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ABSTRACT 

  The research was conducted in July to August 2015 in Bacteriology Laboratory of Plant Pests and 

Diseases (HPT) Faculty of Agriculture, University of Brawijaya, Malang. The method used in this research 

experiment using a completely randomized design use a nested design with 5 treatments and 5 replications. 

The treatment used in this study that T0 (day 0) as the control treatment, T1 (day 2), T2 (day 4) T3 (day 6) 

and T4 (day 8). The variables measured were inhibition zone of bacterial growth. The bacteria are used the 

stock finished Staphylococcus aureus bacteria and Escherichia coli with a density of 108 CFU / ml. The 

results were analyzed using analysis of variance (ANOVA) with Duncan's Multiple Range Test Test 

(DMRT) if there is a noticeable difference. The highest inhibitory zone diameter generated by the ethanol 

extract of Pluchea indica L. leaves the bacterium Staphylococcus aureus T0 (storage days 0, as control) 

(19.75 ± 0.47 mm), while the diameter of inhibitory zone ethanol extract of the Pluchea indica L. leaves on 

the bacteria Escherichia coli T0 ( Storage days 0, as control) (15.45 ± 0.62 mm). The results showed that 

there was a highly significant difference (P <0.01) longer storage of ethanol extract of Pluchea indica L. 

leaves on the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. The conclusion of this research that 

there are differences in the effectiveness of long shelf Pluchea indica L. leaves ethanol extract with a 

concentration of 60% stored at a temperature (+ 28oC) in inhibiting growth of Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli. The best treatment is contained in the control treatment (without storage), which has the 

largest diameter zone of inhibition among other treatments. The longer the ethanol extract of Pluchea 

indica L. leaves saved the ability to inhibit the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli 

getting weaker. 
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EFEKTIVITAS LAMA SIMPAN EKSTRAK ETANOL DAUN BELUNTAS  
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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2015 di Laboratorium 

Bakteriologi Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

pola tersarang dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini yakni P0 

(hari ke-0) sebagai perlakuan kontrol, P1 (hari ke-2), P2 (hari ke-4) P3 (hari ke-6) dan P4 (hari ke-8). 

Variabel yang diukur adalah zona hambat pertumbuhan bakteri. Bakteri yang digunakan yakni bakteri 

stock jadi Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan kepadatan 108 CFU/ml. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

apabila terdapat perbedaan yang nyata. Diameter zona hambat tertinggi dihasilkan oleh ekstrak etanol daun 

beluntas pada bakteri  Staphylococcus aureus P0 (penyimpanan hari ke-0, sebagai kontrol) (19,75 ± 0,47 

mm), sedangkan diameter zona hambat ekstrak etanol daun beluntas pada bakteri Escherichia coli  P0 

(penyimpanan hari ke-0, sebagai kontrol) (15.45 ± 0,62 mm). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01) lama penyimpanan ekstrak etanol daun beluntas (Pluchea 

indica L) terhadap pertumbuhan bakteri  Staphylococcus aureus  dan Escherichia coli. Kesimpulan 

penelitian ini yaitu terdapat perbedaan efektifitas lama simpan ekstrak etanol daun beluntas dengan 

konsentrasi 60% (Pluchea indica L.) yang disimpan pada suhu (+ 28oC) dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan kontrol 

(tanpa penyimpanan) yang memiliki diameter zona hambat terbesar diantara perlakuan yang lain. Semakin 

lama ekstrak etanol daun beluntas (Pluchea indica L.) disimpan maka kemampuannya untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli semakin lemah.  

 

Kata Kunci : bakteri, penyimpanan, kemampuan daya hambat. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara 

yang memiliki iklim tropis dan kaya dengan 

sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Potensi 

sumber daya alam yang sangat melimpah yang 

dimiliki Indonesia ialah disektor pertanian dan 

peternakan. Sapi perah merupakan salah satu 

ternak penghasil susu yang cukup tinggi di 

Indonesia. Sapi perah merupakan sumber utama 

penghasil susu yang mempunyai nilai gizi tinggi 

(Surjowardojo, 2012). Manajemen pemeliharaan 

pada sapi perah sangat perlu diperhatikan guna 

mendapatkan produk susu  yang tinggi dan 

berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan usaha beternak sapi perah yakni 

faktor kebersihan. Lingkungan yang tidak bersih 

dapat mengganggu aktivitas ternak dan dapat 

menimbulkan bibit penyakit. Salah satu penyakit 

yang ditimbulkan dari tidak bersihnya lingkungan 

kandang ialah infeksi mastitis. 
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Mastitis ialah suatu peradangan pada 

tenunan ambing yang dapat disebabkan oleh 

mikroorganisme, zat kimia, luka termis ataupun 

luka karena mekanis. Peradangan ini dapat 

mempengaruhi komposisi susu antara lain dapat 

menyebabkan bertambahnya protein dalam darah 

dan sel darah putih di dalam tenunan ambing, serta 

menyebabkan penurunan produksi susu 

(Surjowardojo, 2012). Peradangan dapat terjadi 

pada salah satu kuartir atau lebih dan mudah 

diamati apabila terjadi peradangan yang akut 

(Winarso, 2008). Mastitis dibagi menjadi dua 

golongan yakni mastitis klinis dan mastitis 

subklinis. Mastitis klinis yakni kejadian mastitis 

yang bisa diamati secara langsung dengan mata 

telanjang sedangkan mastitis subklinis ialah 

kejadian mastitis yang tidak dapat diamati secara 

langsung sehingga perlu bantuan uji tertentu untuk 

mengetahuinya. Mastitis subklinis merupakan 

penyakit radang ambing pada sapi perah yang tidak 

tampak gejalanya (Abrar, Wibawan, Priosoeryanto, 

Soedaryanto dan Pasaribu, 2012). Poeloengan 

(2009) menambahkan bahwa insiden mastitis pada 

sapi perah di Indonesia sangat tinggi (85 %) dan 

sebagian besar merupakan infeksi yang bersifat 

subklinik. Kejadian mastitis subklinis disebabkan 

oleh bakteri Staphylococcus aureus sangat tinggi 

yaitu 20,85%. Penyebab lainnya adalah bakteri 

Esherichia coli (8,24%), Streptococcus uberis 

(10%), Streptococcus dysgalactiae (5,47%), 

Streptococcus agalactiae (7,8%), Candida (9,93%) 

(Dian, Lusia, Franky, Rosana dan Riyan, (2010). 

Indonesia memiliki beraneka ragam jenis 

tanaman yang dapat dibudidayakan karena 

bermanfaat dan kegunaannya besar bagi manusia 

dalam hal pengobatan. Salah satu tanaman yang 

dapat digunakan sebagai antibakteri alami untuk 

mencegah mastitis yaitu tanaman beluntas 

(Pluchea indica L) (Koirewoa, Fatimawati dan 

Wiyono, 2012). Beluntas (Pluchea indica  L) 

merupakan salah satu jenis tanaman Indonesia 

yang biasa digunakan sebagai tanaman pagar dan 

tanaman obat (Setiaji dan Sudarman, 2005). 

Fitokimia yang terdeteksi pada ekstrak daun 

beluntas meliputi : senyawa tanin, sterol, flavonoid 

dan fenol hidrokuinon, namun dengan intensitas 

yang berbeda. Keberadaan senyawa tanin, sterol, 

flavonoid dan fenol hidrokuinon (Widyawati, 

Wijaya, Harjosworo dan Sajuthi, 2010). 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 

28 Juli 2015 sampai 28 Agustus 2015 di 

Laboratorium Bakteriologi Hama dan Penyakit 

Tanaman (HPT) Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya. Pada tahap ini dilakukan dengan 

penanaman, pembiakan, pengujian daya hambat 

serta lama penyimpanan bakteri. Sedangkan untuk 

proses ekstraksi daun beluntas dilakukan di 

Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri 

Malang. 

Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah Daun Beluntas 

(Pluchea indica L.) diperoleh dari sekitar 

pemukiman warga Joyo Grand Malang yang 

kemudian diekstraksi menggunakan pelarut etanol 

dengan konsentrasi 60 % (Permadani, 

Surjowardojo dan Sarwiyono, 2014). Daun 

beluntas segar sebanyak 1 kg untuk menghasilkan 

100 gram serbuk ekstrak. Bakteri yang digunakan 

yakni bakteri stock jadi Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli dengan kepadatan 108 CFU/ml 

yang diperoleh dari Laboratorium Bakteriologi 

Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya. Lama simpan 

daun beluntas (Pluchea indica L.) pada hari ke- 0, 

2, 4, 6 dan 8 dimana penyimpanan pada hari ke- 0 

merupakan perlakuan kontrol (P0). 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang 
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dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan {( T – 1 ) ( R – 

1 ) > 15} 

Pemilihan metode RAL pola tersarang ini 

dikarenakan berasal dari perlakuan saja dan jumlah 

pengulangan yakni perlakuan dan ulangan yang 

tidak saling berhubungan. Model matematis untuk 

rancangan Tersarang (Nested Design) adalah: 

Yijk = µ = αi + ᵦj(i) + εijk 

Yijk = Pengamatan pada jenis bakteri ke-i, 

perlakuan ke-j dan ulangan ke-k 

µ = Rataan umum 

αi = Pengaruh bakteri ke-i 

(Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli) 

ᵦj = Pengaruh perlakuan ke-j dalam 

bakteri ke-i 

εijk

  

= Pengaruh galat (ulangan ke-k, 

perlakuan ke-j dalam bakteri ke-i) 

 

Apabila hasil analisis menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata atau sangat nyata akan 

dilanjutkan uji jarak berganda Duncan’s/DMRT 

(Duncan Multiple Range Test). 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni lama simpan pada konsentrasi terbaik 

ekstrak daun beluntas dari penelitian sebelumnya 

(Permadani, Surjowardojo dan Sarwiyono, 2014) 

yaitu konsentrasi 60% dengan menggunakan 

pelarut etanol untuk menghambat dua jenis bakteri 

yang tidak saling berkaitan. Proses ekstraksi 

dilakukan menggunakan metode maserasi dengan 

pelarut etanol, sedangkan uji daya hambat 

antibakteri ekstrak daun beluntas (Plucea indica 

L.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus  dan 

Escherichia coli menggunakan metode difusi 

sumuran. Metode sumuran yakni pengujian 

antibakteri dengan cara membuat lubang pada 

media nutrien agar yang sudah diinokulasi bakteri 

yang akan diamati. Penentuan zona hambat dengan 

mengamati dan mengukur zona bening pada bagian 

luar lubang sumuran. Kelebihan metode sumuran 

yaitu lebih mudah mengukur luas zona hambat 

yang terbentuk karena isolat beraktivitas tidak 

hanya di permukaan atas nutrien agar tetapi juga 

sampai ke bawah.  

Tahapan Penelitian 

Metode penelitian yang akan dilakukan 

yaitu menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan ketentuan 5 perlakuan dan 5 

ulangan. Perlakuan yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni lama simpan ekstrak daun 

beluntas (Pluchea indica L) yaitu 60% (Permadani, 

Surjowardojo dan Sarwiyono, 2014) dengan 

menggunakan pelarut etanol. Perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. (P0) Penyimpanan hari ke 0 (perlakuan 

kontrol) 

2. (P1) Penyimpanan selama 2 hari 

3. (P2) Penyimpanan selama 4 hari  

4. (P3) Penyimpanan selama 6 hari 

5. (P4) Penyimpanan selama 8 hari 

Pembuatan Media 

 Media yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan media selektif agar dikarenakan 

sampel yang digunakan adalah bakteri 

Staphylococcus aureus dan bakteri Escherichia 

coli yang merupakan jenis bekteri gram positif dan 

bakteri gram negatif, sehingga perlu menggunakan 

media selektif bakteri untuk membuat kultur. 

Fungsi dari media selektif ini ialah untuk 

mencegah pertumbuhan mikroba lain tumbuh 

dalam kultur, dengan demikian media tidak 

tercemar oleh mikroba lain yang tidak diharapkan.  

 

Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam pebelitian ini 

adalah : 

a. Variabel terikat 

Variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah zona hambat bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli. 

 



5 
 

b. Variabel bebas 

Variabel bebas penelitian ini adalah level 

lama penyimpanan ekstrak etanol daun 

beluntas pada suhu ruang (+ 28oC). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Esktraksi Daun Beluntas 

 Penelitian ini menggunakan daun beluntas 

(Pluchea indica L) dalam keadaan segar yang 

kemudian dikeringkan menggunakan oven 60oC 

kemudian dihaluskan untuk dijadikan serbuk 

sebagai simplisia. Daun beluntas yang digunakan 

ialah pada bagian pucuk daun hingga tengah yang 

merupakan memiliki banyak kandungan senyawa 

aktif. Menurut Ahmad dan Gholib (2013) dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim peneliti 

dari Institut Pertanian Bogor didapatkan hasil 

bahwa beluntas termasuk satu dari 11 sayuran 

berantioksidan tinggi. Senyawa aktif yang 

tergolong antioksidan alami itu berupa senyawa 

fenolik (tokoferol, flavonoid, asam fenolat), selain 

itu juga mengandung, α - amirin, ծ - amirin, 

kampestrol, asam klorogenat, steroid, tanin, 

triterpenoid, alkaloid, quercetine, saponin, 

polifenol dan timohidrokuinon-dimetileter. Sebagai 

antimikroba termasuk bakteri, daun beluntas dapat 

menghambat pertumbuhan Streptococcus 

pyogenes, yang menyebabkan radang tenggorokan, 

infeksi amandel dan faring, serta Escheria coli, 

penyebab diare. Widyawati, Wijaya, Harjosworo 

dan Sajuthi (2010) menambahkan bahwa ekstrak 

daun beluntas ruas 1-6 berpotensi sebagai sumber 

antioksidan dan daun yang lebih muda mempunyai 

kandungan fenolik paling tinggi. Selain itu 

senyawa fitokimia yang terdeteksi pada daun 

beluntas kering dan ekstraksnya meliputi sterol, 

flavonoid, tanin dan fenol hidrokuinon. 

 Proses ekstraksi daun beluntas diakukan di 

laboratoriun Teknik Kimia Politeknik Negeri 

Malang. Proses ekstraksi yang digunakan yaitu 

menggunakan metode maserasi atau disebut juga 

metode ekstraksi dingin. Metode maserasi dipilih 

karena metode ini murah, mudah dilakukan dan 

sederhana. Proses ekstraksi menggunakan metode 

maserasi sama sekali tidak menggunakan proses 

pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. 

Metode maserasi dipilih dengan tujuan agar 

senyawa yang terkandung dalam simplisia daun 

beluntas tidak menjadi rusak. Karena dalam 

beluntas terkandung beberapa senyawa aktif yang 

mudah rusak jika terkena proses pemanasan. 

Menurut Ansel (1989) dalam Daud, Sadiyah, dan 

Rismawati (2011) menyatakan bahwa maserasi 

adalah proses penyarian dengan cara perendaman 

serbuk dalam air atau pelarut organik sampai 

meresap yang akan melunakkan susunan sel, 

sehingga zat – zat yang terkandung didalamnya 

akan terlarut. 

 Proses ekstraksi menggunakan pelarut 

etanol. Etanol adalah pelarut yang tidak berwarna 

(bening) akan menembus dinding sel dan masuk ke 

rongga sel yang mengandung zat aktif, karena 

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat 

aktif didalam sel dengan diluar sel, maka larutan 

yang terpekat dipaksa keluar. Etanol dipilih 

sebagai pelarut polar karena memiliki kemampuan 

dalam mengikat senyawa aktif yang terkandung 

dalam daun beluntas. Etanol yang digunakan ialah 

etanol 96% p.a (pure analysis) dikarenakan etanol 

yang memiliki kandungan tersebut memiliki 

kemurnian lebih tinggi dibandingkan yang meliki 

kandungan p.t (pure technis), sehingga senyawa 

kimia yang terkandung dalam ektrak daun beluntas 

menggunakan pelarut etanol 96% p.a lebih banyak 

yang terekstrak.   Mintowati, Kuntorini, Setya dan 

Maria (2013) menyatakan bahwa aktifitas 

antioksidan yang tinggi dihasilkan oleh pelarut 

ekstrak yang bersifat polar. Ramadhan dan Phaza 

(2010) menambahkan bahwa etanol mempunyai 

polaritas yang tinggi sehingga dapat melarutkan 

senyawa resin, lemak, minyak, asam lemak, 

karbohidrat, dan senyawa organik lainnya 

dibandingkan jenis pelarut organik yang lain. 
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Hasil Uji Daya Hambat Bakteri Staphylococcus 

aureus 

 Uji daya hambat bakteri dilakukan di 

Laboratorium Bakteriologi Jurusan Hama dan 

Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya menggunakan metode sumuran. 

Menurut Nisaa’ dan Darjono (2011) metode 

sumuran yaitu membuat lubang pada media untuk 

mengetahui aktivitas ekstrak daun beluntas. 

Efektifitas suatu antibakteri ekstrak etanol daun 

beluntas dapat diukur dengan menghitung 

kemampuan ekstrak membentuk lebar diameter 

zona hambat dalam media perkembangbiakan 

bakteri. Pada penelitian ini digunakan 5 perlakuan 

dengan beda lama penyimpanan yakni P0 (hari ke-

0, sebagai perlakuan kontrol), P1 (hari ke - 2), P2 

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

yang disimpan pada suhu ruang (+ 28oC). Hasil 

pengamatan zona bening bakteri Staphylococcus 

aureus dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Hasil pengukuran zona hambat ekstrak 

daun beluntas dengan pelarut etanol 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

Perlakuan Diameter Zona Hambat 

Bakteri (mm) 

Staphylococcus aureus (*) 

P0 (hari ke - 0) 19,75 + 0,47ab 

P1 (hari ke - 2) 18,85 + 0,40b 

P2 (hari ke - 4) 17,44 + 0,89c 

P3 (hari ke - 6) 16,18 + 0,78d 

P4 (hari ke - 8) 15,04 + 0,68d 

Keterangan : *Superskrip yang berbeda (a-d) pada 

kolom diatas menunjukkan hasil 

yang sangat nyata (P < 0,01) 

Hasil zona hambat yang terbentuk disekitar 

lubang sumuran merupakan adanya aktifitas 

ekstrak etanol daun beluntas dalam menghambat 

bakteri oleh senyawa aktif yang terkandung dalam 

ekstrak etanol daun beluntas. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat dari Nisaa’ dan Darsono (2011) 

menyatakan bahwa zona hambat yang terbentuk 

disekitar lubang sumuran menunjukkan terdapat 

aktivitas senyawa aktifitas senyawa antibakteri 

Staphylococcus aureus.  

Rata - rata diameter zona hambat yang 

terbentuk oleh ekstrak daun beluntas menggunakan 

pelarut etanol pada konsentrasi 60%  pada 

perlakuan hari ke - 0 sampai hari ke - 8 

berpengaruh sangat nyata terhadap menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, 

sehingga hasil analisis dilanjutkan menggunakan 

uji jarak berganda Duncan’s/DMRT (Duncan 

Multiple Range Test). Tabel 1 menunjukkan bahwa 

zona hambat yang terbentuk antara P0, P1, P2, P3 

dan P4 sangat signifikan yakni P0 (hari ke - 0) 

sebagai perlakuan kontrol memiliki diameter zona 

bening yang terbesar dibandingkan perlakuan P1 

(hari ke - 2) yang memiliki diameter zona hambat 

lebih rendah, begitu juga dengan P2 (hari ke - 4) 

memiliki lebar diameter zona hambat lebih besar 

dibandingkan P3 (hari ke - 6) dan P4 (hari ke - 8) 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. Nilai diameter zona 

hambat yang terbentuk semakin besar menujukkan 

bahwa kemampuan suatu ekstrak dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri, semakin baik 

sedangkan diameter zona hambat yang terbentuk 

semakin kecil menandakan kemampuan zat 

antibakteri ekstrak etanol daun beluntas semakin 

lemah. Kemampuan antibakteri ekstrak etanol daun 

beluntas juga dipengaruhi faktor lama 

penyimpanan. Jika ekstrak etanol daun beluntas 

semakin lama disimpan maka kemampuannya 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri juga 

semakin melemah dan menjadi kurang efektif 

untuk digunakan. Selain faktor Lama 

penyimpanan, faktor suhu saat penyimpanan juga 

berpengaruh terhadap  kemampuan ekstrak etanol 

daun beluntas, karena dalam ekstrak etanol daun 

beluntas memiliki kandungan senyawa zat aktif 

yang peka terhadap perubahan suhu. Suhu yang 

tinggi menyebabkan kandungan senyawa zat aktif 

dalam ekstrak daun beluntas teroksidasi dan 

berakibat pada melemahnya kemampuan ekstrak 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri 
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Staphylococcus aureus. Persentase diameter hasil 

uji daya hambat ekstrak etanol daun beluntas 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dapat dilihat pada Gambar 1.  

 
 Gambar 1. Diameter zona hambat ekstrak etanol 

daun beluntas terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus 

Gambar 1. menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol daun beluntas memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. Selain itu Gambar 6. 

menunjukkan bahwa semakin lama ekstrak daun 

beluntas dengan pelarut etanol disimpan, maka 

daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri juga 

akan semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan 

kandungan senyawa aktif seperti flavonoid, tanin 

dan minyak atsiri yang terdapat dalam ekstrak 

etanol daun beluntas mengalami penurunan selama 

proses penyimpanan berlangsung. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat dari Siswadi (2002) bahwa 

penurunan efektivitas senyawa antimikroba ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis, 

umur dan keadaan mikroba, konsentrasi zat 

antimikroba, suhu dan waktu kontak, serta sifat 

fisiokimia substrat seperti pH, kadar air dan 

tegangan permukaan, jumlah komponen yang ada 

dan faktor- faktor lainnya. 

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan 

golongan bakteri gram positif. Bakteri gram positif 

memiliki dinding sel dengan lebih banyak 

peptidoglikan, sedikit lipid dan dinding sel yang 

mengandung polisakarida. Bakteri gram positif 

memiliki dinding sel yang sederhana yang dikenal 

memiliki sensitifitas lebih tinggi terhadap 

antibakteri daripada bakteri gram negatif sehingga 

bersifat sangat toleran terhadap zat antibakteri. 

Keadaan yang seperti demikian akan menyebabkan 

sel bakteri mengalami lisis dikarenakan tekanan 

osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri menjadi 

mati.  

Hasil Uji Daya Hambat Bakteri Escherichia coli 

 Kemampuan ekstrak etanol daun beluntas 

dapat diukur dengan menghitung kemampuan 

diameter zona bening yang terbentuk dalam 

menghambat petumbuhan bakteri. Zona bening 

yang terbentuk pada media pertumbuhan bakteri 

menandakan adanya reaksi zat antibakteri dari 

ekstrak etanol daun beluntas. Uji daya hambat 

bakteri Escherichia coli dilakukan di Laboratorium 

Bakteriologi Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman 

Fakultas pertanian Universitas Brawijaya 

menggunakan metode sumuran. Metode sumuran 

yaitu membuat lubang pada media untuk 

mengetahui aktivitas ekstrak daun beluntas (Nisaa’ 

dan Darjono, 2011). Hasil pengukuran zona 

hambat bekteri Escherichia coli dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Hasil pengukuran zona hambat ekstrak 

daun beluntas dengan pelarut etanol 

terhadap bakteri Escherichia coli. 

Perlakuan Diameter Zona Hambat 

Bakteri (mm) 

Escherichia coli (*) 

P0 (hari ke - 0) 15,45 + 0,62a 

P1 (hari ke - 2) 14,68 + 0,67b 

P2 (hari ke - 4) 13,62 + 0,53c 

P3 (hari ke - 6) 11,12 + 0,59cd 

P4 (hari ke - 8) 9,76 + 0,67d 

Keterangan : *Superskrip yang berbeda (a-d) pada 

kolom diatas menunjukkan hasil 

yang sangat nyata (P<0,01) 

Hasil zona hambat yang terbentuk disekitar 

lubang sumuran merupakan adanya aktifitas zat 

antibakteri yang terkandung dalam ekstrak etanol 

daun beluntas yang menghambat pertumbuhan 
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bakteri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari 

Darmayasa (2008) bahwa pemberian konsentrasi 

ekstrak yang berbeda memberikan pengaruh yang 

berbeda pula terhadap besarnya diameter zona 

hambat yang dihasilkan. 

Rata - rata diameter zona bening yang 

terbentuk oleh ekstrak etanol daun beluntas dengan 

konsentrasi 60%  pada perlakuan hari ke - 0 sampai 

hari ke - 8 yang disimpan pada suhu ruang (+ 

28oC) berpengaruh sangat nyata terhadap 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia 

coli. Tabel 5. menunjukkan bahwa P0 (hari ke - 0) 

memiliki diameter zona hambat bakteri paling 

besar dibandingkan yang lainnya yang 

menandakan kemampuan ekstrak etanol daun 

beluntas pada P0 memiliki kemampuan daya 

hambat yang paling baik. Tabel 5. Juga 

menunjukkan bahwa P1, P2, P3 dan P4 memiliki 

kemampuan semakin menurun dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli. P4 (hari ke - 

8) memiliki rata - rata diameter zona hambat yang 

paling rendah dibandingkan P1 (hari ke - 2), P2 

(hari ke - 4), dan P3 (hari ke - 6). Mnurunnya 

kemampuan ekstrak dikarenakan waktu simpan 

yang lebih lama yang menyebabkan kandungan zat 

antibakteri dalam ekstrak mengalami oksidasi, 

selain waktu simpan yang lama menurunnya 

aktifitas zat anti bakteri pada ekstrak daun beluntas 

juga dipengaruhi suhu lingkungan dimana ekstrak 

tersebut disimpan, karena suhu yang tinggi akan 

menyebabkan zat aktif yang terkandung dalam 

ekstrak teroksidasi. Perbedaan hasil uji daya 

hambat yang diperoleh berbeda sangat nyata 

sehingga hasil analisis dilanjutkan menggunakan 

uji jarak berganda Duncan’s/DMRT (Duncan 

Multiple Range Test). Persentase hasil uji daya 

hambat bakteri Escherichia coli dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Diameter zona hambat ekstrak etanol 

daun beluntas terhadap pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli 

Gambar 2. menunjukkan bahwa zona 

hambat yang terbentuk pada bakteri Escherichia 

coli lebih kecil dibandingkan zona hambat yang 

terbentuk pada uji daya hambat bakteri 

Staphylococcus aureus. Hal ini disebabkan karena 

bakteri Escherichia coli tergolong jenis bakteri 

gram negatif yang memiliki dinding sel lebih 

kompleks. Menurut Persson, Nyman and 

Andersson (2011) menyatakan bahwa Escherichia 

coli adalah bakteri yang diwaspadai mempunyai 

peranan sebagai salah satu penyebab mastitis 

subklinis pada sapi perah (4,8%) dan merupakan 

hambatan utama dalam peningkatan produksi susu. 

Eni, Setyo dan Rusdin (2009) menambahkan 

bahwa bahwa bakteri Escherichia coli mempunyai 

ketahanan yang baik terhadap senyawa antibakteri 

sehingga respon hambat bakteri Escherichia coli 

lemah. 

Efektifitas Lama Simpan Ekstrak Etanol Daun 

Beluntas Terhadap Daya Hambat Pertumbuhan 

Bakteri Staphylococcus aureus dan Bakteri 

Escherichia coli 

 Lama proses penyimpanan ekstrak etanol 

daun beluntas dilakukan untuk mengetahui 

seberapa efektif ekstrak etanol daun beluntas 

sebagai antibakteri terhadap menghambat 

pertumbuhan bakteri  Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli penyebab mastitis. Uji daya 

hambat antibakteri dilakukan sebelum dan setelah 
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proses penyimpanan dilakukan, hal itu untuk 

mengetahui seberapa besar efektifitas dari ekstrak 

etanol daun beluntas dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri. Semakin besar nilai zona 

hambat yang terbentuk dengan konsentrasi ekstrak 

yang ditentukan disebabkan oleh banyaknya 

kandungan senyawa – senyawa aktif yang 

terekstrak pada ekstrak etanol daun beluntas seperti 

flavonoid, tanin dan minyak atsiri yang terkandung 

sehingga menghasilkan diameter zona hambat yang 

semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat dari Darmayasa (2008) bahwa pemberian 

konsentrasi ekstrak yang berbeda memberikan 

pengaruh yang berbeda pula terhadap besarnya 

diameter zona hambat yang dihasilkan. Faktor 

lama penyimpanan ekstrak dan suhu penyimpanan 

sangat berpengaruh terhadap proses daya hambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli. Hal ini dikarenakan selama 

proses penyimpanan berlangsung, senyawa yang 

terkandung dalam ekstrak etanol daun beluntas 

seperti flavonoid, tanin dan minyak atsiri 

mengalami oksidasi sehingga menyebabkan 

keefektifan dari senyawa – senyawa aktif tersebut 

dalam menghambat bakteri menjadi berkurang. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Rein (2005)  

bahwa selama proses penyimpanan ekstrak yang 

mengandung flavonoid (antoisnin pada buah), baik 

itu disimpan pada suhu dingin ataupun suhu kamar, 

terjadi penurunan kadar antosianin yang signifikan. 

Stabilitas antosianin atau flavonoid pada tanaman 

tidak hanya dipengaruhi oleh suhu pemanasan pada 

proses pengolahan saja, namun juga dipengaruhi 

oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik dalam produk, 

seperti pH, suhu penyimpanan, struktur kimia dan 

konsentrasi antosianin yang ada. Rata - rata hasil 

pengukuran zona hambat yang terbentuk dari 

penelitian yang dilakukan selama proses 

penyimpanan pada suhu ruang dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

 

Tabel 3. Rata – rata diameter zona hambat ekstrak 

daun beluntas dengan pelarut etanol 

terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli selama penyimpanan. 

Perlakuan Diameter Zona Hambat Bakteri 

(mm) 

Staphylococcus 

aureus (*) 

Escherichia 

coli (*) 

P0 (hari ke - 0) 19,75 + 0,47ab 15,45 + 0,62a 

P1 (hari ke - 2) 18,85 + 0,40b 14,68 + 0,67b 

P2 (hari ke - 4) 17,44 + 0,89c 13,62 + 0,53c 

P3 (hari ke - 6) 16,18 + 0,78d 11,12 + 0,59cd 

P4 (hari ke - 8) 15,04 + 0,68d 9,76 + 0,67d 

Keterangan : *Satuan yang digunakan (mm) 

*Superskrip yang berbeda (a-d) pada 

kolom diatas menunjukkan hasil yang 

sangat nyata (P<0,01) 

 Hasil pengamatan pada Tabel 3. 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun beluntas 

selama proses penyimpanan hingga hari terakhir 

perlakuan pengamatan mengalami penurunan. 

Hasil dari penelitian tersebut dapat dilihat zona 

hambat yang terbentuk pada bakteri 

Staphylococcus aureus lebih besar di bandingkan 

zona hambat yang terbentuk pada bakteri 

Escherichia coli, hal tersebut dipengaruhi oleh 

perbedaan sensitifitas pada bakteri karena bakteri 

gram positif dan gram negatif memiliki ketahanan 

terhadap zat antibakteri yang masing – masing 

berbeda.  Menurut Siswadi (2002) penurunan 

efektivitas senyawa antimikrobia ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain jenis, umur dan 

keadaan mikroba, konsentrasi zat antimikroba, 

suhu dan waktu kontak, serta sifat fisiokimia 

substrat seperti pH, kadar air dan tegangan 

permukaan, jumlah komponen yang ada dan 

faktor- faktor lainnya. 

Mekanisme ekstrak etanol daun beluntas 

sebagai antibakteri yaitu dengan cara merusak 

dinding sel bakteri sehingga permeabilitasnya 

terganggu dan akhirnya mati. Dinding sel bakteri 

merupakan lapisan yang tebal sehingga pada saat 



10 
 

terdapat goncangan dari luar maka dinding sel 

tetap kuat melindungi komponen yang terdapat 

didalamnya. Semakin lama ekstrak daun beluntas 

disimpan maka kemampuan daya hambat bakteri 

yang dihasilkan juga semakin menurun. Hal ini 

dikarenakan senyawa aktif yang terkandung 

didalamnya juga mengalami penurunan. Salah satu 

senyawa aktif yang mengalami oksidasi selama 

proses penurunan yaitu flavonoid. Flavonoid 

merupakan senyawa aktif yang dapat berefek 

sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi, 

selain itu senyawa flavonoid mudah teroksidasi 

pada suhu yang tinggi. Senyawa flavonoid yang 

ada dalam daun beluntas merupakan senyawa yang 

bersifat polar, hal ini menyebabkan senyawa ini 

lebih mudah menembus dinding sel bakteri 

(Lathifah, 2008). Al–Zubaydi et al, (2009) 

menambahkan bahwa flavonoid memiliki aktivitas 

antibakteri yang luas karena kemampuan yang 

kompleks dengan ekstraseluler dan protein larut 

serta untuk mengendapkan protein pada dinding sel 

bakteri. Selain itu menurut Suhartatik dkk., (2012)  

menyatakan bahwa selama proses penyimpanan 

ekstrak yang mengandung flavonoid (antosianin 

pada buah), baik itu disimpan pada suhu dingin 

ataupun suhu kamar terjadi penurunan kadar 

flavonoid yang signifikan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan efektifitas lama simpan 

ekstrak etanol daun beluntas (Pluchea 

indica L.) dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli. 

2. Semakin lama ekstrak etanol daun beluntas 

(Pluchea indica L.) disimpan maka 

kemampuannya untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli semakin 

lemah. 

3. Ekstrak etanol daun beluntas efektif 

digunakan sampai 2 hari penyimpanan 

karana memiliki kemampuan daya hambat 

yang hampir sama dengan ekstrak etanol 

daun beluntas segar. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disarankan ekstrak etanol daun beluntas efektif 

disimpan sampai 2 (dua) hari untuk digunakan 

sebagai antibakteri mastitis, serta perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut, sehingga ekstrak etanol 

daun beluntas dapat disimpan lebih lama. 
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