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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 P. aeruginosa 

2.1.1 Morfologi dan Identifikasi 

P. aeruginosa mempunyai ciri khas bergerak dan berbentuk batang, berukuran 

sekitar 0.6 x 2 μm. Umumnya mempunyai flagel  polar, tetapi kadang kadang 2-3 

flagel. Bakteri Gram-negatif dan terlihat sebagai bakteri tunggal, berpasangan, dan 

kadang-kadang membentuk rantai yang pendek.
18,19

 

Struktur dinding sel sama dengan famili Enterobactericeae. Strain yang 

diisolasi dari bahan klinik sering mempunyai pili untuk perlekatan pada permukaan 

sel dan memegang peranan penting dalam resistensi terhadap fagositosis. P. 

aeruginosa mempunyai pili. Pili (fimbriae) menjulur dari permukaan sel dan 

membantu perlekatan pada sel epitel inang. Lipopolisakarida yang terdapat dalam 

banyak imunotip merupakan salah satu faktor virulensi dan juga melindungi sel dari 

pertahanan tubuh inang P. aeruginosa dapat digolongkan berdasarkan imunotipe 

polisakarida dan kepekaannya terhadap piosin (bakteriosin). Produk ekstraseluler 

yang dihasilkan berupa enzim-enzim, yaitu elastase, protease dan dua hemolisin, 

fosfolipase C yang tidak tahan panas dan rhamnolipid.
19,20,21

 

2.1.2 Biakan dan Pertumbuhan 

P. aeruginosa adalah aerob obligat yang tumbuh dengan mudah pada banyak 

jenis perbenihan biakan. P. aeruginosa membentuk koloni halus bulat dengan 
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flouresensi kehijauan. Bakteri ini sering menghasilkan piosianin, pigmen kebiru-

biruan yang tak berfluorosensi, yang tidak berdifusi ke dalam agar dan mengandung 

chloroform. Banyak strain P. aeruginosa juga menghasilkan pigmen pioverdin yang 

berfluoresensi, yang memberi warna kehijauan pada agar. Beberapa strain 

menghasilkan piorubin yang berwarna merah gelap atau pigmen piomelanin yang 

hitam.
18,19 

Faktor ekstrinsik dan intrinsik dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri P. 

aeruginosa. Faktor ekstriksik yang mempengaruhi pertumbuhannnya adalah suhu dan 

kandungan oksigen. P. aeruginosa tumbuh baik pada suhu 37-42
o
C; pertumbuhannya 

pada suhu 42
o
C membantu membedakan spesies ini dari spesies P. aeruginosa lain. 

P. aeruginosa merupakan bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang membutuhkan 

oksigen untuk tumbuh. Faktor intrisnsik yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ini 

antara lain adalah pH. Tingkat keasaman (pH) optimum untuk pertumbuhan bakteri 

P. aeruginosa adalah pada 6,6-7,0. Bakteri ini oksidase positif dan tidak meragikan 

karbohidrat. Namun banyak strain yang mengoksidasi glukosa. Pengenalan biasanya 

berdasarkan morfologi koloni, sifat oksidasi-posistif, adanya pigmen yang khas, 

pertumbuhan pada suhu 42
o
C. Untuk membedakan P. aeruginosa dari Pseudomonas 

lain berdasarkan aktivitas biokimiawi, dibutuhkan pengujian dengan berbagai macam 

substrat.
18,20

  

2.1.3 Eksotoksin 

Strain P. aeruginosa kebanyakan menghasilkan eksotoksin A, yang 

menyebabkan nekrosis jaringan dan mematikan hewan apabila disuntikkan murni. 
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Toksin ini menghambat sintesis protein dengan cara kerja yang sama dengan toksin 

difteri.
2,18

  

Toksin difteri adalah polipeptida tidak tahan panas (BM 62.000) yang dapat 

mematikan pada dosis 0,1 μm/kg. Bila ikatan disulfida dipecahkan, molekul dapat 

terbagi menjadi dua fragmen. Fragmen B (BM sekitar 38.000) tidak mempunyai 

aktivitas tersendiri dalam sel. Fragmen A menghambat pemanjangan rantai 

polipeptida dengan menghentikan aktivitas faktor pemanjangan EF-2 (dulu bernama 

transfrase II). Faktor ini diperlukan untuk translokasi polipeptidil-RNA transfer dari 

akseptor ke tempat donor pada ribosom eukariotik. Fragmen toksin A menghentikan 

aktivitas EF-2 dengan mengkatalis reaksi yang menghasilkan nikotinamid bebas 

ditambah suatu kompleks adenosin difosfat-ribosa-EF-2 yang tidak aktif. Diduga 

bahwa efek nekrotik dan neurotoksik toksin difteri disebabkan oleh penghentian 

sintesis protein yang mendadak. Antitoksin terhadap eksotoksin A dapat ditemukan 

pada penderita infeksi P. aeruginosa yang berat bahkan yang sudah sembuh dari 

infeksi yang berat.
2,18

 

2.1.4 Patologi 

Mekanisme bagaimana P. aeruginosa dapat menyebabkan penyakit pada 

manusia belum diketahui. P. aeruginosa akan bersifat patogen bila masuk ke bagian 

yang fungsi pertahanannya tidak baik, contohnya bila kulit terbakar dan pada ulkus 

diabetikum yang menyebabkan tubuh kehilangan barrier tubuh. Kuman akan melekat 

dan mengkoloni selaput mukosa kulit, menginvasi secara lokal atau bahkan menjadi 

infeksi sistemik. Proses ini dibantu oleh pili, enzim dan toksin. Lipopolisakarida 
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berperan langsung dalam menyebabkan demam, syok, oliguria, leukosistosis dan 

leukopenia, disseminated intravascular coagulation (DIC), dan respiratory distress 

syndrome pada orang dewasa.
18,19

 

Paling sedikit dihasilkan 2 tipe protease yang menyebabkan lesi hemoragik 

kulit dan destruksi jaringan mata. Tidak ada efek letal. Dua hemolisin yang dihasilkan 

yaitu fosfolipase dan glikolipid. Kedua-duanya tidak bersifat letal. Pada pneumonia 

akibat P. aeruginosa, fosfolipase ini memperkuat penyerbuan organisme dengan 

menghancurkan jaringan paru dan menyebabkan atelektasis dan nekrosis. Sedangkan 

bakteri yang baru diisolasi dari paru-paru penderita fibrosis kistik bersifat 

mukoid.
19,22

 

2.2 Infeksi P. aeruginosa 

2.2.1 Gambaran Klinik 

 P. aeruginosa menimbulkan infeksi pada luka bakar, meningitis, infeksi 

saluran nafas, otitis eksterna ringan hingga invasif, infeksi mata, bahkan sepsis pada 

bayi. P. aeruginosa yang menimbulkan infeksi pada luka dan luka bakar 

menimbulkan nanah hijau kebiruan dan bila bakteri tersebut masuk saat punksi 

lumbal akan mengakibatkan meningitis pada penderita. Infeksi P. aeruginosa juga 

dapat terjadi lewat pemasangan kateter yang akan menyebabkan infeksi saluran 

kemih dan melalui respirator yang terkontaminasi sehingga mengakibatkan 

pneumonia yang disertai nekrosis. Pada penyakit pneumonia akibat P. aeruginosa 

biasanya terjadi sianosis yang makin lama makin bertambah, biasanya dengan 

empyema. Dengan foto polos dapat dilihat adanya infiltrasi di dalam lobus bagian 
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bawah yang bersifat nodular nekrosis dengan pembentukan abses. Pada pneumonia, 

mortalitias penderita tinggi. Pada perenang, bakteri ini dapat menyebabkan otitis 

eksterna ringan, sedangkan pada penderita diabetes dapat menyebabkan otitis 

eksterna invasif (maligna). Infeksi mata juga dapat terjadi dengan etiologi P. 

aeruginosa. Sedangkan pada bayi atau orang yang lemah, P. aeruginosa dapat 

menyerang aliran darah dan mengakibatkan sepsis fatal. Hal ini biasanya terjadi pada 

penderita leukemia atau limfoma yang mendapat  obat anti antinoplastik atau terapi 

radiasi. Pada penderita leukemia mortalitas lebih tinggi bila menderita leukopeni yang 

berat. Pada penderita dengan fibrosis kistik, organisme ini sering berkapsul untuk 

mencegah fagosistosis.
18,19

 

Pada sebagian besar penderita infeksi P. aeruginosa, gejala dan tanda-

tandanya bersifat nonspesifik dan berkaitan dengan organ yang terlibat. Kadang-

kadang, veroglobin (suatu produk pemecahan hemoglobin) atau pigmen yang 

berfluorosen dapat dideteksi pada luka, luka bakar atau urin dengan penyinaran 

fluoresen ultraviolet. Nekrosis hemoragik pada kulit sering terjadi pada sepsis akibat 

P. aeruginosa, lesi yang disebut ektima gangrenosum yang dikelilingi oleh eritmea 

dan sering tidak berisi nanah. Pada anak-anak dengan folikulitis karena penggunaan 

kolam renang dapat dijumpai pruritus folikular, makulopapular, vesikular atau lesi 

pustular di setiap bagian tubuh yang terendam dalam air. Lesi nodular jarang 

dijumpai. Pada anak yang terinfeksi setelah menggunakan kolam renang umum yang 

terkontaminasi, 10 hingga 40 jam kemudian dapat dijumpai nyeri hebat di telapak 

kaki diikuti bengkak, kemerahan dan rasa panas. Gejala paling berat berupa demam 



12 
 

(37,7-38,8
o
C), malaise dan rasa mual. Kumpulan gejala akut ini disebut 

“pseudomonas hot-foot syndrome”. 
18,23

 

2.2.2 Tes Diagnostik Laboratorium 

1) Spesimen: Spesimen didapat dari lesi kulit, nanah, urin, darah, cairan 

spinal, dahak, dan bahan lain harus diambil seperti yang ditunjukkan oleh 

jenis infeksi. 

2) Mikroskopis: Batang Gram-negatif sering terlihat dalam sediaan apus. 

Tidak ada ciri-ciri morfologi khusus yang membedakan Pseudomonas 

dari batang enterik atau batang Gram-negatif yang lain. 

3) Kultur: Spesimen ditanam pada lempeng agar darah dan media diferensial 

yang biasa digunakan untuk menumbuhkan batang Gram-negatif enterik. 

Pseudomonas tumbuh dengan mudah pada kebanyakan media ini, tetapi 

mungkin tumbuh lebih lambat dibanding bakteri enterik lain. P. 

aeruginosa tidak memfermentasi laktosa dan dengan mudah dibedakam 

dengan bakteri lactose-fermenter.  

4) Koloni: Koloni besar dan halus dengan permukaan rata dan meninggi 

(fried egg apperance) dan koloni halus dan mukoid yang biasanya didapat 

dari sekresi saluran pernafasan dan saluran kemih.
18,20,21

 

2.2.3 Pengobatan 

Infeksi P. aeruginosa yang telah terbentuk sulit untuk diobati. Infeksi P. 

aeruginosa tidak diobati dengan terapi tunggal, karena keberhasilan terapi semacam 

itu rendah dan bakteri dapat dengan cepat menjadi resisten. Penisilin yang bekerja 
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aktif terhadap P. aeruginosa seperti tirasiklin, mezlosilis, dan piperasilim digunakan 

dalam kombinasi dengan aminoglikosida, biasanya gentamisin, tobramisin atau 

amikasin. Obat lain yang aktif terhadap P. aeruginosa antara lain aztreonam, 

imipenem, kuinolon baru, seftazidim dan siprofloksasin. Sefalosporin generasi baru, 

seftazidim yang digunakan  secara primer untuk infeksi P. aeruginosa dan 

sefoperakson aktif melawan P. aeruginosa.
18,24

 

 

2.3 Pepaya (Carica papaya L.) 

Taksonomi pepaya
25

: 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa : Violales 

Suku  : Caricaceae 

Marga : Carica 

Jenis : Carica papaya L. 

2.3.1 Kandungan Kimia 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ikeyi Adachukwu, Ogbonna Ann dan 

Eze Faith U pada tahun 2013, daun pepaya mempunyai kandungan zat kimia, salah 

diantaranya adalah tanin, flavonoid, saponin, alkaloid, glikosida. Alkaloid yang 

terkandung dalam daun pepaya menurut penelitian Aravind G., dkk tahun 2013 
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adalah carpinine, carpaine, vitamin C dan E. Selain itu ekstrak daun pepaya juga 

mengandung mineral seperti Ca, K, Mg, Zn, Mn, Fe. 
6,26

 

a. Tanin 

Tanin adalah produk alami tanaman yang memiliki berat molekul 

kurang lebih 500 g/mol, yang memiliki lebih dari satu bagian fenolik, dan 

yang membentuk kompleks stabil dengan protein. Tanin konstituen dari kelas 

yang lebih besar dari produk tanaman yang dikenal sebagai polifenol, namun 

tanin berbeda dalam kemampuannya untuk mengendapkan protein. Tanin juga 

merupakan antioksidan kuat dan logam kelat seperti besi atau tembaga. Tanin 

mempunyai bioaktivitas yang ditemukan dalam makanan manusia (teh, 

anggur, cokelat, buah-buahan) dan dalam ekologi tanin yang ditemukan di 

sistem alam (tanah, herbivora). Tanin juga mempunyai sifat antibakteri, 

mekanisme antibakteri yang dijalankan oleh tanin adalah dengan menghambat 

enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri 

tidak dapat terbentuk.
27,28

 

b. Flavonoid 

Senyawa flavonoid pada ekstrak juga mempunyai sifat antibakteri. 

Senyawa flavonoid adalah senyawa yang terdiri atas C6 ─ C3 ─ C6. Flavonoid 

umumnya terdapat pada tumbuhan sebagai glikosida. Mekanisme kerja 

flavnoid sebagai antibakteri dapat dibagi menjadi tiga yaitu menghambat 

sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel dan menghambat 

metabolisme energi. Mekanisme antibakteri flavonoid dalam meghambat 
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sintesis asam nukleat adalah cincin A san B yang memegang peran penting 

dalam proses interkelasi atau ikatan hidrogen yang menumpuk basa pada asam 

nukelat yang menghambat pembentukan DNA dan RNA. Letak gugus 

hidroksil di posisi 2’, 4’ atau 2’, 6’ dihidroksilasi pada cincin B dan 5, 7 

dihidroksilasi pada cincin A berperan penting pada aktivitas antibakteri 

flavonoid, hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding 

sel bakteri dan lisosom. Mekanisme antibakteri flavonoid yang kedua adalah 

dengan cara menghambat fungsi membran sel, yaitu dengan membentuk 

senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler sehingga dapat merusak 

membran sel dan diikuti dengan keluarnya senywa intraselular. Penelitian lain 

membuktikan bahwa flavonoid mengganggu permeabilitas membran sek dan 

menghambat ikatan enzim ATPase dan fosfolipase. Mekanisme antibkateri 

flavonoid yan ketiga adalah dengan menghambat metabolisme energi, yaitu 

dengan menghambat penggunaan oksigen oleh bakteri. Flavonoid 

menghambat sitokrom C reduktase sehingga proses metabolisme dan 

biosintesis makromolekul terhambat.
29,30

 

c. Saponin 

Senyawa saponin yang terkandung dalam ekstrak daun pepaya 

mempunyai sifat antibakteri pula. Mekanisme kerja antibakteri saponin adalah 

dengan menyebabkan kebocoran protein dan enzim di dalam sel yang rentan 

kemudian mengikat membran sitoplasma, sehingga mengganggu dan 

mengurangi kestabilan membran sel. Hal tersebut menyebabkan sitoplasma 
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menjadi bocor dan keluar dari sel yang menyebabkan kematian sel. Agen 

mitokondria yang mengganggu membran sitoplasma tersebut bersifat 

bakterisidal.
29,31

 

d. Alkaloid 

Alkaloid merupakan salah satu metabolisme sekunder yang terdapat 

pada tumbuhan, yang bisa dijumpai pada bagian daun, ranting, biji, dan kulit 

batang. Alkaloid mempunyai efek dalam bidang kesehatan berupa pemicu 

sistem saraf, menaikkan tekanan darah, mengurangi rasa sakit, antimikroba, 

obat penenang, obat penyakit jantung dan lain-lain lain. Senyawa alkaloid 

yang terdapat pada ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) bersifat 

antibakteri dengan merusak dinding sel. Mekanisme kerja alkaloid sebagai 

antibakteri adalah dengan menghambat sintesis dinding sel yang akan 

menyebabkan lisis pada sel, sehingga sel akan mati.
32

,
33

 

2.3.2 Khasiat 

Pepaya mempunyai berbagai macam manfaat disetiap bagiannya. Daun 

pepaya mempunyai manfaat yang tak terhitung, di bagian Asia, daun pepaya direbus 

dan dimakan seperti sayur bayam. Selain itu, berdasarkan studi yang dilakukan Dr. 

Sanath Hettige pada 70 pasien dengan demam dengue, didapatkan bahwa jus daun 

pepaya mampu meningkatkan sel darah putih dan platelet, menormalkan pembekuan 

darah, dan memperbaiki hepar. Ekstrak teh daun pepaya juga dipercaya dapat 

menginhibisi pertumbuhan sel kanker. Hal tersebut mempercepat produksi Th-1 
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cytokines, yang membantu regulasi sistem imun. Ekstrak daun pepaya juga dipercaya 

dapat menjadi antimalaria, antiplasmodial dan memperlancar sistem pencernaan.
6,29

 

Buah pepaya juga mempunyai manfaat, yaitu sebagai laksatif seperti daunnya. 

Buah pepaya dapat pula digunakan menghindari serangan jantung dan stroke.  Asam  

folat dalam buah pepapya dibutuhkan untuk mengubah homosistein menjadi asam 

amino seperti sistein atau metionin. Apabila tidak dirubah, homositein dapat langsung 

menghancurkan dinding pembuluh darah, hal ini dianggap menjadi faktor risiko yang 

signifikan pada serangan jantung ataupun stroke.
6,29

 

Pada tikus wistar pemberian biji pepaya menimbulkan aktivitas nephron-

protective. Hal tersebut menyebabkan konsentrasi kreatinin pada urin meningkat. Biji 

pepaya juga mempunyai daya antibakteri yang efektif membunuh Escerichia coli, 

Salmonella dan Staphylococcus. Manfaat-manfaat dari bagian pepaya tersebut juga 

dipengaruhi oleh letak geografis serta iklim tempat pohon pepaya itu tumbuh.
6,29 

2.4 Kerangka Teori
 

  

 

 

 

 

  

 

Gambar 1. Kerangka Teori 
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2.5 Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

2.6 Hipotesis 

2.6.1 Hipotesis Mayor 

 Terdapat pengaruh pemberian ekstrak daun pepaya terhadap pertumbuhan 

bakteri P. aeruginosa. 

2.6.2 Hipotesis Minor 

Terdapat pengaruh pemberian ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi 5%, 

20%, 35%, 50%, 65%, 80% terhadap pertumbuhan bakteri P. aeruginosa

Pertumbuhan P. aeruginosa 
Konsentrasi ekstrak 

daun pepaya 
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