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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to find the resistibility 

of Manalagi apple peel extract, using etanol, to the growth of 

was to determine the antibacterial activity of Manalagi apple 

peel (Malus sylvestris Mill) extract in various solvent using 

ethanol concentration against the growth of Streptococcus 

agalactiae and Escherichia coli bacteria that causing mastitis. 

The method of this research was sumuran method with 4 

treatments and 6 replicates. The treatments consist of P1 

(10%), P2 (20%), P3 (50%) concentrations and P0 (10%) 

iodips as the control. The result of the inhibition zone of 

Manalagi apple peel extract using etanol in preventing the 

growth of Streptococcus agalactiae and Escherichia coli 

bacteria are different (P<0,01). In P2 (30%) concentration, the 

extract resistibility to the growth of Streptococcus agalactiae 

bacteria was equivalent to P0 (iodips) and in P3 (50%) 

concentration, the extract resistibility to Escherichia coli 

bacteria is greater than P0 (iodips). Manalagi apple peel 

extract using etanol can be used as a natural antiseptic solution 

for teat dipping on dairy cows. The recommendation from the 

research was using extract Manalagi apple peel with etanol 

solvent concentration of 30% as a solution of teat dipping. 
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RINGKASAN 

 

 Ekstrak kulit apel Manalagi (Malus sylvestris Mill) 

mengandung senyawa phenol. Penggunaan ekstrak kulit apel 

dalam larutan dipping dimungkinkan dapat mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Escherichia coli penyebab mastitis. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui daya 

antibakteri ekstrak kulit apel Manalagi (Malus sylvestris Mill) 

dalam berbagai konsentrasi dengan menggunakan pelarut 

etanol terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae 

dan Esherichia coli dan mendapatkan konsentrasi terbaik dari 

ekstrak kulit apel Manalagi (Malus sylvestris Mill). 

 Materi penelitian adalah bakteri Streptococcus 

agalactiae dan Escherichia coli yang diperoleh dari stok 

biakan  Laboratorium Bakteriologi Jurusan Hama dan 

Penyakit Tumbuhan (HPT) Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya, proses ekstraksi kulit apel dilakukan di 

Laboratorium Kimia Politeknik Negeri Malang. Pengujian 

daya hambat menggunakan metode sumuran dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan 

dan 6 ulangan. Adapun perlakuan yang digunakan adalah 

larutan iodips (P0) sebagai kontrol dan ekstrak kulit apel 

dengan konsentrasi 10% (P1), 30% (P2), 50% (P3). Variabel 
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yang diukur adalah zona hambat pertumbuhan bakteri, 

selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam 

dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit 

apel dengan pelarut etanol dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus agalactiae dan Escherichia coli. 

Diameter zona bening pada konsentrasi 10% (P1) belum 

mampu mengimbangi iodips (P0), untuk menekan 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae, namun 

konsentrasi 30% (P2) dan 50% (P3) sudah mampu 

mengimbangi kekuatan daya hambat iodine, hal yang sama 

pada bakteri Escherichia coli diameter zona bening pada 

konsentrasi 10% (P1), belum dapat mengimbangi kekuatan 

daya hambat iodine (P0), sedangkan 30% (P2) dan 50% (P3) 

sudah mampu mengimbangi kekuatan daya hambat iodine. 

 Kesimpulan dari penelitian ini yakni ekstrak kulit apel 

dengan konsentrasi 30% dan 50% memiliki kemampuan lebih 

tinggi dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

agalactiae dan Escherichia coli dibandingkan konsentrasi 

10% yang masih dibawah iodips. Disarankan ekstrak kulit apel 

Manalagi (Malus sylvestris Mill) menggunakan pelarut etanol 

dengan konsentrasi 30% sebagai bahan teat dipping pada sapi 

perah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tanaman apel merupakan salah satu jenis tanaman 

buah yang banyak dan mudah tumbuh di daerah tropis, 

termasuk di daerah Batu (Malang), produksi apel di kota Batu 

merupakan terbesar di Jawa Timur. Badan Pusat Statistik Kota 

Batu (2015), menyatakan bahwa pada tahun 2014 populasi 

tanaman apel di kota Batu sebanyak 2,1 juta pohon mampu 

menghasilkan buah apel sebanyak 708,43 ton, termasuk 

didalamnya terdapat varietas apel Manalagi (Malus sylvestris 

Mill.). Di Batu, pengolahan apel menjadi kripik apel 

menghasilkan limbah sebesar 2 ton per hari berupa kulit apel 

dan bonggolnya. Namun, pemanfaatan limbah kulit tersebut 

masih terbatas dengan mengolahnya kembali menjadi cuka 

apel, atau diambil oleh peternak di sekitar untuk makanan 

ternak da nada juga yang dibuang begitu saja (Eni an Asha, 

2013). 

 Kulit apel Manalagi mengandung banyak zat aktif 

yang dapat berfungsi sebagai antibakteri alami. Menurut 

Khanizadeh, Li Ding, Tsao, Rekika, Yang, Charles, Vigneault, 

dan Rupasinghe (2007), kulit apel mengandung beberapa 

fitokimia, yaitu kuersetin, katekin, phloridzin, dan asam 

klorogenik yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme penyebab mastitis. Maniyan, Reshma dan 

Anu (2015) menyatakan bahwa kulit apel mengandung tannin 

yang tinggi sekitar 42,46 µg/mL dalam 1 g kulit apel yang 

diekstrak menggunakan pelarut metamol. 

 Mastitis merupakan peradangan pada ambing yang 

disebabkan oleh mikroorganisme yang bersifat pathogen. 
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Mastitis memiliki dampak yang merugikan bagi peternak 

akibat dari mahalnya pengobatan untuk perawatan, masa 

laktasi yang lebih pendek, menurunnya produksi susu dan 

bahkan susu tidak dapat dikonsumsi. Lebih lanjut, Rahayu 

(2009) menyatakan bahwa sapi perah yang terkena mastitis 

menyebabkan penurunan produksi susu hingga 15%. 

 Mastitis merupakan penyakit utama pada industri 

peternakan sapi perah yang sampai saat ini belum bisa 

terselesaikan. Hurley and Morin (2000), menyatakan bahwa 

mastitis subklinis merupakan kejadian paling tinggi dari semua 

kasus mastitis karena penyakit ini tidak menunjukkan gejala 

klinis yang jelas sehingga peternak sulit untuk melakukan 

diagnosa. Mastitis subklinis dibagi menjadi empat tingkatan 

sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi pada kwartir 

ambing yaitu trace mastitis subklinis, mastitis subklinis 

tingkat 1, mastitis subklinis tingkat 2 dan mastitis subklinis 

tingkat 3 (Ruegg, 2002). 

 Kejadian mastitis subklinis disebabkan oleh bakteri 

Staphylococcus aureus, Esherichia coli, Streptococcus uberis, 

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, 

Coliform dan lain-lain. Supar dan Tati (2008), menambahkan 

jenis bakteri yang dapat menyebabkan mastitis subklinis 

adalah Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis mendominasi (91,5%), sedangkan 

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Coliform 

dan lain-lain minoritas (8,5%). Bakteri tersebut perlu dicegah 

untuk meminimalisir kejadian mastitis subklinis. Mastitis 

subklinis dapat dicegah dengan pemberian antiseptik secara 

berlanjut yakni dengan pemberian antiseptik setelah 

pemerahan pagi dan sore hari. Antiseptik dapat diperoleh dari 

berbagai jenis bahan dan larutan, seperti kulit apel Manalagi 
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(Malus sylvestris Mill) yang memiliki kandungan zat 

antibakteri.  

 Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Vasco (2015) dan Angel (2015) konsentrasi dekok dan jus 

kulit apel manalagi dengan konsentrasi 10%, 20% dan 30% 

belum dapat mengimbangi iodine dalam menghambat bakteri 

Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, dan 

Esherichia coli penyebab mastitis, untuk itu perlu dilakukan 

studi tentang pengaruh ekstrak kulit apel Manalagi (Malus 

sylvestris Mill) dengan pelarut etanol terhadap bakteri  

Streptococcus agalactiae dan Esherichia coli penyebab 

mastitis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

daya antibakteri ekstrak kulit apel Manalagi (Malus sylvestris 

Mill) dengan menggunakan pelarut etanol terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae dan Esherichia 

coli dalam berbagai konsentrasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui daya antibakteri ekstrak kulit apel 

Manalagi (Malus sylvestris Mill) dalam berbagai 

konsentrasi dengan menggunakan pelarut etanol  terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Esherichia coli . 

2. Mendapatkan konsentrasi terbaik dari ekstrak kulit apel 

Manalagi (Malus sylvestris Mill) dengan menggunakan 

pelarut etanol terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae dan Esherichia coli.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memanfaatkan limbah dari industri pengolahan apel 

Manalagi (Malus sylvestris Mill)  

2. Bahan informasi bagi peternak tentang manfaat 

ekstrak kulit apel Manalagi (Malus sylvestris Mill) 

sebagai alternatif larutan teat dipping pencegah 

mastitis. 

 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 Mastitis terjadi akibat adanya peradangan ambing 

yang disebabkan oleh bakteri, zat kimia, luka teknis ataupun 

luka mekanis. Mastitis disebabkan oleh bakteri Staphylococcus 

aureus, Esherichia coli, Streptococcus uberis, Streptococcus 

dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Coliform dan lain-lain 

yang dapat menyebabkan penurunan produksi susu. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Subronto (2003), kualitas 

susu dipengaruhi oleh adanya peradangan pada ambing. Lebih 

lanjut, Rahayu (2009), sapi perah yang terkena mastitis 

menyebabkan penurunan produksi susu hingga 15%. Fungsi 

teat dipping adalah untuk mencegah kejadian mastitis pada 

sapi perah. Bahan kimia yang digunakan untuk teat dipping 

adalah bahan yang memiliki zat antibakteri seperti kulit apel 

Manalagi (Malus sylvestris Mill) yang memiliki kandungan zat 

antibakteri. Menurut Charde, Ahmed dan Chakole (2011) kulit 

apel Manalagi (Malus sylvestris Mill) mengandung beberapa 

fitokimia, antara lain kuersetin, katekin, phloridzin, dan asam 

klorogenik yang berperan sebagai antibakteri.  

 Flavonoid akan menghambat respirasi oksigen yang 

kemudian bakteri tersebut akan kehilangan permeabilitas 
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dinding sel, mikrosom dan lisosom sebagai interaksi antara 

flavonoid dengan DNA bakteri (Naggapan, Ramasany, Wahid, 

Segaran dan Vairappan, 2011). Lebih lanjut, Yudha, Muslimin 

dan Guntur (2013) menjelaskan bahwa senyawa tanin pada 

kulit apel yang memiliki mekanisme kerja dengan cara dinding 

sel bakteri yang telah lisis akibat senyawa flavonoid sehingga 

menyebabkan senyawa tanin dapat dengan mudah masuk 

kedalam sel bakteri dan mengkoagulase protoplasma sel 

bakteri.  

 Melihat manfaat kulit apel Manalagi sebagai 

antibakteri, maka peneliti ingin mengetahui daya antibakteri 

dan konsentrasi terendah ekstrak kulit apel Manalagi dengan 

menggunakan pelarut etanol  dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus agalactiae dan Escherichia coli 

penyebab mastitis. Hasil penelitian ini diharapkan ekstrak kulit 

apel Manalagi dapat digunakan sebagai alternatif larutan teat 

dipping pencegah mastitis. Berikut gambar kerangka pikir 

penelitian seperti disajikan pada Gambar 1. 
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Kulit apel Manalagi (Malus 

sylvestris Mill) 

Ekstrak kulit apel Manalagi dengan 

pelarut etanol  

Mengandung fitokimia 

yaitu kuersetin, katekin, 

phloridzin, dan asam 

klorogenik (Khanizade dkk., 

2007) dan senyawa tanin 

(Maniyan dkk., 2015) yang 

bersifat antibakteri. 

Pemanfaatan sebagai 

antibakteri alami 

 Jus kulit apel 

Manalagi dengan konsentrasi 

10%, 20%, dan 30% belum 

dapat mengimbangi iodips. 

(Angel, 2015) 

 Dekok kulit apel 

Manalagi dengan konsentrasi 

10%, 20%, dan 30% belum 

dapat mengimbangi iodips. 

(Vasco, 2015) 

Ekstrak kulit apel Manalagi (Malus sylvestris Mill) 

mengandung zat antibakteri 

(Charde, Ahmed dan Chakole 2011) 

 

Mastitis  

Penurunan 

produksi susu 

(Rahayu, 2009) 

 Bakteri penyebab 

mastitis Streptococcus 

agalactiae (91,5%) dan 

Escherichia coli (8,5%)  

(Supar dan Tati, 2008) 

Alternatif larutan teat dipping  

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

 Ekstrak kulit apel Manalagi (Malus sylvestris Mill.) 

dengan pelarut etanol dapat   menghambat perkembangan 

bakteri Streptococcus agalactiae dan Escherichia coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mastitis 

 Mastitis pada sapi perah merupakan salah satu 

penyakit yang berbahaya dan sangat merugikan, karena dapat 

menurunkan produktivitas dan kualitas susu. Kerugian akibat 

mastitis cukup besar, karena mastitis merupakan peradangan 

kelenjar susu yang apabila dibiarkan dapat berkembang 

sehingga ambing menjadi kecil, kering dan tidak produktif. 

Kerugian akibat mastitis berupa penurunan produksi susu, 

masa laktasi lebih pendek dan biaya pengobatan yang mahal. 

Menurut Puguh (2011), menyatakan bahwa penurunan 

produksi susu akibat mastitis sebesar 4,4 – 8,3 lt/hr/ekor atau 

28,4%-53,5% dan berdampak pada kerugian peternak 

sebanyak Rp. 6.160 – Rp. 11.620 /hr/ekor.  

 Mastitis timbul akibat adanya infeksi yang disebabkan 

oleh bakteri, menurut Subroto (2003), bakteri penyebab 

mastitis diantaranya Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis. 

Supar dan Tati (2008) menambahkan jenis bakteri yang dapat 

menyebabkan mastitis subklinis adalah Streptococcus 

agalactiae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis mendominasi (91,5%), sedangkan Streptococcus 

dysgalactiae, Streptococcus uberis, Coliform dan lain-lain 

minoritas (8,5%). Bakteri tersebut perlu dicegah untuk 

meminimalisir kejadian mastitis subklinis. 

 Menurut Sudono, Rosdiana, dan Setiawan (2003), 

mastitis yang sering menyerang sapi perah ada 2 macam yaitu 

mastitis klinis dan subklinis. Peternakan umumnya belum 

mengetahui mastitis subklinis karena tanda-tandanya tidak 
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tampak, dan untuk mendeteksinya perlu dilakukan uji 

California Mastitis Test (CMT). Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui jumlah kandungan sel somatik dalam air susu. 

Mastitis subklinis dibagi menjadi empat tingkatan sesuai 

dengan tingkat kerusakan yang terjadi pada kwartir ambing 

yaitu trace mastitis subklinis, mastitis subklinis tingkat 1, 

mastitis subklinis tingkat 2 dan mastitis subklinis tingkat 3 

(Ruegg, 2002). Lebih lanjut, Puguh (2011) menambahkan 

semakin tinggi tingkat mastitis semakin besar penurunan 

produksi susu, sehingga kerugian peternak semakin besar. 

2.2 Bakteri Escherichia coli 

 Berdasarkan taksonominya, Escherichia coli dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

Kingdom : Prokaryota 

Filum  : Gracilicutes 

Kelas  : Scotobacteria 

Ordo  : Eubacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies  : Escherichia coli 

(Juliantina, Ayu, dan Nirwani, 2008)  

  

 
Gambar 2 Bakteri Escherichia coli; 

Sumber: Dennis (2004) 
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 Menurut Wibawan, Sudarwanto, Herlina, dan Zakasie 

(1999), Escherichia coli adalah salah satu dari tiga bakteri 

utama penyebab mastitis sub-klinis selain itu ada juga 

Streptococcus agalactiae dan Staphylococcus aureus. 

Ditambahkan oleh Persson, Nyam and Andersson (2011) 

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.  

 Simatupang (2006), menjelaskan bahwa Escherichia 

coli memiliki morfologi mikroskopis yakni, gram negatif, 

bentuk batang pendek, susunan tidak teratur, tidak berspora, 

sebagian besar dapat bergerak (flagel peritrik). Morfologi 

mikroskopis pada medium padat yakni berbentuk bulat dengan 

ukuran kecil hingga sedang, permukaan halus serta pinggiran 

yang rata. 

 Sel Escherichia coli memiliki ukuran panjang 2,0 - 6,0 

µm, tersusun tungal berpasangan. Escherichia coli tumbuh 

pada suhu 10 – 40oC dengan suhu optimum 37oC. Bakteri ini 

mempunyai pH optimum untuk pertumbuhannya adalah 7 – 

7,5. Bakteri ini sangat sensitif terhadap panas dan dapat 

diinaktifkan pada suhu pasteurisasi (Supardi, Imam, dan 

Sukamto, 1999). Pelezar dan Chan (1998), menambahkan 

bahwa bakteri ini termasuk ke dalam bakteri anaerobik 

fakultatif, yang artinya bakteri ini secara terbatas dapat hidup 

dalam keadaan aerobik ataupun anaerobik serta merubakan 

bakteri gram negatif dan dapat bertahan hidup hingga suhu 

60oC selama 15 menit atau pada 55oC selama 60 menit. 



12 

 

2.3. Bakteri Streptococcus agalactiae 

 Klasifikasi bakteri Streptococcus agalactiae menurut 

Chaiwarith, Jullaket, Bunchoo, Numtachit, Sirisanthana, dan 

Supparatpinyo (2011), adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Lactobacillales 

Family  : Streptococcaceae 

Genus  : Streptococcus 

Spesies  : Streptococcus agalactiae 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3 Streptococcus agalactiae; 

Sumber: Medical Illustration (2014) 

 

 Streptococcus agalactiae termasuk dalam bakteri 

gram positif yang non motil dan non sporing. Streptococcus 

merupakan bakteri anaerob fakultatif, kebanyakan 

membutuhkan O2 untuk berkembang tetapi beberapa bakteri 

membutuhkan CO2 untuk berkembang. Semua spesies pada 

Streptococcus tidak dapat mereduksi nitrat. Bakteri 

Streptococcus agalactiae secara khas merupakan β hemolitik 

dan membentuk daerah hemolisis yang banyak sedikit lebih 
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besar dari koloni (bergaris tengah 1-2 mm) (Jain, Tewari, 

Bhandari, and Jhala, 2012). 

 Menurut Chaiwarith, Jullaket, Bunchoo, Nuntachit, 

Sirisanthana and Supparatpinyo (2011) menyatakan suhu 

optimum untuk bakteri Streptococcus agalactiae yaitu 37 oC. 

Streptococcus agalactiae menggunakan glukosa sebagai 

sumber energi dan mampu mensintesis ATP oleh fosforilasi 

oksidatif. Bakteri ini juga mampu memfermentasi glukosa 

dengan produk utama adalah asam laktat. Streptococcus 

agalactiae adalah penyebab utama penyakit meningitis, 

pneumonia dan septikemia. Huser, Goeke, Karst and 

Fehrenbach (1983) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

Streptococcus agalactiae tumbuh optimum pada pH 6,2. 

Bentuk bakteri Streptococcus agalactiae dapat dilihat Gambar 

3. 

 

2.4 Apel Manalagi (Malus sylvestris Mill) 

 Apel Manalagi yang mempunyai nama latin Malus 

sylvestris Mill merupakan tanaman buah tahunan yang tumbuh 

didaerah dengan iklim sub tropis. Berdasarkan sistematika 

(taksonomi) tumbuhan, tanaman apel dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut (Sufrida, 2007): 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivision : Angiospermae 

Klas  : Dicotyledone 

Ordo  : Rosales 

Family  : Rosaceae 

Genus  : Malus 

Species  : Malus sylvestris Mill 



14 

 

Karakteristik apel Manalagi yaitu mempunyai warna 

buah tetap hijau kekuningan walaupun sudah matang. 

Buahnya berbentuk jorong, pangkal dan pucuk berlekuk 

dalam. Jenis apel ini mempunyai pori kulit buah yang nyata, 

halus dan renggang. Rasa apel ini manis dan segar serta 

mempunyai aroma yang kuat. Daging buahnya berwarna putih, 

halus, dan berair sedangkan pada bijinya berbentuk bulat dan 

berwarna coklat tua. Bentuk buah apel Manalagi (Malus 

sylvestris Mill) dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Apel Manalagi (Malus sylvestris Mill); 

 Sumber: Soelarso (1996) 

 

2.4.1 Komposisi Apel Manalagi (Malus sylvestris Mill) 

 Kulit apel mempunyai banyak manfaat karena 

mengandung berbagai jenis fitokimia yang diperlukan oleh 

tubuh ternak. Fitokimia merupakan antioksidan alami dalam 

buah dan sayuran yang digunakan sebagai pencegah radikal 

bebas penyebab kerusakan sel-sel tubuh. Menurut Boyer dan 

Liu (2004), menjelaskan bahwa kandungan fitokimia didalam 

buah apel terdapat dalam konsentrasi yang tinggi, 

ditambahkan oleh Wolfe dan Liu (2003), menyatakan bahwa 

distribusi kandungan kimia pada kulit dan daging buah apel 
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berbeda. Kulit apel mengandung total senyawa phenol yang 

lebih kaya daripada daging buahnya (Chinnici, 2004). 

Kelompok senyawa phenol yang paling penting adalah 

flavonoid (Shills, 2006). Berikut ini adalah tabel komposisi 

kimia kulit apel Manalagi per 100 gram apel. 

 

Tabel 1 Komposisi Kimia Apel Manalagi per 100 gram Apel 

Komposisi  Kandungan 

Total asam (%) 

Gula reduksi (%) 

Total fenol (mg/g) 

Vitamin C (mg/100g) 

Aktivitas Antioksidan (%) 

 0,31 

7,11 

5,44 

6,37 

5,62 

Sumber: Perry (1984) 

 

2.4.1.1 Flavonoid 

 Flavonoid yang terkandung dalam daging buah apel 

adalah Catechin, procyanidin, phloridzin, phloretin glycoside, 

caffeic acid, dan clorogenic acid. Sedangkan kulit apel selain 

mengandung senyawa-senyawa diatas, juga mengandung 

flavonoid tambahan yang tidak terdapat pada daging buah 

seperti quercetin glycosides dan cyanidin glycoside (Wolfe 

dan Liu, 2003). Sistem kerja dari flavonoid ini sendiri yaitu 

memiliki gugus hidrogsil yang menyebabkan perubahan 

komponen organik dan transportasi nutrisi yang 

mengakibatkan timbulnya efek toksik terhadap bakteri (Sabir, 
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Charles, Purwanto and Wihaskoro, 2005). Nurhalimah, 

Wijayanti dan Widyaningsih (2014) menambahkan bahwa 

senyawa ini mampu merusak membrane sel, menonaktifkan 

enzim dan mendenaturasi protein sehingga mengalami 

kerusakan bahkan kematian pada dinding sel yang diakibatkan 

karena penurunan permeabilitas. 

 Flavonoid telah diuji dan diketahui kadar total 

flavonoidnya dijadikan sebagai indikator penangkap radikal 

bebas (Tapas, Sakarkar dan Kakde, 2008). Flavonoid yang 

terdapat pada kulit apel merupakan senyawa yang bersifat 

polar sehingga harus dilarutkan dengan pelarut yang bersifat 

polar. Pelarut yang bersifat polar adalah eter dan etanol 

(Koirewoa, Fatimawali, dan Weny, 2011). 

 

2.4.1.2 Tanin 

 Apel banyak memiliki kandungan vitamin (vitamin A, 

B1, B2, B3, B5, B6, dan C) dan mineral (kalsium, magnesium, 

protasium, zat besi dan zinc) serta unsur lain seperti fitokimia, 

serat, tanin, dan baron (Melliawati, Nuryati dan Luluk, 2015). 

Menurut Chodak dan Tomasz (2007) bahwa konsentrasi tanin 

pada kulit apel didapat hasil 1053 mg katekin × 100 g-1 dan 

menurut Maniyan dkk. (2015) bahwa kulit apel mengandung 

tanin sebesar 42,46 µg/mL dalam 1 gram kulit apel yang di 

ekstrak menggunakan pelarut methanol. 

 Mekanisme tanin menghambat bakteri yaitu dengan 

cara dinding bakteri yang telah lisis akibat senyawa flavonoid 

sehingga menyebabkan senyawa tanin dapat dengan mudah 

masuk kedalam sel bakteri dan mengkoagulase protoplasma 

sel bakteri Staphylococcus aureus (Yudha dkk., 2013). Tanin 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus (Hayati, Fasya dan Sa’adah, 2010). 
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2.5. Metode Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah suatu proses penyarian senyawa 

kimia yang terdapat didalam bahan alam atau berasal dari 

dalam sel dengan menggunakan pelarut dan metode yang 

tepat. Sedangkan ekstrak adalah hasil dari proses ekstraksi dan 

bahan yang diekstrak merupakan bahan alam (Emilan, Kurnia, 

Utami dan Maulana, 2011). Metode ektraksi dapat dilakukan 

dengan cara dingin (maserasi dan perkolasi) serta cara panas 

(refluks, digesti, infus, sokletasi dan dekok). Menambahkan 

Syamsuni (2006), berikut metode dalam pembuatan ekstrak 

yakni: 

1. Maserasi 

 Maserasi adalah cara penarikan simplisia dengan 

merendam simplisia tersebut dalam cairan penyari. 

Maserasi merupakan proses ekstraksi menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengadukan dan 

perendaman pada temperatur ruangan, kemudian 

dilakukan penyaringan untuk memperoleh cairan.  

2. Perkolasi 

 Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut 

yang selalu baru sampai sempurna yang umumnya 

dilakukan pada temperatur ruangan. Serbuk simplisia 

yang akan diperkolasi tidak langsung dimasukkan 

kedalam bejana perkolator, tetapi dibasahi atau 

dimaserasi terlebih dahulu dengan cairan penyari 

sekurang-kurangnya selama 3 jam. Maserasi ini 

penting terutama pada serbuk simplisia yang keras 

dan mengandung bahan yang mudah mengembang. 

Bila serbuk simplisia tersebut langsung dialiri dengan 
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penyari, maka cairan penyari tidak dapat menembus 

ke seluruh sel dengan sempurna. 

3. Refluks 

 Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada 

temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan 

jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik. 

4. Sokletasi 

 Sokletasi adalah ekstraksi dengan 

menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan menggunakan alat 

soxhlet sehingga terjadi ekstraksi terus menerus 

dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. 

5. Digesti 

 Digesti adalah maserasi kinetik dengan 

pengadukan kontinu pada temperatur yang tinggi dari 

temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan 

pada temperatur 40-50oC. Dengan cara ini perolehan 

bahan aktif agak lebih banyak meskipun pada saat 

pendinginannya pada suhu kamar bahan ekstraktif 

dalam skala besar mengendap (Volgt, 1995). 

6. Infus 

 Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada 

temperatur penangas air 96-98oC selama waktu 

tertentu. 

7. Dekok 

 Dekok adalah perebusan simplisia halus 

dicampur dengan air bersuhu kamar atau dengan air 

bersuhu >90oC sambil diaduk berulang-ulang dalam 

pemanasan  air selama 30 menit. Perbedaannya 
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dengan infus adalah pada waktu yang lebih lama (> 

30 menit) dan temperatur sampai titik didih air. 

(Anonimous, 2000) 

 

2.6 Pelarut Ekstraksi 

 Proses ekstraksi harus memperhatikan pelarut yang 

akan digunakan. Pemilihan pelarut yang perlu diperhatikan 

adalah ketersediaan, harga, sifat yang tidak mudah terbakar 

dan dapat diekstrak dengan suatu zat tertentu (Amiarsi, 

Wahdaningsi, dan Untari, 2014). Tohir (2010) menambahkan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju ekstraksi adalah tipe 

persiapan sampel, waktu ekstraksi, kuantitas pelarut, suhu 

pelarut, dan tipe pelarut. Pemilihan pelarut dalam proses 

ekstraksi perlu diperhatikan karna akan berpengaruh dalam 

hasil ekstraksi. Menurut Achmadi (1992), menyatakan bahwa 

prinsip pemilihan pelarut adalah like dissolve like, artinya 

pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan pelarut non-

polar akan melarutkan senyawa non-polar. 

 Etanol merupakan jenis pelarut polar yang memiliki 

dua rantai karbon dengan rumus molekul C2H5OH, Menurut 

Lathifah (2008), senyawa antibakteri seperti flavonoid dapat 

diekstraksi menggunakan pelarut polar seperti aquades, etanol 

dan metanol. Etanol adalah alkohol yang paling sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifatnya yang 

tidak beracun, bahan ini banyak dipakai sebagai pelarut dalam 

dunia farmasi dan industri. Diketahui bahwa kulit apel 

mengandung senyawa fitokimia  seperti flavonoid yang 

bersifat sebagai antibakteri dalam penelitian ini.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 25 April sampai 

25 Mei 2016 di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya untuk pembuatan 

simplisia kulit apel, proses ekstraksi kulit apel dilakukan di 

Laboratorium Kimia Politeknik Negeri Malang dan 

Laboratorium Bakteriologi Jurusan Hama dan Penyakit 

Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya untuk 

penanaman, pembiakan dan pengujian daya hambat bakteri. 

 

3.2. Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Bakteri gram positif Streptococcus agalactiae dan gram 

negatif Escherichia coli hasil biakan dari Laboratorium 

Bakteriologi Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas 

Pertanian, Universitas Brawijaya. 

a. Ekstrak kulit apel Manalagi (Malus sylvestris Mill) 

dengan pelarut etanol 96%. Kulit apel diperoleh dari 

industri pengolahan apel Manalagi di Desa Bumiaji 

Kota Batu. 

 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Peralatan Penelitian 

 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. 
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 Alat yang digunakan untuk uji daya hambat bakteri 

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

autoklaf, incubator, labu erlenmeyer, gelas ukur, mikro pipet, 

pinset, jangka sorong, pengaduk, magnetic stirer, kertas label, 

tisu, plastik wrap, stik L glass, alumunium foil, dan cork 

borer.  

 

3.3.2 Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan untuk ujian daya hambat 

ekstrak kulit apel Manalagi adalah serbuk kulit apel, media 

NA (Nutrient Agar), bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Escherichia coli, alkohol 70% untuk sterilisasi alat, dan etanol 

96% untuk pelarut ekstrak. 

  

3.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan penelitian 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan pada tiap ekstrak kulit apel. 

Adapun perlakuan yang digunakan adalah  ekstraksi dengan 

pelarut etanol konsentrasi 10%, 30%, 50% serta iodips 10% 

sebagai kontrol. Penentuan konsentrasi didapatkan dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angel (2015) dan 

Vasco (2015), dengan ketentuan sebagai berikut: 

P0 = menggunakan iodips 10% 

P1 = menggunakan ekstrak kulit apel Manalagi 10%  

P2 = menggunakan ekstrak kulit apel Manalagi 30%  

P3 = menggunakan ekstrak kulit apel Manalagi 50%  
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3.5 Tahapan Penelitian  

3.5.1 Pembuatan Simplisia Kulit Apel 

 Kulit apel Manalagi dijemur selama 2 hari, kemudian 

dioven dengan suhu 40oC selama 24 jam. Dihasilkan kulit apel 

kering kemudian dihaluskan menggunakan grinder sehingga 

menjadi serbuk (Simplisia). Serbuk kulit apel yang diperoleh 

digunakan sebagai sampel penelitian (Rabbani, Achmad, dan 

Tanti, 2014). 

 

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 pada 

suhu didihnya sampai pelarut menguap seluruhnya, 

sehingga diperoleh ekstrak pekat kulit apel. 

6. Ekstrak pekat diencerkan menjadi beberapa 

konsentrasi sesuai perlakuan penelitian. 
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3.5.3 Pembuatan Konsentrasi Larutan Ekstrak Kulit Apel 

 Pembuatan konsentrasi ekstrak kulit apel dapat 

dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Manu, 2013): 

Konsentrasi ekstrak :   x 100% 

Keterangan  

e : Volume ekstrak yang diambil dari hasil ekstraksi 

                (mL) 

a : Volume pelarut yang ditambahkan (mL) 

e + a : Volume total antara volume ekstrak ditambah 

                aquades, dengan total 10       (mL) 

 

3.5.4 Pembuatan Media Nutrient Agar (NA) 

 Prosedur pembuatan media NA menurut Cappucino 

and Sherman (2005) adalah sebagai berikt : 

 Nutrient agar dilarutkan dengan komposisi 2,8 g/100 

ml, kemudian dilarutkan dengan aquades kedalam erlenmeyer 

sebanyak 100 ml. 

 Erlenmeyer ditutup dengan alumunium foil, kemudian 

disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121oC dengan 

tekanan 2 atm selama 15 menit. 

 Media dituangkan ke cawan petri masing-masing 10 

ml dan dibiarkan hingga dingin dan padat. 

 

3.5.6 Uji Daya Hambat 

 Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak kulit apel 

(Malus sylvestris Mill) menggunakan metode difusi sumuran. 

Menurut Kasogi, Sarwiyono, dan Surjowaedojo (2013), 

metode penghitungan zona hambat adalah sebagai berikut : 

 Diambil media tanam bakteri (NA), ditambahkan 

suspensi bakteri sebanyak 100 µl (sesuai standart Mc farland 
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108 CFU/ml), setiap cawan petri kemudian diratakan dengan 

stik L glass. 

 Dibuat lubang sumuran dengan melubangi media 

tanam (NA) dengan menggunakan cork borer sebanyak satu 

lubang tiap cawan dengan diameter 5mm 

 Ditiap sumuran disuspensikan larutan ekstrak kulit 

apel manalagi dengan pelarut etanol sesuai perlakuan kedalam 

lubang sumuran pada media sebanyal 50 µl dengan 

mikropipet. 

 Diinkubasi media bakteri yang telah dibungkus plastik 

wrap pada suhu 37oC selama 24 jam. 

 Zona hambat atau zona bening yang menunjukkan 

daerah hambat pertumbuhan bakteri, kemudian 

diukur dengan menggunakan jangka sorong untuk 

menentukan efektifitas ekstrak kulit apel. Zona 

hambat diukur dengan cara mengurangi diameter 

keseluruhan (lubang sumuran dan zona hambat) 

dengan diameter lubang sumuran. 

 Kemampuan zona hambat ekstrak kulit apel yang 

terbentuk dapat dikategorikan sebagai berikut seperti disajikan 

pada Tabel 2: 

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) 
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3.6 Variabel Pengamatan 

3.6.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ekstrak kulit apel Manalagi dengan pelarut etanol dengan 

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

 

3.6.2 Variabel Terikat 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

diameter zona hambat berupa daerah bening pada permukaan 

medium antara ektrak kulit apel Manalagi pelarut etanol 

dengan bakteri uji Streptococcus agalactiae dan Escherichia 

coli dan membandingkan besarnya diameter yang terbentuk 

terhadap konsentrasi yang ditentukan. 

  

3.7. 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 Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) sekaligus untuk membedakan antara masing-

masing konsentrasi perlakuan yang diuji. Model umum 

percobaan rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut: 

Yij = µ + ti + εij 

i = 1, 2, …., t 

j = 1, 2, …., r 

Keterangan :   Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i 

                                 ulangan ke-j 

  µ   = nilai tengah umum (mean populasi) 

  ti   = pengaruh perlakuan ke-i 

  εij = galat percobaan/pengaruh acak dari 
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                       perlakuan ke-i ulangan ke-j  

 

3.8 Batasan Istilah  

 Antibakteri adalah senyawa yang mampu 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

 Difusi sumuran adalah metode yang 

digunakan untuk mengetahui zona hambat 

pertumbuhan bakteri dengan cara membuat lubang 

pada media agar. 

 Ekstrak adalah bahan pekat yang diperoleh 

dengan memisahkan zat aktif dari simplisia nabati 

maupun hewani menggunakan pelarut yang sesuai. 

 Maserasi adalah proses perendaman suatu 

bahan untuk melarutkan senyawa dalam bahan 

kedalam pelarut tertentu. 

 Mastitis adalah penyakit pada ternak mamalia 

yang disebut juga radang ambing disebabkan oleh 

infeksi bakteri tertentu. 

 Pelarut adalah bahan kimia organik yang 

melarutkan benda padat, cair atau gas yang 

menghasilkan sebuah larutan. 

 Uji daya hambat adalah uji untuk mengetahui 

konsentrasi hambat minimum bakteri dalam 

berkembang biak. 

 Fitokimia adalah senyawa yang terdapat pada 

tumbuhan, termasuk pada kulit apel manalagi yang 

memiliki peran aktif bagi pencegahan terhadap bakteri 

penyebab mastitis. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Daya Hambat Ekstrak Kulit Apel Terhadap 

Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli 

Pengambilan senyawa yang ada dalam kulit apel 

menggunakan prinsip maserasi atau proses perendaman suatu 

bahan untuk melarutkan senyawa dalam bahan kedalam 

pelarut tertentu. Maserasi dengan pelarut etanol dilakukan 

selama 24 jam dengan harapan kandungan senyawa antibakteri 

yang ada pada kulit apel akan masuk kedalam pelarut, dalam 

penelitian ini simplisia kulit apel dimaserasi dengan pelarut 

etanol. Menurut Amiarsi, Wahdaningsi, dan Untari (2014), 

proses ekstraksi harus memperhatikan pelarut yang akan 

digunakan. Pemilihan pelarut yang perlu diperhatikan adalah 

ketersediaan, harga, sifat yang tidak mudah terbakar dan dapat 

diekstrak dengan suatu zat tertentu. Etanol merupakan alkohol 

yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

karena sifatnya yang tidak beracun dan merupakan jenis 

pelarut polar dengan rumus molekul C2H5OH sehingga dapat 

menarik senyawa yang bersiat polar. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Koirewoa dkk (2011), bahwa flavonid juga 

termasuk senyawa yang bersifat polar sehingga harus 

dilarutkan dengan pelarut yang bersifat polar. Hasil analisis 

dapat dilihat pada Lampiran 8, sedangkan pengukuran 

diameter zona hambat dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 
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Tabel 3. Rata-rata diameter zona hambat ekstrak kulit apel 

Manalagi menggunakan pelarut etanol terhadap 

bakteri Escherichia coli. 

Perlakuan Rata-rata Diameter zona 

hambat (mm) 

Escherichia coli 

Kategori 

P0 17,383 ± 0,411b Kuat 

P1 10,100 ± 0,871a Kuat 

P2 20,937 ± 0,474c Sangat Kuat 

P3 23,075 ± 0,702d Sangat Kuat 

Keterangan: Superskrip yang berbeda (a-d) menunjukan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 Tabel 3. menunjukkan bahwa pengujian daya hambat 

ekstrak kulit apel menggunakan pelarut etanol dengan 

menggunakan metode sumuran terhadap bakteri Escherichia 

coli menunjukkan hasil rata-rata diameter zona bening yang 

bervariasi antar perlakuan dengan konsentrasi yang berbeda. 

Hasil tersebut membuktikan bahwa pemberian ekstrak kulit 

apel Manalagi dengan pelarut etanol berpengaruh terhadap 

perkembangan bakteri Escherichia coli, sehingga dengan 

demikian ekstrak kulit apel Manalagi dengan pelarut etanol 

dapat digunakan sebagai antibakteri. Rata-rata diameter zona 

bening P1 (10%) menghasilkan diameter zona hambat yang 

paling kecil yaitu sebesar 10,1 mm yang termasuk dalam 

kategori kuat. Sedangkan pada P2 (30%) dan P3 (50%) 

memiliki rata-rata zona bening yang luas yakni 20,937 dan 

23,075 mm yang termasuk dalam kategori sangat kuat 

mengalahkan P0 (iodips 10%) yang memiliki rata-rata luas 

zona bening 17,383 mm termasuk kategori kuat. 
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Gambar 5 Zona hambat ekstrak kulit apel Manalagi dengan 

pelarut etanol terhadap bakteri Escherichia coli 

Terbentuknya zona hambat disekitar lubang sumuran 

menunjukkan adanya aktivitas senyawa antibakteri terhadap 

bakteri uji yaitu Escherichia coli. Semakin luas zona hambat 

yang terbentuk semakin banyak bakteri yang mati dapat dilihat 

dari daerah bening yang ada disekitar sumuran. Pada Gambar 

5 dapat dilihat perbedaan diameter zona hambat yang terjadi 

menjelaskan bahwa perbedaan konsentrasi dapat 

mempengaruhi diameter zona hambat karena semakin tinggi 

konsentrasi dalam perlakuan semakin tinggi pula kandungan 

flavonoid yang dapat mengganggu perkembangan bakteri 

Escherichia coli. Hal ini sesuai dengan penjelasan  

Setyaningsih, Desniar dan Purnamasari (2012), bahwa 

perbedaan zona bening yang dihasilkan dapat disebabkan 

karena beberapa faktor seperti konsentrasi bahan yang 

digunakan. Noorhamdani, Herman dan Dian (2010) 

menambahkan bahwa kemampuan flavonoid dalam 

memberikan efek antibakteri antara lain dengan menghambat 
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fungsi membran sitoplasma, menghambat sintesis asam 

nukleat, dan menghambat metabolism energi. 

 

4.2 Daya Hambat Ekstrak Kulit Apel Manalagi Terhadap 

Pertumbuhan Bakteri Streptococcus 

agalactiae 

 Uji daya hambat bakteri Streptococcus agalactiae 

dengan menggunakan ekstrak kulit apel Manalagi dengan 

pelarut etanol konsentrasi P1 (10%), P2 (30%), P3 (50%) dan 

larutan iodips (10%) sebagai pembanding. Hasil pengukuran 

diameter zona hambat dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Rata-rata diameter zona hambat pada bakteri 

Streptococcus agalactiae 

Perlakuan Rata-rata diameter zona 

hambat  (mm) 

Streptococcus agalactiae 

Kategori  

P0  16,683 ± 0,650b Kuat 

P1 11,375 ± 0,633a Kuat 

P2 21,375 ± 0,508c Sangat Kuat 

P3 24,408 ± 0,680d Sangat Kuat 

Keterangan: Superskrip yang berbeda (a-d) menunjukan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa pengujian daya hambat 

ekstrak kulit apel Manalagi dengan pelarut etanol dan metode 

sumuran terhadap bakteri Streptococcus agalactiae 

menunjukkan hasil rata-rata diameter zona bening yang cukup 

bervariasi antara perlakuan dengan konsentrasi yang berbeda. 

Hasil tersebut membuktikan bahwa ekstrak kulit apel dengan 

pelarut etanol dapat berpengaruh terhadap perkembangan 
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bakteri Streptococcus agalactiae, sehingga dengan demikian 

ekstrak kulit apel ini dapat digunakan sebagai antibakteri. Luas 

diameter zona bening pada P1 (10%) memiliki diameter yang 

paling kecil yaitu sebesar 11,375 mm yang termasuk dalam 

kategori kuat, sedangkan pada perlakuan P2 (30%) dan P3 

(50%) termasuk dalam kategori sangat kuat dengan diameter 

sebesar 21,375 mm dan 24,408 mm. Zona bening pada P2 dan 

P3 telah mengalahkan P0 (iodips 10%) yang memiliki luas 

diameter sebesar 16,683 mm termasuk dalam kategori kuat. 

Secara detil perbandingan zona hambat pada tiap-tiap 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 6 berikut. 

 

Gambar 6 Zona hambat ekstrak kulit apel Manalagi 

dengan pelarut etanol terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae 

 Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa zona 

hambat ekstrak kulit apel Manalagi dengan pelarut etanol 

terhadap bakteri Streptococcus agalactiae terjadi peningkatan 

pada P1, P2, dan P3. Hal ini sesuai dengan penjelasan Siswadi 

(2002), bahwa peningkatan yang terjadi dipengaruhi oleh 

faktor konsentrasi zat antimikroba. Antimikroba yang 

terkandung dalam ekstrak kulit apel Manalagi salah satunya 
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adalah polifenol, turunan polifenol yang terdapat pada kulit 

apel Manalagi adalah catechin, chlorogenic acid, dan 

quercetin. Senyawa tersebut memiliki aktifitas antibakteri 

dengan merusak membran sel, menghancurkan substrat, dan 

mengganggu fungsi enzim bakteri (Muthuswamy dan 

Rupasinghe, 2007). Yudha, dkk. (2013) menjelaskan bahwa 

mekanisme kerja tanin dengan cara dinding sel bakteri yang 

telah lisis akibat senyawa flavonoid sehingga menyebabkan 

senyawa tanin dapat dengan mudah masuk kedalam sel bakteri 

dan mengkoagulase protoplasma sel bakteri. Akibat 

terganggunnya permeabilitas sel bakteri Streptococcus 

agalactiae yang disebabkan flavonoid dan tanin, sel bakteri 

tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga 

pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati. 

 

4.3 Uji Pengaruh Daya Hambat Ekstrak Kulit Apel 

Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli dan 

Streptococcus agalactiae 

 Mekanisme aktivitas antibakteri dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri dimulai dengan merusak dinding sel 

sehingga mengakibatkan lisis atau menghambat proses 

pembentukan dinding sel pada sel yang sedang tumbuh, 

dilanjutkan mengganggu permeabilitas membrane sitoplasma 

yang menyebabkan kebocoran nutrient dari dalam sel, serta 

mendenaturasi protein sel dan merusak sistem metabolism 

didalam sel dengan cara menghambat kerja enzim intraseluler 

(Poeloengan, 2006). Berdasarkan sifatnya antibakteri 

dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1) antibakteri yang mekanisme 

kerjanya menghambat pertumbuhan dari dinding sel, 2) 

antibakteri yang mekanisme kerjanya mengakibatkan 
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perubahan pada permeabilitas membrane sel, dan 3) 

antibakteri yang mekanisme kerjanya menghambat sistensi 

protein dan asam nukleat (Brooks, Janet dan Stepen, 2005). 

 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 (Charde, Ahmed 

dan Chakole, 2011). Katekin adalah golongan metabolit 

sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan dan termasuk 

golongan flavonoid. Sifat antibakteri pada katekin disebabkan 

oleh adanya gugus pyrigallol dan gugus galloil. Katekin 

menghambat bakteri dengan cara merusak membran 

sitoplasma bakteri. Kerusakan tersebut dapat mencegah 

masuknya nutrisi yang diperlukan bakteri untuk menghasilkan 

energi akibatnya bakteri akan terhambat pertumbuhannya dan 

mengalami kematian (Rustanti, 2009) 

 Kuersetin juga salah satu zat aktif golongan flavonoid. 

Aktifitas antibakteri kuersetin menyebabkan peningkatan 

permeabilitas membrane bakteri. Lebih lanjut, Chusnie dan 

Lamb (2005) menambahkan bahwa kuersetin juga secara 

signifikan menghambat motilitas bakteri. Phloridzin termasuk 

dalam kelompok flavonoid yang menyebabkan kerusakan 

dinding sel bakteri melalui perbedaan kepolaran antara lipid 

penyusun DNA bakteri dengan gugus alkohol pada senyawa 

flavonoid, sehingga dinding sel akan rusak dan senyawa 

tersebut dapat masuk dalam inti sel bakteri (Gunawan, 2009). 

Asam klorogenik juga mempunyai sifat antibakteri. Asam 

klorogenik menghambat enzim tertentu yang terlibat dalam 

sintesis asam lemak bakteri. Asam klorogenik juga secara 

signifikan meningkatkan permeabilitas membrane plasma 

bakteri yang mengakibatkan kebocoran isi sitoplasma 
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termasuk nukleotida (Karunanindhi, Thomas, Belkum, dan 

Neela, 2012). Berikut gambar perbandinga zona hambat 

ekstrak kulit apel Manalagi dengan pelarut etanol terhadap 

bakteri Streptococcus agalactiae dan bakteri Escherichia coli 

seperti disajikan pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 Zona hambat ekstrak kulit apel manalagi dengan 

pelarut etanol terhadap bakteri Escherichia coli dan 

Streptococcus agalactiae 

 Gambar 7. menunjukkan adanya perbedaan 

kemampuan daya hambat ekstrak etanol kulit apel Manalagi 

terhadap dua bakteri Streptococcus agalactiae dan bakteri 

Escherichia coli. Perbedaan rata-rata diameter zona hambat 

antara bakteri Streptococcus agalactiae dan bakteri 

Escherichia coli disebabkan karena perbedaan sensitifitas 

bakteri dalam merespon antimikroba ekstrak etanol kulit apel 

manalagi. Bakteri Streptococcus agalactiae tergolong bakteri 

gram positif dengan dinding sel yang lebih sederhana, karena 

inilah bakteri Streptococcus agalactiae lebih rentan dan peka 
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terhadap zat antibakteri yang terlarut dalam ekstrak kulit apel. 

Hal ini berbeda dengan bakteri Escherichia coli yang 

merupakan bakteri gram negatif dengan dinding sel yang lebih 

komplek (Harijani, 2009). Bakteri gram negatif memiliki 

dinding sel yang terdiri tiga lapisan yaitu lapisan luar, lapisan 

tengah, dan lapisan dalam (Suwito dan Widodo, 2010). 

Struktur bakteri gram negatif yang lebih komplek menjadikan 

senyawa antibakteri lebih sukar masuk kedalam sel bakteri. 

Sehingga bakteri gram negatif lebih tahan terhadap zat 

antibakteri yang terkandung dalam ekstrak kulit apel 

Manalagi. Perlakuan yang diberikan yaitu perbedaan 

konsentrasi tiap perlakuan diketahui daya hambat ektrak etanol 

kulit apel Manalagi mengalami peningkatan baik daya hambat 

terhadap bakteri Streptococcus agalactiae maupun bakteri 

Escherichia coli. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan  bahwa : 

 Ekstrak kulit apel Manalagi menggunakan pelarut 

etanol pada konsentrasi 30% dan 50% memiliki 

kemampuan yang lebih tinggi dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Escherichia coli dibandingkan konsentrasi 10% yang 

masih dibawah iodips 

 Ekstrak kulit apel Manalagi menggunakan pelarut 

etanol lebih tinggi daya hambatnya pada bakteri 

Streptococcus agalactiae jika dibandingkan 

menghambat bakteri Escherichia coli. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil uji daya hambat terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae dan Escherichia coli maka 

disarankan melakukan penelitian secara in vivo yakni 

pengimplementasian ekstrak kulit apel Manalagi 

menggunakan pelarut etanol dengan konsentrasi 30% ke 

peternakan sapi perah secara langsung sebagai larutan teat 

dipping untuk ternak sapi perah. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Skema Prosedur Kerja Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah apel Manalagi 

Kulit apel Manalagi 

Ekstak kulit apel 

Manalagi 

P1 (10%) P3 (50%) 

P0 (iodips) 

Pengamatan zona 

bening yang terbentuk 

P2 (30%) 

Streptococcus agalactiae 

dan Escherichia coli  

Diinkubasi selama 24 

jam dengan suhu 37oC 

Pembiakan 

bakteri 

Pembuatan 

media 

Nutrient 

Agar (NA) 

Daya hambat bakteri 

Streptococcus agalactiae dan 

Escherichia coli 
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Lampiran 2. Prosedur Pembuatan Simpisia Kulit Apel 

Manalagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulit apel dijemur selama 2 hari 

Kulit apel dioven dengan suhu 40oC 

selama 24 jam 

Kulit apel digrinding 

Serbuk kulit apel (Simplisia) 

Kulit apel Manalagi 
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Lampiran 3. Prosedur Pembuatan Ekstak Kulit Apel 

Manalagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maserasi dengan menambahkan pelarut 

etanol 96% sebanyak 500 mL 

Homogenasi dengan shaker incubtor dengan 

kecepatan 500 rpm selama 24 jam 

100 g Serbuk kulit apel Manalagi 

(Simplisia)  

Larutan kulit apel disaring deengan vacum 

pump dan diperoleh filtrat 

Filtrat diuapkan dengan rotary evaporator 

Ekstrak pekat kulit apel Manalagi 
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Lampiran 4. Prosedur Pembiakan Bakteri Streptococcus 

agalactiae dan Escherichia coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakteri Stock dari Streptococcus agalactiae 

dan Escherichia coli. 

 

 

Diinkulasi ke media padat mengggunakan 

mikropipet sebanyak 100µl. 

 

 

Diratakan menggunakan L glass steril (metode 

sebar). 

 

 

Didiamkan selama 24 jam dengan suhu 37oC . 
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Lampiran 5. Pembuatan Media Nutrient Agar (NA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrient agar dilarutkan dengan komposisi 2,8 

g/100 ml. 

 

 

Dilarutkan dengan aquades ke dalam erlenmeyer 

sebanyak 100 ml. 

 

 

Erlenmeyer ditutup dengan alumunium foil. 

 

 
Disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 

121oC dengan tekanan 2 atm selama 15 menit. 

 

 

Media dituangkan ke cawan petri masing-masing 

10 ml dan dibiarkan dingin dan padat. 
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Lampiran 6. Prosedur Uji Daya Hambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakteri aktif sebanyak 100 µl diambil dengan 

menggunakan mikropipet, dimasukkan ke dalam 

cawan petri. 

 

 

Suspensi bakteri dihomogenkan dan diratakan 

dengan spreader hingga memadat. 

 

 

Media yang telah bercampur dengan bakteri 

dilubangi menggunakan cork borer dengan 

diameter lubang 5 mm. 

 

 

Iodips (P0) dan ekstrak kulit apel manalagi 

(P1,P2,P3) dimasukkan ke lubang sumuran 

menggunakan mikropipet sebanyak 50 µl. 

 

 

Cawan petri dibungkus menggunakan plastik Wrap 

lalu diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

 

 

Zona bening yang terbentuk disekitar sumuran 

diamati dan diukur menggunakan jangka sorong 

sesuai dengan kategori zona hambat. 
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Lampiran 7. Pengukuran Diameter Zona Hambat Ekstrak 

Etanol Kulit Apel Manalagi  

 

 
 

Perhitungan diameter zona hambat menurut Zahara, 

Muhammad, dan Fifi (2013) adalah sebagai berikut: 

  

5 

 

Keterangan: 

a = diameter vertikal koloni bakteri ditumbuhkan pada 

          media 

b = diameter horizontal koloni bakteri ditumbuhkan pada 

media 

X  = lubang sumuran (0,5mm) 
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Lampiran 8. Perhitungan Analisis Ragam Pada Uji Daya 

Hambat Ekstrak Kulit Apel Manalagi 

Terhadap Bakteri Escherichia coli 

 

Perlakua Uangan Total Rata-rata sd 

  U1 U2 U3 U4 U5 U6       

P0 16,75 18 17,55 17,2 17,45 17,35 104,3 17,38333 0,411906 

P1 9,95 11,05 9,35 9 11,15 10,1 60,6 10,1 0,87178 

P2 21,175 20,75 21,3 20,4 21,55 20,45 125,625 20,9375 0,474276 

P3 22,35 23,45 23,65 22,75 23,95 22,3 138,45 23,075 0,702673 

       

428,975 

   

FK  =
rt x 

2

11 












   Yijr

j

t

i

 

     =
64

)975,428( 2


   

     = 7667,481 

       JKTotal  =    FKYijr

j

t

i 11
 

= (16,752 + 182 + 17,552 + ….. + 

23,952 + 22,32) – 7667,481 

= 8258,391 – 7667,481 

  = 590,9093  

        JKPerlakuan = FK

Yijt

i















 

r

2

1

 

=

481,7667
6

 (138,452)+(125,6252)+(60,62)+(104,32) 2222
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  = 481,7667149,8250   

= 582,6676 

 

JKgalat  = JKtotal - JKperlakuan 

  = 590,9093 – 582,6676 

   = 8,241771 

 KTPerakuan = 
)1( t

JKPerlakuan  

   = 
3

6676,582
 

= 194,2225 

 KTGalat = 
)1( rt

JKGalat  

   = 
20

41771,8
 

   = 0,412089 

 

Tabel anova zona bening ekstrak metanol kulit apel 

 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perakuan 3 582,6676 194,2225 471,3126 1,714 2,5 

Galat 20 8,241771 0,412089 

   
Tota 23 590,9093         

F hitung>F 0,01 

 

SE = )(/ rUlanganKTGalat  

 = 0,262071 

 

JND 1% 3,97 4,141 4,254 4,337 
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JNT 1% 1,040423 1,085238 1,114852 1,136604 

 

Perlakuan Rata-rata 

    1 10,1 

   

a 

0 17,38333 7,283333 

  

b 

2 20,9375 10,8375 3,554167 

 

c 

3 23,075 12,975 5,691667 2,1375 d 
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Lampiran 9. Perhitungan Analisis Ragam Pada Uji Daya 

Hambat Ekstrak Kulit Apel Manalagi 

Terhadap Bakteri Streptococcus agalactiae 

 

FK  =
rt x 

2

11 












   Yijr

j

t

i

 

     =
64

)05,443( 2


   

     = 8178,888 

JKTotal  =    FKYijr

j

t

i 11  

= (16,52 + 16,152 + 17,42 + ….. + 252 + 

23,952) – 8178,888 

= 8770,023 – 8178,888 

  = 591,1349 

JKPerlakuan = FK

Yijt

i















 

r

2

1

 

Peralakuan 

Uanggan   

Total Rata-rata 

  

1 2 3 4 5 6 SD 

0 16,5 16,15 17,4 15,85 17,45 16,75 100,1 16,68333 0,650897 

1 10,55 11 11,15 12,3 11,35 11,9 68,25 11,375 0,633048 

2 21,95 21,3 20,6 21,75 21,65 21 128,25 21,375 0,508675 

3 23,9 23,65 24,6 25,35 25 23,95 146,45 24,40833 0,680747 

       

443,05 
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=

888,8178
6

 (146,45)+(128,25)+(68,25)+(100,1) 2222



  = 888,817829,8762   

= 583,402 

JKgalat  = JKtotal - JKperlakuan 

  = 591,1349 – 583,402 

   = 7,732917 

KTPerakuan = 
)1( t

JKPerlakuan  

   = 
3

402,583
 

= 2,577639 

KTGalat = 
)1( rt

JKGalat  

   = 
20

732917,7
 

   = 0,386646 

 

Tabel anova zona bening ekstrak metanol kulit apel 

 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 583,402 194,4673 502,9598 1,714 2,5 

Galat 20 7,732917 0,386646 

   
Tota 23 591,1349         

 

SE = )(/ rUlanganKTGalat  

 = 0,25852 
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JND 1% 3,97 4,141 4,254 4,337 

JNT 1% 1,007793 1,051202 1,079888 1,100957 

 

Perakuan  Rata-rata 

    P1 11,375 

   

a 

P0 16,68333 5,308333 

  

b 

P2 21,375 10 4,691667 

 

c 

P3 24,40833 13,03333 7,725 3,033333 d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Lampiran 10. Zona Hambat yang Terbentuk 

 

a. Uji Daya Hambat Pada Bakteri Streptococcus 

agalactiae 

   

 

 

 

 

  

P0 (iodips 10%) sebagai control 

 

 

 

 

 

 

 

P1 (Ektrak kuit apel 10%) 

 

 

 

 

 

 

P2 (Ektrak kuit apel 30%) 

 

 

 

 

 

 

 

P3 (Ektrak kuit apel 50%) 

 

b. Uji Daya Hambat Pada Bakteri Escherichia coli 

 

 

 

 

 

 

 

P0 (iodips 10%) sebagai 

control 

 

 

 

 

 

 

 

P1 (Ektrak kuit apel 

10%) 
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P2 (Ektrak kuit apel 30%) 

 

  

 

 

 

 

 

P3 (Ektrak kuit apel 

50%) 
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Lampiran 11. Proses Pengujian Daya Hambat Ektrak 

Etanol Kulit Apel Manalagi (Malus 

sylvestris Mil) 

 

 
Pembuatan media NA 

 
Penanaman bakteri pada 

media 

  
Perataan bakteri dengan L 

glass  

 
Metode sumuran dengan cork 

borer 
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Pemberian ekstrak kulit apel 

manalagi pada lubang 

sumuran 

 
Didiamkan pada suhu + 28oC 

selam 24 jam 
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