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THE RESISTIBILITY OF “MANALAGI” APPLE (Malus 

sylvestris Mill) PEEL EXTRACTS USING METHANOL 

TO THE GROWTH OF Staphylococcus aureus AND 
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ABSTRACT 

The “Manalagi Apple” (Malussylvestris Mill) peel 

contains many active substances that can be used as 

antibacterial. The purpose of this research is finding the 

inhibition of “Manalagi Apple” peel extracts, using methanol, 

to the growth of Staphylococcus aureus bacteria and 

Escherichia coli bacteria that causing mastitis. The method 

that used in this research is “sumuran method” with 4 

treatments and 6 replicates. The treatments consist of P1 

(10%), P2 (30%), P3 (50%) concentrations and P0 (iodips) as 

the control. The observed variable is the inhibition zone of 

Staphylococcus aureus bacteria and Escherichia coli bacteria. 

The result showing that the “Manalagi Apple” peel extracts 

using methanol in 10%, 30%, and 50% concentration can 

inhibit the growth of the bacteria. The best treatment was in 

50% concentration. The result of the inhibition zone of 

“Manalagi Apple” peel extracts using methanol in preventing 

Staphylococcus aureus bacteria and Escherichia coli bacteria 

growth are different, (P<0.01). In P2 (30%) concentration, the 

extract resistibility to the growth of Staphylococcus aureus 

bacteria is equivalent to P0 (iodips) and in P3 (50%) 
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concentration, the extract resistibility to Escherichia coli 

bacteria is greater than P0 (iodips). Suggestion for the future 

researchers is deeper research on the content of chemical 

substance in Apple peel extract using methanol in 

replacements ofiodips substance to get more resistibility 

towards Staphylococcus aureus bacteria and Escherichia coli 

bacteria. 

 

Key words: Apple peel, extract, anti-bacteria, mastitis 
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RINGKASAN 

Kulit Apel mengandung beberapa zat yang dapat 

digunakan sebagai antibakteri. kandungan yang berperan yaitu 

flavanoid, saponin, dan tanin. Pengumpulan data penelitian ini 

dilaksanakan mulai tanggal 25 April - 25 Mei 2016 di 

Laboratorium Perah untuk pembuatan simplisia, Laboratorium 

Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang untuk pembuatan 

ekstrak kulit apel manalagi dengan pelarut metanol dan 

Laboratorium Bakteriologi Hama dan Penyakit Tanaman 

(HPT) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dilakukan 

penanaman, pembiakan, pengujian daya hambat bakteri. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hambat 

ekstrak kulit apel dengan pelarut metanol terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia 

coli penyebab mastitis pada sapi perah. Hasil penelitian ini 

diharapkan ekstrak kulit apel dapat digunakan sebagai zat 

antibakteri alami pengganti zat antibakteri kimia. 

 Materi penelitian adalah bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli yang diperoleh dari stok biakan 

Laboratorium Bakteriologi Hama dan Penyakit Tanaman 
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(HPT) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya serta ekstrak 

kulit apel manalagi dan larutan iodips. Metode penelitian 

adalah percobaan di laboratorium menggunakan metode 

sumuran dengan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 4 

perlakuan dan 6 ulangan. Adapun perlakuan yang digunakan 

adalah larutan Iodips (P0) sebagai kontrol dan ekstrak kulit 

apel manalagi dengan konsentrasi P1 (10%), P2 (30%), P3 

(50%). Variabel yang diukur adalah zona hambat pertumbuhan 

bakteri, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan 

sidik ragam dan dilanjutkan dengan Uji Duncan. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa ekstrak kulit apel 

manalagi dengan pelarut metanol memiliki kemampuan yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) dalam menghambat bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Konsentrasi P3 

(50%) sudah mampu menghambat bakteri Staphylococcus 

aureus sebesar 31,117 mm. Konsentrasi P2 (30%) sebesar 

18,883 mm kemampuannya masih setara dengan iodips dalam 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Hasil pada 

perlakuan P1 (10%) sebesar 6,942 mm belum bisa menyamai 

kemampuan iodips dalam menghambat bakteri Staphylococcus 

aureus. Hal ini berbeda dengan bakteri Escherichia coli pada 

konsentrasi P1 (10%) 5,775 mm dan P2 (30%) 18,275 mm 

belum dapat mengimbangi kekuatan daya hambat 

pertumbuhan bakteri jika dibandingkan dengan perlakuan P0 

menggunakan iodip, sedangkan untuk konsentrasi P3 (50%) 

28,175 mm telah mampu melebihi kekuatan daya hambat yang 

dihasilkan oleh P0 (iodip) 20,147 mm. 

 Kesimpulan pada penelitian ini adalah ekstrak kulit 

apel manalagi menggunakan pelarut metanol dengan 

konsentrasi P3 (50%) memiliki kemampuan lebih tinggi dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 



ix 
 

Escherichia coli dari perlakuan kontrol P0 yaitu iodips. 

Disarankan untuk penelitian ini uji tentang kandungan zat 

kimia yang terdapat dalam ekstrak kulit apel menggunakan 

pelarut metanol sehingga mendapatkan daya hambat yang 

lebih efektif untuk menggantikan larutan iodips. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sapi perah merupakan sapi penghasil susu, dimana 

untuk kebutuhan anaknya dan untuk konsumsi manusia. 

Produksi yang mencirikan sapi perah yaitu susu. Susu 

merupakan bahan pangan yang sempurna dan mempunyai 

nilai gizi tinggi karena mempunyai kandungan nutrisi yang 

lengkap antara lain lemak, protein, laktosa, vitamin, mineral, 

dan enzim, pH mendekati netral dan kandungan airnya 

tinggi, oleh karena itu susu sangat mudah mengalami 

kerusakan akibat pencemaran mikroba (Frank, 2001 dalam 

Handayani dan Maya, 2010). Kebutuhan susu sebagai 

sumber protein hewani cenderung mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun, disebabkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya penyediaan gizi yang baik semakin meningkat. 

Penyediaan susu yang berkualitas memiliki arti yang penting 

di Indonesia (Rombaut, 2005). 

Produksi susu sapi perah dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: bangsa dan individu, tingkat laktasi, 

pemerahan, umur, siklus birahi, periode kering, pakan, 

lingkungan serta penyakit. Produksi susu yang berkualitas 

baik bila menerapkan sistem sanitasi yaitu dengan 

menjalankan prosedur pemerahan yang benar. Menurut 

Sudono, Rosdiana dan Setiawan (2003) Pemerahan yang 

baik dilakukan dengan cara yang benar dan peralatan yang 

bersih. Tahapan-tahapan pemerahan harus dilakukan dengan 

baik agar sapi tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang 

dapat menurunkan produksinya.. 
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Mastitis merupakan penyakit yang masih banyak 

terjadi pada peternakan sapi perah. Mastitis merupakan 

peradangan pada ambing yang disebabkan oleh 

mikroorganisme dan mudah menular pada ternak sapi yang 

sehat. (Wahyuni dan Budiarso, 2010) Terdapat 2 macam 

mastitis yakni mastitis subklinis sebesar 97-99% dan mastitis 

klinis 2-3%. Beberapa kerugian yang diakibatkan oleh 

mastitis menurut Leitner (2008) antara lain penurunan 

produksi susu sekitar 10-25%, kematian anak karena tidak 

mendapatkan kolostrum dan meningkatnya biaya 

pengobatan. Mastitis ini terjadi akibat adanya luka pada 

puting ataupun jaringan ambing, sehingga terjadi 

kontaminasi mikroorganisme melalui puting yang luka 

tersebut. Staphylococcus aureus (S. aureus), Esherichia coli 

dan Streptococcus agalactiae (Str. Agalactiae) merupakan 

bakteri penyebab utama mastitis pada sapi perah yang 

menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar akibat 

penurunan produksi susu (Salasia, 2005). Abrar, Wibawan, 

Priosoeryanto, Soedarwanto dan Pasaribu (2012) 

Staphylococcus aureus, Strepcoccus agalactiae, Strepcoccus 

disgalactiae, Strepcoccus uberis, Strepcoccus 

zooepidemicus, Pseudomonas aeroginosa, Escherichia coli 

dan Enterbacter aerogenees bakteri penyebab mastitis. 

Menurut Sudono, Rosdiana dan Setiawan (2003) mastitis 

yang sering menyerang sapi perah ada 2 macam yaitu 

mastitis klinis dan subklinis. Mastitis klinis dapat dilihat 

secara langsung seperti susu yang abnormal terdapat lendir,  

penggumpalan pada susu, puting bengkak dan terasa panas. 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan cara teat 

dipping menggunakan antiseptik iodine. Teat dipping adalah 

pencelupan antiseptik pada puting untuk mencegah 
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peradangan pada ambing yang mengakibatkan mastitis. 

Antiseptik kimia yang sering digunakan dapat menimbulkan 

residu, maka dari itu diperlukan alternatif untuk pencegahan 

mastitis menggunakan bahan alami yang mengandung 

senyawa antibakteri. 

Malang raya merupakan salah satu kota penghasil 

apel manalagi di Indonesia. Masyarakat memanfaatkan buah 

apel dengan berbagai produk, misalnya kripik, sari buah, dan 

cuka apel. Dari hasil produksi yang banyak didapatkan pula 

limbah kulit apel yang sangat melimpah. Kulit apel manalagi 

mengandung zat antibakteri yang berguna untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba yaitu polifenol, 

flavonoid, saponin, pektin, dan yodium (Alberto, 2006 dalam 

Jannata, Achmad dan Tantin, 2014). 

Ekstraksi kulit apel Manalagi dilakukan dengan 

metode maserasi. Maserasi merupakan proses ekstraksi 

menggunakan pelarut pada temperatur ruangan dengan cara 

pengadukan dan perendaman, kemudian dilakukan 

penyaringan untuk memperoleh cairan (DEPKES RI, 2000). 

Menurut Susanti, Ardiana, Gumelar, dan Bening (2012) 

metanol merupakan pelarut yang sering digunakan dalam 

proses isolasi senyawa organik bahan alami. Metanol adalah 

salah satu pelarut yang bersifat polar. Pernyataan Koirewoa 

(2011) mengatakan bahwa flavonoid juga termasuk senyawa 

yang bersifat polar sehingga harus dilarutkan dengan pelarut 

yang bersifat polar. 

Berdasarkan uraian diatas, dimungkinkan 

penggunaan ekstrak kulit apel sebagai antimikroba terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus (S. aureus) dan Esherichia 

coli. Untuk membuktikan potensi anti mikroba ekstrak kulit 

apel terhadap bakteri Staphylococcus aureus (S. aureus) dan 
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Esherichia coli, maka perlu dilakukan penelitian daya 

hambat ekstrak kulit apel menggunakan pelarut metanol 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Esherichia coli penyebab mastitis pada sapi perah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah zat antibakteri yang terkandung dalam 

ekstrak kulit apel manalagi dengan pelarut metanol 

memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Esherichia coli 

penyebab mastitis pada sapi perah? 

2. Berapa konsentrasi terbaik ekstrak kulit apel dengan 

pelarut metanol dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia coli 

penyebab mastitis pada sapi perah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui daya hambat ekstrak kulit apel 

dengan pelarut metanol terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia coli 

penyebab mastitis pada sapi perah. 

2. Mengetahui konsentrasi terbaik yang mempengaruhi 

efektifitas bakteri ekstrak kulit apel dengan pelarut 

metanol dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Esherichia coli penyebab 

mastitis pada sapi perah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk : 

1. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang 

manfaat ekstrak kulit apel dengan pelarut metanol 
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dalam  menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Esherichia coli 

penyebab mastitis pada sapi perah.  

2. Memanfaatkan limbah dari perusahaan kripik apel. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penyakit umum pada sapi perah adalah mastitis. 

Mastitis adalah peradangan pada ambing yang disebabkan 

oleh bakteri, zat kimia, dan luka. Salah satu cara mencegah 

mastitis dengan cara teat dipping menggunakan zat kimia 

yang mengandung antiseptik yang mampu membunuh 

bakteri. 

Faktor yang mempengaruhi mastitits dilihat dari 

kondisi lingkungan dan kondisi ternaknya. Kondisi 

lingkungan dapat dilihat dari peralatan pemerahan, 

kebersihan kandang ternak, dan udara. Upaya untuk 

mencegah mastitis dengan cara meminimalisir penyebaran 

infeksi bakteri mastitis dan pembersihan kandang secara 

teratur. 

Pencegahan dapat dilakukan menggunakan zat 

antibakteri. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah 

kulit apel yang mengandung berbagai zat fitokimia yang 

dapat menghambat bakteri mastitis. Menurut Jannata, 

Achmad, Tanti (2014) Kandungan dalam kulit apel manalagi 

yang menjadi zat antibakteri adalah polifenol. Kulit apel 

mengandung beberapa fitokimia turunan polifenol, antara 

lain katekin, kuersetin, phloridzin, dan asam klorogenik. 

Melihat fungsi kulit apel sebagai antibakteri, maka dari itu 

perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan ekstra kulit 

apel sebagai zat antibakteri penghambat tumbuhnya bakteri 
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Staphylococcus aureus dan Esherichia coli pada sapi perah. 

Skema kerangka pikir pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah ekstrak kulit apel 

manalagi (Malus sylvestris Mill) menggunakan pelarut 

Mastitis 

Dapat disebabkan oleh 

bakteri Staphylococcus 

aureus dan  

Esherichia coli 

Pemanfaatan limbah 

kripik apel dan sari apel 

Kulit Apel 

Mastitis dapat dicegah dan diminimalisir. 

Mengganggu 

pembentukan dinding sel, 

bereaksi dengan 

membran sel  

Pertumbuhan Bakteri Terhambat 

Dapat dicegah 

menggunakan zat 

antibakteri alami  

Kulit apel manalagi 

mengandung zat 

antibakteri yang berguna 

untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba 

yaitu polifenol, flavonoid, 

saponin, pektin, dan 

yodium (Alberto, 2006 

dalam Jannata, Achmad 

dan Tantin, 2014) 

Produksi susu kualitas maupun kuantitas 

dan pendapatan peternak meningkat 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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metanol memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

penyebab mastitis pada sapi perah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Perah 

Sapi perah yang berkembang saat ini di Indonesia 

adalah sapi perah bangsa PFH yaitu persilangan antara sapi 

FH dan sapi lokal (Budi, 2006). Kemampuan sapi FH kurang 

baik di daerah tropis dikarenakan memerlukan kondisi suhu 

yang tinggi, namun seiring perkembangan sapi FH 

beradaptasi di Indonesia dengan persilangan dengan sapi 

lokal di Indonesia, yang biasa disebut Peranakan Friesian 

Holstein (PFH). PFH memiliki keunggulan dapat beradaptasi 

didaerah tropis. Kemampuan sapi FH kurang baik 

pertumbuhannya di daerah tropis dikarenakan memerlukan 

kondisi suhu yang tinggi, namun seiring perkembangan sapi 

FH beradaptasi di Indonesia dengan persilangan dengan sapi 

lokal di Indonesia, yang biasa di sebut Peranakan Friesian 

Holstein (PFH). PFH memiliki keunggulan dapat beradaptasi 

didaerah tropis dengan produksi susu 18 liter/hari (Lestari, 

2006). Sapi FH terkenal dengan produksi susunya yang 

tinggi yaitu 6350 kg/th, dengan persentase lemak susu 

sekitar 3-4%. Namun demikian sapi-sapi perah tersebut ada 

yang mampu berproduksi hingga mencapai 25.000 kg 

susu/tahun apabila bibit yang digunakan adalah bibit unggul 

dan diberi pakan yang sesuai dengan kebutuhannya serta 

lingkungan yang mendukung dan menerapkan budidaya 

dengan manajemen yang baik. 

 

2.2 Mastitis 

Mastitis adalah peradangan pada ambing yang 

bersifat akut, sub akut atau menahun dan terjadi pada semua 

jenis mamalia terutama pada sapi perah dan disebabkan oleh 
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berbagai jenis kuman atau mikroplasma. Mastitis subklinis 

tidak dapat dilihat secara kasat mata namun hanya dapat 

dilihat menggunakan alat bantu seperti CMT dan uji 

reduktase. Mastitis banyak menimbulkan kerugian karena 

terjadi penurunan produksi susu hingga mencapai 70% serta 

dapat meningkatkan biaya pengobatan dan perawatan. 

Mastitis hampir selalu dimulai dengan masuknya 

mikroorganisme ke dalam kelenjar susu melalui lubang 

puting .  

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mastitis 

diantaranya pemerahan yang dilakukan tanpa 

memperhatikan kebersihan ambing saat sebelum dan 

sesudah pemerahan, tangan pemerah yang tidak bersih, 

pakaian pemerah, dan juga lantai kandang yang kotor. 

Bakteri dapat mudah masuk kedalam kelenjar ambing 

melalui bagian luar ambing, peralatan perah dan pemerah. 

Hurley and Morin (2000) mastitis subklinis merupakan 

kejadian paling tinggi dari semua kasus mastitis karena 

penyakit 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, 

2001). 

Susu dari hasil pemerahan sapi yang terkena mastitis 

terdapat bakteri Staphylococcus aureus 31%, Strepcoccus 

disgalactiae 15%, Strepcoccus uberis 14%, Strepcoccus ssp, 

dan Escherichia coli 4.8% (Persson, Nyman, and Andersson, 

2011). Menurut Haghkhah, Ahmadi, Gheisari, dan Kadivar 

(2011) dalam 68 peternakan yang terletak disekitar Shiraz 
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ditemukan 14 spesies bakteri mastitis yaiutu Staphylococcus 

auereus (27.94%), Strepcoccus agalactiae (20,59%), 

Strepcoccus dysgalactiae (10,29%), Corynebacterium bovis 

(7,35%), Staphylococcus epidermidis (5,88%), Escherichia 

coli (4,41%), Bacillus lentus (4,41%), Micrococcus spp 

(4,41%), Enterococcus faecalis (4,41%), Bacillus cereus 

(2,94%), Corybacterium psudotuberculosis (2,94%), 

Lactobacillus spp (1,47%), Strepcoccus bovis (1,47%), 

Corynebacterium renale (1,47%). 

Mastitis dapat dicegah dengan cara teat dipping. 

Teat dipping merupakan pencelupan puting kedalam larutan 

antiseptik setelah selesei dilakukan pemerahan 

(Surjowardjojo, 2011). Tujuan teat dipping adalah untuk 

mencegah puting terkontaminasi oleh bakteri  yang mana 

bakteri tersebut masuk melalui lubang dan saluran pada 

ambing. Antiseptik berfungsi untuk menjaga agar susu tidak 

terkontaminasi oleh udara luar yang dapat menyebabkan 

mastitis dan penurunan kualitas susu. Pencelupan puting 

segera setelah dilakukan pemerahan dengan menggunakan 

antiseptik yang sesuai dapat mengurangi mastitis sebesar 

50% (Williamson and Payne, 1993). Bray and Schearer 

(1993) menyatakan bahwa teat dipping digunakan untuk 

membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

didalam puting, diantaranya bakteri penyebab mastitis yaitu 

Streptococcus dan staphylococcus. 

 

2.3. Bakteri Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus terdapat di berbagai 

lingkungan, udara, kotoran, air dan susu. Staphylococcus 

aureus adalah bakteri yang sering digunakan untuk uji dalam 

bahan kimia antibakteri dikarenakan merupakan bakteri yang 
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tahan lama terhadap bahan-bahan kimia. Bakteri ini relatif 

tahan terhadap panas 60°C serta tahan terhadap fenol 2% 

selama 15 menit, tahan terhadap kondisi lingkungan yang 

memiliki konsentrasi garam tinggi dan tahan dengan 

hydrogen peroksida 3% mati dalam waktu 3 menit (Dzen, 

Roekistiningsih, Santoso, Winarsih, Sumarno, Islam, 

Noorhaamdani, Murwani dan Santosaningsih, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Bakteri Staphylococcus aureus (Todar, 2008) 

 

Bakteri gram positif lebih memiliki kepekaan 

terhadap antibakteri dibandingkan dengan bakteri negatif, 

karena adanya perbedaan pada struktur dinding sel. Struktur 

dinding sel gram negatif relatif lebih kompleks, 3 lapisan 

yaitu lipoprotein, lipopolisakarida, dan lapisan dalam 

peptidoglikan. Struktur gram positif relatif lebih sederhana 

sehingga mempermudah bakteri masuk kedalam sel (Amalia, 

Wahdaningsih, dan Untari. 2014). Bakteri Staphylococcus 

aureus merupakan bakteri pathogen yang dapat 

menimbulkan beberapa penyakit pada manusia seperti 

infeksi kulit, keracunan, dan pneumonia (Salasia, Khusnan 

dan Sugiyono, 2009). 
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2.3.1 Klasifikasi Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan salah satu 

bakteri gram positif yang bersifat anaerob, tidak 

menghasilkan spora dan umumnya tumbuh berpasangan. 

Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37°C, tetapi 

membentuk pigmen paling baik tumbuh pada suhu kamar 

(20-25°C). Staphylococcus aureus berbentuk bulat seperti 

anggur dan tidak teratur (Kusuma,2009). 

1. Kingdom : Procaryota 

2. Divisio : Firmicutes 

3. Klas : Bacilli 

4. Ordo : Bacillales 

5. Famili : Staphylococcaceae 

6. Genus : Staphylococcus 

7. Spesies : Staphylococcus aureus 

 

2.4. Bakteri Escherichia coli 

 Escherichia coli adalah salah satu bakteri pathogen 

pencemar pada susu. Bakteri ini mampu tumbuh optimum 

37°C dan dapat tumbuh pada suhu 15°C - 45°C, tumbuh 

pada pH 7 (Feng, Weagant, and Grant, 2002). Bakteri ini 

termasuk bakteri gram negatif yang bergerak menggunakan 

flagella, berbentuk batang pendek, bentuk bulat, dan sampai 

berbentuk filamen panjang.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Bakteri Escherichia coli (Todar, 2008) 
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Bakteri Escherichia coli cukup mempunyai 

ketahanan terhadap senyawa antibakteri sehingga respon 

hambat bakteri Escherichia coli lemah (Eni, Setyo dan 

Rusdin, 2009). Bakteri ini termasuk golongan bakteri negatif 

yang berbentuk seperti kokus, filamen panjang dan batang 

pendek yang berukuran panjang 0,5-1,0 µm dan lebar 1,0-3,0 

µm. Bakteri ini bergerak menggunakan flagella yang bersifat 

fakultatif anaerob (Pelczar dan Chan, 2008). 

 

2.4.1 Klasifikasi Escherichia coli 

Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri gram 

negatif yang mempunyai sifat berbeda dengan gram negatif. 

Perbedaan respon tiap mikroorganisme terhadap 

antimikroba. Bakteri gram negatif secara alami lebih resisten 

terhadap antibakteri dibandingan dengan bakteri gram positif 

(Madigan, Martinko, and Parker, 2009). Menurut Tizard 

(2004) struktur sel Escherichia coli dikelilingi oleh membran 

sel  yang terdiri dari sitoplasme yang mengandung 

nukleoprotein. Membran sel bakteri tersebut ditutupi oleh 

dinding sel yang berlapis kapsul.  

1. Kingdom : Bacteria 

2. Divisio : Proteobacteria 

3. Klas : Gamma Proteobacteria 

4. Ordo : Enterobacteriales 

5. Famili : Enterobacteriaceae 

6. Genus : Escherichia 

7. Spesies : Escherichia coli  

 

2.5 Apel Manalagi 

Buah apel manalagi berwarna hijau muda 

kekuningan dengan aroma yang harum segar. Daging 
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buahnya berwarna putih, sedikit air dan teksturnya agak liat. 

Bentuk bijinya bulat pendek dan berwarna cokelat tua. 

Produksi buah rata-rata tiap pohonnya sekitar 75 kg per 

musim. Buah apel manalagi berbentuk bulat dengan ujung 

dan pangkal berlekuk dangkal, dengan diameter 4-7 cm dan 

berat 75-160 gram/buah (Subagyo, 2010). Apel Manalagi 

merupakan apel yang memiliki rasa yang manis berbeda 

dengan apel rome beauty dan anna yang memiliki rasa asam. 

Apel manalagi memiliki kandungan vitamin C yang rendah 

jika dibandingkan dengan apel rome beauty dan anna 

(Khurniati dan Estiasih, 2015).    

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://supplier-

sayuranbuah.blogspot.com/p/home.html 

 

Malang merupakan salah satu produksi buah apel 

Apel terbesar di Indonesia. Apel Malang biasa disebut 

dengan apel manalagi. Menurut BPS (2010) menyatakan 

bahwa jumlah tanaman buah apel mencapai 1.974.366 pohon 

dengan produksi 585,8 kuintal per tahun. Rata-rata produksi 

apel pada tahun 2010-2011 mengalami kenaikan dengan 

jumlah 58,68 ton menjadi 69,092 ton. Pada tahun 2011-2012  

mengalami penurunan dari rata-rata 69,092 ton menjadi 

32,886 ton. Hal ini dapat dipengaruhi oleh cuaca dan 

http://supplier-sayuranbuah.blogspot.com/p/home.html
http://supplier-sayuranbuah.blogspot.com/p/home.html
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lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan produksi 

apel. 

2.5.1 Taksonomi 

Tanaman apel termasuk dalam: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Klas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Malus 

Spesies : Malus sylvestris Mill. 

 

2.5.2 Kandungan Apel 

Kandungan gizi dalam apel beragam, dalam 100 

gram buah apel manalagi terkandung antara lain: Energi 

58,00 kal; karbohidrat 14,90 gram; kalsium 6,00 mgram; 

fosfor 10,00 mg; Besi 1,30 mg, serat 0,70 mg; Vitamin A 

24,00 rpe dan lainnya (Jannata, Achmad, Tantin, 2014). 

Buah apel terdiri dari 3 varietas yaitu Apel Manalagi, Apel 

Anna, dan Apel Romebeauty, ketiga apel tersebut memiliki 

kandungan seperti yang tercantum pada tabel 1 berikut : 

Tabel 1. Hasil Analisis Buah Apel Manalagi, Anna, dan  

                 Romebeauty Jenis Apel 
Analisis     Manalagi Romebeauty     Anna 

Total Asam (%)  0,31               0,36           0,39 

Gula reduksi (%)  7,11                  7,64      8,63 

Total Fenol (mg/g)      5,44         5,03 4,22 

VitaminC (mg/100g)   6,37  10,45  7,10 

Aktivitas antioksidan    5,62   9,81  5,01 

Sumber : (Perry, J.H. 1984 dan Anonymous 2010 dalam 

Aprilia dan Susanto, 2014). 



 

17 
 

2.5.2 Kandungan Kulit Apel 

Kulit apel manalagi mengandung zat antibakteri 

yang berguna untuk menghambat pertumbuhan mikroba 

yaitu polifenol, flavonoid, saponin, pektin, dan yodium 

(Alberto, 2006 dalam Jannata, Achmad dan Tantin, 2014). 

Kulit apel mengandung beberapa fitokimia, antara lain 

kuersetin, katekin, phloridzin, dan asam klorogenik 

(Khanizadeh, Li ding, Tsao, Rekika, Yang, Charles, 

Vigneault, and Rupasinghe, 2007). Wolfe dan Liu (2003) 

kulit apel mengandung senyawaan fenolik yang lebih besar 

dibandingkan dengan daging buah apel. Penelitiannya 

dilakukan terhadap empat jenis apel yaitu apel Rome Beauty, 

Idared, Cortland, dan Golden Delicious. Kandungan total 

fenolik dan flavonoidnya paling banyak terdapat dalam kulit 

apel, kemudian daging dan kulit, diikuti oleh daging. 

Kulit apel mengandung hampir 40% flavonol, 30% 

askorbat, 20% total senyawaan fenolik, 14% total 

glutathione, dan 11% L-sistein (Lata dan Tomala, 2007). 

Golding, McGlasson, Wyllie, and Leach (2001) 

mengklasifikasikan fenolik dalam kulit apel sebagai berikut: 

asam fenolat / asam klorogenat, flavonoid yaitu flavan 

(katekin), prosianidin, flavonol (quercetin glikosida), kalkon 

(floretin glikosida), dan antosianin (cianidin glikosida). 

 

2.5.3 Mekanisme kerja Antibakteri  

 Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri 

adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein 

ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membrane 

sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler 

(IndoBIC, 2005). Mekanisme kerja flavonoid sebagai 

antibakteri adalah membentuk senyawa kompleks dengan 
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protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak 

membrane sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa 

intraseluler (Cowan, 1999). Menurut Cushnie dan Lamb 

(2005), selain berperan dalam inhibisi pada sintesis DNA – 

RNA dengan interkalasi atau ikatan hidrogen dengan 

penumpukan basa asam nukleat, flavonoid juga berperan 

dalam menghambat metabolisme energi. Senyawa ini akan 

mengganggu metabolisme energi dengan cara yang mirip 

dengan menghambat sistem respirasi, karena dibutuhkan 

energi yang cukup untuk penyerapan aktif berbagai 

metabolit dan untuk biosintesis makromolekul. 

 Mekanisme kerja saponin sebagai antibaktei adalah 

menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan 

naiknya permeabilitas atau kebocoran sel dan 

mengakibatkan senyawa intraseluler akan keluar (Robinson, 

1995). Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri adalah 

menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan 

naiknya permeabilitas atau kebocoran sel dan 

mengakibatkan senyawa intraseluler akan keluar (Nuria et al. 

2009). Menurut Cavalieri et al. (2005), senyawa ini berdifusi 

melalui membran luar dan dinding sel yang rentan, lalu 

mengikat membran sitoplasma dan mengganggu dan 

mengurangi kestabilan itu. Hal ini menyebabkan sitoplasma 

bocor keluar dari sel yang mengakibatkan kematian sel. 

 Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah 

menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA 

topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk 

(Robinson, 1995). Keberadaan metabolit sekunder menjadi 

faktor penting melalui mekanismenya terhadap bakteri. 

Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah 

menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA 
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topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk 

(Nuria et al., 2009). Tannin memiliki aktifitas antibakteri 

yang berhubungan dengan kemampuannya untuk 

menginaktifkan adhesin sel mikroba juga menginaktifkan 

enzim, dan menggangu transport protein pada pada lapisan 

dalam sel (Cowan, 1999). Menurut Sari dan Sari (2011), 

tanin juga mempunyai target pada polipeptida dinding sel 

sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang 

sempurna. Hal ini menyebabkan sel bakteri menjadi lisis 

karena tekanan osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri 

akan mati. Selain itu, menurut Akiyama, Fujii, Yamasaki, 

Oono, dan . Iwatsuki (2001) kompleksasi dari ion besi 

dengan tanin dapat menjelaskan toksisitas tanin. 

Mikroorganisme yang tumbuh di bawah kondisi aerobik 

membutuhkan zat besi untuk berbagai fungsi, termasuk 

reduksi dari prekursor ribonukleotida DNA. Hal ini 

disebabkan oleh kapasitas pengikat besi yang kuat oleh 

tanin. 

 

1. Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa yang terkandung di 

dalam kulit apel yang memiliki peran dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri. Flavonoid memiliki sifat sama halnya 

dengan antibiotik menyebabkan kematian bakteri. Flavonoid 

dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan 

mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri atau 

virus. Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa 

metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan di dalam 

jaringan tanaman, termasuk dalam golongan senyawa fenolik 

dengan struktur kimia C6-C3-C6. Kulit apel mengandung 

senyawa flovanoid yang bersifat polar sehingga lebih mudah 
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menembus lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. 

Senyawa antibakteri tersebut akan mengakibatkan lisis 

akibat tekanan osmotik (Pintauli dan Hamada, 2008). 

Menurut Srimurtini (2006) bahwa flavonoid dapat berperan 

secara langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu 

fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri atau virus. 

 

2. Tanin 

 Tanin adalah senyawa polifenol yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri. Senyawa tanin mampu 

menghambat bakteri dengan cara mengkoagulasi 

protoplasma bakteri dan tanin memiliki peran sebagai 

antibakteri dengan cara mengikat protein sehingga 

pembentukan sel akan terhambat. Mekanisme penghambatan 

yaitu dengan cara dinding bakteri yang telah lisis akibat 

senyawa saponin dan flavonoid, sehingga tanin mudah 

masuk dan dapat mengkoagulasi protoplasma sel bakteri 

(Karlina, Muslimin, dan Guntur, 2008). Tanin merupakan 

golongan senyawa aktif tumbuhan yang bersifat fenol 

mempunyai rasa sepat dan mempunyai kemampuan 

menyamak kulit sehingga lebih dikenal sebagai zat samak 

(Simanjuntak, 2008). Nikham dan Basjir (2012) menyatakan 

bahwa senyawa tanin dapat dilarutkan dengan menggunakan 

pelarut yang mempunyai tingkat kepolaran yang sama. 

Kadar tanin yang diekstrak dengan metode maserasi 

memiliki hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

metode infusa yang menggunakan air. 

 

3. Saponin 

 Saponin merupakan senyawa yang memiliki tingkat 

toxin yang tinggi sehingga dapat mengganggu permeabilitas 
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sel dan dapat menyebabkan rusaknya dan keluarnya 

komponen didalam sel seperti protein dan asam nukleat 

(Agung, Nengah, Kerta dan Hapsari, 2013). Saponin dapat 

menekan pertumbuhan bakteri dengan menurunkan tegangan 

permukaan dinding sel. Akibat terjadinya penurunan 

tegangan pada dinding sel, senyawa lain mudah masuk untuk 

mengangggu metabolisme hingga dapat menyebabkan 

bakteri mati (Prawira, Sarwiyono dan Surjowardojo, 2014). 

Saponin juga mempunyai sifat bermacam-macam seperti 

terasa manis, ada yang pahit, dapat berbentuk buih, dapat 

menstabilkan emulsi, dapat menyebabkan hemolisis. 

Saponin dapat digunakan dalam industri pakaian, membuat 

obat-obatan tradisional dan untuk minuman beralkohol 

(Suparjo, 2010). 

 

2.6 Uji Daya Hambat Dengan Metode Sumuran 

Metode sumuran merupakan metode menggunakan 

cawan petri dengan media Nutrien Agar. Pada permukaan 

Nutrien Agar diberi lubang dengan cork borrer. Lubang yang 

terbentuk kemudian diisi dengan kultur cair penghambat 

bakteri dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu kamar. 

Terbentuknya zona hambat organisme dikarenakan adanya 

aktifitas antibiotik yang diuji dengan terbentuknya zona 

bening didekat lubang sumuran. Potensi adanya mikroba 

dapat diperoleh dengan mengukur zona hambat disekitar 

lubang sumuran (Rahayu, 2006). Kusmayati dan Agustin 

(2007) menyebutkan bahwa metode difusi sumuran adalah 

membuat lubang untuk tempat inokulasi bakteri pada media 

agar. Metode sumuran untuk mengetahui aktivitas ekstrak 

kulit apel manalagi yang ditandai terbentuknya zona bening 

disekitar sumuran. Zona bening merupakan respon dari 
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kandungan senyawa kimia yang dapat menekan dan 

menghambat bakteri (Poeloengan dan Andreani, 2013). 

Menurut Susanto, Sudrajat, dan Ruga (2012) menyatakan 

bahwa kategori zona hambat bakteri berdasarkan luas zona 

hambat adalah untuk ukuran luas 5≤ mm merupakan kategori 

lemah, ukuran luas 6-10 mm merupakan kategori sedang, 

ukuran luas 11-20 mm merupakan kategori kuat dan ukuran 

luas >20 mm merupakan kategori sangat kuat. 

 

2.7 Hasil Penelitian Pemanfaatan Kulit Apel 

Menurut Gabriel, Puguh, dan Tri (2016) penelitian 

dengan menggunakan dekok kulit apel manalagi dengan 

konsentrasi P1 (10%), P2 (20%), dan P3 (30%)  mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

Hasil uji daya hambat menggunakan dekok kulit apel dengan 

perlakuan P1 (10%), P2 (20%), dan P3 (30%) belum bisa 

menyamai perlakuan kontrol dengan iodips. Menurut 

Benarivo, Puguh, dan Tri  (2016) dilakukan penelitian 

dengan menggunakan dekok kulit apel manalagi dengan 

konsentrasi P1 (10%), P2 (20%), dan P3 (30%)  mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Hasil 

penelitian uji daya hambat menggunakan dekok kulit apel 

manalagi menunjukkan bahwa perlakuan P1 (10%), P2 

(20%), dan P3 (30%) belum bisa menyamai perlakuan 

kontrol iodips. Perbedaan metode dalam mengeluarkan 

kandungan kulit apel dapat mempengaruhi hasil dari zona 

hambat. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai  tanggal 11 - 25 

Mei 2016 di Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak (NMT) 

untuk pembuatan simplisia, Laboratorium Teknik Kimia 

Politeknik Negeri Malang untuk pembuatan ekstrak kulit 

apel manalagi dengan pelarut metanol dan Laboratorium 

Bakteriologi Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya dilakukan penanaman, 

pembiakan, pengujian daya hambat bakteri. 

 

3.2.   Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli hasil biakan dari Laboratorium bakteriologi 

jurusan Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas 

Pertanian, Universitas Brawijaya. 

b. Ekstrak kulit apel (Malus sylvestris Mill) 

menggunakan pelarut metanol 96%. Kulit apel 

diperoleh dari industri Kripik apel di Desa 

Bumiaji Kota Batu. 

 

3.3    Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Peralatan Penelitian 

 Alat yang digunakan untuk uji daya hambat bacteri 

adalah cawan petri, tabung reaksi, lampu spectrum/bunsen, 

autoklaf, incubator, labu erlenmeyer, gelas ukur, mikro 

pipet, pinset, jangkasorong, pengaduk, magnetic stirer, 

kertas label, tisu, plastic wrap, stik L glass, alumunium foil, 
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dan cork borer. Alat yang digunakan mengekstrak kulit apel 

adalah oven, grinder, timbangan analitik, erlenmeyer, gelas 

ukur, rotary evaporator, corong buchner, vacuum pump, 

shaker incubator, dan kertas saring. 

 

3.3.2 Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan untuk ekstrak kulit apel 

adalah serbuk kulit apel, media Nutrien  Agar, bakteri 

Staphylococcus aureus dan Echerichia coli, dan pelarut 

metanol. 

 

3.4    Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan penelitian 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan yang 

digunakan adalah ekstraksi dengan pelarut metanol 

konsentrasi 10%, 30%, 50% serta iodin 10% sebagai kontrol. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

P0 = menggunakan iodin 10% 

P1 = menggunakan ekstrak kulit apel 10% dengan pelarut 

metanol 

P2 = menggunakan ekstrak kulit apel 30% dengan pelarut 

metanol 

P3 = menggunakan ekstrak kulit apel 50% dengan pelarut 

methanol 

 

3.5    Tahapan Penelitian 

3.5.1 Pembuatan Simplisia Kulit Apel 

 Kulit apel sebanyak 2,5 kg dijemur selama 2 hari, 

kemudian dioven dengan suhu 50
o
C selama 24 jam. 

Dihasilkan kulit apel kering sebanyak 600 gr kemudian 
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dihaluskan menggunakan grinder sehingga menjadi serbuk 

(Simplisia). Serbuk kulit apel yang diperoleh digunakan 

sebagai sampel penelitian. 

 

3.5.2 Prosedur Ekstraksi Kulit Apel 

 Proses ekstraksi dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut (Manu, 2013): 

1. Serbuk kulit apel ditimbang sebanyak 100 gr 

2. Serbuk kulit apel dimasukkan kedalam Erlenmeyer 

ukuran 1 L 

3. Maserasi dilakukan dengan menggunakan pelarut 

sebanyak 500 mL, selanjutnya dilakukan 

homogenasi dengan alat shaker incubator dengan 

kecepatan 500 rpm dan didiamkan selama 24 jam. 

4. Larutan kulit apel disaring menggunakan vacum 

pump, sampai residu tidak menetes dan diperoleh 

filtrat. 

5. Filtrat diuapkan menggunakan Rotary evaporator 

sampai pelarut menguap seluruhnya, sehingga 

diperoleh ekstrak pekat kulit apel. 

6. Ekstrak pekat diencerkan menggunakan metanol 

menjadi beberapa konsentrasi sesuai perlakuan 

penelitian. 

Diagram alir prosedur ekstraksi dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

 

3.5.3 Pembuatan Konsentrasi Larutan Ekstrak Kulit 

Apel 

 Pembuatan konsentrasi ekstrak kulit apel dapat 

dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Manu, 2013): 
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Konsentrasi ekstrak :  x 100% 

 

Keterangan : 

e  : Volume ekstrak yang diambil dari hasil  ekstraksi 

(mL)  

a   : Volume aquades yang ditambahkan (mL) 

e + a : Volume total antara volumen ekstrak ditambah 

metanol. 

 

3.5.4 Pembuatan Media Nutrien Agar (NA) 

  Menurut Prawira, Sarwiyono dan Puguh (2014), 

pembuatan media NA ialah sebagai berikut: 

1. Ditimbang kurang lebih 2,8 gram agar. 

2. Dimasukkan kedalam erlenmayer dan ditutup dengan 

alumunium foil. 

3. Ditambahkan aquadest 500 ml, kemudian 

dihomogenkan. 

4. Disterilisasi di autoklaf dengan suhu 121
o
C tekanan 2 

atm selama 15 menit. 

5. Dituang di cawan petri dan dibiarkan hingga dingin 

dan membentuk gel. 

Diagram alir pembuatan media Nutrien Agar (NA) 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

3.5.5 Pembiakkan Bakteri 

 Pembiakan Bakteri Pembiakan pertumbuhan bakteri 

menurut Lisholihah (2014) dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 
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1. Bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia 

coli diinokulasikan ke media padat dengan 

menggunakan mikropipet sebanyak 100 μl. 

2. Media tersebut ditutup kembali dengan 

menggunakan wrapping. 

3. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang. 

Diagram alir pembiakkan bakteri dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

 

3.5.6 Uji Daya Hambat 

Uji daya hambat bakteri menurut (Darsono dan 

Artemisia, 2003) menggunakan metode sumuran  sebagai 

berikut: 

1. Bakteri aktif sebanyak 100 μℓ diambil 

menggunakan mikropipet, dimasukkan kedalam 

cawan petri yang telah dibuat media agar. 

2. Suspensi bakteri dihomogenkan dan diratakan 

menggunakan glass L hingga memadat. 

3. Didiamkan selama 4-5 menit. 

4. Media yang telah bercampur dengan bakteri 

dilubangi menggunakan cork borer dengan 

diameter lubang 5 mm.  

5. Ekstrak kulit apel dimasukkan ke lubang sumuran 

menggunakan micro pipet sebanyak 50 μl.  

6. Cawan petri dibungkus menggunakan plastik 

wrap lalu didiamkan pada suhu ruang selama 24 

jam.  

7. Zona bening yang terbentuk di sekitar lubang 

sumuran diamati dan diukur menggunakan jangka 

sorong sesuai dengan kategori zona hambat. 
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 Zona hambat ekstrak kulit apel yang terbentuk dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 2. Kategori Diameter Zona Hambat 

Diameter Kategori Hambat 

>20 mm Sangat Kuat 

10-20 mm Kuat 

5-10 mm Sedang 

0-5m Lemah 

Sumber: Debby, Fatimawati, Weny dan Wiyono (2010) 

 

3.6    Alur Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulit apel Manalagi Staphylococcus 

auerus dan 

Escherichia coli 

Pembiakan 

Bakteri 

Ekstrak kulit apel 

Manalagi 

Pembuatan Nutrien 

Agar (NA) 

Iodip 

(P0) 

P1 10% 

Inkubasi 24 jam dengan 

suhu 37°C 

P2 30% P3 50% 

Pengukuran Zona Hambat Bakteri dengan 

menggunakan jangka sorong 

Zona Hambat Bakteri 

Gambar 4. Alur Penelitian 
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3.7    Variabel Pengamatan 

3.7.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ekstrak kulit apel dengan pelarut metanol dengan 

berbagai konsentrasi yaitu 10%, 30%, 50% dan iodips 10%. 

 

3.7.2 Variabel Terikat 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

diameter zona hambat berupa daerah bening pada permukaan 

medium antara ektrak kulit apel dengan pelarut metanol 

dengan bakteri uji Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli dengan membandingkan besarnya diameter yang 

terbentuk terhadap konsentrasi yang ditentukan. 

 

3.8    Analisa Data Statistik 

 Rancangan Percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Data dianalisis 

menggunakan análisis sidik ragam (ANOVA), jika diperoleh 

data berbeda nyata maka dilanjutkan menggunakan Uji BNT 

(Beda Nyata Terkecil). 

 

3.9    Batasan Istilah  

1. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan 

untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme pada jaringan. 

2. Difusi sumuran adalah metode yang digunakan 

untuk mengetahui zona hambat pertumbuhan bakteri 

dengan cara membuat lubang pada media agar.  
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3. Dekok adalah salah satu metode ekstrak dengan cara 

memanaskan simplisia menggunakan air untuk 

menarik zat yang dibutuhkan. 

4. Ekstrak adalah bahan pekat yang diperoleh dengan 

memisahkan zat aktif dari simplisia nabati maupun 

hewani menggunakan pelarut yang sesuai. 

5. Iodiops adalah cairan yang digunakan untuk larutan 

teat dipping pencegah mastitis pada sapi perah. 

6. Maserasi adalah salah satu metode ekstrak dengan 

cara merendam simplisia dalam cairan penyari untuk 

menarik suatu zat yang dibutuhkan. 

7. Mastitis adalah suatu peradangan pada ambing yang 

bersifat klinisdan sub klinis yang terjadi pada semua 

jenis mamalia. 

8. Pelarut adalah bahan kimia organik yang melarutkan 

benda padat, cair atau gas yang menghasilkan 

sebuah larutan. 

9. Simplisia adalah bahan alami yang belum 

mengalami pengolahan apapun berupa bubuk atau 

serbuk halus. 

10. Uji daya hambat adalah uji untuk mengetahui 

konsentrasi hambat minimum bakteri dalam 

berkembang biak. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1.  Uji Daya Hambat Ekstrak Kulit Apel Terhadap 

Bakteri Staphylococcus aureus 

Penelitian menunjukkan bahwa dari uji daya hambat 

ekstrak kulit apel manalagi (Malus sylvestris Mill) 

menggunakan pelarut metanol dengan konsentrasi 10%, 

30%, dan 50% serta iodips 10% yang digunakan sebagai 

kontrol terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus ada pada tabel 3. Hasil analisis statistik daya hambat 

kulit apel terhadap bakteri Staphylococcus aureus terdapat 

Lampiran 6. 

Tabel 3. Rata-rata diameter zona hambat pada bakteri 

Staphylococcus aureu 

NO Perlakuan Rata-rata diameter 

zona hambat (mm) 

Kategori 

zona 

hambat 

1 P0 (iodip) 17,633 ±  Kuat 

2 P1 (10%) 6,942 ±   Sedang 

3 P2 (30%) 18,883 ±   Kuat 

4 P3 (50%) 31,117 ±   Sangat kuat 

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a-c) pada kolom 

diatas menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) 

 

 Perlakuan konsentrasi kulit apel menggunakan 

pelarut metanol memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus, sehingga hasil analisis dilanjutkan menggunakan uji 

jarak Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil yang diperoleh pada 
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P2 (30%) tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan P0 

(iodips), sedangkan hasil P1 (10%) dan P3 (50%) memiliki 

hasil berbeda sangat nyata dibandingkan dengan P2 (30%) 

dan P0 (iodips). Diameter zona hambat ekstrak kulit apel 

dengan konsentrasi P3 (50%)  menghasilkan zona hambat 

tertinggi dari ekstrak kulit apel dengan konsentrasi P1 (10%) 

dan P2 (30%) dalam menghambat bakteri Staphylococcus 

aureus. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak kulit apel 

manalagi dapat berperan sebagai antibakteri untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus.

  Hasil uji daya hambat tersebut diketahui bahwa 

ekstrak kulit apel dengan pelarut metanol pada konsentrasi 

P3 (50%) sudah dapat menghambat bakteri Staphylococcus 

aureus konsentrasi P3 (50%) sebesar 31,117 mm dan 

melebihi daya hambat dengan iodip. Konsentrasi P2 (30%) 

sebesar 18,883 mm kemampuannya setara tidak berbeda 

dengan iodips dalam menghambat bakteri Staphylococcus 

aureus. Namun demikian, hasil pada perlakuan P1 (10%) 

sebesar 6,942 mm belum bisa menyamai kemampuan iodips 

dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus. 

Diameter zona bening pada P3 (50%) termasuk dalam zona 

hambat sangat kuat, P2 (30%) dan P0 (iodips) termasuk 

kategori zona hambat sedang. Sedangkan kategori diameter 

zona hambat lemah pada perlakuan P1 (10%). Susanto, 

Sudrajat, dan Ruga (2012) menyatakan bahwa kategori zona 

hambat bakteri berdasarkan luas zona hambat adalah untuk 

ukuran luas 5≤ mmmerupakan kategori lemah, ukuran luas 

6-10 mm merupakan kategori sedang, ukuran luas 11-20 mm 

merupakan kategori kuat dan ukuran luas >20 mm 

merupakan kategori sangat kuat. Hasil diameter zona hambat 

ditunjukkan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Diameter zona hambat ekstrak kulit apel 

manalagi menggunakan pelarut metanol terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

 

Gambar 5 menunjukkan bahwa ekstrak kulit apel 

manalagi dengan pelarut metanol konsentrasi tertinggi 

menghasilkan diameter zona hambat yang paling tinggi. 

Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin tinggi 

juga zona hambat yang dihasilkan. Menurut Gabriel, 

Surjowardojo, dan Susilorini (2016) penelitian dengan 

menggunakan dekok kulit apel manalagi dengan konsentrasi 

P1 (10%), P2 (20%), dan P3 (30%)  mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Hasil uji daya 

hambat menggunakan dekok kulit apel dengan perlakuan P1 

(10%), P2 (20%), dan P3 (30%) belum bisa menyamai 

perlakuan kontrol dengan iodips. Hasil penelitian tersebut 

diperlukan cara untuk mengeluarkan kandungan zat 

flavonoid, tanin, dan saponin yang ada didalam kulit apel. 

Salah satu cara untuk mengeluarkan kandungan tersebut 

dengan cara ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu cara untuk 

memisahkan beberapa zat yang terdapat di suatu bahan 

seperti flavanoid, tanin, dan minyak atsiri menggunakan 
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bantuan pelarut (Amiarsi, 2006). Suneetha, Mruganka, 

Dayananda dan Ananda (2012) menyatakan bahwa 

penggunaan ekstrak menggunakan pelarut metanol, etanol, 

dan tanpa penambahan bahan kimia dapat menjadi 

antibakteri dengan zona hambat yang dihasilkan tergantung 

dari besarnya dosis yang diberikan.  

 

4.2.   Uji Daya Hambat Ekstrak Kulit Apel Terhadap 

Bakteri Escherichia coli  

Uji daya hambat bakteri penelitian ini menggunakan 

media Nutrient Agar (NA). Pemilihan Nutrient Agar sebagai 

media pertumbuhan bakteri karena Nutrien Agar merupakan 

media yang memiliki kandungan yang kompleks dan telah 

teruji klinis baik untuk pertumbuhan bakteri. Thomas (2011) 

menjelaskan bahwa media memiliki fungsi untuk menguji 

sifat-sifat fisiologi bakteri, sebagai tempat isolasi dan 

memperbanyak bakteri, dan menumbuhkan bakteri. Bakteri 

Escherichia coli ditanam pada media Nutrien Agar untuk 

mengetahui zona hambat akibat perlakuan dari ekstrak kulit 

apel manalagi. Cara pembuatan Nutrien Agar terdapat pada 

Lampiran 4. Zona hambat adalah area bening disekitar 

lubang sumuran. Zona hambat yang terbentuk pada daerah 

sumuran biasanya tidak akan terbentuk lingkaran sempurna 

dan tidak beraturan, sehingga untuk pengukuran terhadap 

luas area zona hambat perlu menggunakan jangka sorong 

(Junanto, Sutarno dan Supriyadi, 2008).  

Hasil dan analisis ragam pada uji daya hambat 

bakteri Escherichia coli dapat dilihat pada Lampiran 6. Pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak kulit 

apel manalagi berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap daya 

hambat bakteri Escherichia coli. Hasil pengamatan zona 



 

35 
 

bening bakteri Escherichia coli. Pada konsentrasi P1(10%) 

dan P2 (30%) belum dapat mengimbangi kekuatan daya 

hambat pertumbuhan bakteri jika dibandingkan dengan 

perlakuan P0 menggunakan iodip, sedangkan untuk 

konsentrasi P3 (50%) telah mampu melebihi kekuatan daya 

hambat yang dihasilkan oleh P0 (iodip). Hasil pengukuran 

rata-rata diameter zona hambat ekstrak kulit apel terhadap 

bakteri Escherichia colidijelaskan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata diameter zona hambat pada bakteri 

Esterichia coli 

No Perlakuan Rata-rata diameter Kategori 

             zona hambat (mm)  zona hambat

   

1 P0 (iodip)       20,147 ±              Sangat Kuat 

  2 P1 (10%)        5,775 ±                  Lemah 

  3 P2 (30%)       18,275 ±                   Kuat 

  4 P3 (50%)        28,175 ±                Sangat Kuat 

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

diatas menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa daya hambat ekstrak 

kulit apel manalagi terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli menunjukkan hasil yang berbeda sangat 

nyata (P0<0,01). Pada konsentrasi P3 (50%) merupakan 

konsentrasi paling tinggi dengan diameter zona hambat 

sebesar 28,175 mm, diikuti dengan P2 (30%) sebesar 18,274 

dan P1(10%) 5,775 mm. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak 

maka semakin tinggi diameter zona hambat yang dihasilkan. 

Hal ini sesuai dengan Rahmawati (2014) bahwa semakin 

tinggi konsentrasi yang diberikan maka semakin besar pula 
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diameter zona hambat yang terbentuk,karena semakin 

banyak komponen bioaktif yang terkandung didalam ekstrak. 

Diameter zona hambat P3 dinyatakan sangat kuat, P2 kuat 

dan P1 lemah. Perbandingan untuk hasil zona hambat 

ekstrak kulit apel Manalagi dari perlakuan P0, P1, P2, dan 

P3 terhadap bakteri Escherichia coli pada Gambar 4 berikut: 

 
Gambar 6. Zona hambat kulit apel Manalagi terhadap bakteri 

Escherichia coli 

 

 Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa zona 

hambat kulit apel terhadap bakteri Escherichia coli pada 

perlakuan P3 (50%) mampu melebihi zona hambat P0 

(iodip) sebagai kontrol, sedangkan perlakuan P1 (10%) dan 

P2 (30%) diameter zona hambat masih belum bisa 

mengalahkan P0 (iodip) sebagai kontrol. Menurut Benarivo, 

Surjowardojo, dan Susilorini (2016) dilakukan penelitian 

dengan menggunakan dekok kulit apel manalagi dengan 

konsentrasi P1 (10%), P2 (20%), dan P3 (30%)  mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Hasil 

penelitian uji daya hambat menggunakan dekok kulit apel 

manalagi menunjukkan bahwa perlakuan P1 (10%), P2 

(20%), dan P3 (30%) belum bisa menyamai perlakuan 
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kontrol iodips. Perbedaan metode dalam mengeluarkan 

kandungan kulit apel dapat mempengaruhi hasil dari zona 

hambat. Metode ekstraksi lebih baik jika dibandingkan 

dengan metode dekok. Setyaningsih, Desniar, dan Purnasari 

(2012) menjelaskan bahwa perbedaan zona bening yang 

dihasilkan dapat disebabkan karena beberapa faktor yang 

mempengaruhi seperti konsentrasi bahan yang digunakan, 

suhu, waktu, jumlah mikroba yang ditanam, dan bahan 

organik yang terlarut.Hal ini juga dijelaskan menurut 

Brooks, Janet, dan Stepen (2005) menyatakan bahwa luas 

zona hambat yang terbentuk dipengaruhi oleh besarnya zat 

aktif dalam larutan, semakin besar konsentrasi ekstrak maka 

jumlah zat aktif yang dikeluarkan akan semakin tinggi. 

Sebaliknya apabila konsentrasi ekstrak rendah maka 

kandungan zat aktif yang dikeluarkan sedikit, sehingga zona 

hambat yang terbentuk kecil. 

 

4.3    Zona Hambat Bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli  

Kulit apel Manalagi memiliki kandungan berupa 

bahan aktif yang berfungsi sebagai anti mikroba seperti 

flavonoid, saponin dan tanin yang memiliki keunggulan 

sebagai penghambat aktivitas bakteri. Mekanisme kerja 

antimikroba terhadap sel adalah merusak sel, mengganggu 

permeabilitas sel, menghambat kerja enzim, merubah 

molekul protein dan asam nukleat. Target utama zat anti 

bakteri adalah dinding sel. Dinding sel yang rusak 

memudahkan senyawa flavonoid, saponin, dan tanin mudah 

masuk untuk mengganggu integritas dinding sel bakteri. 

Aktivitas bakteri yang terhambat  menyebabkan 

terganggunya fungsi dinding sel sebagai pembentuk sel dan 
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pelindung sel dari penyebab lisis pada sel. Kemampuan 

flavonoid mampu menempel pada dinding sel dan 

mengganggu membran sel sehingga menjadi lisis. Flavonoid 

memberikan aktivitas antibakteri dengan jalan menghambat 

metabolisme energi yang dilakukan seperti antibiotik 

menghambat respirasi oksigen dan dapat menyebabkan 

kematian bakteri (Kurniawan, 2014). Yudistira (2013) 

menyatakan bahwa senyawa tanin bekerja dengan cara 

mengikat salah satu dari protein yang digunakan sebagai 

reseptor pada permukaan sebuah bakteri, sehingga terjadi 

penurunan dan penghambatan pembentukan dinding sel 

karena terhambatnya sintesa protein. Tanin dapat 

menghambat aktifitas enzim protease dan mengganggu 

permeabilitas pada dinding sel. Terganggunya permeabilitas 

pada dinding sel dapat menyebabkan terhambatnya 

pertumbuhan pada sel tersebut (Maliana, Khotimah, dan 

Diba, 2013). Saponin dapat menekan pertumbuhan dari 

bakteri dengan menurunkan tegangan permukaan dinding 

sel. Akibat terjadinya tegangan pada dinding sel, senyawa 

lain mudah masuk untuk mengangggu metabolisme hingga 

dapat menyebabkan bakteri mati (Prawira, dkk 2014). 

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa diameter 

zona hambat yang terbentuk pada bakteri Staphylococcus 

aureus lebih besar dibandingkan dengan bakteri Escherichia 

coli. Bakteri Staphylococcus aureus adalah bakteri gram 

positif sedangkan Escherichia coli merupakan bakteri gram 

negatif. Sensitifitas dari bakteri tersebut berbeda pada 

dinding selnya. Dinding sel bakteri gram positif lebih 

sederhana dibandingkan dengan bakteri gram negatif yang 

dinding selnya lebih kompleks. Hal tersebut sesuai dengan 

Amali (2014) bahwa bakteri gram positif memiliki kepekaan 
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antibakteri lebih baik dibandingkan dengan golongan bakteri 

gram negatif, hal ini disebabkan perbedaan pada struktur 

dinding sel. Struktur dinding sel pada bakteri gram positif 

lebih sederhana sehingga memudahkan senyawa antibakteri 

mudah masuk untuk mematikan sel tersebut. Struktur bakteri 

negatif lebih kompleks memiliki tiga lapisan yaitu lapisan 

luar yang berupa lipoprotein, lapisan tengah yang berupa 

lipopolisakarida dan lapisan dalam berupa peptidoglikan. 

Luas zona bening pada perlakuan yang sama 

menggunakan iodip 10% menghasilkan hasil yang berbeda. 

Diameter zona hambat pada bakteri Staphylococcus aureus 

lebih rendah dibandingkan dengan bakteri Escherichia coli. 

Luas zona bening bakteri Staphylococcus aureus sebesar 

17,633 mm dan Escherichia coli sebesar 20,147 mm. 

Menurut Dzen (2015) menyatakan bahwa faktor yang 

menyebabkan perbedaan luas zona bening adalah jenis 

bakteri. Bakteri gram positif lebih rentan terhadap bahan-

bahan kimia. Pada uji daya hambat menggunakan ekstrak 

kulit manalagi dengan perlakuan yang sama dihasilkan P3 

(50%) sebesar 31,117 mm terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus lebih tinggi zona hambatnya dibandingkan dengan 

bakteri Escherichia coli P3 (50%) sebesar 28,175 mm.hal ini 

dijelaskan oleh Madingan, Marko, and Parker (2012) bahwa 

bakteri Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif 

yang berbeda dengan gram positif. Perbedaan pada respon 

tiap mikroorganisme terhadap antimikrobanya, dimana 

umumnya bakteri gram positif lebih rentan dibandingkan 

dengan bakteri negatif yang lebih resisten 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Ekstrak kulit apel manalagi (Malus sylvestris Mill) 

menggunakan pelarut metanol memiliki daya hambat 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli penyebab mastitis pada sapi perah. 

2. Ekstrak kulit apel Manalagi dengan menggunakan pelarut 

metanol pada konsentrasi 50% memiliki kemampuan 

lebih tinggi dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Pada 

konsentrasi 10% dan 30% belum mampu menyamai 

iodips dalam menghambat bakteri Escherichia coli, 

sedangkan 30% sama dengan P0 (iodip) dalam 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus. 

 

5.2.   Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan untuk 

penggunaan ekstrak kulit apel Manalagi dengan pelarut 

metanol sebagai larutan teat dipping antiseptik alami dengan 

konsentrasi 50%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abrar, M., I.W. Wibawan, B.P. Priosoeryanto, M. 

Soedarwanto dan F.H. Pasaribu. 2012. Peranan 

Hemoglutinin Staphylococcus aureus dalam Proses 

Adhesi pada Sel Epitel Ambing Sapi Perah. Jurnal 

Kedokteran Hewan. Vol.7(1). 

 

Agung, G., Nengah, I., Kerta dan Hapsari. 2013. Daya 

Hambat Jus Apel Terhadap Pertumbuhan Bakteri. 

Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Udayana. 

Indonesia Medicus Veterinus. 2(2): 165-167. 

 

Akiyama, H., K. Fujii., O. Yamasaki., T. Oono., dan K. 

Iwatsuki. 2001. Antibacterial Action of Several 

Tannin against Staphylococcus aureus. Journal of 

Antimicrobial Chemotherapy. 48: 487 – 491. 

 

Alberto, M. R., Canavosio, M. A. R., & de Nadra, M. C. M. 

2006. “Antimicrobial effect of polyphenols from 

apple skins on human bacterial pathogens”. Elect. J. 

Biotech. Vol.9(3) 205-209. 

 

Amalia, S., S. Wahdaningsih., dan e. K. Untari. 2014. Uji 

aktivitas antibakteri fraksi n-heksan kulit buah naga 

merah terhadap bakteri Stahpylococcus aureus 

ATCC 25923. Trad. Med Journal 19 (2): 89-94. 

 

Amiarsi, D., Yulianingsih dan S.D. Sabari. 2006. Pengaruh 

Jenis Pembandingan Pelarut Terhadap Hasil 

Ekstraksi Minyak Atsiri Mawar. J. Hort 16 (4): 356-



 

44 
 

359.  

 

Anonymous. 2010. Apel Romebeauty. 

http://www.warintek.ristek.go.id/pertanian/ 

apelromebeauty.htm. Diakses 13 November 2016. 

 

Anri, A. 2008. Manual on Mastitis Control. The Project for 

Improvement of Countermeasures on the Productive 

Diseases on dairy Cattle in Indonesia. Jica Indonesia 

Office, Jakarta. 

 

Aprilia, D dan Wahono, H. S. 2014. Pembuatan Sari Apel 

Dengan Ekstraksi Metode Osmosis ( Kajian Varietas 

dan Lama Osmosis. Jurnal Pangan dan Argoindustri. 

Vol 2(1): 86-96. 

  

Benarivo, V., P. Surjowardojo dan T.E. Susilorini. 2016. 

Daya Hambat Dekok Kulit Apel Manalagi (Mallus 

sylvestris Mill) Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Escherichia coli dan Strepcoccus agalactiae 

Penyebab Mastitis Pada Sapi Perah. Jurnal Ternak 

Tropika.  Vol 7 (1): 11-21. 

 

BPS. 2010. Data Produksi Apel di Kota Malang Provinsi 

Jawa Timur. www.jatim.bps.go.id/ diakses pada 

tanggal 20 Agustus 2016. 

 

Bray, D. R. and Schearer, J. K. 1993. Milking Management 

II. Institute of food and Agricultural sciences, 

University of Florida. http://www.edis.ifas.ufl.edu. 

(Diakses 30 Maret 2016). 

http://www.warintek.ristek.go.id/pertanian/
http://www.jatim.bps.go.id/


 

45 
 

Cavalieri, S.J., I.D. Rankin., R.J. Harbeck., R.S. Sautter., 

Y.S. McCarter., S.E. Sharp., J.H. Ortez., dan C.A. 

Spiegel. 2005. Manual of Antimicrobial 

Susceptibility Testing. American Society for 

Microbiology, USA. 

 

Cowan, M.M. 1999. Plant Products as Antimicrobial Agents. 

Clinical Microbiology Reviews. 12: 564 – 582.  

 

Cushnie, T.P.T., dan A.J. Lamb. 2005. Antimicrobial 

Activity of Flavonoids. International Journal of 

Antimicrobial Agents. 26: 343 – 356. 

 

Darsono. F.I. dan Artemisia. 2003. Aktivitas Antimikroba 

Ekstrak Daun Jambu Biji dari Beberapa Kultivar 

Terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 . 

jurnal Hayati 9(1):49-51. 

 

Debby, A., Fatimawati, Weny dan Wiyono. 2010. Uji 

Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun, Mayana 

(Coleus atropurpureus L. Benth) Terhadap 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan 

Pseudomonas aeruginosa secara In Vitro. Program 

Studi  Farmasi. Fakultas MIPA UNSRAT. Manado. 

http://portalgaruda.org/dowload_article.php?article=

15354&va=1015. (Diakses pada tanggal 25 April 

2016). 

 

Departemen Kesehatan RI. 2000. Parameter Standar Umum 

Ekstrak Tumbuhan Obat. Direktorat Jenderal POM-

Depkes RI. Jakarta. 

http://portalgaruda.org/dowload_article.php?article=15354&va=1015
http://portalgaruda.org/dowload_article.php?article=15354&va=1015


 

46 
 

Dini, K. C., Surjowardjojo, dan E. Setyowati. 2013. Ekstrak 

daun kersen Sebagai Antibakteri Strepcoccus 

agalactiae penyebab mastitis subklinis pada sapi 

perah. Universitas Brawijaya Malang. 

 

Dzen, S.M, Roekistiningsih, S., Santoso,. Winarsih, S., 

Sumarno, A., Islam, S., Noorhamdani, S., Murwani 

dan Santosaningsih, D. 2015. Bakteriologi Medik. 

Bayu media Publishing. Malang. 

 

Eni, P., W.N.H Setyo dan R. Rusdin. 2009. Respon 

Hambatan Bakteri Gram Positif dan Negatif pada 

Ikan Nila Yang Diawetkan Dengan Ekstrak Jahe. 

Jurnal Kesehatan 2(1):61-67. 

 

Feng, P., S.D. Weagent and M.A. Grant. 2002. Enumeration 

of Escherichia coli and the coliform bacteria. 

In:Bacteriological Analytical Manual Online, 

Chapter4. 

 

Frank J.F. 2001. Milk and Dairy Products. Dalam Doyle 

M.P., Food Microbiology: Fundamentals and 

Frontiers. Edisi k-2. Washington DC: sam Press. 

 

Gabriel, R.B.S., P. Surjowardojo dan T.E. Susilorini. 2016. 

Daya Hambat Dekok Kulit Apel Manalagi (Mallus 

sylvestris Mill) Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Staphylococcus aureus dan Pseudumonas sp 

Penyebab Mastitis Pada Sapi Perah. Jurnal Ternak 

Tropika. Vol 16 (2): 40-48. 

 



 

47 
 

Golding, J., McGlasson W.B., Wyllie S.G., Leach D.N. 

2001. Fate of apple peel phenolics 

during cold storage. J Agric Food Chem 49(5): 

2283-2289. 

 

Hafidata, R.J. 2014. Daya Antibakteri Ekstrak Kulit Apel 

Manalagi (Mallus sylvestris mill). Terhadap 

Pertumbuhan Streptcoccus mutans. Jurnal Pustaka 

Kesehatan. 2(1) : 23-28.* 

 

Haghkhah, M. Ahmadi, M.R. Gheisari, H.R. and Kadivar, A. 

2011. Preliminary Bacterial Study on Subclinical 

Mastitis and Teat Condition in Dairy Herds Around 

Shiraz. Vol.35 (6) : 387-394. 

 

Handayani K.S. dan P. Maya. 2010. Kesehatan ambing dan 

higien pemerahan di peternakan sapi perah desa 

pasir buncir kecamatan caringin. Jurnal Penyuluhan 

Peternakan. Vol.5 (1). 

 

Hurley, W.L. dan D. E. Morin. 2000. Mastitis lesson A. 

Lactation Biology. ANSCI 308. http://classes 

aces.uiuc.edu/Ansci 308/. Diakses 25 April 2016. 

 

Indonesian Biotechnology Information Centre (IndoBIC). 

2005. Senyawa Antimikroba Dari Tanaman, 

http://indobic.or.Id/berita detail.php?id berita=124.  

 

Jannata, R.H., A.Gunadi, T. Ermawati. 2014. Daya 

Antibakteri Ekstrak Kulit Apel Manalagi. Terhadap 



 

48 
 

Pertumbuhan Streptcoccus mulans. E-jurnal Pustaka 

Kesehatan. 2(1):23-28. 

 

Junanto, T., Sutarno dan Supriyadi. 2008. Aktifitas 

Antimikroba Ekstrak Agsana (Pterocarpus indicus) 

Terhadap Bacillus subtilis dan Klebsiella 

pneumonia. Bioteknologi. 5(2):63-69. 

 

Karlina, Muslimin, dan Guntur. 2008. Aktivitas Antibakteri 

Ekstrak Herba Krokot terhadap Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli. Universitas Negeri 

Surabaya. (1): 87-93. 

 

Kasogi I., Sarwiyono, dan P. Surjowardojo. 2013. Ekstrak 

Metanol Daun Kersen (Muntingiacalabura) Sebagai 

Antimikroba Alami Terhadap Bakteri 

Staphylococcus aureus pada Sapi Perah di Daerah 

Ngantang, Malang. Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Khanizadeh, S., R. Tsao, D. Rekika, R. Yang and J. DeEll. 

2007. Phenolic composition and antioxidant activity 

of selected apple genotypes. Journal of Food, 

Agriculture and Environment 5: 61–66. 

http://khanizadeh.info/resume/resume 

 

Khurniati, M. I. dan T. Estiasih. 2015. Pengaruh Konsentrasi 

Natrium Benzoat dan kondisi Pasteurisasi (Suhu dan 

Waktu) Terhadap Karakteristik Minuman Sari Apel 

Berbagai Varietas : Kajian Pustaka. Jurnal Pangan 

dan Agroindustri. 3(2):525. 

 



 

49 
 

Koirewoa, Y.A, Fatimawali, dan I.W. Weny. 2011. Isolasi 

dan Identifikasi Senyawa flavonoid dalam daun 

Beluntas ( Pluchea indica L). Program Studi 

Farmasi FMIPA UNSRAT. 

 

Kurniawati, Hidayati,dan Nurul. 2012. Perbandingan Potensi 

Antibakteri Ekstrak Air dengan Ekstrak Etanol Daun 

Kelor (Moringa oleifera) terhadap Pertumbuhan 

Bakteri Pseudomonas aeruginosa NN-1-PKH secara 

In Vitro. http://pskh.ub.ac.id/wrp-

con/uploads/2012/10/0811313018-Siti 

Kurniawati.pdf. (Diakses pada 25April2016). 

 

Kusmayati dan Agustin. 2007. Uji Aktivitas Senyawa 

Antibakteri dari Mikroalga Porphirydium cruentum. 

Biodiversitas 8(1) : 48-53. 

 

Kusuma, S. 2009. Staphylococcus aureus. Fakultas Farmasi. 

Universitas Padjajaran. Bandung. 

 

Lata, B. Tomala, K. 2007. Apple peel as a contributor to 

whole fruit quantity of potentially 

healthful bioactive compound. Cultivar and year 

implication. J Agric Food Chem 55(26): 10795-

10802. 

 

Leitner G, Silanikove N, dan Merin U. 2008. Estimate of 

milk and curd yield loss of sheep and goats with 

intramammary infection and its relation to somatic 

cell count. Small Rumin Ress. 74:221-225. 

 

http://pskh.ub.ac.id/wrp-con/uploads/%202012/%2010/0811313018-Siti%20Kurniawati.pdf
http://pskh.ub.ac.id/wrp-con/uploads/%202012/%2010/0811313018-Siti%20Kurniawati.pdf
http://pskh.ub.ac.id/wrp-con/uploads/%202012/%2010/0811313018-Siti%20Kurniawati.pdf


 

50 
 

Lestari, D. 2006. Laktasi Pada Sapi Perah Sebagai Lanjutan 

Proses Reproduksi. Fakultas Peternakan Universitas 

Padjajaran. Jawa barat. 

 

Lisholiah. 2014. Pengaruh Teat Dipping Sari Daun Beluntas 

(Pluchea Indica Less) Terhadap Kualitas Susu 

Berdasarkan California Mastitis Test dan Uji 

Reduktase. Fakultas Peternakan. Universitas 

Brawijaya. Malang. 

 

Manu. 2013. Antimicrobial Activities of Moringaoleifera 

Lam Leaf Extracts. African Journal of 

Biotechnology 11(11): 2797-2802.  

 

Madigan, M. T., J. M. Martinko, and J. Parker. 2012. 

Biology of Microorganisms, 10 edition. Pearson 

Education. United States of America. P. 704-705, 

741-742. 

 

Maliana, Y. Khotimah, S.dan Diba, F.S. 2013. Aktivitas 

Antibakteri Kulit Garcinia mangostana Linn 

Terhadap Pertumbuhan Flavobacterium dan 

Enterobacteridar Coptotermes curvignathus 

Holmgren. Program Studi Biologi. Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Universitas Tanjungpura. Pontianak. Jurnal 

Protabiont vol 2(1):7-11. 

   

Moersidi, S. 2015. Daya Hambat Minimal Ekstrak Kulit 

Apel Manalagi Terhadap Pertumbuhan Candida 



 

51 
 

albican. Skripsi. Fakultas Kedokteran Gigi. 

Universitas Hasanuddin. Makassar. 

 

Nikham dan T. E. Basjir. 2012. Uji bahan baku antibakteri 

dari buah mahkota dewa (Phaleria Macrocarpa 

(Scheff) Boerl) hasil iradiasi gamma dan antibiotik 

dari bakteri pathogen. Prosiding Pertemuan Ilmiah 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bahan. ISSN 

1411-2213. 

 

Nuria, M.C., A. Faizatun., dan Sumantri. 2009. Uji 

Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jarak Pagar ( 

Jatropha cuircas L) terhadap Bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia 

coli ATCC 25922, dan Salmonella typhi ATCC 

1408. Jurnal Ilmu ilmu Pertanian. 5: 26 – 37.  

 

Pelczar, M. J., dan E.C.S, Chan. 2008. Dasar-dasar 

mikrobiologi Jilid ke-1. Penerbit Universitas 

Indonesia. Jakarta.  

 

Perry, J. H,. 1984. Chemical Enginering Handbook. 6th 

Edition. Mc Graw Hill, Inc. New York. 

 

Persson, Y., Nyman, A.K.J. and Andersson, U.G. 2011. 

Etiology and Antimicrobial Susceptibility of Udder 

Pathogens From Cases of Subclinical Mastitis in 

Diary Cows in Sweden. Acta Veterinaria 

Scandinavica. Swedan. 

 



 

52 
 

Poeloengan, M dan Pratiwi. 2010. Uji Aktivitas Antibakteri 

Ekstrak Kulit Buah Mangga (Garcinia mangostana 

Linn). Media Litbang Kesehatan. 20(2): 65-69. 

 

Prawira, M.Y., Sarwiyono dan P. Surdjowardjojo. 2014. 

Daya Hambat Dekok Daun Kersen (Muntingia 

Calabura L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Staphylococcus aureus Penyebab Penyakit Mastitis 

Pada Sapi Perah. Jurnal Peternakan. 11(2):20-30. 

 

Rahayu, T. 2006. Potensi Antibiotik Isolat Bakteri Rizosfer 

Terhadap Bakteri Escherichia coli Multiresisten. 

Jurusan Pendidikan Biologi. Universitas 

Muhammadiyah. Surakarta. Jurnal Penelitian Sains 

dan Teknologi Vol 7 (2): 81-91. 

 

Rahmawati. 2014. Interaksi Ekstrak Daun Lidah Buaya 

(Aloe vera L) dan Daun Sirih (Piper betle L) 

terhadap Daya Hambat Staphylococcus aureus 

Secara In Vitro. Jurnal EduBio Tropika. Vol 2 (1): 

121-186. 

 

Ramadhan A.E, dan Phaza H A. 2010. Pengaruh Konsentrasi 

Etanol, Suhu Dan Jumlah Stage Pada Ekstraksi 

Oleoresin Jahe (Zingiber Officinale Rosc) Secara 

Batch. Jurusan Teknik Kimia. Fakultas Teknik. 

Universitas Diponegoro. Semarang. 

 

Robinson, T., 1995, Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi, 

diterjemahkan oleh Kosasih, P., Edisi Keenam, 72, 

157, 198, ITB, Bandung. 



 

53 
 

 

Rombaut R., 2005. Dairy Microbiology and Starter Cultures. 

Laboratory of Food Technology and 

Engineering.Gent University. Belgium. 

 

Ruegg, P.L. 2001. Milk Secretion and QualityStandards. 

University of Wisconcins,Madison. USA. 

 

Salasia O.I.S., Wibowo H.M., Khusnan, 2005. Karakterisasi 

Fenotipe Isolat Staphylococcus aureus Dari Sampel 

Susu Sapi Perah Mastitis Subklinis. Bagian Patologi 

Klinik, Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Jurnal 

Sain Veteriner. Vol. 23 No. 2, Yogyakarta. 

 

Salasia, O.I.S., Khusnan dan Sugiyono. 2009. Distribusi gen 

Enteroktoksin Staphylococcus aureus dari susu segar 

dan pangan asal hewan. Fakultas Kedokteran 

Hewan, Universitas Gadjahmada Yogyakarta. Jurnal 

10 (3): 111-117. 

 

Sari, F.P., dan S. M. Sari. 2011. Ekstraksi Zat Aktif 

Antimikroba dari Tanaman Yodium (Jatropha 

multifida Linn) sebgai Bahan Baku Alternatif 

Antibiotik Alami. Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro, Semarang. 

 

Scadd, Bones and Chun. 2000. Laboratory Guide for 

Identification of Plant Pathogenic Bacteria. Third 

Edition. American Phythopathological Society Press: 

USA. 

 



 

54 
 

Setyaningsih, L., Desniar dan Purnamasari, E. 2012. 

Antimikroba dari Chaetoceros gracilis yang 

Dikultivasi Dengan Lama Penyimpanan Berbeda. 

Jurnal Aukatika. 3(2):180-189. 

 

Simanjuntak, M. 2008. Estraksi dan fraksimasi komponen 

ekstrak daun tumbuhan seduduk serta pengujian efek 

sediaan krim terhadap penyembuhan luka bakar. 

Fakultas Farmasi. Universitas Sumatera Utara. 

 

Srimurtini.2006.Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Salam 

(Syzygium polyanthum) Dengan Dosis 540 mg 

Terhadap Hitung Jumlah Koloni Kuman Salmonella 

typhimurium Pada Hepar Mencit Bab/c Yang 

Diinfeksi Salmonella typhimurium. 

http://eprints.undip.ac.id/20919/1/Sri_Murtini.pdf/ 

(Diakses pada 25April 2016). 

 

Subagyo, P dan Achmad, Z. 2010. Pemungutan Pektin dari 

Kulit dan Ampas Apel Secara Ekstraksi. Vol 10 (2) : 

47-51. 

 

Sudono A.A., F. R. Rosdiana, dan B.S. Setiawan 2003. 

Peternakan Sapi Perah Secara Intensif. Agromedia 

Pustaka. Jakarta. 

 

Suneetha, T. B., Mruganka,V., Dayanda, K. And Ananda. 

2012. Chemical Prophlaxis and Antibiodigram of 

Tabernaemontana Divaricata (L) Leaves Againts 

The Causative Organism of Bovine Mastitis Isolated 

From Clinical and Sub Clinical Samples. 



 

55 
 

International Journal of Pharma and Bio Sciences. 2 

(1):539-549.  

 

Surjowardjojo, P. 2011. Tingkat Kejadian Mastitis Dengan 

Whiteside Test Dan Produksi Susu Sapi Perah 

Friesien Holstein. Jurusan Produksi Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Malang : 46-55. 

 

Suparjo. 2010. Peran dan Pengaruh Saponin Terhadap 

Manusia dan Ternak. Laboratorium Makanan 

Ternak. Universitas Jambi. Jambi. 

 

Susanti, Ardiana, Gumelar, dan Bening. 2012. Polaritas 

Pelarut Sebagai Pertimbangan dalam Pemilihan 

Pelarut untuk Ekstraksi Minyak Bekatul dari 

Varietas Bekatul Ketan. Simposium Nasional RAPI 

XI FT UMS ISSN : 1412-9612. 

 

Susanto, D., Sudrajat dan R. Ruga. 2012. Studi Kandungan 

Bahan Aktif Tumbuhan Meranti Merah (Shorea 

leprosula Miq) Sebagai Sumber Senyawa 

Antibakteri. Mulawarman Scientifie. 11 (2): 181-

190. 

 

Thomas, M., Mardiah, Mustafah dan Abdi, S. 2011. Teknik 

Isolasi dan Kultur. Labolatorium Terpadu Program 

Magister Biomedik. Repository. Fakultas 

Kedokteran. Universitas Sumatera Utara. 

 

Tizard, I.R. 2004. Veterinary Immunology an Introduction. 7 

Ed. USA: Saunders. 



 

56 
 

 

Todar.K. (2008).‘Pseudomonas aeruginosa’ Todar’s online 

textbook of bacteriology. 

http://textbookofbacteriology.net/pseudomonas.html. 

 

Wahyuni, A.E.T.H., dan T.Y. Budiarso. 2010. Peluang 

Pembuatan Anti Adesi Escherichia coli dan 

Enterobacter sakazaaki Isolat Indonesia Sebagai 

Pencegahan Mastitis Subklinis Pada Sapi Perah. 

Lembaga Penelitiann dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 

 

Williamson, G and W.J.A. Payne 1993. Pengantar 

Peternakan daerah Tropis. Diterjemahkan oleh 

Gandono,B. Gadjah Mada University Press. 

Yogyakarta. 

 

Wijayanti , P. 2012. Analisa kadar flavonoid dalam ekstrak 

mahkota dewa menggunakan Sprektofotometer. 

Fakultas Teknik. Universitas Dipenogoro Semarang. 

 

Wolfe K, Wu X, Liu RH. Antioxidant activity of apple peel. 

2003. J Agri Food Chem; 

51(3): 609-14 

 

Yudistira, F.A., Murwarni, S dan Trisunuwati, P. 2013. 

Potensi Antimikroba Ekstrak Air Daun Kelor 

(Moringa oliefera) Terhadap Salmonella entertidis 

(SP-1-PKH) Secara In Vitro. Program Kedokteran 

Hewan. Universitas Brawijaya. Malang. 

 

http://textbookofbacteriology.net/pseudomonas.html


 

57 
 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Ekstraksi Kulit Apel 

Menggunakan Metode Maserasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya Hambat Bakteri 

Ekstrak Kulit Apel 

Serbuk kulit apel 100 gram 

Disaring menggunakan vacum pump sampai 

diperoleh filtrat 

Maserasi menggunakan Metanol 500 ml 

Homogenasi dengan shaker incubator dengan 

kecepatan 500 rpm selama 24 jam 

Serbuk dimasukkan kedalam erlenmayer 1 L 

Filtrat diuapkan menggunakan rotary evaporator 

Ekstrak pekat diencerkan menjadi beberapa 

konsentrasi 
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Lampiran 1. Lanjutan 

 

 

 

 

 

     Ekstrak Kulit Apel         Pelarut Metanol       

 

 

 

 

Ekstrak Kulit Apel 10%,30%,50% 
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Lampiran 2. Pembuatan Nutrien Agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Nutrien Agar   Nutrien Agar 

              

 

Media Nutrien Agar (NA) 

Ditimbang 5 gram 

Dilarutkan dengan aquades di Erlenmayer 500ml 

Disterilisasi di autoklaf dengan suhu 121
o
C tekanan 

2 atm selama 15 menit 

Didiamkan hingga dingin 



 

60 
 

Lampiran 3. Prosedur pembiakan bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia 

coli 

Diinokulasikan ke media padat Nutrien Agar 

dengan menggunakan mikro pipet sebanyak 

100 μl 

Diinkubasi selama 24 jam pada suhu37°C 
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Lampiran 4. Prosedur penentuan diameter zona hambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

Didiamkan selama 4-5 menit 

Diinkubasi dengan suhu 37°C selama 24 jam 

Ekstrak kulit apel dimasukkan kelubang sumuran 

menggunakan micro pipet sebanyak 50 μl 

Media yang telah bercampur dengan bakteri 

dilubangi menggunakan cork borer dengan 

diameter lubang 5 mm 

Bakteri aktif sebanyak 100 μℓ diambil 

menggunakan mikropipet dihomogenkan dan 

diratakan menggunakan glass L 

Cawan petri dibungkus menggunakan plastic wrap 

Diamati zona bening dengan menggunakan jangka sorong 
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Lampiran 5. Pengukuran diameter zona hambat 

aktivitas antibakteri ekstrak kulit apel    

Manalagi menggunakan pelarut metanol. 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan diameter zona hambat menurut Zahara, dkk, 

(2013), adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

A1 = Diameter vertikal bakteri ditumbuhkan pada media 

B1 = Diameter horizontal bakteri ditumbuhkan pada 

media 

H = Lubang sumuran (5 mm) 

 

 

A1 

B1 

B1 

A1 
H 
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Lampiran 6. Perhitungan statistik daya hambat ekstrak 

kulit apel terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli penyebab mastitis. 

a. Tabel. Rata-rata zona bening pada bakteri 

Staphylococcus aureus 

  

FK     =
rt x 

2

1 11













 
 

a

i

r

k

b

j

Yij

 

  =      (447,45)
2
 

             4 x 6 

  = 8342,146 
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Lampiran 6. Lanjutan 

JKtotal  =  
 


a

i

r

k

b

j

Yij
1 1

2

1

FK  

= (19,05
2
+6,35

2
+19,40

2
+ ….. + 7,80

 2
+ 

17,85
2
+32,05

2
) – 8342,146 

= 1778,68 

JKPerlakuan =   FK 

=   (17,63
2 
+6,94

2
 + 18,883

2
+ 31,16667

2
)   -  

    6 

 = 1761,544 

JKgalat  = JKtotal- JKperlakuan 

 = 1778,68- 1761,544 

  = 17,13 

Tabel . Analisis ragam pada bakteri Staphylococcus aureus 

 

 

 

Keterangan : **Daya hambat ekstrak kulit apel manalagi 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

diameter zona hambat bakteri 

Staphylococcus aureus 

Uji Duncan  

Standart Error (SE) = =  

         = 0,3778 

brr

2

1111



























r

k

b

j

a

i

b

j

YijkYijk

8342,146 
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Lampiran 6. Lanjutan 

JNT1% = JND1% x SE 

Pernotasian 

Perlakuan Rata-rata zona hambat Notasi 

P1 6,942 A 

P0 17,633 B 

P2 18,833 B 

P3 31,166 C 

b. Tabel . Rata-rata zona bening pada bakteri 

Escherichia coli 

 

 

 

Selingan 2 3 4 5 

JND 1% 4,02 4,02 4,31 4,39 

JNT 1% 1,52 1,59 1,63 1,66 
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Lampiran 6. Lanjutan 

FK     =
rt x 

2

1 11













 
 

a

i

r

k

b

j

Yij

 

  =      (434,24)
2
 

             4 x 6 

  = 7856,668 

 

JKtotal  =  
 


a

i

r

k

b

j

Yij
1 1

2

1

FK  

= (21,15
2
+5,90

2
+17,10

2
+ ….. + 5,90

 2
+ 

18,15
2
+28,50

2
) – 7856,668 

= 1559,45 

 

JKPerlakuan =   FK 

=   (20,1475
2
+5,775

2
 + 18,275

2
+ 28,175

2
)   - 7856,668 

    6 

 = 1545,804 
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Lampiran 6. Lanjutan 

JKgalat  = JKtotal- JKperlakuan 

 = 7856,668- 1545,804 

  = 13,65 

Tabel. Analisis ragam pada bakteri Escherichia coli  

 
Keterangan : **Daya hambat ekstrak kulit apel manalagi 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

diameter zona hambat bakteri Escherichia 

coli 

Uji Duncan  

Standart Error (SE) =  

          =  

         = 0,33724 

JNT1% = JND1% x SE 

  Selingan 2 3 4 5 

JND 1% 4,02 4,2 4,31 4,39 

JNT 1% 1,35 1,41 1,45 1,48 

 

Perlakuan Rata-rata zona hambat Notasi 

P1 5,775 A 

P2 18,275 B 

P0 20,147 C 

P3 28,175 D 
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Lampiran 7. Dokumen Penelitian 

a. Zona Hambat Bakteri Escherichia coli 

P0                                                      P1   

 

 

 

 

        

               P2                                                       P3 
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Lampiran 7. Lanjutan 

b. Zona Hambat Bakteri Staphylococcus aureus 

P0     P1 

 

 

 

 

 

             P2           P3 
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Lampiran 7. Lanjutan 

c. Alat 

 

 

 

Mikro Pipet             Plastik wrap 

 

 

 

 

 

Glass L          Bunsen 

 

 

 

 

Cork borer          Cawan Petri 
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Lampiran 7. Lanjutan 

d. Bahan 

 

 

 

 

 

Ekstrak kulit apel         Methanol 

 

 

 

 

 

 Iodip              Kulit Apel 
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