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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was determined effect of 

storage time moringa leaves that was extracted using ethanol 

on Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae 

inhibitory. The experiment was designed by nested 

Completely Randomized Design (CRD) with five treatments 

(0 day such as control (P0), 2
nd

 day (P1), 4
th
 day (P2), 6

th
 day 

(P3), and 8
th
 day (P4) and five replications. The data were 

analyzed by Analysis of variance (ANOVA) and continued by 

Duncan Multiple Range Test (DMRT). The result of this 

research along the 8
th
 day storage gave high significantly 

difference effect (P < 0.01) on growing bactery and decreased 

growth of bacteria at a temperature of 25-29
o
C. Diameters of 

inhibitory was the optimum inhibiton in Staphylococcus 

aureus (17.20 ± 1.43) mm and Streptococcus agalactiae 

(15.01 ± 0.75) mm. This could be concluded that the longer 

the shelf life of extract of leaves (Moringa oleifera) with 

ethanol, the ability to inhibit bacterial growth decreases. 

Storage time of 2 days moringa leaf extract with ethanol is 

most effective in its ability to inhibit the growth of 

Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae.  

 

Keywords: Mastitis bacteria, natural antimicrobials, storage 
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RINGKASAN 

Mastitis merupakan infeksi peradangan pada jaringan 

internal ambing yang terjadi pada sapi perah yang sampai saat 

ini belum dapat terselesaikan. Infeksi ini disebabkan oleh dua 

bakteri yang sering ditemukan yaitu Staphylococcus aureus 

dan Streptocccus agalactiae. Berdasarkan penelitian terdahulu 

dapat diketahui bahwa daun kelor (Moringa oleifera) memiliki 

zat antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan kedua 

bakteri tersebut, sehingga daun kelor ini dapat dijadikan 

antiseptik alami untuk mencegah infeksi mastitis. Akan tetapi 

dari penelitian terdahulu belum ada penelitian pengaruh lama 

simpan hasil ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol terhadap 

kedua bakteri diatas. Oleh sebab itu dari pemaparan diatas 

perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas antibakteri 

ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Streptocccus 

agalactiae penyebab mastitis pada sapi perah yang dapat 

diamati dari lama waktu penyimpanannya 

Penelitian ini dilaksanakan pada 22 November – 22 

Desember 2015 di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Pengeringan dan penghalusan daun kelor menjadi serbuk halus 

berdiameter 1 mm, serta ekstraksi daun kelor menggunakan 

pelarut etanol di Laboratorium Kimia Organik Fakultas Sains 
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dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Penyimpanan ekstrak daun kelor, penanaman 

bakteri serta pengujian ekstrak daun kelor dengan pelarut 

etanol yang telah mengalami penyimpanan terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae di Laboratorium Bakteriologi 

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh lama 

simpan serta lama simpan yang efektif pada suhu ruang hasil 

ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) dengan pelarut etanol 

sebagai antimikroba alami terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus agalactiae penyebab mastitis 

subklinis pada sapi perah. 

Materi penelitian ini menggunakan bakteri, ekstrak daun 

kelor dengan pelarut etanol konsentrasi  70%. Metode yang 

digunakan adalah penelitian eksperimental dengan 5 perlakuan 

penyimpanan P0 (hari ke- 0) sebagai kontrol, P1 (hari ke- 2), 

P2 (hari ke- 4), P3 (hari ke- 6), dan P4 (hari ke- 8) dan 5 kali 

pengulangan. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola tersarang. Kemudian dianalisis 

dengan menggunakan analisis ragam / Analysis of Variance 

(ANOVA). Apabila terdapat perbedaan yang nyata maka 

untuk mengetahui perlakuan yang optimal dalam lama simpan 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

penyimpanan ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae selama waktu penyimpanan 8 hari 

pada suhu 25-29
o
C. Efektivitas hasil ekstrak pada P0 (kontrol) 

termasuk daya hambat sangat kuat (≥ 21 mm) terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus sebesar (22,79 ± 

0,68) mm dan Streptococcus agalactiae sebesar (21,53 ± 0,75) 

mm. Ketiga perlakuan yakni P1 (hari ke- 2), P2 (hari ke- 4), 

dan P3 (hari ke- 6) pada kedua bakteri,  memiliki daya hambat 
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kuat (10-20 mm). Kemampuan menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dari P1- P3 berurut-urut adalah 

(17,20 ± 1,43) mm
 
, (16,47 ± 0,70) mm, (15,66 ± 0,64) mm, 

sedangkan pada bakteri Streptococcus agalactiae adalah 

(15,01 ± 0,75) mm, (13,33 ± 0,70) mm, (11,10 ± 0,72) mm. 

Nilai diameter pada P4 (hari ke- 8) bakteri Staphylococcus 

aureus termasuk daya hambat kuat sebesar (11,80 ± 0,83) mm, 

berbeda dengan P4 (hari ke- 8) Streptococcus agalactiae yang 

tergolong zona hambat sedang (6-10 mm) sebesar (9,43 ± 

0,39) mm. Berdasarkan dari hasil rata-rata tersebut hasil 

ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol mampu menjadi 

antimikrobia alami, meskipun semakin lama waktu 

penyimpanan semakin menurun nilai zona hambatnya akan 

tetapi  perlakuan yang diberikan masih dalam rentang kategori 

zona hambat kuat. Perlakuan terbaik pada bakteri 

Staphylococcus aureus P1 (hari ke- 2) sebesar (17,20 ± 1,43) 

mm dan Streptococcus agalactiae adalah P1 (hari ke- 2) 

sebesar (15,01 ± 0,75) mm. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah Semakin lama waktu penyimpanan ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera) dengan pelarut etanol akan menurunkan 

kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Waktu 

penyimpanan selama 2 hari ekstrak daun kelor dengan pelarut 

etanol mempunyai kemampuan paling efektif dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Peternakan sapi perah tergantung pada keberhasilan 

produksi susu. Akan tetapi dewasa ini banyak sekali dijumpai 

infeksi mastitis. Mastitis merupakan infeksi utama pada 

industri peternakan sapi perah yang sampai saat ini belum 

dapat terselesaikan. Mastitis adalah peradangan jaringan 

internal kelenjar ambing dengan berbagai penyebab dan 

derajat keparahan, lama penyakit serta akibat penyakit yang 

ditimbulkan sangat beragam (Samad, 2008). Hurley and Morin 

(2000), bahwa mastitis subklinis merupakan kejadian paling 

tinggi dari semua kasus mastitis karena infeksi ini tidak 

menunjukan gejala klinis yang jelas, sehingga peternak sulit 

untuk melakukan diagnosa. Mastitis subklinis dibagi menjadi 

empat tingkatan sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi 

pada kwartir ambing yaitu trace mastitis subklinis, mastitis 

subklinis tingkat 1, mastitis subklinis tingkat 2 dan mastitis 

subklinis tingkat 3 (Ruegg, 2002). Kejadian mastitis pada sapi 

perah di Indonesia sangat tinggi, yaitu sekitar 85% dan 

sebagian besar mastitis yang sering menyerang sapi perah 

merupakan infeksi yang bersifat subklinis. Penyebab mastitis 

subklinis yang paling sering terdeteksi adalah Staphylococcus 

aureus dan beberapa jenis bakteri lain seperti Streptococcus 

agalactiae dan Eschericia coli (Mahdi, Wayan, Bambang, 

Mirnawati dan Fachriyan, 2012). 

Pencegahan mastitis yang sering dijumpai pada peternak 

sapi perah adalah pencelupan puting. Mencelup puting (teat 



 

 

2 

 

dipping) dengan menggunakan antiseptik setelah pemerahan. 

Ini merupakan strategi manajemen yang baik untuk 

mengurangi laju infeksi baru intramammary pada sapi perah 

(Rahayu 2007). Antiseptik yang digunakan seperti iodine, 

chlorhexidine, dan chlorine. Antiseptik tersebut sebagai 

larutan teat dipping pasca pemerahan pada sapi perah.  

Penggunaan antiseptik kimia dalam teat dipping kurang efektif 

karena terdapat efek samping, menurut Anri (2008) mastitis 

dapat disebabkan oleh kuman patogen (infeksius) seperti 

bakteri, kapang atau khamir, kerusakan fisik ambing (udder 

and teat injury) serta akibat terpapar oleh bahan kimia yang 

iritan yang mampu merusak jaringan interna ambing. 

Diperlukan penelitian antiseptik teat dipping dari bahan alami 

seperti daun kelor. Penelitian tentang bahan alam sendiri sudah 

banyak diteliti di Indonesia. Hal ini terkait dengan kandungan 

bahan aktif sebagai hasil metabolisme sekunder pada tanaman 

yang berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri 

(Rahmat, 2009).   

Kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman asli 

Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai obat-obatan. Daun 

Moringa oleifera digunakan sebagai obat infeksi, antibakteri, 

infeksi saluranurin, luka eksternal, anti-hipersensitif, anti-

anemik, diabetes, colitis, diare, disentri, dan rematik (Fahey, 

2005). Menurut Bukar, Uba, and Oyeyi (2010) 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. Selain itu beberapa 

manfaat lain dari kelor diantaranya daun kelor sebagai anti 
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anemia (Oduro, Ellis, and Owusu, 2008), daun dan batang 

kelor dapat digunakan sebagai penurun tekanan darah tinggi 

dan obat diabetes (Giridhari, Malathi, and Geetha, 2011). 

Daun kelor memiliki senyawa aktif, diantaranya adalah 

saponin, tannin, flavanoid, alkaloid, dan terpenoid (Yudistira, 

Murwani, dan Trisunuwati, 2013), sehingga daun kelor ini 

dapat dijadikan antiseptik alami untuk mencegah infeksi 

mastitis. Berdasarkan penelitian Elvida (2015) ekstrak daun 

kelor 70%  dengan pelarut etanol kemampuan daya hambatnya 

paling kuat 12,10±0,48 mm terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. Selain itu menurut Wulandari (2015) 

bahwa ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol dengan 

konsentrasi tertinggi yaitu 70%  dengan rata-rata diameter 

11,51±0,74 mm kemampuan daya hambatnya paling baik 

terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae. Akan 

tetapi dari penelitian terdahulu belum ada penelitian mengenai 

pengaruh lama simpan hasil ekstrak daun kelor dengan pelarut 

etanol terhadap kedua bakteri diatas. Oleh sebab itu dari 

pemaparan diatas perlu dilakukan penelitian mengenai 

efektivitas antibakteri ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae penyebab mastitis pada sapi perah 

yang dapat diamati dari lama waktu penyimpanannya. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil rumusan masalah : 
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1. Bagaimana perbedaan pengaruh lama simpan pada suhu 

ruang hasil ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) dengan 

pelarut etanol? 

2. Berapa lama simpan hasil ekstrak daun kelor dengan 

pelarut etanol sebagai antimikroba alami terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae 

penyebab mastitis subklinis pada sapi perah di suhu ruang 

yang efektif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui perbedaan pengaruh lama simpan pada suhu 

ruang hasil ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) dengan 

pelarut etanol. 

2. Mengetahui lama simpan hasil ekstrak daun kelor dengan 

pelarut etanol sebagai antimikroba alami terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae 

penyebab mastitis subklinis pada sapi perah di suhu ruang 

yang efektif 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Sebagai informasi bagi peternak sapi perah mengenai 

penggunaan hasil ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol 

yang dapat disimpan dalam beberapa waktu pada suhu 

ruang, namun masih terdapat zat aktif penghambat bakteri 

mastitis subklinis didalamnya sehingga dapat digunakan 
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sebagai antimikroba alami untuk mencegah dan 

mengendalikan mastitis subklinis pada sapi perah. 

2. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 

sumber informasi penelitian untuk pihak yang terkait. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Sapi perah adalah sapi dengan penghasil susu, namun 

puting dan ambing sapi perah sering terinfeksi oleh bakteri. 

Salah satu infeksi yang sering terjadi pada ambing sapi perah 

adalah mastitis. Hal ini disebabkan oleh bakteri yang masuk 

dalam ambing susu melalui saluran puting (sphincter) 

diantaranya adalah bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae. Akibatnya produktifitas dan kualitas 

susu mengalami penurunan. Mastitis terdapat 2 macam yakni  

klinis dan subklinis yang merupakan kejadian tertinggi karena 

tidak menunjukkan gejala klinis sehingga membuat peternak 

sulit mendeteksinya. Salah satu pencegahan mastitis dengan 

penanganan saat teat dipping diberikan antiseptik dari bahan 

alami (herbal) berupa penggunaan berbagai tanaman yang 

sudah diteliti adalah daun kelor. Penggunaan daun kelor sesuai 

pendapat  Elvida (2015),  ekstrak daun kelor 70%  dengan 

pelarut etanol kemampuan daya hambat paling kuat 

12,10±0,48 mm terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus. Selain itu menurut Wulandari (2015), ekstrak daun 

kelor dengan pelarut etanol dengan konsentrasi tertinggi yaitu 

70%  dengan rata-rata diameter 11,51±0,74 mm kemampuan 

daya hambat paling baik terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae.  
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Pemilihan daun untuk diekstrak dipilih daun muda, dengan 

cara mengambil tiga perempat dari cabang besar daun. 

Pemilihan daun sesuai dengan (Bergquist, Gertsson, Knuthsen, 

and Olsson, 2005) komposisi dan konsentrasi senyawa 

fitokimia mengalami perubahan selama pertumbuhan tanaman. 

Daun yang lebih muda mempunyai kandungan fitokimia 

paling tinggi. Daun kelor diekstrak dengan cara maserasi, 

menurut Pratiwi (2009), maserasi adalah perendaman bahan 

alam yang dikeringkan (simplisia) dalam suatu pelarut. 

Metode ini dapat menghasilkan ekstrak dalam jumlah banyak, 

serta terhindar dari perubahan kimia senyawa-senyawa 

tertentu karena pemanasan ekstraksi daun kelor (Moringa 

oleifera) dengan menggunakan pelarut etanol menurut Vinoth, 

Manivasagaperumal, and Balamurugan (2012), dapat menarik 

sebagian besar senyawa aktif yang terdapat pada daun kelor 

(Moringa oleifera). Hasil ekstrak daun kelor dilakukan 

penyimpanan yakni dengan perlakuan  0, 2, 4, 6, dan 8 hari 

pada suhu ruang 25-29
 o
C, kemudian di uji aktivitas bakterinya 

untuk mengetahui lama simpan dari hasil ekstrak daun kelor 

tersebut. Berikut skema kerangka pikir pada penelitian ini 

terdapat pada Gambar 1 dibawah ini. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 

1.6 Hipotesis 

Sapi perah fase laktasi 

 

 Mastitis Subklinis 

Dicegah dengan antiseptik alami 

 

penyimpanan ekstrak pada hari 0, 

2, 4, 6, dan 8  dengan suhu 25-29
o
C 

 

produktifitas dan kualitas susu turun 

Penggunaan ekstrak daun kelor dengan pelarut 

etanol dapat menghambat bakteri S.aureus dan 

S.agalactiae Wulandari (2015) dan Elvida (2015) 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak daun kelor  Dipilih daun 

muda(Bergquist 

et al., 2005) 

 
Diekstrak dengan pelarut etanol  

Hasil ekstrak daun kelor dibuat 

konsentrasi 70%  

Senyawa aktif  

tanin, flavonoid, 

Saponin 

 

S.aureus S.agalactiae 
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Hipotesis dari penelitian ini bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh lama simpan ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) 

dengan pelarut etanol terhadap kemampuan menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae penyebab mastitis subklinis pada 

sapi perah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mastitis 

Mastitis adalah peradangan jaringan internal kelenjar 

ambing dengan berbagai penyebab dan derajat keparahan, 

lama penyakit serta akibat penyakit yang ditimbulkan sangat 

beragam (Samad, 2008). Menurut Sudono, Rosdiana dan 

Setiawan (2003) mastitis sering menyerang sapi perah ada 2 

macam yaitu mastitis klinis dan subklinis. Mastitis klinis 

tanda-tandanya dapat dilihat secara kasat mata seperti susu 

yang abnormal adanya lendir dan penggumpalan pada susu, 

puting yang terinfeksi terasa panas, bengkak dan sensitive bila 

disentuh saat pemerahan. Sedangkan mastitis subklinis tanda-

tanda menunjukkan keabnormalan susu tidak kelihatan kecuali 

dengan alat bantu atau metode deteksi mastitis. Salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosa terhadap 

mastitis subklinis adalah California mastitis test, yaitu suatu 

cara untuk mendeteksi ada tidaknya mastitis pada setiap puting 

dari ambing sapi perah dengan menggunakan alat paddle dan 

reagent CMT. Proses terjadinya mastitis subklinis merupakan 

interaksi antara host/induk semang (sapi), agen penyebab dan 

lingkungan. Pada sapi perah, kejadian mastitis lebih sering 

disebabkan oleh infeksi bakteri dibandingkan oleh agen 

penyebab lainnya seperti cendawan atau kapang susu 

(Karimuribo, Fitzpatrick, Swai, Bell , Bryant,Ogden, 

Kambarage, and French , 2008).  

Manajemen kesehatan pemerahan meliputi manajemen 

sebelum pemerahan, pada saat pemerahan dan pada saat akhir 
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pemerahan. Hal ini dikarenakan terbukanya saluran susu pada 

puting setelah selesai pemerahan, mengakibatkan masuknya 

mikroorganime kedalam ambing, maka dari itu saat akhir 

pemerahan perlu dilakukan pencelupan (teat dipping) dengan 

menggunakan antiseptik untuk mencegah pertumbuhan dan 

membunuh mikrorganisme. Proses mastitis hampir selalu 

dimulai dengan masuknya mikroorganisme ke dalam kelenjar 

melalui sphincter puting. Sphincter puting berfungsi untuk 

menahan infeksi kuman (Safangat, 2013). Poeloegan (2009) 

tingkat pertahanan kelenjar mammae mencapai titik terendah 

saat sesudah pemerahan, karena sphincter masih terbuka 

beberapa saat, sel darah putih, antibodi serta enzim juga habis, 

ikut terperah. Subronto (2003) semakin tua umur sapi, 

terutama sapi dengan produksi susu tinggi, maka semakin 

kendur sphincter putingnya, sehingga lebih mudah terinfeksi 

karena kemampuan sphincter menahan masuknya kuman 

berkurang. Semakin tinggi produksi susu, maka waktu yang 

dibutuhkan oleh sphincter untuk menutup dengan sempurna 

akan semakin lama.  

Mahdi, dkk., (2012) kejadian mastitis pada sapi perah di 

Indonesia sangat tinggi, yaitu sekitar 85% dan sebagian besar 

mastitis yang sering menyerang sapi perah merupakan infeksi 

yang bersifat subklinis. Penyebab mastitis subklinis yang 

paling sering terdeteksi adalah Staphylococcus aureus dan 

beberapa jenis bakteri lain seperti Streptococcus agalactiae 

dan Eschericia coli. Supar dan Ariyanti (2008) Streptococcus 

agalagtiae, S. aureus dan S. epidermidis mendominasi sebesar 

91,5%, sedangkan S. dysgalactiae, S. uberis, Coliform dan 

lain-lain sebesar 8,5%. Safangat (2013) terdapat beberapa sapi 
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yang masih terindikasi mastitis. Hal tersebut terjadi dapat 

dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain kebiasaan sapi 

yang selalu merebahkan badannya sesaat setelah dilakukan 

teat dipping dan lantai kandang kotor sehingga puting sapi 

tercampur dengan kotoran sapi, kondisi tersebut dapat 

menyebabkan mastitis karena larutan dipping kurang dapat 

bekerja secara optimal, kemudian pengaruh lama pencelupan 

juga berpengaruh terhadap tingkat penurunan mastitis. 

Terdapat beberapa sapi yang memiliki sifat terlalu agresif 

sehingga waktu untuk pencelupan terlalu singkat. Muniroh 

(2010) bahwa lama waktu dipping puting sapi laktasi selama 

10 detik mampu mengendalikan total bakteri dan 

mempertahankan nilai pH. 

 

2.2 Bakteri Staphylococcus aureus 

 2.2.1 Klasifikasi Staphylococcus aureus 

 

 
Gambar 2. Bakteri Staphylococcus aureus sumber: Anonimous 

(2016) 

 

http://www.foodsafety.asn.au/resources/staphylococcus-aureus/
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Klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus menurut 

Sulistyaningsih (2010) adalah sebagai berikut: 

Domain  :  Bacteria 

Kerajaan  : Eubacteria 

Filum   : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Famili   : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus  

Spesies  : Staphylococcus aureus 

 

2.2.2 Morfologi Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang 

menghasilkan pigmen kuning, bersifat anaerob fakultatif, tidak 

menghasilkan spora, dan tidak motil, umumnya tumbuh 

berpasangan maupun berkelompok dengan diameter sekitar 

0,8-1,0 µm. Staphylococcus aureus berbentuk bulat dan 

bergerombol tidak teratur seperti buah anggur (Kusuma, 

2009). Suhu optimum untuk pertumbuhan Staphylococcus 

aureus adalah 35
o
C, suhu minimum 6,7

o
C dan suhu 

maksimum 45,4
o
C. Bakteri ini dapat tumbuh pada pH 4,0-9,8 

dengan pH optimum 7,0-7,5. (Sulistyaningsih, 2010). 

Wijayani (2010) bahwa bakteri gram positif dinding selnya 

tidak memiliki lapisan lipopolisakarida sehingga senyawa 

antimikroba yang bersifat hidrofilik maupun hidrofobik dapat 

melewati diding sel bakteri gram positif melalui mekanisme 

difusi pasif yang kemudian berinteraksi langsung dengan 

peptidoglikan pada sel bakeri yang sedang tumbuh dan 

menyebabkan kematian sel. 
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2.3 Bakteri Streptococcus agalactiae 

 2.3.1 Klasifikasi Streptococcus agalactiae 

 

 
Gambar 3. Bakteri Streptococcus agalactiae sumber : 

Wijayani (2010) 

 

Klasifikasi bakteri Streptococcus agalactiae menurut 

Wijayani (2010) adalah sebagai beriku: 

Domain  : Bacteria 

Kerajaan : Bacteria 

Filum : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo : Lactobacillales 

Famili : Streptococcaceae 

Genus : Streptococcus 

Spesies  : Streptococcus agalactiae 
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2.3.2 Morfologi Streptococcus agalactiae 

Streptococcus sp. berbentuk sesuai namanya yaitu bulat 

(coccus) dan berbentuk rantai atau berpasangan (Songer dan 

Post, 2005).  Streptococcus adalah sel yang bulat atau sferis, 

merupakan bakteri Gram positif. Streptococcus adalah 

golongan bakteri yang heterogen. Semua spesiesnya 

merupakan bakteri non motil, non-sporing dan menunjukkan 

hasil negative untuk tes katalase, dengan syarat nutrisi 

kompleks. Semuanya anaerob fakultatif, kebanyakan 

berkembang di udara tetapi beberapa membutuhkan CO2 

untuk berkembang. Semua spesies pada Streptococcus tidak 

dapat mereduksi nitrat. Streptococcus memfermentasi glukosa 

dengan produk utama adalah asam laktat, tidak pernah berupa 

gas. Banyak spesies merupakan anggota dari mikroflora 

normal pada membran mukosa pada manusia ataupun hewan, 

dan beberapa bersifat patogenik. Streptococcus agalactiae 

merupakan penyebab penting infeksi pascasalin dan infeksi 

neonatal. Kira-kira 5-30%. Infeksi pascasalin yang disebabkan 

oleh bakteri ini adalah endometritis. Sedangkan infeksi 

neonatal berupa pneumonia, sepsis dan meningitis neonatal. 

Selain itu bakteri Streptococcus agalactiae juga menyebabkan 

penyakit nosokomial dan mastitis subklinis pada hewan 

ternak. (Wijayani, 2010). Poeloengan (2009) bakteri  

Streptococcus agalactiae  sebagian besar memiliki antigen 

polisakarida yang tersusun dari asam sialat dan dinding selnya 

memiliki antigen protein dengan serotipe x sebagian faktor 

virulensi imunogenik. Bakteri Streptococcus agalactiae 

memiliki kapsul yang berada didalam tubuhnya, tersusun dari 

asam sialat dan senyawa karbohidrat lainnya yang membentuk 
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struktur oligosakarida. Salah satu faktor virulen kapsul ini dari 

Streptococcus agalactiae  yang berperan dalam menentukan 

ketahanan hidup, mencegah serangan dari proses pembunuhan 

bakteri. 

 

2.4 Tanaman Kelor 

 2.4.1 Klasifikasi Tanaman Kelor 

 
Gambar 4 : Daun, buah, dan bunga Moringa oleifera sumber:  

 Hsu, Midcap, Arbainsyah, and Lucienne De Witte   

 (2006) 

 

Klasifikasi tumbuhan (Moringa oleifera) menurut USDA 

(2013) adalah sebagai berikut: 

Kingdom     : Plantae 

Subkingdom   : Tracheobionta 

Divisi    : Spermatophyta 

Sub divisi    : Magnoliophyta (Angiospermae) 

Kelas     : Magnoliopsida (Dicotyledoneae) 

Sub kelas    : Dilleniidae 

Ordo    : Capparales 

Famili     : Moringaceae 

Genus    : Moringa 

Spesies         : Moringa oleifera  
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 2.4.2 Morfologi Tanaman Kelor 

Moringa oleifera merupakan tumbuhan asli sub-Himalaya 

di India, Pakistan, Banglades, dan Afganistan. Moringa 

oleifera merupakan tumbuhan penting di India, Etiopia, 

Filipina, dan Sudan serta tumbuh di bagian barat, timur, dan 

selatan Afrika, Asia tropis, Amerika Latin Karibia, Florida, 

dan Pulau Pasifik (Fahey, 2005). Moringaceae terdiri dari satu 

marga dengan beberapa jenis yaitu M. oleifera, M. arabica, M. 

pterygosperma, M. peregrine. (Roloff, Weisgerber, Lang, 

Stimm, 2009). Pohon dengan tinggi 7-12 m, batang berkayu 

(lignosus) dengan diameter 10-45 cm, tegak, berwarna putih 

kotor, kulit tipis permukaan kasar. Percabangan simpodial, 

arah cabang tegak atau miring, cenderung tumbuh lurus dan 

memanjang. Daun majemuk, bertangkai panjang, tersusun 

berseling (alternate), beranak daun gasal, helai daun saat muda 

berwarna hijau muda, setelah dewasa hijau tua, bentuk helai 

daun bulat telur, panjang 1-2 cm, lebar 1-2 cm, tipis lemas, 

ujung dan pangkal tumpul (optusus), tepi rata, susunan 

pertulangan menyirip (pinnate), permukaan atas dan bawah 

halus. Bunga muncul di ketiak daun (axillaris), bertangkai 

panjang, kelopak berwarna putih agak krem, menebar aroma 

khas. Buah kelor berbentuk panjang bersegi tiga, panjang 20-

60 cm, buah muda berwarna hijau, setelah tua menjadi cokelat, 

bentuk biji bulat berwarna coklat kehitaman, berbuah setelah 

berumur 12-18 bulan. Akar tunggang, berwarna putih, 

membesar seperti lobak.(Navie and Steve, 2010) 
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2.4.3 Kandungan Daun Kelor 

Berikut ini perbandingan kandungan ekstrak daun kelor 

dengan menggunakan pelarut air dan etanol. 

 

Tabel 1. Kandungan senyawa fitokimia ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera) dengan berbagai pelarut dalam 

100 gram. 

Kandungan senyawa 

fitokimia (gram) 

Pelarut air Pelarut etanol 

Flavonoid 3,56 3,38 

Alkaloids 3,07 2,26 

Saponins 1,46 1,76 

Terpenoids 4,84 4,26 

Tannins 9,36 9,19 

Carotenoids 1,16 0,08 

Phenols 3,35 3,17 

Sumber: Nweze and Nwafor (2014) 

 

Komposisi dan konsentrasi senyawa fitokimia mengalami 

perubahan selama pertumbuhan tanaman. Daun yang lebih 

muda mempunyai kandungan fitokimia paling tinggi 

(Bergquist et al., 2005). Selain itu senyawa fitokimia dalam 

daun biasanya ditemukan dalam struktur bebas atau terikat 

secara glikosida, dengan bertambahnya tingkat ketuaan daun 

banyak ditemukan dalam struktur glikosida yang terdapat pada 

membran sel. Senyawa ini membentuk struktur yang kompleks 

dengan karbohidrat (glukosa, xilosa dan arabinosa) (Boukes, 

Venter, and Oosthuizen, 2008). Lalas and Tsaknis (2002) 

senyawa aktif dalam daun kelor mempunyai sifat polar. 
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2.5 Pelarut Etanol 96% P.a (pure analysis) 

 

Pelarut air dan etanol mempunyai sifat yang sama yaitu 

pelarut polar, dimana sifat kepolaran kedua pelarut ini 

berperan sebagai penarik senyawa-senyawa aktif yang terdapat 

dalam tanaman (Ahmad and Beg, 2001). Ramadhan and Phaza 

(2010) dibanding pelarut air, pelarut etanol mempunyai kadar 

kepolaran yang lebih tinggi, sehingga lebih mudah untuk 

melarutkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang 

terdapat dalam daun kelor (Moringa oleifera). Siddhuraju and 

Becker (2003) pelarut etanol mempunyai peran yang lebih 

baik untuk menarik zat-zat aktif yang terkandung dalam daun 

kelor dibanding pelarut air. Achmad and Beg (2001) etanol 

merupakan pelarut yang lebih baik dibandingkan pelarut air 

dan heksan, jika akan digunakan untuk mengekstrak 

komponen antimikroba. Vinoth et al, (2012).Perbedaan 

komponen yang terekstrak dalam pelarut etanol dan air adalah 

saponin  

 

2.6 Antibakteri 

Antibakteri merupakan bahan atau senyawa yang khusus 

digunakan untuk kelompok bakteri. Antibakteri dapat 

dibedakan berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu antibakteri 

yang  menghambat pertumbuhan dinding sel, antibakteri yang 

mengakibatkan perubahan permeabilitas membran sel atau 

menghambat pengangkutan aktif melalui membran sel, 

antibakteri yang menghambat sintesis protein, dan antibakteri 

yang menghambat sintesis asam nukleat sel (Brooks, Butel and 

Morse, 2005). Berdasarkan cara kerjanya, antibakteri 
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dibedakan menjadi bakterisidal dan bakteriostatik. 

Bakteriostatik adalah zat yang bekerja menghambat 

pertumbuhan bakteri sedangkan bakterisidal adalah zat yang 

bekerja mematikan bakteri. Beberapa zat antibakteri bersifat 

bakteriostatik pada konsentrasi rendah dan bersifat bakterisidal 

pada konsentrasi tinggi (Chomnawang, Surassno, Nukoolkarn, 

and Gristanapan,  2005).  

 

2.7 Mekanisme Kerja Senyawa Antibakteri dari Daun 

Kelor  

 

Senyawa aktif pada daun kelor yaitu saponin dan flavonoid 

memiliki kemampuan setara dengan senyawa aktif pada 

larutan iodips. Kemampuan tersebut disebabkan oleh adanya 

senyawa saponin dan flavonoid. Kandungan saponin dan 

flavonoid pada daun kelor sangat memiliki peranan penting 

dalam menurunkan tingkat kejadian mastitis. Kedua senyawa 

tersebut terbukti memiliki kandungan zat antibakteri. 

Antibakteri adalah zat yang menghambat pertumbuhan bakteri. 

Mekanisme kerja antibakteri secara umum adalah merusak 

dinding sel, mengganggu permeabilitas sel, dan menghambat 

sintesis protein dan asam nukleat. (Safangat, 2013) 

Karlina, Ibrahim dan Trimulyo (2013) 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. 

Saponin bekerja dengan merusak membran sitoplasma yang 

kemungkinan saponin mempunyai efek yang sinergis atau 
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adiktif dengan golongan polifenol dalam merusak 

permeabilitas sel.  

Soedibyo (2004) flavonoid bersifat bakteriostatik yang 

bekerja melalui penghambatan sintesis dinding sel bakteri. 

Dinding bakteri yang terkena flavonoid akan kehilangan 

permeabilitas sel. Ceshnie and Lamb (2005) flavonoid 

memiliki tiga mekanisme yang memberikan efek antibakteri, 

antara lain dengan menghambat sintesis asam nukleat, 

menghambat fungsi membrane sitoplasma dan menghambat 

metabolism energy. Naiborhu (2002) dinding bakteri yang 

terkena flavonoid akan kehilangan permeabilitas sel. Tannin 

yang berperan sebagai mendenaturasi protein serta mencegah 

proses pencernaan bakteri, sedangkan flavonoid yaitu senyawa 

yang mudah larut dalam air untuk kerja antimikroba dan 

antivirus. Ajizah (2004) tanin memiliki aktivitas antibakteri, 

mekanisme tanin diduga dapat mengkerutkan dinding sel atau 

membran sel sehingga mengganggu permeabilitas, sel tidak 

dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya 

terhambat atau bahkan mati. 

 

2.8 Metode Ekstraksi 

Terdapat sejumlah metode ekstraksi, yang paling sederhana 

adalah ekstraksi dingin (dalam labu besar berisi biomasa yang 

diagitasi menggunakan stirer), dengan cara ini bahan kering 

hasil gilingan diekstraksi pada suhu kamar secara berturut-

turut dengan pelarut yang kepolarannya makin tinggi 

(Heinrich, Barnes, Gibbons, and Williamso, 2004). Proses 

pemisahan senyawa dalam simplisia, menggunakan pelarut 

tertentu sesuai dengan sifat senyawa yang akan dipisahkan. 
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Pemisahan pelarut berdasarkan kaidah ‘like dissolved like’ 

artinya suatu senyawa polar akan larut dalam pelarut polar. 

Ekstraksi dapat dilakukan dengan bermacam-macam metode, 

tergantung dari tujuan ekstraksi, jenis pelarut yang digunakan 

dan senyawa yang diinginkan. Metode ekstraksi yang paling 

sederhana adalah maserasi (Pratiwi, 2009). Maserasi adalah 

perendaman bahan alam yang dikeringkan (simplisia) dalam 

suatu pelarut. Metode ini dapat menghasilkan ekstrak dalam 

jumlah banyak, serta terhindar dari perubahan kimia senyawa-

senyawa tertentu karena pemanasan (Pratiwi, 2009).  

 

2.9 Metode Sumuran 

Metode lubang/sumuran yaitu membuat lubang pada agar 

padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak 

lubang disesuaikan dengan tujuan penelitian, kemudian lubang 

diinjeksikan dengan ekstrak yang akan diuji. Setelah dilakukan 

inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada 

tidaknya daerah hambatan di sekeliling lubang (Kusmayati dan 

Agustini, 2007). Metode difusi dengan menggunakan sumuran 

lebih sensitif dibandingkan dengan cara disk atau cakram. 

Kehadiran unsur utama tergantung metode ini di dalam sampel 

yang diuji mungkin lebih kecil bercampur dengan difusi dari 

zat mikrobia ke dalam agar dari pada disk kertas saring 

(valgas, 2007). 
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2.10 Daya Hambat Bakteri 

Berikut ini kategori daya hambat bakteri berdasarkan nilai 

diameter dan kekuatan menghambat terhadap bakteri dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kategori penghambatan antibakteri berdasarkan zona 

bening 

Diameter (mm) Respon Hambatan Pertumbuhan 

≥ 21 Sangat Kuat 

10-20 Kuat 

6-10 Sedang 

≤ 5 Lemah 

Sumber : Susanto, Sudarajat dan Ruga (2012) 

 

Menurut Susanto, Sudrajat dan Ruga (2012) bahwa 

kemampuan menghambat bakteri dengan kategori lemah 

memiliki diameter zona hambat sekitar ≤ 5 mm , 6-10 mm 

dikategorikan sedang, 10- 20 mm dikategorikan kuat, dan 

kategori sangat kuat ≥ 21 mm. Penelitian Elvida (2015), 

mengenai daya hambat ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) 

dengan pelarut etanol dan aquades terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus hasilnya adalah ekstrak daun 

kelor 70%  dengan pelarut etanol kemampuan daya hambat 

paling kuat 12,10±0,48 mm terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. Selain itu menurut Wulandari (2015), 

mengenai daya hambat ekstrak daun kelor dengan pelarut 

etanol dan dekok daun kelor (Moringa oleifera)  terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptocccus agalactiae hasilnya adalah 

ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol dengan konsentrasi 

tertinggi yaitu 70%  dengan rata-rata diameter 11,51±0,74 mm 
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kemampuan daya hambatnya paling baik terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptocccus agalactiae. Menurut 

Subchan, Wahyu, Nanik (2012), semakin besar zona hambat 

(zona terang) maka semakin besar pula kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri. Prescot (2005), ukuran 

zona hambat bakteri juga dipengaruhi oleh tingkat sensitifitas 

dari organisme uji, medium kultur dan kondisi inkubasi, 

kecepatan difusi dari senyawa antibakteri. 

 

2.11 Lama Simpan Ekstrak Pada Suhu Ruang 

Faktor yang mempengaruhi lama simpan dijelaskan oleh 

Puspita (2011) bahwa kemampuan suatu zat antibakteri 

tersebut 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. Menurut wulandari 

(2015) semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun kelor dengan 

pelarut etanol dan dekok daun kelor yang digunakan, maka 

semakin tinggi pula kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae penyebab 

mastitis pada sapi perah. Hal ini juga sama dengan hasil 

penelitian Elvida (2015) bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol yang digunakan 

semakin besar pula zona hambat yang dihasilkan. Zona 

hambat tersebut merupakan ukuran daya hambat yang 

dihasilkan terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus. Menurut Brooks, Janet, dan Stepen (2005),  perbedaan 

diameter zona hambat pada masing-masing konsentrasi 
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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 

juga berbeda tiap konsentrasi. Faktor lama simpan ini 

didukung oleh Puspita (2011), banyaknya kandungan senyawa 

aktif antibakteri yang terkandung dalam ekstrak, berpengaruh 

terhadap daya hambat yang dihasilkan. Suhartatik, Karyantina, 

Cahyanto, Raharjo, dan Rahayu (2013) selama proses 

penyimpanan ekstrak yang mengandung flavonoid, baik itu 

disimpan pada suhu dingin ataupun suhu kamar, terjadi 

penurunan kadar  kandungan flavonoid yang signifikan.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a) Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang, untuk pengeringan dan pemggilingan 

daun kelor menjadi serbuk halus ukuran 1 mm. 

 

b) Laboratorium Kimia Organik Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang, untuk ekstraksi daun 

kelor menggunakan pelarut etanol dan pembuatan 

konsentrasi ekstrak 70%. 

 

c) Laboratorium Bakteriologi Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang, untuk 

penyimpanan ekstrak daun kelor, penanaman 

bakteri serta pengujian ekstrak daun kelor dengan 

pelarut etanol yang telah mengalami 

penyimpanan terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus agalactiae. 

 

2. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 

November – 22 Desember 2015. 
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3.2 Materi Penelitian 

1. Materi penelitian : 

a) Bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

agalactiae didapatkan dari Laboratorium 

Bakteriologi Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. Bakteri ini merupakan bakteri 

biakan yang berasal dari susu sapi yang terjangkit 

mastitis subklinis. 

 

b) Daun kelor untuk ekstrak adalah serbuk daun 

kelor sebanyak 100 gram dalam 500 ml pelarut 

etanol dibuat dengan konsentrasi berdasarkan 

penelitian sebelumnya menurut Wulandari (2015) 

dan Elvida (2015) konsentrasi tertinggi yaitu 70%  

yang mampu melebihi daya hambatnya dari 

konsentrasi lain.  

 

2. Bahan penelitian : 

a) Bahan untuk ekstraksi       :  

aquadest, serbuk daun kelor, pelarut etanol, 

Dimetilsulfoksida (DMSO). 

 

b) Bahan untuk uji daya hambat :  

ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol dengan 

konsentrasi 70%, media       pengembangbiakan 

Media deMann Rogosa Sharpe Agar (MRSA), 

media Mannitol Salt  Agar (MSA), bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

agalactiae. Mannitol salt agar (MSA) merupakan 
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media selektif dan media diferensial (Sharp, 

2006). 

 

3. Peralatan penelitian : 

a) Peralatan untuk pengeringan dan penggilingan 

daun kelor  : oven dan grinder 

 

b) Peralatan untuk ekstraksi :  

pompa vacum, corong buncner,   kertas saring, 

rotary evaporator, timbangan analitik, labu 

erlenmeyer, gelas ukur, alumunium foil, botol 

kaca. 

 

c) Peralatan untuk uji daya hambat :  

autoklaf, inkubator, waterbath, inkubasi shaker, 

stirer, bunsen, cawan petri, tabung reaksi, glass 

L, silinder glass, corong, pengaduk, spet volume, 

mikro pipet 1 ml, pinset, jarum inokulan, gunting, 

jangka sorong, kertas label, kapas, dan tisu.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimental dengan menggunakan 5 perlakuan dan 5 

ulangan sehingga terdapat 25 unit percobaan setiap bakterinya. 

Terdapat 2 bakteri yang masing-masing ditanam menggunakan 

media spesifik yang berbeda, sehingga terdapat 50 unit 

percobaan. Perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

P0 = penyimpanan ekstrak pada hari ke- 0 (sebagai kontrol) 

P1 = penyimpanan ekstrak pada hari ke- 2 
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P2 = penyimpanan ekstrak pada hari ke- 4 

P3 = penyimpanan ekstrak pada hari ke- 6 

P4 = penyimpanan ekstrak pada hari ke- 8 

Proses ekstraksi menggunakan pelarut etanol, yang 

selanjutnya dilakukan pengujian efektivitas antibakteri. Uji 

efektivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dan Streptococcus agalactiae. Pengujian dilakukan secara 

invitro menggunakan metode sumuran dengan mengukur zona 

hambat berupa zona bening yang diukur dengan alat jangka 

sorong (mm). Ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol 

dilakukan penyimpanan pada hari 0, 2, 4, 6, dan 8 hari pada 

suhu ruang yakni 25 - 29
o
C. Tahapan selanjutnya diukur suhu 

penyimpanan hasil ekstrak daun setiap pukul 08.00 WIB. 

Kemudian dilakukan pengujian terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae sesuai 

perlakuan. 

 

3.3.1 Tahapan Ekstraksi Daun Kelor 

Prosedur pembuatan ekstrak daun kelor dengan pelarut 

etanol adalah sebagai berikut: 

1. Daun kelor (Moringa oleifera) segar dicuci dengan 

air yang mengalir, 

2. Daun dikeringkan pada suhu ruang selama 24 jam. 

Setelah itu daun dikeringkan dengan oven pada suhu 

60
o
 C selama 24 jam. 

3. Daun kelor (Moringa oleifera) kering selanjutnya 

dihaluskan dengan menggunakan grinder, setelah 

halus serbuk daun kelor kering ditimbang dengan 
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timbangan analitik (g) dilarutkan ke dalam pelarut, 

kemudian diaduk dan didiamkan selama 24 jam. 

4. Serbuk daun kelor yang digunakan sebanyak 100 g 

dalam 500 ml pelarut etanol. 

5. Ekstrak hasil maserasi kemudian disaring dengan 

menggunakan corong Buchner kemudian uapnya 

dilarutkan dengan alat rotary evaporator untuk 

menghasilkan ekstrak kental (Al- Ashary, Supriyanti 

dan Zackiyah 2010). 

6. Penguapan dengan vaccum rotary evaporator pada 

suhu 50
o
C, 70 rpm sehingga diperoleh ekstrak kasar. 

Ekstrak yang diperoleh, ditampung dalam botol 

steril, lalu disimpan di kulkas. 

 

3.3.2 Pembuatan Ekstraksi Daun Kelor 70% 

Pembuatan konsentrasi ekstrak 70% menurut (Manu, 2013) 

diperoleh dengan rumus berikut: 

=    e    x 100% 

    e+a 

 

Keterangan: 

e       : volume ekstrak yang diambil dari hasil ekstraksi (ml) 

a       : volume aquades yang ditambahkan (ml) 

e + a : volume total antara volume ekstrak ditambah aquades,  

 dengan total 10 

 

3.3.3 Tahapan Pembuatan Media deMann Rogosa 

Sharpe Agar (MRSA) 
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Media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri 

Streptococcus agalactiae dari sampel susu mastitis yaitu 

media spesifik, media deMann Rogosa Sharpe Agar (MRSA). 

Prosedur pembuatan media MRSA menurut (Narfiah, 2013) 

adalah sebagai berikut : 

1. Di timbang MRSA sebanyak 6,5 g/ 100 ml aquades 

dimasukkan kedalam erlenmeyer. 

2. Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil dan 

dipanaskan dengan hot stirer. 

3. Disterilkan dengan autoklaf dengan suhu 121
0
C 

bertekanan 1 atm selama 15 menit. 

4. Media dituangkan kedalam cawan petri masing-

masing 20 ml. 

5. Dibiarkan hingga dingin dan memadat. 

 

3.3.4 Tahapan Pembuatan Media Mannitol Salt Agar 

(MSA) 

 

Menurut Rahmawati (2013), bahan yang digunakan terdiri 

dari 10 g pepton, 10 g manitol, 15 g agar, 75 g sodium klorida, 

0,25 phenol red dan 500 ml aquades.  

Prosedur pembuatanya adalah :  

1. Dicampur semua bahan dan ditambahkan dengan 

aquades 500 ml kemudian dipanaskan hingga 

mendidih dan homogen. 

2. Ditambahkan aquades sehingga volume mencapai 

1000 ml kemudian dimasukan ke dalam tabung atau 

botol yang steril. 
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3. Disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121
0
 C 

dengan tekanan 2 atm selama 1 jam. 

4. Dituang pada cawan petri ± 20 ml dan dibiarkan 

hingga membentuk gel.  

 

3.3.5 Uji Hambat Pertumbuhan Bakteri 

Pengujian menggunakan metode difusi lubang sumuran dan 

dilakukan dengan cara Kirby-Bauer (Standart Single Disc 

Method): 

1. Diambil sebanyak 100 µℓ suspensi bakteri (sesuai 

standart MC Farland 10
8
CFU /ml) menggunakan 

micro pipet, diinokulasikan pada media agar padat. 

2. Diratakan dengan menggunakan glass L. 

3. Didiamkan selama 4 - 5 menit. 

4. Dibuat lubang sumuran dengan menggunakan cork 

borer dengan diameter lubang 5 mm. 

5. Dimasukkan ekstrak daun kelor kedalam lubang 

sumuran menggunakan micro pipet sebanyak 50 µℓ. 

6. Ditutup cawan petri menggunakan plastik wrap. 

7. Didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam. 

8. Diamati dan diukur zona bening yang terbentuk di 

sekitar lubang sumuran menggunakan jangka sorong 

sesuai dengan kategori zona hambat. 

 

 

3.3.6 Pengukuran Diameter Zona Hambat  

Dilakukan pengamatan setelah masa inkubasi yakni 24 jam. 

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

terhadap antibiotik. Daya hambat diketahui dari pengukuran 

diameter zona hambat (zona bening) dengan alat bantu yaitu 

jangka sorong mm. Pengukuran dari diameter keseluruhan 

dikurangi diameter sumuran yaitu sebesar 5 mm. 

Terbentuknya zona hambat disekitar lubang sumuran 

menunjukkan adanya aktivitas senyawa antibakteri terhadap 

bakteri uji. Semakin luas zona hambat yang terbentuk semakin 

banyak bakteri yang mati dapat dilihat dari daerah bening yang 

ada disekitar sumuran. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah ekstrak 

daun kelor dengan pelarut etanol dengan penyimpanan pada 

suhu ruang hari ke 0, 2, 4, 6 dan 8 hari. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah diameter 

zona hambat berupa zona bening pada permukaan medium 

antara ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol yang telah 

mengalami penyimpanan selama 8 hari dengan bakteri uji 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae serta 

pembandingan ukuran besar diameter yang terbentuk terhadap 

konsentrasi yang ditentukan. 

3.5 Analisis Data 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola tersarang dengan 5 perlakuan dan 5 kali 
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pengulangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam / ANOVA. Apabila terdapat pengaruh yang 

nyata maka untuk mengetahui perlakuan yang optimal dalam 

lama simpan menggunakan uji jarak berganda duncan / DMRT 

(Duncan Multiple Range Test).  

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Mastitis    :Infeksi pada ambing sapi perah  

   yang  menyebabkan peradangan     

   ambing  akibat bakteri patogen. 

2. Bakteri Mastitis   :Bakteri Staphylococcus aureus  

   dan Streptococcus  agalactiae. 

3. Uji daya hambat    :Uji untuk mengetahui kemampuan 

    menghambat bakteri dalam  

    berkembang biak. 

4. Antiseptik    :Bahan yang mampu mencegah 

    bakteri patogen yang merugikan  

     ternak. 

5. Zona bening      :Daerah berwarna bening yang  

     telah terbentuk disekitar  sumuran  

     setelah dilakukan perlakuan uji   

     daya hambat  bakteri. 

6. DMSO      :Senyawa organosulfur dengan  

      rumus (CH3) 2SO. Cairan       

      tidak berwarna ini merupakan  

       pelarut polar aprotik yang  

       dapat melarutkan baik senyawa   

       polar dan nonpolar  dan larut 

       dalam berbagai pelarut organik  
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       maupun air (BPOM) 

7. Ekstrak daun kelor   

dengan pelarut etanol :Sediaan kental dibuat dengan  

         proses mengekstrak daun kelor  

         dengan pelarutnya etanol 

         menggunakan metode      

         ekstrak yaitu maserasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Ekstraksi Daun Kelor (Moringa oleifera) dengan 

Pelarut Etanol 

 

Sampel penelitian ini dipilih dari daun kelor segar muda, 

dengan cara mengambil tiga perempat dari cabang besar daun. 

Hal ini sesuai dengan (Bergquist, et al., 2005) bahwa 

komposisi dan konsentrasi senyawa fitokimia mengalami 

perubahan selama pertumbuhan tanaman. Daun yang lebih 

muda mempunyai kandungan fitokimia paling tinggi. Proses 

ektraksi ini digunakan pelarut etanol 96% p.a yang memiliki 

nilai kepolaran tinggi yang dapat menarik zat aktif dalam daun 

kelor. Keunggulan penggunaan pelarut etanol didukung oleh 

Ramadhan and Phaza (2010) dibanding pelarut air, pelarut 

etanol mempunyai kadar kepolaran yang lebih tinggi, sehingga 

lebih mudah untuk melarutkan senyawa-senyawa metabolit 

sekunder yang terdapat dalam daun kelor. Ditambahkan oleh 

Achmad and Beg (2001) bahwa etanol merupakan pelarut 

yang lebih baik dibandingkan pelarut air dan heksan, jika akan 

digunakan untuk mengekstrak komponen antimikroba. 

Perbedaan komponen yang terekstrak dalam pelarut etanol dan 

air adalah saponin (Vinoth et al, 2012). 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. 

Saponin bekerja dengan merusak membran sitoplasma yang 
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kemungkinan saponin mempunyai efek yang sinergis atau 

adiktif dengan golongan polifenol dalam merusak 

permeabilitas sel (Karlina, Ibrahim dan Trimulyo, 2013). 

Simplisia yang dihasilkan sebanyak 100 gram dilakukan 

proses maserasi yaitu proses perendaman dengan pelarut 

etanol  96% p.a sebanyak 500 ml. Menurut Pratiwi (2009) 

proses pemisahan senyawa dalam simplisia, menggunakan 

pelarut tertentu sesuai dengan sifat senyawa yang akan 

dipisahkan. Pemisahan pelarut berdasarkan kaidah ‘like 

dissolved like’ artinya suatu senyawa polar akan larut dalam 

pelarut polar.  Berdasarkan penjelasan Lalas and Tsaknis 

(2002) senyawa aktif dalam daun kelor mempunyai sifat polar. 

Sehingga pada penelitian ini menghasilkan ekstrak daun kelor 

dengan pelarut etanol mudah larut karena keduanya memiliki 

sifat polar. Terdapat kandungan zat aktif saponin yang 

berfungsi mampu menghambat aktivitas bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae 

penyebab mastitis subklinis pada sapi perah. 

 

4.2 Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kelor dengan 

Pelarut Etanol dalam Kemampuan Menghambat 

Bakteri  

 

Aktivitas ekstrak daun kelor dapat diuji menggunakan 

metode sumuran. Penggunaan metode sumuran ini memiliki 

kelebihan menurut (valgas, 2007) metode difusi dengan 

menggunakan sumuran lebih sensitif dibandingkan dengan 

cara disk atau cakram. Kehadiran unsur utama tergantung 

metode ini di dalam sampel yang diuji mungkin lebih kecil 

bercampur dengan difusi dari zat mikrobia ke dalam agar dari 
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pada disk kertas saring. Apabila kandungan senyawa aktif 

daun kelor mampu menghambat bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus agalactiae, maka akan terbentuk 

zona hambat di sekitar lubang sumuran. Diameter zona hambat 

yang terbentuk kemudian diukur pada masing-masing 

perlakuan (0, 2, 4, 6, dan 8 hari). Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol 

mampu menghambat aktivitas bakteri Staphylococcus aureus 

dan Streptococcus agalactiae dengan adanya zona hambat 

yang terbentuk di sekitar lubang sumuran. Hasil tersebut 

dipengaruhi peran senyawa aktif pada daun kelor dan pelarut 

yang digunakan.  

Data dan analisis ragam pengujian daya hambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae terdapat pada Lampiran 2. Rata-rata 

nilai diameter daya hambat bakteri pada masing-masing 

perlakuan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan / DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) 1% ditampilkan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Nilai Rata-rata pengujian daya hambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

agalactiae. 

Perlakuan 

Staphylococcus 

aureus  

 Streptococcus 

agalactiae  

P0 Kontrol 22,79 ± 0,68
d
 21,53 ± 0,75

d
 

P1 (Hari ke 2) 17,2 ± 1,43
c
 15,01 ± 0,75

c
 

P2 (Hari ke 4) 16,47 ± 0,70
bc

 13,335 ± 0,70
b
 

P3 (Hari ke 6) 15,66 ± 0,64
b
 11,1 ± 0,72

a
 

P4 (Hari ke 8) 11,8 ± 0,83
a
 9,435 ± 0,39

a
 

Keterangan: Superskrip a-d yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
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Tabel 3 diketahui bahwa penyimpanan ekstrak daun kelor 

dengan pelarut etanol dalam kemampuan menghambat 

pertumbuhan bakteri  Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae memberikan hasil perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). Variasi luas diameter zona hambat dari 

masing-masing perlakuan (0, 2, 4, 6, dan 8 hari) yang 

terbentuk oleh ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol 

semakin lama waktu penyimpanan, nilai diameter zona hambat 

semakin menurun. Diameter zona hambat yang terbentuk dari 

setiap perlakuan dapat menunjukan kemampuan dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini sesuai dengan 

Subchan, dkk., (2012) semakin besar zona hambat (zona 

terang) maka semakin besar pula kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri. Penyimpanan hasil ekstrak 

pada P0 (kontrol) menghasilkan nilai rata-rata diameter zona 

hambat tertinggi, hal ini tidak jauh berbeda pada perlakuan 

yakni P1 (hari ke- 2), P2 (hari ke- 4), dan P3 (hari ke- 6), 

sedangkan P4 (hari ke- 8) nilai diameter zona hambatnya 

terendah. Berdasarkan hasil ini sesuai  dengan hipotesis bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh lama simpan ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera) dengan pelarut etanol dalam kemampuan 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae.  

Penurunan ukuran nilai diameter zona hambat pada bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae terdapat 

berbagai faktor yang di jelaskan oleh Prescot (2005), ukuran 

zona hambat bakteri juga dipengaruhi oleh tingkat sensitifitas 

dari organisme uji, medium kultur dan kondisi inkubasi, 

kecepatan difusi dari senyawa antibakteri. Pada penelitian ini 

medium kultur bakteri menggunakan media spesifik sesuai 

jenis bakteri yaitu pada bakteri Staphylococcus aureus 

menggunakan media MSA, menurut Sharp (2006) Mannitol 

salt agar (MSA) merupakan media selektif dan media 

diferensial. Sedangkan Streptococcus agalactiae 
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menggunakan MRSA, menurut Narfiah (2013) media yang 

digunakan untuk menumbuhkan bakteri Streptococcus 

agalactiae dari sampel susu mastitis yaitu media spesifik, 

media deMann Rogosa Sharpe Agar (MRSA).  

 

4.3 Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kelor Dengan 

Pelarut Etanol dalam Kemampuan Menghambat 

Bakteri 

Pengujian daya hambat yang telah dilakukan, maka akan 

diketahui efektivitas antibakteri ekstrak daun kelor dengan 

pelarut etanol terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus agalactiae. Kedua bakteri ini 

merupakan bakteri gram positif, yaitu bakteri yang dapat 

merespon  lebih baik terhadap senyawa antibakteri. 

Keunggulan bakteri gram positif dijelaskan oleh Wijayani 

(2010) bahwa bakteri gram positif dinding selnya tidak 

memiliki lapisan lipopolisakarida, sehingga senyawa 

antimikroba yang bersifat hidrofilik maupun hidrofobik dapat 

melewati diding sel bakteri gram positif melalui mekanisme 

difusi pasif yang kemudian berinteraksi langsung dengan 

peptidoglikan pada sel bakeri yang sedang tumbuh dan 

menyebabkan kematian sel. Dari hasil pengujian menunjukan 

bahwa zona hambat pada ke dua bakteri sesuai dalam kategori 

yang sebagian besar termasuk zona hambat kuat. Kategori 

zona hambat sesuai dengan Susanto, dkk., (2012) bahwa 

kemampuan menghambat bakteri dengan kategori lemah 

memiliki diameter zona hambat sekitar ≤ 5 mm , 6-10 mm 

dikategorikan sedang, 10- 20 mm dikategorikan kuat, dan 

kategori sangat kuat ≥ 21 mm. 
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Berikut ini presentase diameter zona hambat ekstrak daun 

kelor dengan pelarut etanol dalam kemampuan menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Diameter zona hambat ekstrak daun kelor (Moringa 

oleifera) dengan pelarut etanol dalam kemampuan 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus agalactiae 

 

Berdasarkan gambar 5 diketahui bagan biru adalah daya 

hambat bakteri Staphylococcus aureus dan warna merah 

Streptococcus agalactiae. Hasil dari gambar semakin tinggi 

nilai rata-rata dari diameter zona hambat semakin kuat 

kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Ketiga 

perlakuan yakni P1 (hari ke- 2), P2 (hari ke- 4), dan P3 (hari 

ke- 6),  memiliki nilai rata-rata diameter zona bening yang 

termasuk dalam kategori zona hambat kuat yaitu bersisar 10 - 

20 mm. Nilai zona hambat bakteri Staphylococcus aureus pada 

P4 (hari ke- 8) nilainya dibawah dari perlakuan sebelumnya 

yaitu ketiga perlakuan P1 (hari ke- 2), P2 (hari ke- 4), dan P3 

(hari ke- 6), akan tetapi juga masih dalam kategori zona 
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hambat kuat. Hal ini berbeda dengan nilai zona hambat bakteri  

Streptococcus agalactiae pada P4 (hari ke 8) yang tergolong 

paling kecil dari semua perlakuan dan termasuk dalam zona 

hambat sedang yakni dalam rentang 5-10 mm. Sedangkan nilai 

zona hambat bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

agalactiae pada P0 (kontrol) menghasilkan nilai diameter zona 

hambat tertinggi yaitu diameter ≥ 21 mm dikategorikan dalam 

zona hambat sangat kuat. 

Hasil ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol mampu 

menjadi antimikrobia alami,  meskipun semakin lama waktu 

penyimpanan semakin menurun nilai diameter zona 

hambatnya akan tetapi 4 perlakuan yang diberikan masih 

dalam rentang kategori zona hambat kuat.  Perlakuan ekstrak 

daun kelor dengan pelarut etanol dalam kemampuan 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae lebih efektif dibandingkan dengan 

larutan antiseptik yang biasa digunakan untuk teat dipping  

yaitu larutan iodips. Karena menurut Elvida (2015) rata-rata 

daya hambat iodips terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus  adalah (12,76 ± 0,44) mm sedangkan 

pada perlakuan ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol 

dalam kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus  didapatkan zona hambat tertinggi pada 

P2 (hari ke 4) dengan nilai rata-rata diameternya sebesar 

(16,47 ± 0,70) mm. Dibandingkan dengan hasil penelitian 

menurut  Wulandari (2015) rata-rata daya hambat iodips 

terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae (12,56 

± 0,99) mm dan pada penelitian ini zona hambat tertinggi pada 

P1 (hari ke 2) sebesar (15,01 ± 0,75) mm. 
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 Berdasarkan dari hasil nilai rata-rata diameter zona hambat 

diatas diketahui bahwa nilai diameter dari bakteri 

Streptococcus agalactiae lebih kecil dibandingkan dengan 

bakteri Staphylococcus aureus. Penyebab lebih kecilnya nilai 

diameter bakteri Streptococcus agalactiae dijelaskan oleh 

Poeloengan (2009) bakteri  Streptococcus agalactiae  sebagian 

besar memiliki antigen polisakarida yang tersusun dari asam 

sialat dan dinding selnya memiliki antigen protein dengan 

serotipe x sebagian faktor virulensi imunogenik. Bakteri 

Streptococcus agalactiae memiliki kapsul yang berada 

didalam tubuhnya, tersusun dari asam sialat dan senyawa 

karbohidrat lainnya yang membentuk struktur oligosakarida. 

Salah satu faktor virulen kapsul ini dari Streptococcus 

agalactiae  yang berperan dalam menentukan ketahanan 

hidup, mencegah serangan dari proses pembunuhan bakteri. 

Oleh sebab itu terdapat perbedaan respon bakteri 

Streptococcus agalactiae  yang lebih tahan terhadap zat 

antibakteri dari hasil ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol 

dibandingkan bakteri Staphylococcus aureus.  

 

4.4 Perbedaan Pengaruh Lama Penyimpanan Ekstrak 

Daun Kelor Dengan Pelarut Etanol Terhadap 

Kemampuan Dalam Menghambat Bakteri 

Waktu penyimpanan ekstrak daun kelor dengan pelarut 

etanol adalah perlakuan 0, 2, 4, 6, dan 8 hari setelah itu 

dilakukan uji aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae. Ekstrak daun kelor dengan pelarut 

etanol ditempatkan dalam wadah berupa botol kaca, dan 
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disimpan pada suhu ruang dengan rata-rata 27
0
C (data suhu 

pada Lampiran 3). Berdasarkan uji aktivitas dari kedua bakteri 

penurunan akibat perlakuan penyimpanan pada perlakuan 

akhir cukup signifikan. Adanya perbedaan angka penurunan 

daya hambat setiap perlakuannya pada masing-masing bakteri. 

Kekuatan menghambat pada ekstrak daun kelor dengan pelarut 

etanol terhadap pertumbahan bakteri Staphylococcus aureus 

penurunannya sebesar 54,95% sedangkan pada bakteri 

Streptococcus agalactiae penurunannya sebesar  60,47% dari 

P0 sampai P4 (hari ke- 8) penyimpanan. Lama simpan ekstrak 

daun kelor dengan pelarut etanol pada bakteri Staphylococcus 

aureus dapat disimpan selama 4 hari dengan nilai rata-rata 

diameternya sebesar 16,47 mm, sedangkan bakteri  

Streptococcus agalactiae  dapat disimpan selama 2 hari  

dengan nilai diameter sebesar 15,01 mm. 

Berdasarkan nilai presentase diatas, bakteri Streptococcus 

agalactiae presentase penurunannya lebih besar dibandingkan 

bakteri Staphylococcus aureus dikarenakan penyimpanan yang 

semakin lama yaitu 8 hari. Faktor yang mempengaruhi lama 

simpan dijelaskan oleh Puspita (2011) bahwa kemampuan 

suatu zat antibakteri tersebut 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. Salah faktor penurunan daya hambat dari aspek 

konsentrasi, konsentrasi yang digunakan dalam penyimpanan 

ekstrak daun kelor  dengan pelarut etanol adalah konsentrasi 

70% yang merupakan perlakuan terbaik untuk daya simpan 

ekstrak yang lebih lama dalam kemampuan menghambat 
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bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. 

Pemberian konsentrasi terbaik sesuai menurut wulandari 

(2015) bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun kelor 

dengan pelarut etanol yang digunakan, maka semakin tinggi 

pula kemampua menghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae penyebab mastitis pada sapi perah. 

Ditambahkan Elvida (2015) bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol yang digunakan 

semakin besar pula zona hambat yang dihasilkan. Zona 

hambat tersebut merupakan ukuran daya hambat yang 

dihasilkan terhadap pertumbuhan bakteri. Didukung oleh 

Suhartatik, dkk., (2013) selama proses penyimpanan ekstrak 

yang mengandung flavonoid, baik itu disimpan pada suhu 

dingin ataupun suhu kamar, terjadi penurunan kadar  

kandungan flavonoid yang signifikan. Oleh karena itu terjadi 

penurunan nilai diameter dari zona hambat setiap bakteri yang 

diuji yang menunjukan kemampuan antibakteri ekstrak daun 

kelor dengan pelarut etanol semakin menurun seiring lama 

waktu penyimpanan. 

 

4.5 Perlakuan Terbaik  

Penentuan perlakuan terbaik bertujuan untuk mengetahui 

perlakuan penyimpanan ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) 

yang dapat disimpan pada suhu ruang dalam kemampuannya 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae. Penentuan perlakuan terbaik 

dilakukan dengan metode deskriptif, dengan cara 

membandingkan hasil penelitian dengan kategori zona hambat, 

text book maupun penelitian terdahulu. Zona hambat terbaik 
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dari pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus terdapat pada 

perlakuan P2 (hari ke- 4) dengan nilai dimeter zona hambat 

yaitu (16,47 ± 0,70) mm, sedangkan bakteri Streptococcus 

agalactiae pada P1 (hari ke- 2) yaitu (15,01 ± 0,75) mm. 

Namun berdasarkan kategori zona hambat perlakuan P1 (hari 

ke- 2) adalah kategori zona hambat kuat yang nilai zona 

hambatnya lebih tinggi dibandingkan hasil zona hambat 

terbaik kedua bakteri. Sehingga dengan perlakuan hari ke 2 

penyimpanan ekstrak daun kelor dengan pelarut dalam suhu 

ruang dalam kemampuan menghambat bakteri Staphylococcus 

aureus (17,2 ± 1,43)
 
mm dan Streptococcus agalactiae (15,01 

± 0,75) mm paling efektif dalam kemampuannya menghambat 

bakteri. Setelah ditinjau hasil analisis dengan membandingkan 

literatur maka dapat ditentukan perlakuan terbaik pada 

penelitian ini adalah penyimpanan ekstrak daun kelor dengan 

pelarut etanol penyimpanan 2 hari untuk menghambat bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. 



 

 

 



46 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Semakin lama waktu penyimpanan ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera) dengan pelarut etanol akan 

menurunkan kemampuan dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri. 

2. Waktu penyimpanan selama 2 hari ekstrak daun kelor 

dengan pelarut etanol mempunyai kemampuan paling 

efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan perlu 

dilakukan pengembangan dari penelitian ekstrak daun kelor 

menggunakan pelarut etanol dalam kemampuan menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan bahan pengawet bersifat alami 

tanpa mengurangi sifat antimikroba yang dapat digunakan agar 

meningkatkan waktu simpan. Sehingga dapat diaplikasikan 

menjadi antiseptik teat dipping untuk peternakan sapi perah 
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Lampiran 1. Prosedur Kerja Penelitian 

 

 

Pengujian ekstrak daun kelor 
terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan 
Streptocccus agalactiae

P0 (hari ke 0 P1 (hari ke 2) P2 (Hari ke 4) P3 (Hari ke 6) P4 hari ke 8)

Tahap Penelitian

persiapan pengujian

Ekstraksi daun 
kelor

Daun kelor 
segar 1 kg

Dioven suhu 
60o C 24 jam

Dimaserasi 
simplisia : 

etanol  1: 5

Diestrak 
dengan rotary 

evaporator

Dibuat
konsentrasi 

70%

Disimpan
sesuai 

perlakuan

Pembiakan Bakteri

Dibuat suspensi bakteri  standart MC 
Farland 108CFU /ml

Diambil 100 µℓ suspensi bakteri 

Diratakan dengan glass L Didiamkan 4-5 menit

Pembuatan Media spesifik sesuai bakteri S.aureus
MSA & S.agalactiae MRSA

Ditempatkan pada cawan petri

Ditunggu hingga padat

Dibuat lubang sumuran 5 mm dengan cork borerDimasukkan estrak daun kelor 50 µℓ

Ditutup dengan plastik wrap Diinkubasi selama 24 jam 

Diamati zona bening di cawan dan diukur 
dengan jangka sorong

Pengujian ekstrak daun kelor 
terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan 
Streptocccus agalactiae

P0 (hari ke 0 P1 (hari ke 2) P2 (Hari ke 4) P3 (Hari ke 6) P4 hari ke 8)

Tahap Penelitian

persiapan pengujian

Ekstraksi daun 
kelor

Daun kelor 
segar 1 kg

Dioven suhu 
60o C 24 jam

Dimaserasi 
simplisia : 

etanol  1: 5

Diestrak 
dengan rotary 

evaporator

Dibuat
konsentrasi 

70%

Disimpan
sesuai 

perlakuan

Pembiakan Bakteri

Dibuat suspensi bakteri  standart MC 
Farland 108CFU /ml

Diambil 100 µℓ suspensi bakteri 

Diratakan dengan glass L Didiamkan 4-5 menit

Pembuatan Media spesifik sesuai bakteri S.aureus
MSA & S.agalactiae MRSA

Ditempatkan pada cawan petri

Ditunggu hingga padat

Dibuat lubang sumuran 5 mm dengan cork borerDimasukkan estrak daun kelor 50 µℓ

Ditutup dengan plastik wrap Diinkubasi selama 24 jam 

Diamati zona bening di cawan dan diukur 
dengan jangka sorong
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Lampiran 2. Hasil Analisis Data Daya Hambat Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera) dengan 

Pelarut Etanol terhadap Pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

agalactiae 

Bak 

teri 

Perla 

kuan 

Ulangan 
Total 

Rata-

rata 
SD 

Total 

Perla 

kuan 1 2 3 4 5 

S. 

aureus 

P0 kontrol 23,60 21,80 23,15 22,55 22,85 113,95 22,79 0,68  

419,60 

P1 (hari ke 2) 18,25 17,45 16,45 15,15 18,70 86 17,20 1,43 

P2 (hari ke 4) 15,30 16,45 16,70 17,15 16,75 82,35 16,47 0,70 

P3 (hari ke 6) 14,85 16,60 15,80 15,40 15,65 78,30 15,66 0,64 

P4 (hari ke 8) 10,45 11,75 12,70 12,15 11,95 59 11,80 0,83 

S. 

agalac 

tiae 

P0 kontrol 22,20 20,65 21,85 22,15 20,80 107,65 21,53 0,75 

352,05 

P1 (hari ke 2) 15,25 15,30 14,80 13,85 15,85 75,05 15,01 0,75 

P2 (hari ke 4) 13,72 13,30 12,55 12,80 14,30 66,67 13,33 0,70 

P3 (hari ke 6) 11,60 10,10 11,10 11,95 10,75 55,5 11,10 0,72 

P4 (hari ke 8) 9,05 9,17 9,35 9,55 10,05 47,17 9,435 0,39 

TOTAL 771,65 

Keterangan: Satuan yang digunakan (mm) 
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Analisis Ragam 

 

FK      = ( )
2  

/ abr
  

     = 771,65
2
/ (2x5x5) 

     = 595443,7225/ 50 

     = 11908,87 

 

 

JKtotal          = (y11
2 
+

 
y12

2 
+…+ yijk

2
) – FK 

     = (22,2
2
 + 20,65

2
 +...+ 11,95

2
) - 11908,874

 

     = 12774,81875 -11908,874 

     = 865,94   

 

JKB (Bakteri)  =(Ty1jk2 + Ty2jk2 +…+ yijk2)/(br)- FK 

      = (419,6
2 
+ 352,05

2
)/(5x5) - 11908,87 

      = 91,26 

 

JK P(B)        = (Ty1jk2 + Ty2jk2 +…+ yijk2)/(r) - (Ty1jk2 +  

        Ty2jk2 +…+ yijk2)/(br) - FK 

 

    = (113,95
2 
+ 86

2 
+ 82,35

2 
+ 78,3

2 
+ 59

2 
+  

       107,65
2 
+ 75,05

2 
+ 66,675

2 
+ 55.5

2 
+  

       47,175
2
) / (5) -  (419,6

2 
+ 352,05

2
) / (5x5)  

       - 11908,87 

         = 749,13 

 

Jkgalat       = JKtotal- JK bakteri + JK P(B) 

            = 865,9443  - 91,26 - 749,13 

            = 25,55 
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Tabel Analisis Ragam 

 

SK 
d

b 
JK KT F hitung 

F Tabel 

F 

0.05 

F  

0.01 

Bakteri 1 91,26 91,26 0,97 4,08 7,31 

P(B) 8 749,13 93,64 146,58
** 

2,18 2,99 

Galat 40 25,55 0,64 
   

Total 49 865,94 
    

 

 

Kesimpulan: Tanda (**) F hitung > F tabel 1% menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae, sehingga dilanjutkan 

pada uji  jarak berganda Duncan’s / DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) 

 

Uji  Jarak Berganda Duncan’s / DMRT (Duncan Multiple 

Range Test) 

 

= 0,36 

DMRT   

              = 3,28 x 0,36 

              = 1, 37 

JND 1% 2 3 4 5 

TABEL 3,28 3,99 4,1 4,17 

JNT 1,37 1,43 1,47 1,49 
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Tabel Uji DMRT Faktor yang Tersarang dalam Bakteri 

Staphylococcus aureus 

 

PERLAKUAN Rata-Rata (mm) Notasi 

P4 (Hari ke 8) 11,8 a 

P3 (Hari ke 6) 15,66 b 

P2 (Hari ke 4) 16,47 bc 

P1 (Hari ke 2) 17,2 c 

P0 Kontrol 22,79 d 

 

Tabel Uji DMRT Faktor yang Tersarang dalam Bakteri 

Streptococcus agalactiae 

 

PERLAKUAN Rata-Rata (mm) Notasi 

P4 (Hari ke 8) 9,435 a 

P3 (Hari ke 6) 11,1 a 

P2 (Hari ke 4) 13,335 b 

P1 (Hari ke 2) 15,01 c 

P0 Kontrol 21,53 d 
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Lampiran 3. Data Suhu Penyimpanan Ekstrak Daun Kelor 

(Moringa oleifera) dengan Pelarut Etanol 

 

Penyimpanan 

(Hari) 

Suhu 

1 27,4
0
C 

2 28
0
C 

3 27,2
0
C 

4 27,7
0
C 

5 25,1
0
C 

6 29
0
C 

7 26,6
0
C 

8 25,8
0
C 

 

Keterangan: Pengukuran suhu penyimpanan ekstrak daun 

kelor (Moringa oleifera) dilakukan pada setiap hari selama 8 

hari penyimpanan pukul 08.00 WIB 
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Lampiran 4. Pengertian dan Prosedur MC Farland 

 

MC Farland adalah penyetaraan konsentrasi mikroba 

dengan menggunakan Bacl2 1% dan H2SO4 1%. Standar 

kekeruhan MC Farland ini dimaksudkan untuk menggantikan 

perhitungan bakteri satu per satu dan untuk memperkirakan 

kepadatan sel yang akan digunakan pada prosedur pengujian 

antimikroba. 

Suspensi standar MC Farland adalah suspensi yang 

menunjukkan konsentrasi kekeruhan bakteri sama dengan 

10
8
CFU/ml. 

Komposisi: 1. Larutan asam sulfat 1%b/v 9,5 ml 

     2. Larutan barium klorida v/v 0,5 ml 

 

Prosedur MC Farland: 

1. Diambil 1 ml bakteri yang telah diremajakan. 

2. Diinokulasikan ke dalam medium spesifik Bakteri 

Staphylococcus aureus menggunakan media 

Mannitol Salt Agar (MSA) dan Streptocccus 

agalactiae menggunakan Media deMann Rogosa 

Sharpe Agar (MRSA)  dengan arah zigzag. 

3. Diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 24 jam. 

4. Dimasukkan bakteri yang tumbuh kedalam tabung 

reaksi. 

5. Dilakukan pengenceran. 

6. Disiapkan spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 540-600 nm. 
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7. Disiapkan blanko (medium) dan sampel kultur 

(biakan cair) masing-masing sebanyak 2 ml ke 

dalam kuvet steril. 

8. Run spektrofotometer. 

9. Dicatat hasil absorbansi. 

10. Disetarakan dengan nilai absorbansi konsentrasi 

Mc Farland. 

11. Run spektrofotometer. 

12. Dicatat hasil absorbansi. 

13. Disetarakan dengan nilai absorbansi konsentrasi 

Mc Farland. 
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Lampiran 5. Pengukuran Diameter Zona Hambat Antibakteri 

Pada Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera) 

dengan Pelarut Etanol. 

 

 

 
 

 

Cara perhitungan diameter zona hambat menurut Zahara, 

Muhammad,  dan Fif i (2013) adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

 

d1 = diameter vertikal bakteri ditumbuhkan pada media 

d2 = diameter horizontal bakteri ditumbuhkan pada media 

X   = lubang sumuran (5mm) 
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Lampiran 6.  Pembuatan Ekstraksi Daun Kelor 70% 

Pembuatan konsentrasi ekstrak 70% menurut (Manu, 2013) 

diperoleh dengan rumus berikut: 

=    e    x 100% 

    e+a 

=    3,5    ml x 100% 

        2,5+2,5 ml 

     = 350 

          5 

     = 70%      

 

Keterangan: 

e       : volume ekstrak kental 

e + a : volume aquades + DMSO (Dimetilsulfoksida)  
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

a. Dokumentasi Proses Ekstrak Daun Kelor (Moringa 

oleifera) dengan Pelarut Etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
      Daun kelor segar                Pengovenan suhu 

      yang siap dioven                60
0
C 24 jam 

 

             
       Daun kelor yang                    proses pengrindingan 

       sudah di oven                        (penghalusan) 

 

 
Proses maserasi (perendaman dengan pelarut etanol) 
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b.  Dokumentasi Proses Pengujian Daya Hambat Ekstrak 

Daun Kelor (Moringa oleifera) 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     Penanaman bakteri                  Perataan bakteri 

     pada media spesifik                   dengan glass L 

 

 
Metode sumuran dengan cork borer 
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c. Dokumentasi Pengujian Zona Hambat Bakteri 

Staphylococcus aureus 

 

 

       

   

 

   

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
        P0 (hari ke 0)                P1 (hari ke 2)  

        sebagai kontrol  

   

       
       P2 (hari ke 4)                         P3 (hari ke 6)  

 

 

P4 (hari ke 8) 
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d. Dokumentasi Pengujian Zona Hambat Bakteri 

Streptococcus agalactiae 

 

       

   

 

   

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
            P0 (hari ke 0)   P1 (hari ke 2)  

            sebagai kontrol 

    

       
P2 (hari ke 4) P3 (hari ke 6)  

 

 
P4 (hari ke 8) 
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