (Hidayat, 2001). 

Selain daging buah carica (Carica pubescens) dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan makanan, biji carica (Carica pubescens) juga dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan antibakteri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dhiah 

Novalina (2013b), ekstrak carica (Carica pubescens) terbukti secara signifikan 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. flexneri, E. coli, S. aureus, dan B. 

cereus. Efek antibakteri ini didapatakan dari senyawa fitokomia yang 

terkandung dalam biji carica (Carica pubescens) yaitu flavonoid, alkaloid dan 

fenol (Novalina, 2013b). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba melakukan sebuah penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri biji carica (Carica 

pubescens) terhadap bakteri Salmonella typhi. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat dibuat obat demam tifoid yang lebih aman, ekonomis, efektif 

dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai 

guna dan nilai ekonomis biji carica (Carica pubescens). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang 

dapat diajukan yaitu adakah aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% biji carica 

(Carica pubescens) terhadap bakteri Salmonella typhi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% biji carica (Carica 

pubescens) terhadap bakteri Salmonella typhi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol 70% biji carica (Carica pubescens) terhadap 

bakteri Salmonella typhi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas antibakteri biji 

carica (Carica pubescens). 


