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ABSTRACT: Green betel leaf (Piper betle L.) is one of the plants used by the people of 

Indonesia for traditional medicine. Green betel leaf contains antibacterial compounds 

consisting of phenol and its derivatives. This study aims to determine the antibacterial activity 

of green betel leaf (Piper betle L.) against the bacteria Streptococcus agalactiae caused 

mastitis in dairy cows. The experiment with a completely randomized design (CRD). Analysis 

of data using ANOVA with 7 treatments and 6 repetitions. Treatment betel leaf extract with 

P1 (10%, 30 min), P2 (20%, 30 min), P3 (10%, 60 min), P4 (20%, 60 min), P5 (10%, 120 

minutes), P6 (20%, 120 minutes) and P0 (iodips 10%) as a control treatment, and followed 

Duncan's multiple range test. The results showed that, wide diameter zone of inhibition 

obtained in the treatment given to the bacteria Streptococcus agalactiae by treatment with P1, 

P2, P3, P4, P5, P6 in consecutive is 3.8 ± 0:45 mm, 5.0 ± 0:29 mm, 5.2 ± 0:50 mm , 0:49 ± 

5.5 mm, 5.5 mm and 6.1 ± 0.69 ± 0.38mm, the best results are on treatment P6 but these 

results have not been able to match the inhibitory zone formed from treatment Iodip P0 with 

the addition of 10% amounting to 9.6 ± 0.80. The calculation result green betel leaf (Piper 

betle L.) extract in inhibiting the growth of bacteria Streptococcus agalactiae is to provide a 

highly significant effect (P<0.01). The conclusion from this study is, green betel leaf (Piper 

betle L.) extract with a variety of treatments, longer boiling time and different concentrations, 

it can inhibit the growth of Streptoccoccus agalactiae causing mastitis, but have not been able 

to offset the strength of the inhibition of iodips in inhibiting the growth of bacteria 

Streptoccocus agalactiae.  
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PENDAHULUAN 

Penyakit yang sering muncul dan 

dapat menurunkan produksi susu adalah 

mastitis. Mastitis akan menimbulkan 

kerugian karena dapat menurunkan 

produksi susu sebesar 30% (Taylor and 

Field, 2009). Hameed and Korwin 

kossakowska (2006) bakteri yang dapat 

menyebabkan mastitis diantaranya ada 

bakteri Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

uberis, Streptococcus dysagalactiae, serta 

bakteri coliform terutama Escherichia coli 

dan Klebsiella.  

Pencegahan mastitis dapat 

dilakukan dengan teat dipping, yaitu 

memakai antiseptik yang dicelupkan pada 

ambing sapi perah. Peternak umumnya 

memakai antiseptik yang berasal dari 

larutan kimia iodips. Namun, pemakaian 
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larutan kimia iodips ini memiliki beberapa 

kelemahan diantaranya, sulit didapat 

karena hanya tersedia di tempat-tempat 

tertentu dan harganya relative mahal. 

Penggunaan antiseptik herbal dapat 

dijadikan solusi untuk mengganti 

pemakaian larutan kimia iodips.  

   Daun sirih hijau telah banyak 

diteliti dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri penyebab mastitis. Pada penelitian 

Poeloengan, Susan dan Andriani (2005) 

pengujian ekstrak daun sirih secara in vitro 

(metode cakram) dan in vivo (dipping) 

mempunyai efektivitas untuk menurunkan 

jumlah bakteri susu dari sapi penderita 

mastitis. Daun sirih dapat digunakan 

sebagai antiseptik karena mengandung 

4,2% minyak atsiri, yang didalamnya 

terdapat senyawa fenol dan golongannya 

seperti seperti flavonoid, flavon, eugenol, 

katekol, dan piragol yang berperan sebagai 

racun bagi mikroba yang menghambat 

aktivitas enzimnya. Patil, Harale, 

Sivangekar, Khumbar dan Desai (2015) 

pada hasil penelitiannya menyatakan 

ekstrak daun sirih (Piper betle L.) pada 

konsentrasi 5% dan 10% menggunakan 

pelarut aquades mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri gram positif seperti 

Staphylococcus aureus penyebab mastitis. 

Semakin tinggi konsentrasi yang 

digunakan, maka kemampuan dalam 

menghambat bakteri Sterptococcus 

agalactiae akan semakin besar, karena 

jumlah antibakteri yang terkandung di 

dalam setiap peningkatan konsentrasi 

semakin besar. 

Banyaknya kandungan zat 

antiseptik yang keluar, juga dipengaruhi 

oleh lama perebusan. Mengacu pada 

penelitian Hamidah, Kumalaningsih, Dewi 

(2012) lama ekstraksi 60 menit dan 120 

menit digunakan dalam pembuatan ekstrak 

orelosin daun sirih hijau (Piper betle L). 

sebagai pengawet alami, dan penelitian 

Vasco (2016) lama perebusan 30 menit 

digunakan untuk pembuatan dekok pada 

kulit apel manalagi (Malus sylvestris 

mill.), namun berapa lama waktu yang 

optimal untuk pembuatan dekok daun sirih 

hijau (Piper betle L). ketiganya belum 

pernah dilakukan, sehingga belum 

diketahui berapa lama perebusan yang 

optimal dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri penyebab mastitis.  berdasarkan hal 

tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh lama perebusan dekok 

terhadap kandungan zat aktif pada daun 

sirih hijau, yang dapat mempengaruhi daya 

hambat mikroorganisme penyebab 

mastitis, sehingga dapat diketahui berapa 

lama perebusan optimal yang dapat 

digunakan dalam mengeluarkan zat 

antiseptik yang terdapat pada daun sirih 

hijau.  

MATERI DAN METODE 

Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya 

Malang, untuk pembiakan bakteri, 

penanaman serta pengujian daya hambat 

bakteri Streptococcus agalctiae penyebab 

mastitis, dan Laboratorium Ternak Perah 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk pembuatan dekok daun sirih 

hijau (Piper betle L.), mulai tanggal 28 

Januari sampai dengan 28 Februari 2017. 

Materi Penelitian  

Materi yang digunakan yaitu 

Bakteri Streptococcus agalctiae yang 

merupakan hasil biakan yang dilakukan di 

Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya 

Malang, dan stock bakteri Streptococcus 

agalctiae di dapat dari Laboratorium 

Bakteriologi HPT (Hama Penyakit 

Tanaman) Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. 
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pembuatan dekok daun sirih hijau 

(Piper betle   Linn.)   adalah   timbangan,  

pisau, gelas ukur, waterbath, dan 

saringan. Alat yang  digunakan untuk  uji  

daya  hambat bakteri adalah cawan petri, 

disk blank (kertas cakram),   tabung 

reaksi, bunsen, autoclave, incubator, 

laminar air flow, labu erlenmeyer, gelas 

ukur, mikropipet, pinset, jangka sorong, 

pengaduk, cotton swab, aluminium foil, 

kertas label, plastik wrap dan tissue. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara in 

vitro, dengan menggunakan percobaan 

RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan 

7 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan  

yang  diberikan  adalah sebagai berikut: 

P0 : iodips konsentrasi 10% 

P1   : dekok daun sirih hijau konsentrasi 

10% direbus selama 30 Menit  

P2   : dekok daun sirih hijau konsentrasi 

20% direbus selama 30 Menit 

P3   : dekok daun sirih hijau konsentrasi 

10% direbus selama 60 Menit 

P4   : dekok daun sirih hijau konsentrasi 

20% direbus selama 60 Menit 

P5   : dekok daun sirih hijau konsentrasi 

10% direbus selama 120 Menit  

P6   : dekok daun sirih hijau konsentrasi 

20% direbus selama 120 Menit  

Tahapan Penelitian: 

 Pra Penelitian 

1. Pengambilan  daun  sirih  hijau  (Piper 
betle  Linn.)  dari  Desa Kesamben, 

Kecamatan Kesamben, Kabupaten 

Blitar 

2. Pemesanan           kultur            bakteri 

Streptococcus agalactiae Laboratorium 

Bakteriologi, Jurusan Hama dan 

Penyakit Tumbuhan, Fakultas 

Pertanian, Universitas Brawijaya 

3. Sterilisasi alat menggunakan autoklaf, 

selama 15 menit pada suhu 121
0
C 

dengan mengatur tekanan sebesar 1,5 

3. Disterilkan    menggunakan    autoklaf 

pada  suhu  121
0
C  dengan  tekanan  2 

atm selama 15 menit 

4. Media   dituangkan   ke   cawan   petri, 

dibiarkan hingga dingin dan padat. 

Pembuatan Media Nutrient Broth (NB) 
Pembuatan   media   nutrien   broth 

(NB) menurut Prawira (2013) adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyiapkan   bahan   media   Nutrient 

Broth (NB) dengan komposisi 5 

gram/250 ml 

2. Erlenmeyer ditutup dengan aluminium 

foil, kemudian dihomogenkan 

menggunakan hot plate stirrer 

3. Disterilkan  dengan  autoklaf  dengan 

suhu 121
0
C selama 15 menit dan 

tekanan 1 atm. 

Pembiakan Bakteri 
Prosedur       pembiakan       bakteri 

adalah  sebagai berikut: 

1. Bakteri   stock   padat   Staphylococcus 

aureus  diinokulasikan  ke  media 

nutrient broth (NB) yang telah 

dituangkan  kedalam  tube 

menggunakan kawat ose 

2. Diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 

37
0
C 

3. Letakaan  biakan  bakteri  tersebut  di 

dalam refrigerator apabila tidak 

langsung digunakan. 

Uji Daya Hambat 
Uji     daya     hambat     dilakukan 

menggunakan metode difusi cakram 

menurut      Tendencia  (2004)  adalah 

sebagai berikut: 

1. Disiapkan   cawan   petri   yang   telah 

dituangi media padat (NA) 

2. Masukkan cotton swab yang steril ke 

dalam   suspensi   bakteri,   ditiriskan, 

kemudian inokulasikan ke media NA 

dengan cara streaking 

3. Cakram disk dicelupkan pada masing- 

masing perlakuan dekok daun sirih 

hijau (Piper betle Linn.) selama 45 

menit 

4. Cakram  disk  hasil  celupan  ditiriskan 

dan diletakkan pada permukaan media 

NA 

5. Media NA tersebut diinkubasi selama 
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24 jam pada suhu 37
0
C. 

6. Pengamatan dilakukan dengan melihat 

zona hambat/zona bening disekeliling 

cakram disk yang menunjukkan daerah 

hambatan pertumbuhan bakteri. 

 

Variabel pengamatan  

 Variabel yang diamati adalah luas 

diameter zona bening yang terbentuk pada 

media yang terdapat bakteri Streptococcus 

agalactiae karena pemberian perlakuan 

dekok daun sirih hijau dengan waktu 

perebusan dan konsentrasi yang berbeda. 

Analisis Data: 
Data yang diperoleh dari penelitian 

diolah    dan    ditabulasi    menggunakan 

Microsoft Excel 2007 dilanjutkan dengan 

analisis ragam. Apabila diperoleh hasil 

yang berbeda atau signifikan maka 

dilanjutkan uji Jarak Berganda Duncan. 

HASIL PENGAMATAN DAN  

PEMBAHASAN 

Pengaruh Lama Perebusan Terhadap 

Bakteri Streptoccus agalactiae 

  Hasil penelitian daya hambat 

dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) 

terhadap bakteri Streptococcus agalactiae  

dengan lama perebusan yang berbeda 

yaitu, 30 menit, 60 menit dan 120 menit 

dengan konsentrasi masing-masing 10% 

dan 20%, serta iodips (antibiotik kimia) 

yang sering digunakan untuk teat dipping 

dalam mencegah mastitis sebagai 

perlakuan standart (P0), menunjukkan 

bahwa konsentrasi dan lama perebusan 

memberikan pengaruh terhadap daya 

hambat bakteri Streptococcus agalactiae 

penyebab mastitis. Rata-rata diameter zona 

hambat dekok daun sirih hijau (Piper betle 

L.) terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae dijelaskan pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata diameter zona hambat dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) pada bakteri 

Streptococcus agalactiae. 

Perlakuan Rata-rata±SD Kategori antimikroba 

P0 (Iodips 10%) 9.6±0.80
d
 Kuat 

P1 (perebusan 30 menit, 10%) 3.8±0.45
a
 Lemah 

P2 (perebusan 30 menit, 20%) 5.0±0.29
b
 Sedang 

P3 (perebusan 60 menit, 10%) 5.2±0.50
bc

 Sedang 

P4 (perebusan 60 menit, 20%) 5.5±0.49
bc

 Sedang 

P5 (perebusan 120 menit,10%) 5.5±0.69
bc

 Sedang 

P6 (perebusan 120 menit, 20%) 6.1±0.38
c
 Kuat 

 

Keterangan : huruf a,b,bc,c, dan d yang terdapat pada superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Hasil analisis ragam yang juga 

ditunjukkan pada Lampiran 3. 

menunjukkan bahwa perlakuan dekok 

daun sirih hijau (Piper betle L.) dengan 

lama perebusan dan konsentrasi yang 

berbeda memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) dalam menghambat 

pertumbunan bakteri Streptococcus 

agalactiae. P0 memberikan pengaruh yang 

berbeda dengan hasil yang dari  P1, P2, 

P3, P4, P5 dan P6. Sedangkan P3 

memberikan  pengaruh yang tidak berbeda 

dengan P4, dan P5. Hasil yang ditunjukkan 

P2 memberikan pengaruh yang berbeda 

dengan hasil yang ditunjukkan oleh P6. 

Diameter zona hambat yang paling luas 

terdapat pada P6 dengan kategori 

antimikroba yang dihasilkan sama dengan 

P0 yaitu termasuk dalam kategori kuat, 

artinya P6 sudah dapat digunakan untuk 
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larutan dipping dalam mencegah mastitis, 

meskipun hasil yang di peroleh pada P6 

belum dapat mengimbangi hasil dari 

penambahan P0. Diameter zona bening 

yang terbentuk pada semua perlakuan, 

terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi 

yang digunakan dan semakin lama waktu 

perebusan akan menghasilkan zona bening 

yang semakin besar, hal tersebut 

dikarenakan zat aktif yang keluar pada saat 

perebusan dekok daun sirih hijau akan 

semakin banyak. Diameter zona bening 

yang dihasilkan dari semua perlakuan 

belum mampu mengimbangi diameter  

zona bening dari penambahan iodips, hal 

ini dikarenakan penggunaan konsentrasi 

yang sedikit. Cahyanti (2016) pada hasil 

penelitiannya dengan pemanfaatan dekok 

daun sirih merah (Piper crocatum 

)terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae penyebab 

mastitis, menunjukkan hal yang sama, 

yaitu dari konsentrasi yang digunakan 

yaitu 10%, 15%, dan 20% memberikan 

zona hambat yang semakin luas, berturut 

turut yaitu 15,07mm, 17,62mm dan 

18,03mm. Darmayasa (2008) semakin 

tinggi konsentrasi pada perlakuan maka 

akan semakin berpengaruh terhadap 

aktifitas bakteri Streptoccocus agalactiae, 

hal tersebut dikarenakan jumlah 

antibakteri yang terkandung dalam setiap 

peningkatan konsentrasi akan semakin 

banyak untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri. Semakin lama waktu yang 

digunakan dalam ekstraksi daun sirih, 

maka zat fenolik yang dikeluarkan akan 

semakin besar. Hamidah, Sri dan Dewi 

(2012) pada hasil penelitiannya menegenai 

pembuatan ekstrak olerosin daun sirih 

hijau yang di ekstrak dengan lama 

ekstraksi 1 jam dan 2 jam memberikan 

hasil bahwa daun sirih dengan lama waktu 

2 jam memberikan hasil yang lebih baik, 

hal ini dikarenakan Semakin lama waktu 

ekstraksi maka semakin lama pelarut 

menembus dinding sel maka kerusakan 

jaringan bahan semakin optimal dan 

akhirnya senyawa fenol yang terlarut lebih 

banyak. semakin lama ekstraksi yang 

digunakan menyebabkan total fenol yang 

dihasilkan semakin meningkat. Hal ini 

diduga karena semakin tinggi suhu 

ekstraksi maka senyawa yang bersentuhan 

dengan pelarut akan meningkat dan 

menyebabkan senyawa fenol banyak yang 

terekstrak. Diameter zona hambat yang 

terbentuk pada dekok daun sirih hijau 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Hasil Pengamatan pada Gambar 1. 

menunjukkan bahwa P6 lebih baik jika 

dibandingkan dengan P1, P2, P3, P4 dan 

P5. Namun, P6 masih belum dapat 

mengimbangi hasil yang ditunjukkan pada 

perlakuan standart yaitu P0. Hal ini dapat 

diakibatkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat keefektifan dari 

dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri. 

Faktor tersebut seperti konsentrasi yang 

digunakan terlalu rendah, sehingga zat 

aktif yang terdapat dalam daun sirih hijau 

tidak keluar secara maksimal. Perbedaan 

diameter zona bening yang terbentuk dari 

semua perlakuan menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan, hal tersebut diduga karena 

penggunaan perbedaan rentangan waktu 

saat perebusan dan konsentrasi yang tidak 

signifikan. Kategori antimikroba yang 

terbentuk oleh P1 termasuk dalam kategori 

lemah, dan pada perlakuan P2, P3, P4 dan 

P5 temasuk dalam kategori sedang, hal ini 

diduga dipengaruhi oleh jenis bakteri uji 

yang digunakan. Streptococcus agalactiae 

mempunyai respon zona hambat lebih 

kecil dibandingkan bakteri Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis 

(Poeloengan, 2009).  

Abrar, Wibawan, Priosoeryanto, 

Soedarwanto dan Pasaribu (2012) 

Streptococcus agalactiae termasuk bakteri 

positif yang tahan terhadap senyawa 

antibakteri. Bakteri ini tidak mudah 

dikendalikan karena tahan terhadap 

sejumlah antibiotik yang sering digunakan 

dalam penanggulangan penyakit. 

Ketebalan dan komponen dinding sel juga 

mempengaruhi aktivitas antibakteri. 

Ahmadi, Razavi dan Ayremlou (2009) 

lapisan tebal peptidoglikan dengan 

susunan polimer karbohidrat yang 

menyusun dinding sel bakteri 

Streptococcus agalactiae menyebabkan 

terhambatnya senyawa aktif dari daun sirih 

hijau untuk merusak dinding bakteri 

sehingga menyebabkan Streptococcus 

agalactiae lebih tahan terhadap aktivitas 

antibakteri.  

 

Kemampuan Zat Antibakteri Dekok 

Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) 

Zat antibakteri yang terkandung 

pada dekok daun sirih hijau (Piper betle 

L.) terbukti membentuk zona hambat pada 

masing-masing perlakuan. Terbentuknya 

zona bening pada media diduga karena 

adanya zat antibakteri yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae penyebab 

mastitis. Lutviandhitarani dkk., (2015) 

Kandungan zat antiseptik yang terdapat 

dalam daun sirih sangat efektif digunakan 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri, 

daun sirih memiliki minyak atsiri, yang 

didalamnya terdapat senyawa fenol dan 

golongannya seperti flavonoid, flavon, 

eugenol, katekol, dan piragol yang 

berperan sebagai racun bagi mikroba yang 

menghambat aktivitas enzimnya. Saponin 

dan tannin juga terdapat pada daun sirih 

yang berfungsi sebagai antiseptik pada 

luka permukaan. Adanya senyawa kimia 

seperti flavonoid, tanin dan saponin dapat 

berperan aktif pada penghambatan 

aktivitas bakteri.  

Mekanisme fenol sebagai agen 

antibakteri adalah sebagai toksin dalam 

protoplasma, merusak dan menembus 

dinding serta mengendapkan protein sel 

bakteri. Fenol dapat menyebabkan 

kerusakan pada sel bakteri, denaturasi 

protein, menginaktifkan enzim dan 

menyebabkan kebocoran sel. Agung, 

Nengah dan Hapsari, (2013) flavonoid 

merupakan salah satu turunan dari fenol 

yang kemampuanya dapat menyebabkan 

kerusakan permeabilitas dinding sel 

bakteri. Aktifitas biologis senyawa 

flavanoid bekerja dengan cara merusak 
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dinding sel bakteri. Mekanisme ini dapat 

terjadi akibat reaksi antara senyawa lipid 

dan asam amino dengan gugus alkohol 

pada flavonoid, sehingga dinding sel 

mengalami kerusakan dan mengakibatkan 

senyawa tersebut dapat masuk kedalam 

inti sel bakteri. 

Cara kerja saponin sebagai 

senyawa antibakteri yaitu dengan menekan 

pertumbuhan bakteri. Saponin berikatan 

dengan lipopolisakarida pada dinding sel 

bakteri, mengakibatkan meningkatnya 

permeabilitas dinding sel serta 

menurunkan tegangan permukaan dinding 

sel sehingga ketika terjadi interaksi 

dinding sel tersebut akan pecah atau 

mengalami lisis dan membuat zat 

antibakteri akan masuk kedalam sel. 

dengan mudah dan akan mengganggu 

metabolisme hingga akhirnya terjadi 

kematian bakteri (Arabski, Wasik dan 

Kaca 2009).  

Juliantina, Citra, Nirwani dan 

Bowo (2009) tanin bekerja dengan 

mengkerutkan dinding sel atau membran 

sel yang telah lisis akibat senyawa saponin 

dan flavonoid. Hal tersebut menyebabkan 

senyawa tanin dapat masuk ke dalam sel 

bakteri dengan mudah dan mengkoagulase 

protoplasma sel bakteri sehingga sel tidak 

dapat melakukan aktivitas hidup dan 

pertumbuhannya terhambat atau bahkan 

mati. 
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