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PENDAHULUAN 

Pada beberapa wilayah Indonesia, penyakit malaria telah menjadi masalah 

kesehatan  masyarakat  yang  cukup  besar.  Penyakit  tersebut  memiliki  dampak 

infeksi   yang   lebih   luas   dibanding   penyakit   infeksi   lainnya   karena   terus 

menyebabkan morbiditas dan mortalitas  dalam skala besar ( WHO &Depkes, 

2000). 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut, 
salah satunya dengan pemberian obat antimalaria. Namun beberapa tahun terakhir 

ini, pada beberapa wilayah Indonesia dilaporkan telah terjadi resistensi 

Plasmodium falcifarum terhadap obat antimalaria, contohnya klorokuin (Pribadi, 

1997). 

Oleh karena itu untuk mengurangi penyakit malaria tersebut diperlukan 
penggunaan obat alternatif yang lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping. 

Pepaya merupakan tanaman obat yang sering dimanfaatkan masyarakat India dan 

sebagian  masyarakat  Indonesia  dalam  pengobatan  tradisional  (Sadikin,  1995). 

Daun, akar, dan buah pepaya mengandung beberapa senyawa, antara lain: papain, 

damar,  papayatin,  dan  tannin  yang  mempunyai  potensi   sebagai  antibiotik. 

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa kulit dan daging buah pepaya 

muda berpotensi sebagai antimalaria (Bhat & Surolia, 2001). Sedangkan daun 

pepaya  digunakan sebagai pencegahan terhadap serangan malaria (Beckstrom- 

Sternberg et al., 1994). 

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah pepaya merupakan salah 

satu  tanaman  obat yang dapat menghasilkan metabolit sekunder selama proses 

metabolisme  berlangsung.  Kandungan  metabolit  sekunder  pada  pepaya  sangat 

beragam baik  jumlah  maupun  jenisnya.  Keragaman  dari  kandungan  metabolit 

sekunder  pada  pepaya  bergantung  dari  umur,  sex,  dan  varietas  atau  kultivar 

tanaman. Metabolit sekunder tersebut terdistribusi pada berbagai bagian tanaman 

pepaya  termasuk  kulit  dari  buah  pepaya.  Metabolit  sekunder  pada  umumnya 

mempunyai  aktivitas  biologi  dan  kimia  yang  sangat  unik  yang  dapat  bersifat 

sebagai antiplasmodial, antikanker. Antimikrobial dan sebagainya. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh 

ekstrak kulit buah pepaya mentah var. jingga terhadap Plasmodium berghei pada 

mencit sebagai hewan uji. 

Tujuan Penelitian  ini  adalah  mempelajari  pengaruh  ekstrak  kulit  buah 

pepaya  mentah var. jingga terhadap Plasmodium berghei pada mencit sebagai 

hewan uji. 
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Hasil penelitian ini berguna sebagai: 

a.  Sumber informasi tentang gambaran pengaruh ekstrak kulit buah pepaya 

mentah  kultivar  jingga terhadap pertumbuhan Plasmodium berghei pada 

mencit 

b.  Dasar penelitian selanjutnya, khususnya untuk uji aktivitas ekstrak buah 

pepaya terhadap Plasmodium falcifarum secara invitro. 

c.  Dasar kerangka berpikir mahasiswa untuk pengembangan dan 

pemanfaatan pepaya lebih lanjut terutama dalam bidang pengobatan dan 

kesehatan. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Cara kerja dari penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap: 
 

1. Preparasi sampel 

Sampel  kulit  buah  pepaya  mentah  yang  telah  diperoleh  kemudian 

dikeringkan di bawah sinar matahari secara tidak langsung dengan menutup kain 

hitam  diatas  sampel  tersebut.  Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi  senyawa- 

senyawa aktif yang mudah rusak oleh radiasi  sinar ultraviolet. Setelah sampel 

kering kemudian dihancurkan dengan blender. 
 

2. Ekstraksi sampel dan Pembuatan variasi dosis 

Serbuk kulit  buah  pepaya  mentah  (70  g)  diekstraksi  secara  maserasi 

menggunakan  pelarut  petroleum  ether  selama  lebih  kurang  24  jam.  Maserasi 

dilakukan   sebanyak  2  kali  dengan  pertimbangan  agar  senyawa  aktif  yang 

diperlukan terisolasi  seluruhnya. Setelah 2 X 24 jam, adonan terpisah sehingga 

dihasilkan filtrat dan residu. Filtrat  kemudian dievaporasi menggunakan kipas 

angin sampai menjadi ekstrak kering. Beberapa variasi dosis (100, 200, 400, 800, 
1600 mg/kg BB) dibuat dengan melarutkan ekstrak ke dalam pelarut Tween 80 
5%. 

 

3. Pengelompokan hewan uji 

Hewan uji sebanyak 35 ekor dibagi menjadi 7 kelompok secara acak (tiap 

kelompok  terdiri atas 5 ekor mencit), yaitu 5 kelompok perlakuan ekstrak kulit 

buah pepaya mentah dengan variasi dosis yang diberikan sebesar 100, 200, 400, 

800, dan 1600 mg/kg BB; 1 kelompok pembanding (klorokuin 5 mg/kg BB) dan 1 

kelompok kontrol negatif. 
 

4. Pengembangan Plasmodium berghei 

Plasmodium  berghei  diinokulasikan  ke  mencit  strain  Balb/  c.  Untuk 

memelihara  kelangsungan Plasmodium berghei dilakukan pasase (transfer) dari 

mencit yang telah terinfeksi berat ke mencit yang masih sehat. Pasase dilakukan 

dengan cara mengambil darah mencit dari  jantung dengan spuit injeksi 2,5 ml 

yang sebelumnya telah diisi dengan antikoagulan yaitu heparin sebanyak 0,5 ml. 

Darah  yang  diperoleh  diinjeksikan  ke  mencit  lain  yang  belum   terinfeksi 

Plasmodium berghei dengan volume ±0,2 ml. Pada mencit tersebut dilakukan 

pemeriksaan derajat parasitemia. Setelah parasitemia mencapai sekitar 30-40% 

maka  mencit  tersebut  digunakan  sebagai  sumber  pembuatan  inokulum  untuk 

menginfeksi hewan coba. 
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5. Cara infeksi 
Inokulum disiapkan  dengan  cara  mengencerkan  sejumlah  darah  donor 

dengan parasitemia 30%-40% dalam RPMI 1640. Infeksi dilakukan dengan cara 

suntikan  intraperitonial 0,2 mL darah yang mengandung 1x10
7   

parasit stadium 

eritrositik pada hari pertama. 
 

6. Uji potensi antiplasmodial ekstrak kulit buah pepaya mentah 

Uji potensi antiplasmodial ekstrak kulit buah pepaya mentah dilakukan 

terhadap   mencit  yang  terinfeksi  Plasmodium  berghei  dengan  cara  suntikan 

subkutan sebanyak 20 µL ekstrak yang telah dilarutkan dalam larutan Tween 80 

5%. Pemberian ekstrak tersebut dilakukan selama 4 hari sejak hari diinokulasi 

dengan Plasmodium berghei (D+0 sampai D+3). 
 

7. Pemeriksaan parasitemia 

Pemeriksaan parasitemia dilakukan setiap hari dari hari pertama setelah 

infeksi sampai  hari keempat. Darah diambil dari ujung ekor mencit kemudian 

dibuat apusan darah tipis. Sediaan tersebut diletakkan di atas rak datar kemudian 

difiksasi  dengan  methanol  absolut  kemudian  digenangi  larutan  Giemsa  10% 

selama 45 menit. Sediaan dicuci dengan air  mengalir  sebentar sehingga larutan 

Giemsa hilang dan dikeringkan pada suhu kamar. Sediaan  darah diperiksa di 

bawah mikroskop cahaya dengan pembesaran objektif seratus kali dengan diberi 

minyak emersi. Persentase eritrosit yang terinfeksi Plasmodium berghei dihitung 

pada  masing-masing  sediaan.  Penghitungan  ini  dilakukan  untuk  setiap  seribu 

eritrosit. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara umum persentase parasitemia pada hari pertama ini lebih sedikit 

karena   jumlah   parasit   yang   mati   lebih   banyak   ketika   awal   penyuntikan 

Plasmodium berghei ke mencit. Pada hari kedua parasit mulai menyesuaikan diri 

setelah masuk ke tubuh mencit sehingga peningkatan persentase parasitemia pada 

hari kedua belum begitu banyak yaitu sekitar 20-30 %.  Pada hari pertama dan 

kedua antara kontrol, klorokuin dan perlakuan ekstrak kulit buah pepaya mentah 

dengan dosis yang bervariasi tidak berbeda nyata secara statistik, hal ini berarti 

pemberian  ekstrak  kulit  buah  pepaya  mentah  per  subkutan  tidak  mampu 

menghambat pertumbuhan parasit. 

Pada hari ke-3, parasit mulai menginfeksi darah mencit yang ditunjukkan 

oleh  persentase  parasitemia  yang  tinggi  pada  kontrol  negatif.  Masing-masing 

dosis  ekstrak memberikan  daya  hambat  terhadap  pertumbuhan  Plasmodium 

berghei yang bervariasi yang  ditunjukkan dengan persentase parasitemia lebih 

rendah daripada kontrol. Pemberian ekstrak kulit buah pepaya mentah dosis 200, 

800,  dan   1600   mg/kg   BB   mempunyai   pengaruh   penghambatan   terhadap 

pertumbuhan  parasit  namun  dosis  100  dan  400  mg/kg  BB  jauh  lebih  tinggi 

pengaruhnya dalam menghambat pertumbuhan parasit. 

Pada hari keempat, kelompok perlakuan dosis 200, 800, dan 1600 mg/kg 

BB mempunyai daya hambat terhadap pertumbuhan Plasmodium berghei, namun 

masih lebih rendah dibanding dengan daya hambat yang diberikan oleh klorokuin. 

Persentase parasitemia  mencit  yang  diberi  ekstrak  dosis  100  dan  400 

mg/kg BB lebih tinggi daripada kontrol padahal pada hari ketiga ekstrak dosis ini 

mempunyai  persentase  parsitemia  yang  paling  rendah.  Hal  ini  dimungkinkan 
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terjadi seleksi pada parasit dimana hanya parasit yang kuat yang mampu bertahan 
dari efek ekstrak tersebut. 

Dari  grafik   pertumbuhan   Plasmodium   berghei   selama   empat   hari 

pengamatan,  jumlah parasit cenderung terus meningkat pada perlakuan kontrol. 

Pada  dosis  100  dan  400  mg/kg  BB  pada  awal  infeksi  terjadi  peningkatan 

parasitemia relatif lambat namun pada hari ke-4 terjadi peningkatan parasitemia. 

Pada perlakuan 200, 800, dan 1600 mg/kg BB serta klorokuin parasit cenderung 

terus meningkat tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan kontrol 

Berdasarkan penelitian Peters (1970), efektivitas dari suatu ekstrak yang 

diujikan secara invivo didasarkan pada gambaran hasil persentase parasitemia hari 

keempat. Berdasarkan persentase parasitemia hari keempat tersebut, secara umum 

pemberian ekstrak kulit buah pepaya  mentah per subkutan tidak menunjukkan 

pengaruh penghambatan pertumbuhan Plasmodium berghei secara signifikan. 

Perlu  diketahui   bahwa   ekstrak   kulit   buah   pepaya   mentah   tersebut 

dimungkinkan masih mengandung campuran berbagai senyawa aktif yang belum 

diketahui secara pasti aktivitasnya. Selain itu, ekstrak tersebut juga mengandung 

berbagai bahan pengotor yang ikut terlarut di dalam ekstrak tersebut, diantaranya 

klorofil.   Klorofil   diduga   mengganggu   aktivitas   dari   senyawa   aktif   yang 

terkandung di dalam ekstrak tersebut. 
 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak kulit buah pepaya mentah 

var. jingga memiliki pengaruh penghambatan terhadap pertumbuhan Plasmodium 

berghei pada mencit namun secara statistik tidak berbeda nyata. 
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