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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini 

dicantumkan  hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis 
baca:

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”, pada 
penelitian tersebut dijelaskan Ekstrak daun kelor dengan 
pelarut air memiliki potensi antimikroba terhadap isolat 
Salmonella enteritidis SP-1-PKH secara in vitro yang ditandai 
dengan penurunan jumlah koloni Salmonella enteritidis pada 
setiap peningkatan konsentrasi ekstrak daun kelor. Potensi 
antimikroba yang terdapat pada ekstrak air daun kelor adalah 
senyawa flavonoid, saponin dan tanin.

Jumlah koloni Salmonella enteritidis pada setiap 
peningkatan konsentrasi ekstrak daun kelor menunjukkan 
bahwa nilai signifikan (p < 0,05) yang mengartikan bahwa 
terdapat perbedaan nyata antara jumlah koloni bakteri  S. 
enteritidis yang tumbuh pada setiap konsentrasi ekstrak air 
daun kelor.

Penelitian selanjutnya dilakukakn oleh (Safangat, 
Sarwiyono dan Surjowardjojo, 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 
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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.

2.2. Landasan Teori
2.2.1. Flavonoid

Flavonoid adalah senyawa yang ditemukan didalam 
buah, sayuran, kacang-kacangan, biji, batang, bunga, teh, 
anggur, propolis, dan madu. Flavonoid memiliki tiga 
mekanisme yang memberikan efek antibakteri, antara lain 
dengan menghambat sintesis asam nukleat, menghambat 
fungsi membran sitoplasma, dan 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 
(Ceshni and Lamb, 2005). 

Karlina, Ibrahim, dan Trimulyono (2013) menyatakan 
bahwa flavonoid mempunyai ciri yaitu berbau tajam, 
berpigmen, dan larut dalam air. Flavonoid mempunyai peranan 
sebagai antimikroba dan antivirus. Dinding bakteri yang 
terkena flavonoid akan kehilangan permeabilitas sel.

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). Ditambahkan Yudistira, Murwani, dan 
Trisunuwati (2013) flavonoid juga bersifat desinfektan yang 
bekerja dengan cara mendenaturasi protein yang dapat 
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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.

2.2.2 Saponin
Saponin merupakan metabolit sekunder yang banyak 

terdapat dialam. Saponin ini berasa pahit, berbusa dalam air 
dan bersifat antimikroba. Dalam menekan pertumbuhan 
bakteri, 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 sehingga akhirnya terjadilah kematian bakteri. 
(Karlina dkk., 2013).

Saponin bekerja dengan merusak membran sitoplasma 
yang kemungkinan saponin mempunyai efek yang sinergis 
atau adiktif dengan tannin dalam merusak permeabilitas sel 
bakteri itu sendiri. Saponin dapat meningkatkan permeabilitas 
membran sel bakteri sehingga dapat mengubah struktur dan 
fungsi membran, menyebabkan denaturasi protein membran 
sehingga membran sel akan rusak dan lisis (Yudistira, dkk., 
2013). Menurut Cavalieri, Rankin, Harbeck., Sautter, Carter, 
Sharp, Ortez., and Spiegel (2005), senyawa ini berdifusi 
melalui membran luar dan dinding sel yang rentan, lalu 
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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.

2.2.3. Tanin
Ajizah (2004) tannin diduga dapat mengkerutkan 

dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu 
permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya 
permeabilitas, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup 
sehingga pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati. 
Senyawa tannin memiliki beberapa potensi aktivitas yang 
bermanfaat dibidang medis, antara lain sebagai antivirus, 
antibakteri dan antiparasit. 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 (Juliantina, Citra, Nirwani, 
Nurmasitoh dan Bowo, 2009). Tanin bekerja dengan mengikat 
salah satu protein adhesin bakteri yang dipakai sebagai 
reseptor permukaan bakteri, sehingga terjadi penurunan daya 
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perlekatan bakteri serta penghambatan sintesis protein untuk 
pembentukan dinding sel (Agnol et. al., 2003).

2.3. Tanaman Kelor
Kelor awalnya  banyak  tumbuh di India, namun kini 

kelor banyak ditemukan di daerah beriklim tropis, pada 
beberapa Negara, kelor dikenal dengan sebutan benzolive, 
drumstick tree, kelor, marango, mlonge, mulangay, nebeday, 
saijhan, dan sajna (Fahey, 2005). 

Moringaceae terdiri dari satu marga dengan beberapa 
jenis yaitu M. oleifera, M. arabica, M. Pterygosperma dan M. 
peregrine. Daun kelor berbentuk daun majemuk menyirip 
ganda 2-3 posisinya tersebar, tanpa daun penumpu, atau daun 
penumpu telah mengalami metamorphosis sebagai kelenjar-
kelenjar pada pangkal tangkai daun (Bergquist, Gertsson, 
Knuthsen and Olsson  2005).

Gambar 2. Daun kelor
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2.3.1  Manfaat Daun Kelor (Moringa oleifera) 
Seluruh bagian dari pohon Moringa oleifera telah 

dikonsumsi oleh manusia, kegunaan Moringa oleifera 
meliputi: sebagai makanan ternak (daun dan biji), biogas 
(daun), pewarna (kayu), pupuk (biji), obat (seluruh bagian 
tumbuhan), purifikasi air (biji) (Fahey, 2005).

2.3.2 Daun Kelor (Moringa oleifera) sebagai terapi 
Berbagai tanaman  obat  Indonesia  yang digunakan  

sebagai  alternatif  obat  sangatlah banyak. Penggunaan 
tanaman obat pun saat ini berkembang  sangat  cepat.  Salah  
satu  contoh tanaman  obat  Indonesia  yang  sudah  lama 
digunakan adalah kelor (Moringa oleifera). Hampir  semua  
bagian  dari  tanaman  kelor  ini  dapat  dijadikan  bahan  
antimikroba. Bagian-bagian tanaman kelor yang telah terbukti 
sebagai  bahan  antimikroba  di  antaranya  daun, biji, minyak, 
bunga, akar, dan kulit kayu tanaman kelor (Bukar, Uba, and 
Oyeyi, 2010).

2.4.  Mastitis
Mastitis adalah suatu penyakit radang ambing yang 

disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyerang sel-sel 
kelenjar susu, mastitis dibedakan menjadi 2 kejadian yaitu 
mastitis subklinis dan mastitis klinis, mastitis subklinis adalah 
bentuk peradangan pada ambing yang tidak menampakkan 
tanda klinis. Bentuk mastitis ini hanya dapat dideteksi melalui 
pemeriksaan laboratorium atau uji-uji khusus seperti 
California Mastitis Test (CMT). Mastitis subklinis tidak 
nampak secara nyata sehingga kurang disadari dan dimengerti 
oleh peternak, sedangkan mastitis klinis ditandai oleh 
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perubahan jaringan ambing sepeti pembengkakan, kemerahan 
dan peningkatan suhu ambing (Kurniawan, dkk., 2013).

Mastitis subklinis yang paling sering terdeteksi adalah 
Staphylococcus aureus (S. aureus) dan beberapa jenis bakteri 
lain seperti Streptococcus agalactiae dan Eschericia coli
(Mahdi, Wayan, Bambang, Mirnawati dan Fachriyan, 2012)

2.5. Bakteri Staphylococcus aureus
2.5.1 Klasifikasi Staphylococcus aureus

Klasifikasi Staphylococcus aureus menurut Capuccino 
and Natalie (2001)
Kingdom : Procaryota 
Divisio  : Firmicutes 
Class  : Bacilli 
Order  : Bacillales 
Family : Staphylococcaceae 
Genus   : Staphylococcus
Species : Staphylococcus aureus

2.5.2 Morfologi Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif 

berbentuk bulat berdiameter 0,7-1,2 µm, tersusun dalam 
kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, 
fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak 
bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 ºC, tetapi 
membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25 ºC). 
Koloni pada perbenihan padat berwarna abu-abu sampai 
kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan 
berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan S. aureus
yang mempunyai  kapsul polisakarida atau selaput tipis yang 
berperan dalam virulensi bakteri (Fischetti, Novick, Ferreti, 
Portnoy and Rood, 2000). 
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Staphylococcu aureus adalah bakteri yang paling tahan 
terhadap bahan – bahan kimia dari bakteri yang tidak 
membentuk spora, sehingga sering digunakan untuk uji 
bahan–bahan antiseptika atau antibiotika. Dalam kondisi 
kering bakteri ini dapat hidup 14–16 minggu, relatif tahan 
terhadap panas 60 ºC selama 30 menit, serta tahan terhadap 
kondisi lingkungan yang memiliki konsentrasi garam tinggi 
(halofilik), tahan terhadap fenol 2% selama 15 menit, 
sedangkan dalam hydrogen peroksida 3% mati dalam waktu 3 
menit dan dalam tincture iodii, mati dalam 1 menit (Dzen, 
Roekistiningsih, Santoso, Winarsih, Sumarno, Islam, 
Noorhaamdani, Murwani dan Santosaningsih, 2003).

Gambar 3. Bakteri Staphylococcus aureus

2.6. Bakteri Escherichia coli
2.6.1 Klasifikasi Escherichia coli

Klasifikasi Escherichia coli menurut  Brooks, Janet and 
Stephen (2005) :
Kingdom : Procaryota 
Divisio : Gracilicutes 
Class  : Scotobacteria 
Ordo  : Eubacteriales 
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Family  : Entobacteriaceae 
Genus   : Escherichia
Species  : Escherichia coli

2.6.2 Morfologi Escherichia coli
Bakteri Escherichia coli merupakan spesies dengan 

habitat alami dalam saluran pencernaan manusia maupun 
hewan. Escherichia coli pertama kali diisolasi oleh Theodor 
Escherich dari tinja seorang anak kecil pada tahun 1885. 
Bakteri ini berbentuk batang, berukuran 0,4-0,7 x 1,0-3,0 μm, 
termasuk gram negatif, dapat hidup soliter maupun 
berkelompok, umumnya motil, tidak membentuk spora, serta 
fakultatif anaerob (Carter and Wise, 2004). 

Escherichia coli  merupakan bakteri non-spora dan 
termasuk ke dalam bakteri Gram negatif yang bergerak dengan 
flagella peritrikus. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob 
dengan menghasilkan gas dari fermentasi karbohidrat. 
Beberapa strain mukoid menghasilkan polimer ekstraseluler 
yang secara umum di kenal sebagai antigen K dan asam 
polisakarida yang tersusun oleh solanic acid yang di kenal 
dengan antigen M. Bakteri ini  menghasilkan berbagai jenis 
fimbriae yang penting selama penetrasi ke sel inang, dengan 
struktur dan antigen fimbriae yang berbeda pada setiap strain  
E. coli (Scheutz and Strockbine, 2005).

Struktur sel Escherichia coli dikelilingi oleh membran 
sel, terdiri dari sitoplasma yang mengandung nukleoprotein. 
Membran sel Escherichia coli ditutupi oleh dinding sel 
berlapis kapsul (Tizard, 2004).

Bakteri E coli merupakan gram-negatif yang sifatnya 
berbeda dengan bakteri Gram-positif. Perbedaannya yaitu pada 
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respon tiap mikroorganisme terhadap antimikrobanya. Bakteri 
memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda dimana umumnya 
bakteri Gram-positif lebih rentan dibandingkan dengan bakteri 
Gram negatif yang secara alami lebih resisten (Madigan,
Martinko, and Parker, 2009).

Gambar 4. Bakteri Escherichia coli

2.7. Mekanisme Kerja Senyawa Antibakteri
Antibakteri digambarkan sebagai produk alami organik 

dengan berat molekul  rendah dibentuk oleh mikroorganisme 
dan tumbuhan yang aktif melawan  mikoroganisme lain pada 
konsentrasi rendah. Pengembangan aktivitas ini melalui 
jumlah terbatas dari mekanisme antibakteri yang dapat 
mempengaruhi sintesis dinding sel, integritas membran sel, 
sintesis protein, replikasi DNA dan repair, transkripsi, dan 
metabolit intermediate (Naiborhu, 2002).

Berdasarkan cara kerjanya, antibakteri dibedakan 
menjadi bakterisidal dan  bakteriostatik. Bakteriostatik adalah 
zat yang bekerja menghambat pertumbuhan  bakteri sedangkan 
bakterisidal adalah zat yang bekerja mematikan bakteri. 
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Beberapa zat antibakteri bersifat bakteriostatik pada 
konsentrasi rendah dan bersifat bakterisidal pada konsentrasi 
tinggi (Chomnawang, Surassno, Nukoolkarn and Gristanapan, 
2005). Mekanisme kerja antibakteri secara umum adalah 
merusak dinding sel, mengganggu permeabilitas sel, dan 
menghambat sintesis protein dan asam nukleat (Karlina, dkk., 
2013).

Kemampuan suatu zat antibakteri dipengaruhi oleh 
faktor antara lain: (1) konsentrasi zat antibakteri; (2) waktu 
penyimpanan; (3) suhu lingkungan; (4) sifat-sifat fisik dan 
kimia makanan termasuk kadar air, pH, jenis, dan jumlah 
senyawa di dalamnya (Kurniawan, dkk., 2013).
  
2.8  Teat Dipping  

Teat dipping adalah pencelupan puting menggunakan 
larutan antibakteri setelah pemerahan, sehingga susu yang 
tersisa dari pemerahan dapat dibersihkan serta dapat 
mengurangi jumlah bakteri yang ada pada puting dan 
melindungi puting hingga proses pemerahan selanjutnya. 
Manfaat dari teat dipping dalam mengontrol mastitis saat ini 
telah diterima oleh masyarakat luas. Teat dipping sangat perlu 
dilakukan karena merupakan cara efektif untuk menghentikan 
penyebaran mastitis pada sutu kelompok usaha ternak sapi 
perah. Setelah pemerahan selesai sebaiknya ambing dicuci 
dengan air, kemudian dilap dengan kain bersih sampai kering, 
selanjutnya dilakukan teat dipping menggunakan antiseptik 
(Sudono, Rosdiana dan Setiawan, 2003).

Teat dipping dilakukan dengan cara merendam puting di 
dalam larutan antiseptik selama beberapa detik. Apabila proses 
ini tidak dilakukan maka bakteri dapat masuk dan  
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memperbesar kemungkinan terjadinya mastitis atau radang 
ambing. Menurut Masniari (2009) pencucian ambing dengan 
larutan antiseptik sebelum dan sesudah pemerahan juga 
mengakibatkan penurunan kejadian radang. Teat dipping dapat 
menekan terjadinya mastitis sebesar 50%.

2.9. Uji Daya Hambat
Pengujian aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan 

metode difusi. Uji difusi cakram dilakukan dengan mengukur 
diameter zona bening yang merupakan salah satu petunjuk 
adanya respon penghambatan bakteri (Hermawan, Hana dan 
Wiwiek, 2008).

2.9.1 Difusi Cakram
Prinsip dari metode difusi cakram adalah sebagai 

berikut: Bahan uji dijenuhkan ke dalam kertas saring (cakram 
kertas). Cakram kertas yang mengandung bahan tertentu 
ditanam pada media perbenihan agar padat yang telah 
dicampur dengan mikroba yang diuji, kemudian diinkubasikan 
35° C selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati adanya area 
(zona) jernih disekitar cakram kertas yang menunjukkan tidak 
adanya pertumbuhan mikroba. Selama inkubasi, bahan uji 
berdifusi dari kertas saring ke dalam agar-agar itu, sebuah 
zona inhibisi dengan demikian akan terbentuk. Diameter zona 
sebanding dengan konsentrasi bahan uji yang ditambahkan ke 
kertas saring. Metode ini secara rutin digunakan untuk 
menguji sensitivitas antibiotik untuk bakteri patogens 
(Madigan, et al., 2003).

Parameter uji yang diamati adalah zona hambat (mm) 
dari masing-masing perlakuan dengan menggunakan penggaris 
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atau jangka sorong dan diukur jarak zona hambat dari kertas 
cakram ke zona hambat terluar (Nufailah, wibawa dan 
wijanarko, 2008). Penentuan zona hambat dilakukan dengan 
cara mengamati zona terang yang berada di zona terluar kertas 
cakram. Semakin besar zona hambat (zona terang) maka 
semakin besar pula kemampuan untuk menghambat 
pertumbuhan bakteri (Subchan, Wahju dan Nanik, 2012). 

Metode cakram kertas memiliki kelebihan dan 
kelemahan. Kelebihannya adalah mudah dilakukan, tidak 
memerlukan peralatan khusus dan relatif murah. Sedangkan 
kelemahannya adalah ukuran zona bening yang terbentuk 
tergantung oleh kondisi inkubasi, inokulum, predifusi dan 
preinkubasi serta ketebalan medium. Apabila keempat faktor 
tersebut tidak sesuai maka hasil dari metode cakram kertas 
relatif sulit untuk diamati (Jawetz and Adelberg, 2005).
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