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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

  

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, mulai tanggal 1 September sampai 

dengan 1 Oktober 2014. Proses oven dan grinding daun kersen dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak (NMT) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pengerjaan 

ekstraksi daun kersen dengan pelarut eter dan metanol dilakukan di Laboratorium Kimia 

Organik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang. Serta pengujian daya hambat ekstrak eter 

dan metanol daun kersen sebagai antibakteri terhadap bakteri Streptococcus agalactiae 

penyebab mastitis pada sapi perah dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Hama dan 

Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.  

 

3.2. Materi Penelitian  

Materi penelitian ini adalah menggunakan bakteri Streptococcus agalactiae yang 

diisolasi dari susu mastitis pada Peternakan Sapi Perah UD. Lembu Makmur Jabung dengan 

skor mastitis 3 berdasarkan hasil uji California Mastitis Test (CMT). Daun Kersen yang 

digunakan sebanyak 200 gram bahan kering (simplisia) untuk ekstrak eter dan metanol daun 

kersen yang dibuat dengan konsentrasi 10%, 20% , 30%, 40% dan 50% serta larutan iodips 

10% sebagai kontrol (pembanding). Iodips merupakan antiseptik pencegah mastitis yang 

sering digunakan dilapang, iodips yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari UPT PT 

HMT Batu.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah oven, nampan, grinder, beaker glass 

30 ml, botol film, pengaduk, timbangan analitik, timbangan pocket digital, erlenmeyer 1 liter, 

waterbath shaker, rotary evaporator, corong bushner, vacuum pump, gelas ukur, cawan 

paddle, pipet 10 ml, cawan petri, mikropipet, autoklaf, sarung tangan, mikroskop, object 

glass, bunsen , kawat ose, cawan petri, tabung reaksi 10 ml, spatula, pipet sedot 10 ml, 

mikropipet, gelas L, pelubang, jangka sorong, alumunium foil, plastik wrap, spidol, kertas 

label dan masker.  

Bahan yang digunakan adalah serbuk daun kersen, diethyl ether, metanol p.a. 96%. 

Bahan yang digunakan uji daya hambat adalah bakteri Streptococcus agalactiae, larutan 

iodips 10, aquades steril, alkohol 70%, Mannitol Rhogasa Sharpe Agar (MRSA), ekstrak daun 

kersen.  
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3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang dengan 11 perlakuan dan 4 ulangan yang 

dilakukan secara in vitro untuk mengetahui potensi ekstrak eter dan metanol daun kersen 

(Muntingia calabura L.) sebagai antibakteri untuk menghambat Streptococcus agalactiae 

penyebab mastitis pada sapi perah. Pengujian untuk mengukur daya hambat dilakukan dengan 

metode sumuran. Parameter uji yang diamati adalah diameter zona hambat (mm) dari masing-

masing perlakuan ekstrak eter dan metanol daun kersen dan sebagai perlakuan kontrol 

digunakan iodips 10%. Pengukuran dilakukan menggunakan penggaris dan jangka sorong, 

diukur jarak diameter zona hambat dari media agar sumuran yang terbentuk. Penentuan 

diameter zona hambat dilakukan dengan cara mengamati zona terang yang berada di zona 

terluar disekeliling lubang sumuran. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini terdapat pada Tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5. Variasi konsentrasi perlakuan 

Perlakuan EDK+Eter Perlakuan EDK+Metanol 

P0 Kontrol P0 Kontrol 

P1 Konsentrasi 10% P1
1 

Konsentrasi 10% 

P2 Konsentrasi 20% P2
1 

Konsentrasi 20% 

P3 Konsentrasi 30% P3
1 

Konsentrasi 30% 

P4 Konsentrasi 40% P4
1 

Konsentrasi 40% 

P5 Konsentrasi 50% P5
1 

Konsentrasi 50% 

Keterangan: 

EDK : Ekstrak Daun Kersen 

Kontrol : Iodips 10% 
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3.4. Jalannya Penelitian 

 Prosedur Pembuatan Serbuk (Simplisia) Daun Kersen 

Daun kersen (Muntingia calabura L.) yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari Halaman Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Bagian daun kersen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daun yang terdapat di sepertiga pangkal ranting 

tanaman kersen (daun kersen tua). Menurut Poeloengan dkk. (2007) menjelaskan bahwa pada 

bagian tersebut sel-sel daun sudah tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga banyak 

kandungan senyawa aktif yang dapat diikat oleh pelarut. Daun kersen yang telah didapat yaitu 

sebanyak 2,35 kg berat segar, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 60
o
C selama 24 

jam. Setelah proses pemanasan kemudian daun kersen dihaluskan dengan alat berupa grinder 

dan didapat hasil serbuk daun kersen (simplisia) sebanyak 975 gram yang akan digunakan 

sebagai sampel penelitian. 

 Proses Ekstraksi Daun Kersen 

Ekstraksi daun kersen dilakukan dengan metode meserasi dengan menggunakan dua 

pelarut berbeda yaitu eter dan metanol. Menurut A’yunin (2008) maserasi merupakan metode 

ekstraksi pelarut-pelarut organik. Penekanan utama pada maserasi adalah tersedianya waktu 

kontak yang cukup antara pelarut dan jaringan yang diekstraksi. Keuntungan dari metode 

maserasi yaitu prosedur dan peralatannya sederhana selain itu Kusuma (2010) menambahkan 

bahwa maserasi dapat menghasilkan ekstrak dalam jumlah banyak, serta terhindar dari 

perubahan kimia senyawa-senyawa tertentu karena pemanasan. Menurut Senja, 

Issusilaningtyas, Nugroho dan Setyowati (2014) Proses ekstraksi dengan metode maserasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Ditimbang serbuk daun kersen tua sebanyak 100 g. 

2. Dimasukan serbuk daun kersen tua dalam erlenmeyer ukuran 1 liter. 

3. Dilakukan maserasi dengan menambahkan pelarut eter dan metanol masing-masing 

sebanyak 500 ml, kemudian dihomogenkan dengan alat shaker inkubator selama 24 

jam.  

4. Disaring larutan daun kersen menggunakan vaccum pump, sampai residu tidak 

menetes dan diperoleh filtrat.  

5. Diuapkan filtrat menggunakan Rotary evaporator dengan suhu 45
o
-50

o
C sampai 

pelarut menguap seluruhnya, sehingga diperoleh ekstrak pekat daun kersen.  

6. Diencerkan ekstrak pekat menjadi beberapa konsentrasi sesuai perlakuan. 
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 Pembuatan Variasi Konsentrasi Larutan Uji 

Pembuatan variasi konsentrasi larutan uji menurut Achmad dan Suryana, (2009) yaitu 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

EDK= 
 

   
 x 100 % 

Keterangan: 

EDK = Ekstrak daun kersen (%) 

e = Volume ekstrak daun kersen yang diperoleh dari hasil ekstraksi 

p = Pelarut yang ditambahkan 

e + p = Volume total antara ekstrak daun kersen dan pelarut 

 

a. Konsentrasi 10% (b/v) :  0,5 gram Ekstrak Daun Kersen + 4,5 ml eter 

0,5 gram Ekstrak Daun Kersen + 4,5 ml metanol 

b. Konsentrasi 20% (b/v) :  1 gram Ekstrak Daun Kersen + 4 ml eter 

1 gram Ekstrak Daun Kersen + 4 ml  metanol 

c. Konsentrasi 30% (b/v) :  1,5 gram Eksrak Daun Kersen + 3,5 ml eter 

1,5 gram Ekstrak Daun Kersen + 3,5 ml  metanol 

d. Konsentrasi 40 % (b/v) : 2 gram ekstrak daun kersen + 3 ml eter 

2 gram ekstrak daun kersen + 3 ml metanol 

e. Konsentrasi 50% (b/v) :  2,5 gram ekstrak daun kersen + 2,5 ml eter 

2,5 gram ekstrak daun kersen + 2,5 ml metanol 

 

 Prosedur Uji CMT Susu Mastitis  

Bakteri Streptococcus agalactiae diisolasi dari susu mastitis skor CMT 3 (mastitis 

subklinis).. Prosedur pengujian CMT pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Dimasukan sampel susu curahan pertama dari keempat puting sapi perah (kira-kira 

1-2 ml) ke dalam cawan paddle.  

2. Ditambahkan reagen CMT setiap cawan dengan jumlah volume susu yang sama.  

3. Diputar cawan secara horizontal dengan perlahan-lahan selama 10 detik hingga 

susu menjadi homogen.  

4. Diamati terbentuk gumpalan gel berwarna putih abu-abu dengan cepat. 
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 Prosedur Pembuatan Media  

Media yang digunakan untuk uji daya hambat Streptococcus agalactiae adalah 

deMann Rogosa Sharpe Agar atau MRSA merupakan media yang diperkenalkan oleh 

De Mann, Rogosa, dan Shape pada tahun 1960 untuk memperkaya, menumbuhkan, 

dan mengisolasi jenis Lactobacillus dan Streptococcus dari seluruh jenis bahan. MRS 

agar mengandung polysorbat, asetat, magnesium, dan mangan yang dibutuhkan 

sebagai faktor pertumbuhan bagi bakteri, namun tidak ditutup kemungkinan bakteri 

jenis lain masih dapat tumbuh dalam jumlah rendah (Yuhana, Agus dan Hendro, 

2011). 

 Prosedur Pembuatan Media MRSA 

a. Ditimbang MRSA sebanyak 1 liter, dimasukan kedalam erlenmeyer. 

b. Ditutup erlenmeyer dengan aluminium foil dan dipanaskan dengan hot stirer. 

c. Disterilkan dengan autoklaf dengan suhu 121 
o
C, tekanan 1 atm selama 15 menit. 

d. Dituangkan media kedalam cawan petri masing-masing 10 ml. 

e. Dibiarkan hingga dingin dan memadat. 

 Identifikasi dan Pembiakan Bakteri 

a. Diidentifikasi bakteri Streptococcus agalactiae dengan pewarnaan Gram. 

b. Diinokulasi bakteri Streptococcus agalactiae kedalam medium cair menggunakan 

spet volume sebanyak 1 ml bakteri. 

c. Diinkubasi  bakteri Streptococcus agalactiae dengan suhu 37
o 
C selama 24 jam. 

 Uji Penghambatan Pertumbuhan Bakteri 

Pengujian penghambatan pertumbuhan bakteri menggunakan metode difusi 

lubang sumuran menurut Sulisetyowati dan Mulyati (2009) adalah sebagai berikut : 

a. Dituang 100 mL suspensi bakteri kedalam media MRSA. 

b. Diratakan secara aseptis menggunakan L glass.  

c. Dilubangi media MRSA menggunakan Cork borer dengan ukuran 5 mm. 

d. Dimasukan ekstrak sebanyak 50 mL menggunakan mikropipet pada tiap lubang 

sumuran. 

e. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o 
C. 

f. Diukur diameter zona bening yang terbentuk menggunakan jangka sorong. dari 

batas terluar sampai batas luar zona bening. 
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 Pengukuran Diameter Zona Bening 

Pengamatan dilakukan setelah masa inkubasi yaitu 1x24 jam. Pengukuran daya 

hambat dapat diketahui berdasarkan pengukuran diameter zona inhibisi (zona bening) yang 

terbentuk disekitar lubang sumuran. Daerah zona bening merupakan aktivitas yang ditunjukan 

oleh bakteri terhadap antiseptik. Pengukuran tersebut menggunakan jangka sorong. Menurut 

Deby dkk. (2010) nilai daya hambat dapat diketahui yaitu dari pengukuran diameter zona 

bening (clear zone) dengan satuan milimeter (mm) diukur mulai dari diameter keseluruhan 

dikurangi dengan diameter sumuran 5 mm maka akan didapatkan zona bening sebagai ukuran 

potensi ekstrak dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus agalactiae. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Zona hambat (mm) yang dihasilkan dari tiap-tiap konsentrasi EDK Eter dan EDK 

Metanol. 

2. Mengklasifikasi respon hambatan EDK Eter dan EDK Metanol. 

 

3.6. Analisa Data 

 Data yang telah diperoleh dilakukan analisis ragam menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola tersarang, jika analisis diperoleh data berbeda nyata maka dilanjutkan 

menggunakan uji Duncan’s dan LSD untuk membedakan antara masing-masing konsentrasi 

perlakuan yang diuji.  Adapun model matematis Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

tersarang menurut Sampurna (2013) adalah sebagai berikut: 

 Yijk = µ + τ i + E (i) j + u (ij) k  

Keterangan: 

µ = Rataan 

τ i = Efek perlakuan 

E (i) j = Efek random subjek 

u (ij) k = Efek random sampel/subjek 

 

 Hasil rata-rata daya hambat yang dihasilkan kemudian di klasifikasikann menjadi 

kategori lemah, sedang dan kuat. Kategori respon hambatan dari antibakteri berdasarkan zona 

hambat menurut Susanto, Sudrajat dan Ruga (2012) terdapat pada Tabel 7. sebagai berikut:   
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Tabel 7. Kategori respon hambatan berdasarkan zona hambat 

Diameter (mm) Respon Hambatan Pertumbuhan 

≤ 5 mm Lemah 

6-10 mm Sedang 

11-20 mm Kuat 

≥ 21 mm Sangat kuat 

  Sumber : Susanto dkk. (2012) 

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Antibakteri adalah suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan 

dapat membunuh suatu bakteri. 

2. Ekstraksi merupakan suatu proses untuk melarutkan senyawa dalam suatu bahan 

kedalam pelarut agar dapat memisahkan dan mengambil keluar senyawa yang 

dimaksud. 

3. Mastitis Subklinis (MSK) merupakan peradangan pada jaringan ambing tanpa 

ditemukan gejala klinis pada ambing, diperlukan pemeriksaan melalui uji deteksi 

mastitis. 

4. Muntingia calabura L. adalah jenis tanaman kersen yang berasal dari Amerika tropis 

dan banyak ditanam sebagai pohon peneduh. 

5. Streptococcus agalactiae merupakan kelompok bakteri gram positif anaerob fakultatif 

penyebab mastitis pada sapi perah yang menyebabkan penurunan produksi susu. 

6. Zona hambat (clear zone) merupakan suatu zona yang menunjukkan kemampuan 

suatu bahan dalam menghambat pertumbuhan suatu bakteri. 


