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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di lab. 

Mikrobiologi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, daya 
hambat jus daun kelor berbagai konsentrasi (10%, 20%, 30%, 
40%, 50%) dan iodine 10% serta antibiotik Oxytetracycline 
terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan 
bakteri Escherichia coli dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai 
berikut:

Gambar 6. Zona daya hambat jus daun kelor (Moringa 
oleifera) terhadap pertumbuhan bakteri campuran  
antara Staphylococcus aureus dengan Escherichia 
coli.
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Keterangan : 
P1 : Perlakuan 1 (jus daun kelor konsentrasi 10%)
P2 : Perlakuan 2 (jus daun kelor konsentrasi 20%)
P3 : Perlakuan 3 (jus daun kelor konsentrasi 30%)
P4 : Perlakuan 4 (jus daun kelor konsentrasi 40%)

P5 : Perlakuan 5 (jus daun kelor konsentrasi 50%)
PK1 : Perlakuan Kontrol 1 (iodine10%) 
PK2 : Perlakuan Kontrol 2 (Oxytetracycline)

Pada Gambar 6 menunjukkan bahawa jus daun kelor 
(Moringa oleifera) mampu menghambat pertumbuhan bakteri 
campuran antara bakteri Staphylococcus aureus dengan 
bakteri Escherichia coli. Diameter zona hambat yang 
terbentuk tiap perlakuan bervariasi, pada P1 (perlakuan 1) 
konsentrasi jus daun kelor yang digunakan sebanyak 10% 
membentuk diameter terkecil, sedangkan pada P5, 
menggunakan konsentrasi jus daun kelor sebesar 50% 
membentuk diameter terbesar dari perlakuan yang 
menggunakan dari berbagai konsentrasi jus kelor, untuk PK1 
(iodine) dan PK2 (Oxytetracycline) merupakan perlakuan 
kontrol sebagai pembanding dari jus daun kelor, diameter zona 
hambat dari perlakuan kontrol masih diatas diameter zona 
hambat yang terbentuk dari berbagai konsentrasi yang 
menggunakan jus daun kelor.
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Tabel 1. Hasil rata-rata pengukuran daya hambat bakteri 
campuran antara Staphylococcus aureus dengan Escherichia 
coli.

Perlakuan
Diameter zona 

hambat ± SD (mm)

PK1 9,57 ± 0,406ef

PK2 15,93 ± 0,369g

P1 7,49 ± 0,303a

P2 7,85 ± 0,322ab

P3 8,32 ± 0,527bc

P4 8,84 ± 0,305cd

P5 9,43 ± 0,367de

Keterangan:   huruf superskrip yang berbeda (a-g)
menunjukkan perberbedaan sangat nyata 
(P˂0,01)

Data Tabel 1, diketahui P5 (jus daun kelor konsentrasi 
50%) nilai daya hambatnya sebesar 9,43 mm, nilai P5 lebih 
tinggi dari pada P1, P2, P3, dan P4 yang masing masing 
memiliki nilai secara urut 7,49 mm; 7,85 mm; 8,32 mm; dan 
8,84 mm. PK1 dan PK2, nilai daya hambatnya masih diatas P5 
yakni sebesar 9,57 mm dan 15,93 mm. Data daya hambat 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 
coli yang dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA)
menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan yang sangat 



32

nyata (P˂0,01), sehingga dilanjutkan uji lanjutan Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan antar perlakuan yang ditandai dengan 
penandaan notasi. Dari hasil penelitian yang terlihat pada tabel 
1. perlakuan pada konsentrasi jus 50% (9,43 ± 0,367de) 
memiliki daya hambat paling besar diantara konsentrasi jus 
daun kelor lainnya dan terdapat perbedaan yang sangat 
signifikan terhadap zona hambat bakteri campuran 
Staphylococcus aureus dengan Escherichia coli, jadi hipotesis 
yang menerangkan bahwa peningkatan konsentrasi jus daun 
kelor berpengaruh positif terhadap zona hambat pertumbuhan 
bakteri campuran Staphylococcus aureus dengan Escherichia 
coli dapat diterima, artinya jus daun kelor mempunyai potensi 
antimikroba untuk menghambat bakteri Staphylococcus aureus 
dengan Escherichia coli penyebab penyakit mastitis pada sapi 
perah. Peningkatan konsentrasi jus daun kelor memberikan 
dampak positif terhadap zona hambat bakteri campuran antara 
Staphylococcus aureus dengan Escherichia coli. Terlihat pada 
tabel 1. hasil pemberian jus daun kelor konsentrasi (10%, 
20%, 30%, 40%, 50%) secara urut terjadi peningkatan zona 
hambat, peningkatan zona hambat ini menunjukkan adanya 
proses hambatan pertumbuhan jumlah bakteri campuran antara 
Staphylococcus aureus dengan Escherichia coli, hal ini sama 
terhadap pernyataan dari penelitian yang dilakukan oleh 
(Yudistira, Murwani dan Trisunuwati, 2013) dengan judul 
“Potensi Antimikroba Ekstrak Air Daun Kelor (Moringa 
oleifera) Terhadap Salmonella enteritidis (SP-1-PKH) secara 
In Vitro”, yang menjelaskan ekstrak daun kelor dengan pelarut 
air memiliki potensi antimikroba terhadap isolat Salmonella 
enteritidis SP-1-PKH secara in vitro yang ditandai dengan 
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penurunan jumlah koloni Salmonella enteritidis pada setiap 
peningkatan konsentrasi ekstrak daun kelor.

Dari hasil perlakuan uji zona daya hambat jus daun 
kelor berbagai konsentrasi (10% , 20%, 30%, 40%, 50%), 
menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada setiap 
perlakuannya. Perlakuan yang terbaik terdapat pada 
konsentrasi jus daun kelor 50% dengan besar zona hambatnya 
9,43mm yang hampir sama dengan zona hambat pada 
perlakuan kotrol antiseptik kimia yaitu sebesar 9,57mm, hal 
ini berbeda dengan pernyataan dari penelitian yang dilakukakn 
oleh (Safangat, Sarwiyono dan Surjowardojo, 2013) dengan 
judul “Pengaruh  Penggunaan Jus Daun Kelor (Moringa 
oleifera) untuk Teat Dipping Terhadap Kejadian Mastitis Sub 
Klinis Sapi Perah FH Laktasi”, penelitian tersebut dijelaskan 
Teat dipping menggunakan jus daun kelor (Moringa oleifera) 
dengan konsentrasi 20% dan 30% memiliki kemampuan yang 
sama dengan antiseptik kimia karena dapat menurunkan 
kejadian mastitis dan dapat meningkatkan produksi susu sapi 
perah FH laktasi. Perbedaan pernyataan antara penelitian yang 
saya lakukan dengan penelitian terdahulu dikarenakan adanya 
perbedaan metode dalam penelitian, dimana penelitian yang 
saya lakukan uji laboratorium dengan variabel yang diamati 
adalah zona daya hambat dari pertumbuhan bakteri dari 
Staphylococcus aureus dan Escherichia coli penyebab 
penyakit mastitis, sedangkan penelitian terdahulu pada 
penelitian tersebut dilakukkan uji lapang dengan variabel yang 
diamati adalah score mastitis menggunakan uji California
mastitis test (CMT). 
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Tabel 2. Kategori Penghambatan antimikroba berdasarkan 
diameter zona hambat
Diameter (mm) Respon Hambatan Pertumbuhan
≥ 21 mm Sangat kuat 
11-20 mm Kuat 
6-10 mm Sedang 
≤ 65mm Lemah
Sumber: Susanto, Sudrajat dan Ruga (2012)

Tabel 2 menunjukkan kategori respon hambatan 
pertumbuhan bakteri berdasarkan diameter zona hambat, dari 
diameter yang terbentuk pada tabel 1, zona hambat yang 
dimiliki jus daun  kelor (Moringa oleifera) terhadap 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri
Escherichia coli dapat diketahui, pada P1=10% (7,49 mm), 
P2=20% (7,85 mm), P3=30% (8,32  mm), P4=40% (8,84 
mm), P5=50% (9,43 mm) dan PK1=iodine 10% (9,57 mm) 
termasuk respon hambatannya sensitifitas sedang, sedangkan 
pada PK2= Oxytetracycline (15,93 mm) termasuk respon 
hambatannya kuat. Semakin besar diameter zona hambat yang 
terbentuk, maka semakin tinggi pula tingkat respon hambatan 
terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 
bakteri Escherichia coli. Menurut Subchan dkk, (2012), 
Semakin besar zona hambat (zona terang) maka semakin besar 
pula kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, 
artinya zat antimikroba alami pada jus daun kelor pada 
konsentrasi yang semakin tinggi mempunyai daya hambat 
yang kuat dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus
dan bakteri Escherichia coli penyebab mastitis pada sapi 
perah. 
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Gambar 7. Daya hambat jus daun kelor, dan larutan iodine 
serta Oxytetracycline terhadap pertumbuhan 
bakteri campuran  antara Staphylococcus aureus
dengan Escherichia coli.

Gambar 7, menunjukkan adanya peningkatan diameter 
daya hambat dari pelakuan P1 - PK2, peningkatan daya 
hambat ini dikarenakan adanya perbedaan  konsentrasi yang 
diberikan dari P1 – PK2. Semakin tinggi konsentrasi jus daun 
kelor yang digunakan maka semakin besar pula diameter daya 
hambatnya. P1 merupakan jus daun kelor dengan konsentrasi 
10%, P2 merupakan jus daun kelor dengan konsentrasi 20%, 
P3 merupakan jus daun kelor dengan konsentrasi  30%, P4 
merupakan jus daun kelor dengan konsentrasi 40%, P5 
merupakan jus daun kelor dengan konsentrasi 50%, PK1 
merupakan Perlakuan Kontrol dengan menggunakan cairan 
iodine 10% dan PK2 merupakan Perlakuan Kontrol dengan 
menggunakan cairan antibiotik Oxytetracyclin 10 mg/ml. 

Grafik daya hambat yang semakin tinggi, berarti 
semakin baik pula perlakuan tersebut dalam memperhambat 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri
Escherichia coli. Perbedaan nilai zona hambat pada masing-
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masing konsentrasi disebabkan karena perbedaan besarnya zat 
aktif yang terkandung pada konsentrasi tersebut. Semakin 
besar suatu konsentrasi, semakin besar pula komponen zat 
aktif yang terkandung didalamnya sehingga zona hambat yang 
terbentuk (Brooks, Janet dan Stepen, 2005). Ditambahkan 
Maharti (2007) perbedaan zona hambat yang dihasilkan oleh 
setiap perlakuan dapat disebabkan oleh kepekatan konsentrasi 
perlakuan, jenis pelarut yang dipakai pada perlakuan, jenis 
bakteri yang digunakan, aktifitas metabolis bakteri, dan 
sensitifitas bakteri yang berbeda-beda. 

Perbedaan diameter zona hambat pada masing-masing 
konsentrasi disebabkan karena perbedaan besarnya zat aktif 
yang terkandung pada konsentrasi tersebut. Prescot (2005), 
ukuran zona hambat bakteri juga dipengaruhi oleh tingkat 
sensitifitas dari organisme uji, medium kultur dan kondisi 
inkubasi, kecepatan difusi dari senyawa antibakteri.

Pembedaan antibakteri didasarkan pada mekanisme 
kerjanya yaitu: 1) antibakteri yang mekanisme kerjanya 
menghambat pertumbuhan dari dinding sel, 2) antibakteri yang 
mekanisme kerjanya mengakibatkan perubahan pada
permeabilitas membran sel, 3) antibakteri yang mekanisme 
kerjanya menghambat sintesis protein dan asam nukleat 
(Brooks, et al., 2005).

Senyawa aktif pada daun kelor yaitu saponin, flavonoid 
dan tannin memiliki kemampuan hampir setara dengan 
senyawa aktif pada larutan antiseptik kimia. Kandungan 
saponin, flavonoid dan tannin pada daun kelor memiliki 
peranan penting dalam menghambat pertumbuhan bakteri. 
Mekanisme kerja antibakteri secara umum adalah merusak 
dinding sel, mengganggu permeabilitas sel, dan menghambat 
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sintesis protein dan asam nukleat. Saponin dapat menurunkan 
tegangan permukaan dinding sel dan apabila berinteraksi 
dengan dinding bakteri, maka dinding tersebut akan pecah atau 
lisis. Saponin akan mengganggu tegangan permukaan dinding 
sel, maka saat tegangan permukaan terganggu zat antibakteri 
akan masuk dengan mudah kedalam sel dan akan mengganggu 
metabolisme hingga akhirnya terjadilah kematian bakteri 
(Karlina, dkk., 2013). Menurut Cavalieri et al., (2005), 
senyawa saponin  berdifusi melalui membran luar dan dinding 
sel yang rentan, lalu mengikat membran sitoplasma dan 
mengganggu dan mengurangi kestabilan itu. Hal ini 
menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel yang 
mengakibatkan kematian sel, agen antimikroba yang 
mengganggu membran sitoplasma bersifat bakterisida. 

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah 
membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler 
dan terlarut sehingga dapat merusak membrane sel bakteri dan 
diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler (Nuria, Faizatun 
dan Sumantri, 2009). Ditambahakan  (Yudistira, dkk., 2013),
flavonoid juga bersifat desinfektan yang bekerja dengan cara 
mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan aktifitas 
metabolisme sel bakteri berhenti. Berhentinya aktifitas ini 
dikarenakan kerja metabolisme bakteri dikatalisis oleh enzim 
yang merupakan suatu protein. Senyawa flavonoid  
mempunyai kerja menghambat enzim topoisomerase II pada 
bakteri yang dapat merusak struktur Deoxyribo Nucleic Acid
(DNA) bakteri dan menyebabkan kematian. Intinya, hampir 
semua zat antimikroba bekerja dengan mempengaruhi sintesa 
protein dan sintesa DNA, serta merusak integritas membran 
dan dinding sel bakteri yang akan mengganggu permeabilitas 
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sel. Ditambahkan Cushnie and Lamb (2005), selain berperan 
dalam inhibisi pada sintesis DNA – RNA dengan interkalasi 
atau ikatan hidrogen dengan penumpukan basa asam nukleat, 
flavonoid  juga berperan dalam menghambat metabolisme 
energi. Senyawa ini akan mengganggu metabolisme energi 
dengan cara yang mirip dengan menghambat sistem respirasi, 
karena dibutuhkan energi yang cukup untuk penyerapan aktif 
berbagai metabolit dan untuk biosintesis makromolekul.

Tannin memiliki aktifitas antibakteri yang berhubungan 
dengan kemampuannya untuk menginaktifkan adhesin sel 
mikroba juga menginaktifkan enzim, dan menggangu transport 
protein pada pada lapisan dalam sel (Cowan, 2000). Menurut 
Agnol, Ferraz, Bernardi, Albring, Sarmento, and Lamb, 
(2003), tanin bekerja dengan mengikat salah satu protein 
adhesin bakteri yang dipakai sebagai reseptor permukaan 
bakteri, sehingga terjadi penurunan daya perlekatan bakteri 
serta penghambatan sintesis protein untuk pembentukan 
dinding sel. Menurut Juliantina, Citra, Nirwani, Nurmasitoh 
dan Bowo (2009), mekanisme kinerja zat antibakteri dari 
tannin adalah toksinasi tannin dapat merusak membrane sel 
bakteri, senyawa astringen tannin dapat menginduksi 
pembentukan kompleks senyawa ikatan terhadap enzim dan 
pembentukan suatu kompleks ikatan tannin terhadap ion 
logam yang dapat menambah daya toksisitas tannin itu sendiri. 
Selain itu, tannin diduga dapat mempresipitasi protein (karena 
diduga tannin mempunyai efek yang sama dengan senyawa 
fenolik) dan mengkerutkan dinding sel atau membrane sel 
sehingga mengganggu permeabilitas. Akibatnya sel tidak 
dapat melakukan aktivitas hidup dan pertumbuhannya 
terhambat atau bahkan mati.
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Hasil pengukuran rata-rata daya hambat pada Tabel 1, 
P5 konsentrasi jus daun kelor 50% memiliki nilai daya hambat 
sebesar  9,43 mm dan PK1 (Perlakuan Kontrol) yang 
menggunakan iodine 10% memiliki nilai daya hambat sebesar 
9,57 mm. Jus daun kelor (Moringa oleifera) konsentrasi 50% 
mempunyai kemampuan antibakteri yang hampir setara 
dengan kempuan antibakteri kimia pada larutan iodine 10% 
yang merupakan bahan teat dipping kimia, hal ini 
dimungkinkan jus daun kelor konsentrasi 50% dapat dijadikan 
sebagai alternatif  sebagai bahan teat dipping alami.

Jus daun kelor dapat dijadikan alternatif bahan teat 
dipping pengganti bahan teat dipping kimia karena jus daun 
kelor mempunyai potensi antimikroba, ditandai dengan adanya 
zona hambat yang terbentuk dalam proses hambatan 
pertumbuhan jumlah bakteri campuran antara Staphylococcus 
aureus dengan Escherichia coli. Penggunaan bahan alternatif 
teat dipping dari bahan alami perlu dilakukan karena bahan 
teat dipping kimia dapat menyebabkan residu dalam jaringan-
jaringan atau organ hewan. Residu ini dapat membahayakan 
bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya yang dapat 
menyebabkan reaksi alergi yaitu dapat mengakibatkan 
peningkatan kepekaan, kemudian reaksi resistensi akibat 
mengkonsumsi dalam konsentrasi rendah dalam jangka waktu 
yang lama (Kurniawan,dkk. 2013).

Teat dipping sangat perlu dilakukan karena merupakan 
cara efektif untuk menghentikan penyebaran mastitis pada 
suatu kelompok usaha ternak sapi perah (Sabdoningrum, 
2011). Ditambahkan Mahdi, dkk. (2012), penyakit mastitis 
dapat menyebabkan penurunan produksi susu, penurunan 
kualitas susu, dan pengafkiran ternak lebih awal, sehingga hal 
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ini memberikan dampak kerugian yang cukup besar dalam 
usaha sapi perah.


