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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 . 

Bacterial inhibition tests conducted in the Microbiology Laboratory Malang University 

Medical Faculty with paper disc method. The experiment with a completely randomized 

design (CRD). Analysis of data using ANOVA according RAL 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.  

Keywords: Green betel leaf, boiling time, inhibition zone, Streptococcus agalactiae. 
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RINGKASAN 

Daun sirih hijau (Piper betle L.) memiliki minyak atsiri yang mengandung berbagai 

macam zat aktif yang berguna sebagai antibakteri. Zat aktif tersebut berupa fenol dan senyawa 

turunannya seperti flavonoid. Pembuatan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) diharapkan 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab mastitis dan menyebabkan bakteri menjadi 

lisis. 

Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 27 Januari sampai tanggal 26 

Februari 2017 di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

Malang dan Laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dekok daun sirih hijau 

(Piper betle L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae yang 

merupakan salah satu bakteri penyebab mastitis pada sapi perah. Mengetahui waktu perebusan 

optimal dan berapa konsentrasi optimal dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) dalam 

menghambat bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis pada sapi perah.  

Materi penelitian adalah daun sirih hijau (Piper betle L.) yang diperoleh dari rumah 

warga tepatnya di desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Isolat bakteri 

yang diperoleh dari Laboratorium Bakteriologi HPT (Hama dan Penyakit Tanaman) Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang, yang kemudian dilakukan pembiakan bakteri di 

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Metode 

cakram digunakan untuk menguji daya hambat dekok daun sirih dengan lama waktu dan 

konsentrasi perebusan yang berbeda terhadap bakteri Streptococcus agalactiae penyebab 

mastitis. Perhitungan menggunakan percobaan dengan rancangan acak lengkap (RAL). 

Analisis data menggunakan ANOVA sesuai RAL dengan 7 perlakuan dan 6 ulangan. 

Perlakuan dekok daun sirih dengan konsentrasi 10 % yang direbus selama 30 menit, dekok 

daun sirih dengan konsentrasi 20 % yang direbus selama 30 menit, dekok daun sirih dengan 

konsentrasi 10 % yang direbus selama 60 menit, dekok daun sirih dengan konsentrasi 20 % 

yang direbus selama 60 menit, dekok daun sirih dengan konsentrasi 10 % yang direbus selama 

120 menit, dekok daun sirih dengan konsentrasi 20 % yang direbus selama 120 menit dan 

iodips konsentrasi 10% sebagai perlakuan standart dan dilanjutkan uji jarak berganda Duncan. 

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah luas diameter zona bening yang terbentuk 
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pada media yng terdapat bakteri Streptococcus agalactiae karena pemberian perlakuan dekok 

daun sirih hijau dengan waktu perebusan dan konsentrasi yang berbeda.  

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dekok daun sirih hijau (Piper betle 

L.) dengan lama perebusan dan konsentrasi yang berbeda mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis, dengan hasil yang paling baik adalah 

pada perlakuan P6 sebesar (6.1±0.38). Luas diameter zona hambat yang didapat pada 

perlakuan yang diberikan terhadap bakteri Streptococcus agalactiae dengan perlakuan P1, P2, 

P3, P4, P5, P6 secara berturut turut adalah 3.8±0.45
 
mm, 5.0±0.29

 
mm, 5.2±0.50

 
mm, 

5.5±0.49
 
mm, 5.5±0.69

 
mm dan 6.1±0.38

 
mm, tetapi hasil tersebut belum mampu menyamai 

zona hambat yang terbentuk dari perlakuan P0 dengan penambahan Iodip 10% yaitu sebesar 

9.6±0.80. Hasil perhitungan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae adalah memberikan pengaruh yang berbeda 

sangat nyata (p<0,01). 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu, dekok daun sirih hijau 

(Piper betle L.)  dengan konsentrasi 10% dan 20%, serta lama perebusan 30 menit, 60 menit 

dan 120 menit, dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptoccoccus agalactiae penyebab 

mastitis. Dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) dengan konsentrasi 10% dan 20%, serta lama 

perebusan 30 menit, 60 menit, dan 120 menit, belum mampu mengimbangi kekuatan daya 

hambat dari iodips dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptoccocus agalactiae. 

semakin lama waktu yang digunakan saat perebusan dan semakin besar konsentrasi yang 

digunakan menghasilkan diameter zona hambat yang semakin besar. Saran yang dapat diambil 

dari hasil penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai daya hambat 

dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) dengan waktu perebusan yang lebih lama dan  supaya 

memakai konsentrasi diatas 20%  untuk bakteri Streptococus agalactiae dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) sebagai pengganti iodips, dengan 

melakukan penerapan langsung terhadap sapi perah untuk mencegah mastitis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pencegahan penyakit merupakan salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan 

suatu peternakan. Salah satu 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. Kasus di wilayah bogor, teridentifikasi 63 % 

kejadian mastitis subklinis disebabkan oleh Streptococcus agalactiae, kejadian yang tinggi ini 

terjadi karena Streptococcus agalactiae mempunyai kemampuan adesi yang kuat pada reseptor 

spesifik sel inang (Wahyuni, Wibawan, Pasaribu dan Priosoeryanto, 2006). 

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 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 yang diharapkan lebih mudah didapat dan 

harganya lebih murah. Salah satu tanaman herbal yang dapat digunakan untuk mencegah 

mastitis adalah daun sirih hijau (Piper betle L.).  

   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. 

Kandungan fenol yang terdapat pada daun sirih hijau (Piper betle L). diyakini lebih banyak 

dibandingkan fenol pada umumnya, sehingga sangat efektif  dalam menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan bakteri (Syahrinastiti, Djamal dan Irawati, 2015). 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, hal ini dikarenakan 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). 
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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.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian 

tersebut  adalah: 

1. Apakah penggunaan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) dengan lama perebusan 30, 

60, 120 menit serta konsentrasi 10% dan 20% dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae penyebab mastitis pada sapi perah? 

2. Berapa lama perebusan dan konsentrasi optimal dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) 

terhadap aktivitas daya hambat bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis pada 

sapi perah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh lama perebusan dan konsentrasi dekok daun sirih hijau (Piper betle 

L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis 

pada sapi perah. 

2. Mengetahui lama perebusan dan konsentrasi optimal dekok daun sirih hijau (Piper betle 

L.) terhadap aktivitas daya hambat bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis 

pada sapi perah.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Sumber informasi kepada peternak, terutama peternak sapi perah yang telah mengetahui 

manfaat daun sirih hijau sebagai zat antiseptik pencegah mastitis, tentang lama dan 

konsentrasi yang optimal dalam perebusan daun sirih sebagai larutan pencegah mastitis. 

2. Pemanfaatan daun sirih hijau (Piper betle L.) sebagai tanaman herbal yang digunakan 

sebagai pengganti antiseptic kimia untuk mencegah mastitis. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Mastitis merupakan peradangan pada ambing yang disebabkan oleh mikroorganisme 

yang bersifat pathogen. Mastitis memiliki dampak yang merugikan bagi peternak, dan 

berakibat mahalnya biaya pengobatan dan perawatan, masa laktasi yang lebih pendek, 

menurunnya produksi susu dan bahkan susu tidak dapat dikonsumsi. Taylor and Field, (2009) 

Mastitis akan menimbulkan kerugian karena dapat menurunkan produksi susu sebesar 30%. 

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 
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Klebsiella. Bakteri tersebut perlu dicegah pertumbuhannya untuk meminimalisir kejadian 

mastitis subklinis. 

 Mastitis biasanya dapat di obati dengan pemakaian obat antiseptik, tetapi pemakaian 

antiseptik pada pengobatan mastitis membawa dampak residu pada produk yang dihasilkan 

peternak. Menurut Lutviandhitarani, Harjanti dan Wahyono, (2015) residu antiseptik yang 

terdapat di dalam susu dapat menimbulkan alergi, keracunan, gagalnya pengobatan akibat 

resistensi, gangguan jumlah mikroflora saluran pencernaan. Penggunaan antiseptik herbal 

sangat diperlukan dalam menangani mastitis, agar  tidak terdapat residu pada produk yang 

dihasilkan oleh ternak.  

Daun sirih (Piper betle L.) merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat 

sebagai zat antiseptik. Syahrinastiti, Djamal dan Irawati, (2015). 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. 

Kandungan fenol yang terdapat pada daun sirih hijau (Piper betle L). diyakini lebih banyak 

dibandingkan fenol pada umumnya, sehingga sangat efektif  dalam menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan bakteri. Saponin dan tannin juga terdapat pada daun sirih yang berfungsi 

sebagai antiseptik pada luka permukaan.  

Air rebusan daun sirih hijau dapat digunakan sebagai obat antiseptik yang dapat 

menghambat bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis. Poeloengan dkk., (2005)  

pada  penelitian tentang efektivitas ekstrak daun sirih secara in vitro dan in vivo di dapatkan  

kesimpulan bahwa ekstrak daun sirih mempunyai daya antiseptik terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae penyebab mastitis. Zat antimikroba yang keluar saat perebusan 

dapat dipengaruhi oleh lama perebusan. Berdasarkan hal tersebut dilakukanlah penelitian 

untuk mengetahui pengaruh perbedaan waktu perebusan dekok daun sirih (Piper betle L.) 

terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae  penyebab mastitis. 

Waktu perebusan yang berbeda-beda diharapkan dapat memberikan pengaruh yang berbeda 

pula terhadap zat antiseptik yang dikeluarkan, sehingga akan memberikan pengaruh yang 

berbeda pula terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri penyebab mastitis dan dapat 

diketahui berapa lama perebusan terbaik yang mempengaruhi daya hambat pertumbuhan 

Streptococcus agalactiae penyebab mastitis. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat seperti 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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mengandung minyak atsiri 

dengan komponen fenol 

alamnya yang dapat 

memepengaruhi pertumbuhan 

bakteri S.aureus dan E.coli . 

(Hermawan dkk., 2007) 

Daun sirih dapat digunakan sebagai 

antiseptik karena mengandung 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. 

(Syahrinastiti, Djamal dan Irawati, 

2015) 

Daun sirih hijau (Piper betle 

L.) 

Ekstrak daun sirih hijau (Piper 

betle L.) dengan konsentrasi 5 

% dan 10 % sudah mampu 

menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus 

penyebab mastitis Patil, 

Harale, Sivangekar, Khumbar 

dan Desai (2015) 

Dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) dapat 

menghambat aktivitas bakteri Streptococcus 

agalactiae penyebab mastitis. 

Mastitis pada 

sapi perah 

Streptococcus agalactiae 

Menyebabkan 

 Penurunan produksi 

susu 

 Kualitas susu yang 

dihasilkan rendah. 

 Menambah biaya 

perawatan dan biaya 

pengobatan (Taylor 

and Field, 2009). 

Bakteri penyebab 

mastitis, bakteri 

Staphylococcus 

aureus, Streptococcus 

agalactiae, serta 

bakteri coliform 

(Hameed and Korwin 

kossakowska (2006). 

Penyebab 

Dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) dapat 

digunakan sebagai larutan teat dipping, 

untuk mencegah mastitis. 

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. 

Dekok daun sirih hijau 

(Piper betle L.) dengan 

lama perbusan (30, 60, 

120 menit) dan 

konsentrasi (10%, 20 %.)  
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1.6 Hipotesis  

H0:  Lama waktu perebusan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) berpengaruh  

terhadap aktifitas daya hambat bakteri Streptococcus agalactiae  penyebab mastitis. 

H1: Lama waktu perebusan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) tidak memberikan 

pengaruh terhadap aktifitas daya hambat bakteri Streptococcus agalactiae  

penyebab mastitis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) 

Daun sirih hijau (Piper betle L.) adalah jenis tanaman obat yang sering digunakan 

sejak dulu untuk menjaga kesehatan, pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit (Effa dan 

Nona, 2015). Ditambahkan oleh Noventi dan Carolia (2016) sirih termasuk dalam family 

piperaceae, yang merupakan jenis tumbuhan merambat, yang tingginya berkisar 5-15 meter. 

Sirih memiliki daun tunggal letaknya berseling dengan bentuk yang bervariasi mulai dari 

bundar telur juga bundar lonjong, pangkal berbentuk jantung atau agak berlekuk sedikit, 

ujung daun runcing, pinggir daun rata agak menggulung kebawah, panjang daun 6-17,5 cm 

dan  lebar 3-10 cm, daun berwarna hijau, permukaan atas rata, licin agak mengkilat, tulang 

daun agak tenggelam, permukaan bawah agak kasar, kusam, tulang daun menonjol, bau 

aromatiknya khas, dan memiliki rasa yang pedas. Sedangkan batang tanaman berbentuk bulat 

serta  lunak, batang berwarna hijau agak kecoklatan dan permukaan kulitnya kasar serta 

berkerut-kerut. Tanaman sirih hijau tumbuh subur sepanjang Asia tropis hingga Afrika Timur 

menyebar hampir diseluruh wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, hingga 

Madagaskar. Di Indonesia tanaman ini dapat ditemukan di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, 

Sulawesi, Maluku dan Papua. Shah, Grag, Jhade and Patel (2016) klasifikasi ilmiah daun sirih 

hijau dapat digolongkan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Division  : Magnoliophyta 

Sub-Divisio : Angiospermae 

Class  : Magnoliopsida 

Sub-Class : Magnolilidae 

Ordo  : Piperales 

Family  : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Species  : Piper betle linn 

 

Gambar 2. Daun Sirih hijau (Piper betle L.)  
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2.2 Kandungan dan Manfaat Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) 

Daun sirih telah populer sebagai tanaman obat. Ekstrak daun sirih telah diteliti 

mengandung berbagai macam senyawa kimia yang berkhasiat sebagai obat. Komponen yang 

terdapat dalam daun sirih hijau umumnya adalah senyawa fenolik (Suliantri, Betty dan 

Maggy, 2012) 

Lutviandhitarani dkk., (2015) daun sirih memiliki peran sebagai racun bagi mikroba 

dengan menghambat aktivitas enzimnya karena mengandung  fenol didalamnya. Katekol, 

pirogalol, quinon, eugenol, flavon dan flavonoid merupakan termasuk golongan fenol dan 

mempunyai kemampuan sebagian bahan antiseptik. Poeloengan dkk., (2005) kandungan 

minyak atsiri pada daun sirih mempunyai daya antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae, Staphylococcus epidermis. Daun sirih mengandung senyawa kimia 

seperti alkaloid, senyawa polifenolat, avonoid, tannin, saponin, dan minyak atsiri, daya 

antifungi pada daun sirih hijau juga dipengaruhi adanya kandungan tersebut (Chandrasari, 

Romas, Hasbi dan Astuti 2012).  

Hasil ekstraksi etanol sirih hijau secara kualitatif dapat dilihat pada Tabel 1. Fenol 

merupakan senyawa yang penting karena bersifat antimikroba yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. 

 

Tabel 1. Hasil analisis fitokimia ekstrak sirih dengan pelarut air 

No Komponen Kimia Hasil Keterangan 

1. Tanin +++ Positif kuat 

2 Flavanoid ++ Positif sedang 

3. Fenol + Positif lemah 

4. Saponin +++ Positif kuat 

Sumber : (Patil, Harae, Shivangekar, Kumbhar and Desai, 2015) 

 

2.3 Mekanisme Kerja Senyawa Antiseptik 

Secara umum senyawa antiseptik bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel. 

Khasanah, Sarwiyono dan Surjowardojo (2014) senyawa kimia yang berperan aktif pada 

penghambatan aktivitas bakteri yaitu  flavonoid, tanin dan saponin. Dinding sel adalah target 

utama yang diserang oleh zat antiseptik sehingga memudahkan senyawa tanin, saponin dan 

flavonoid untuk masuk kedalam membran sel. Dinding sel yang tidak selektif permeabel 

memudahkan  senyawa-senyawa tersebut dalam penetrasi menembus dinding sel sehingga 

akan menimbulkan terganggunya integritas dinding sel bakteri. Kemampuan flavonoid 

sebagai antiseptik mampu menempel pada dinding sel bakteri dan mengganggu membran 

bakteri sehingga bakteri menjadi lisis dan mati. Menurut Agung, Nengah dan Hapsari (2013) 

mekanisme antiseptik pada flavonoid kemampuannya akan merusak permeabilitas dinding sel 

bakteri, mikrosom dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri.  

Yuhana, Irianto dan Pramono (2011) cara lain yang dapat menghambat aktivitas 

antibakteri yaitu terjadinya denaturasi protein sel oleh fenol dan perusakan sistem 

metabolisme di dalam sel dengan cara penghambatan kerja enzim intraseluler. Tanin juga 

memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengganggu 

permeabilitas sel karena kemampuannya dapat mengkerutkan dinding sel atau membran sel. 

(Khasanah dkk., 2014) 
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2.4 Mastitis Pada Sapi Perah 

Menurut Surjowardojo (2012) mastitis merupakan infeksi akibat suatu peradangan 

pada tenunan ambing atau jaringan ambing  yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, zat 

kimia, luka termis ataupun luka karena mekanis. Trisunuwati (2012) faktor predeposisi 

kejadian mastitis antara lain: 

a. Trauma atau luka sebagai pintu masuk infeksi 

b. Kedinginan, kelemahan tubuh menurunkan ketahanan tubuh 

c. Umur ternak dan periode laktasi tua lebih mudah terserang 

d. Tata laksana pemerahan yang kurang baik karena sanitasi dan pemerahan tidak tuntas 

e. Sanitasi dan kandang kurang baik sehungga memungkinkan terjadinya kontaminasi 

f. Produksi air susu tinggi akn memberikan kesempatan tinggi terhadap mastitis 

g. Perubahan musim 

Mastitis disebabkan oleh bakteri yang dapat menular dari hewan satu ke hewan yang 

lain karena keadaan sanitasi yang kurang baik (terutama di dalam ruang pemerahan). Infeksi 

dapat terjadi hanya pada satu kuartir saja yang kemudian berkembang dan bersifat fatal 

(Blakely dan David, 2005) 

Menurut 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. Abrar, Wibawan, Priyosoeryanto, Soedarwanto dan Pasaribu 

(2012) mastitis paling banyak disebabkan oleh mikroba dari kelompok bakteri, namun tidak 

menutup kemungkinan juga disebabkan oleh kelompok kapang atau ragi, penyebab mastitis 

subklinis yang sering terdeteksi adalah Streptococcus agalactiae,  Staphylococcus aureus, dan 

Escherichia coli.  

Mastitis dapat dicegah dengan melakukan kebersihan kandang, kebersihan ternak dan 

pengelolaan peternakan. Desinfeksi perlu diperhatikan dengan cara dipping terhadap putting 

setelah pemerahan. Untuk mencegah kontaminasi obat atas air susu, hendaknya ambing dicuci 

bersih sebelum pemerahan (Subronto, 2003) 

 

2.5 Bakteri Streptococcus agalactiae 

Menurut Lehman dan Neumann (2010) Streptococcus agalactiae klasifikasi 

berdasarkan taksonominya digolongkan sebagai berikut: 

Kingdom  : Bacteria  

Phylum  : Firmicutes 

Class     : Bacilli 

Ordo    : Lactobacillales 

Family   : Streptococcaceae 

Genus    : Streptococcus 

Spesies   : Streptococcus agalactiae 
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Gambar 3. Streptococcus agalactiae (Anonim, 2010) 

 

Streptococcus sp. memiliki bentuk bulat (coccus) dan berantai atau berpasangan. 

Semua spesiesnya merupakan bakteri non motil dan tidak membentuk spora. Bakteri ini 

termasuk ke dalam kelompok bakteri gram positif anaerob fakultatif, kebanyakan berkembang 

di udara tetapi beberapa spesies Streptococcus  membutuhkan CO2 untuk berkembang. 

Semua spesies Streptococcus tidak dapat mereduksi nitrat tetapi mampu memfermentasi 

glukosa dengan produk utama adalah asam laktat, tidak pernah berupa gas. Streptococcus 

agalactiae merupakan bakteri patogen penting yang menyebabkan mastitis pada ambing sapi 

perah sebelum higiene pemerahan dan penggunaan antiseptik yang tepat dijalankan. Respon 

awal ambing terhadap invasi Streptococcus agalactiae adalah pembuluh darah ambing 

mengeluarkan neutrofil dan membentuk oedema interstisium, pada umumnya bakteri ini tidak 

hanya menyerang satu puting saja (Virgihani, 2011). 

Streptococcus agalactiae merupakan bakteri penyebab utama mastitis subklinis yang 

sering ditakuti dan berbahaya begi kesehatan masyarakat veteriner dan tergolong ke dalam 

bakteri gram positif (Sholikhatin, Sarwiyono dan Surjowardojo 2015). 

 

2.6 Media Nutrien Agar (NA) 

Media Nutrien Agar (NA) merupakan contoh dari medium komplek yang merupakan 

salah satu medium yang dipakai sebagai tempat perkembangbiakan bakteri, dimana selain 

medium komplek ada medium sintetik, yang mana keduanya dibedakan berdasarkan 

komposisi kimiawi. Nutrien agar memiliki kandungan beef extract dan pepton. Medium 

sintetik yakni medium yang disusun atas bahan kimia murni dimana komposisinya diketahui 

pasti. Sedangkan berdasar konsistensinya medium dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 

medium padat, semi padat, juga cair (Mulyadi, Wuryanti dan Ria 2013). 

Menurut Scadd, Jones and Chun (2000) Media Nutrien Agar (NA) adalah bahan alami 

yang diperoleh dari ekstrak beff, pepton dan agar. Formula Nutrien Agar secara rinci yaitu 

ektrak beff 10 g, NaCl 5 g, pepton 10 g, air destilasi 1000 ml dan agar 15g/l. Media Nutrien 

Agar bila dilihat dari bahan baku dan proses pembuatannya, tergolong ke dalam media yang 

cukup sederhana. Proses pembuatan media Nutrien Agar adalah menyiapkan bahan media 

dengan komposisi 5 g, lalu dimasukkan ke dalam erlenmayer 500 ml dan dilarutkan dengan 

menggunakan aquades, kemudian dilakukan sterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada 

suhu 121
o
C dengan tekanan 2 atm selama 15 menit dengan terlebih dahulu erlenmeyer ditutup 

menggunakan aluminium foil. Kemudian ditunggu beberapa saat hingga media dingin.  
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2.7 Metode Cakram Kertas 

Pada metode difusi cakram, digunakan kertas cakram saring (paper disc) yang 

berfungsi sebagai tempat menampung zat antimikroba. kertas saring yang digunakan, 

sebelumnya direndam pada setiap perlakuan yang telah mengandung zat antimikroba yang uji, 

kemudian kertas cakram tersebut diletakkan pada lempeng agar yang telah di inokulasikan 

dengan mikroba uji, kemudian di inkubasi pada waktu dan suhu tertentu, sesuai dengan 

kondisi optimum dari mikroba uji yaitu 37
o
C selama 18-24 jam. Kusmiyati dan Agustini, 

(2007) metode cakram yaitu meletakkan kertas yang telah direndam larutan uji di atas media 

agar yang di inokulasikan dengan bakteri, kemudian diinkubasi. Setelah diinkubasi, 

pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat adanya hambatan disekeliling cakram. Pada 

metode cakram kertas penentuan aktivitas didasarkan zona bening yang terbentuk di daerah 

sekitar cakram setelah inkubasi. Semakin besar zona hambatan yang terbentuk maka semakin 

besar pula kemampuan zat anti mikroba. Patiwi (2008) syarat jumlah bakteri yang digunakan 

untuk uji kepekaan adalah 10
5
-10

8
 CFU/Ml. Pada metode cakram kertas penentuan aktivitas 

didasarkan zona bening yang terbentuk di daerah sekitar cakram setelah inkubasi. Terdapat 

tiga metode dalam pengujian daya hambat pertumbuhan bakteri. Metode tersebut yaitu 

metode silinder, metode lubang/sumuran dan metode cakram. Metode cakram merupakan 

metode yang paling umum digunakan (Jannata, Gunadi dan Ernawati 2014). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 28 Januari sampai dengan 28 Februari 2017. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di beberapa tempat yaitu : 

1. Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, untuk 

pembiakan bakteri, penanaman serta pengujian daya hambat bakteri Streptococcus 

agalctiae penyebab mastitis.  

2. Laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk 

pembuatan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.). 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang di gunakan yaitu: 

1. 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. 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

- Timbangan analitik   - Spatula 

- Lampu spiritus/Bunsen  - Kapas  

- Autoklaf     - Aluminium foil 

- Inkubator     - Kertas label 

- Water bath     - Kertas cakram  

- Erlenmeyer 500 ml   - Plastik wrap 

- Gelas ukur 250 ml    - Tissu 

- Mikro pipet     - Plastik klip 

- Mikro tip 100 µl   - Toples 

- Pinset      - Thermometer 

- Beaker glass 500 ml    - Gunting dan pisau 

- Jangka sorong    - Kertas saring 

- Oven      - Mesin grinding 

- Cawan petri  

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

- Dekok daun sirih hijau (Piper betle L.)  

- Media Nutrien Agar (NA) 

- Media Nutrient Broth (NB)  

- Aquades  

- Alkohol 70 % 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara in vitro, dengan menggunakan percobaan RAL 

(Rancangan Acak Lengkap) dengan 7 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan dalam penelitian 

ini disusun seperti pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Perlakuan yang digunakan 

Perlakuan Keterangan 

P0 Iodips konsentrasi 10% 

P1 Dekok daun sirih dengan konsentrasi 10 % yang direbus selama 30 menit 

P2 Dekok daun sirih dengan konsentrasi 20 % yang direbus selama 30 menit 

P3 Dekok daun sirih dengan konsentrasi 10 % yang direbus selama 60 menit 

P4 Dekok daun sirih dengan konsentrasi 20 % yang direbus selama 60 menit 

P5 Dekok daun sirih dengan konsentrasi 10 % yang direbus selama 120 menit 

P6 Dekok daun sirih dengan konsentrasi 20 % yang direbus selama 120 menit 

 

3.3.1 Tahapan Penelitian 

3.3.1.1 Pra Penelitian  

1. Pengumpulan daun sirih hijau (Piper betle L.) yang diambil pada ranting ke tiga dan ke 

empat dari ujung sulur, yang diperoleh dari Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, 

Kabupaten Blitar, Jawa Timur. 

2. Pemesanan kultur bakteri Streptoccocus agalactiae dari Laboratorium Bakteriologi HPT 

(Hama Penyakit Tanaman) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

3. Sterilisasi alat yang akan digunakan menggunakan autoklaf di Laboratorium 

Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, selama 15 menit pada 

suhu 121
o
C dengan mengatur tekanan sebesar 1,5 atm setelah sebelumnya semua alat 

dicuci bersih, dikeringkan dan dibungkus aluminium foil. 

4. Pembuatan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) dengan berbagai perlakuan. 

 

3.3.1.2 Prosedur Pembuatan Simplisia Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) 

Prosedur pembuatan simplisia daun sirih hijau (Piper betle L.) seperti pada 

Lampiran2. menurut Kursia dkk., (2016) adalah sebagai berikut: 

1. Daun sirih hijau (Piper betle L.) yang telah disiapkan dicuci terlebih dahulu hingga 

bersih. 

2. Daun sirih hijau (Piper betle L.) diperkecil ukurannya dengan ukuran ± 1-2 cm. 

3. Kemudian daun sirih hijau (Piper betle L.) dikeringkan dengan cara kering oven 

menggunakan suhu 60
o
C selama 24 jam. 

4. Kemudian daun sirih yang sudah kering di grinding agar menjadi serbuk. 
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3.3.1.3 Prosedur Pembuatan Dekok Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) 

Pembuatan dekok dilakukan bertujuan untuk mengeluarkan senyawa yang ada pada 

daun sirih hijau (Piper betle L.). Prosedur pembuatan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) 

seperti pada Lampiran 2. menurut Hamid, Widodo dan Latifah (2011) adalah sebagai berikut: 

1. Daun sirih hijau (Piper betle L.) yang telah disiapkan dicuci terlebih dahulu hingga 

bersih. 

2. Daun sirih hijau (Piper betle L.) diperkecil ukurannya dengan ukuran ± 1-2 cm. 

3. Kemudian daun sirih hijau (Piper betle L.) dikeringkan dengan cara kering oven, 

menggunakan suhu 60
o
C, selama 24 jam. 

4. Kemudian daun sirih yang sudah kering di grinding agar menjadi serbuk. 

5. Waterbath dipanaskan sampai suhu mencapai 60
o
C. 

6. Setelah itu, daun sirih direbus dengan aquades dengan perbandingan 10 g dan 20 g daun 

sirih hijau dari simplisia stock dan 100 cc aquades dengan konsentrasi 10 % dan 20 %  

selama 30 menit dengan suhu 60
o
C di dalam waterbath. 

7. Untuk membuat dekok dengan lama perebusan selama 60 menit, daun sirih direbus 

dengan aquades dengan perbandingan 10 g dan 20 g daun sirih hijau dari simplisia stock 

dan 100 cc aquades dengan konsentrasi 10 % dan 20 %  selama 60 menit dengan suhu 

60
o
C di dalam waterbath. 

8. Untuk membuat dekok dengan lama perebusan selama 120 menit, daun sirih direbus 

dengan aquades dengan perbandingan 10 g dan 20 g daun sirih hijau dari simplisia stock 

dan 100 cc aquades dengan konsentrasi 10 % dan 20 %  selama 120 menit dengan suhu 

60
o
C di dalam waterbath. 

9. Setelah semua selesai, rebusan tersebut disaring  menggunakan kain flannel. 

10. Hasil dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) dengan waktu perebusan, 30 menit, 60 dan 

120 menit siap untuk digunakan. 

 

3.3.1.4 Prosedur Pembuatan Media NA (Nutrien Agar) 

Prosedur pembuatan media NA seperti pada Lampiran 2. menurut Scadd, Jones and 

Chun (2000) adalah: 

1. Menyiapkan bahan media dengan komposisi 5 g, kemudian dilarutkan dengan aquades di 

erlenmeyer 250 ml. 

2. Erlenmeyer ditutup dengan aluminium  foil, kemudian disterilkan dengan autoklaf pada 

suhu 121
o
C dengan tekanan 2 atm selama 15 menit. 

3. Media dituangkan ke cawan petri didiamkan sampai dingin dan padat. 

4. Kemudian di masukkan kedalam inkubator selama 24 jam. 
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3.3.1.5 Prosedur Pembuatan Media NB (Nutrien Broth) 

Prosedur pembuatan media Nutrien Broth (NB) (Prawira dkk., 2013). 

1. Menyiapkan bahan media Nutrien Broth (NB) dengan komposisi 5gram/250 ml. 

2. Erlenmeyer ditutup dengan aluminium  foil, kemudian dihomogenkan menggunakan hot 

plate stirer 

3. Kemudian disterilkan dengan autoklaf dengan suhu 121
o
C selama 15 menit dan tekanan 

1 atm. 

4. Media dituangkan ke tabung reaksi masing- masing 5 ml. 

5. Kemudian ditutup dengan kapas dan aluminium foil. 

 

3.3.2 Koleksi Data 

3.3.2.1 Prosedur Pembiakan Bakteri 

Prosedur pembiakan bakteri seperti pada Lampiran 2. Menurut Fatisa (2013) adalah 

sebagai berikut: 

1. Bakteri stock padat Streptococcus agalactiae, di inokulasikan ke media Nutien Broth 

(NB) yang telah dituangkan kedalam tube menggunakan kawat ose. 

2. Di inkubasi Selama 24 jam dengan suhu 37
o
C 

3. Letakkan biakan bakteri tersebut di dalam refrigerator apabila tidak langsung digunakan. 

 

3.3.2.2 Uji Daya Hambat Bakteri 

Uji daya hambat menggunakan metode cakram seperti pada Lampiran 2. menurut 

Tendencia, (2004) adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan cawan petri yang telah dituangi media padat (NA)  

2. Kapas steril dicelupkn kedalam suspensi bakteri di dalam media Nutrien Broth (NB)  

3. Meinokulasikan ke dalam media padat (NA) dengan metode streaking 

4. Cakram disk dicelupkan pada masing masing perlakuan dekok daun sirih hijau. 

5. Cakram yang telah dicelupkan di anginkan agar kering dan diletakkan pada permukaan 

pada nutrient agar. 

6. Media nutrient agar (NA) diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C 

7. Melakukan pengamatan dengan melihat zona bening di sekeliling cakram yang 

menunjukkan daerah hambatan pertumbuhan bakteri 

8. Mengukur Diameter zona bening vertical dan horizontal memakai jangka sorong 

9. Hasil dari pengukuran kemudian dijumlahkan lalu dirata-rata kemudian dikurangi 6 mm 

(diameter cakram disk). 

Toy, Lampus dan Hutagalung, (2015) untuk menghitung zona hambat seperti pada 

Lampiran 4. digunakan rumus sebagai berikut:  

 

 

Keterangan: 

dv : diameter vertikal zona bening pada media. 

dh : diameter horizontal zona bening pada media. 

dc  : diameter cakram (6 mm) 

   2 



15 

 

 Kategori kekuatan zat antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri dapat 

ditinjau dari diameter zona hambat, yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kategori kekuatan zat antibakteri berdasarkan diameter zona hambat 

Diameter Kekuatan daya hambat 

>6 mm Kuat 

3-6 mm Sedang 

0-3 mm lemah 

Sumber: Pan, Chen, Wu, Tang, and Zhao (2009) 

 

3.4 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. 

 

3.5 Analisis Data 

 Data yang di dapat dari penelitian ini dianalisis menggunakan ANOVA, apabila 

memiliki perbedaan nyata dan sangat nyata pada tiap perlakuannya, dilakukan uji jarak 

berganda Duncan (Hanafiah, 2010). 

 Model umum percobaan dalam rancangan acak lengkap adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

i = perlakuan 

j = ulangan 

µi = mean perlakuan ke – i 

Yij = pengamatan pada perlakuan ke – i dan ulangan ke j 

µ = rata-rata umum (mean populasi) 

Ti = perlakuan aditif dari perlakuan ke – i (µi-µ) 

eij = galat percobaan/ pengaruh acak dari perlakuan ke – i ulangan ke – j 

 

Tabel 4. Contoh Tabel Perhitungan Matriks Analisis Variansi 

Variansi Db JK KT F hitung F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan       

Galat       

Total       

 

 

 

 

 

Yij=µ+Ti+eij 
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3.6 Batasan Istilah 

Antibakteri : Bahan atau Senyawa yang khusus dipakai untuk 

mengendalikan  pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan, 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat pada 

permukaan tubuh bagian luar makhluk hidup seperti pada 

permukaan kulit atau membrane mukosa. 

Daya hambat : Kemampuan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae.. 

Dekok : Infus pada waktu yang lebih lama (≥ 30 menit) dan suhu 

sampai titik didih air. 

Mastitis : Radang pada kelenjar mammae atau ambing yang disebabkan 

oleh mikroorganisme pada ternak perah. 

Media : Substansi yang terdiri dari campuran zat-zat makanan (nutrisi) 

yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan 

bakteri. 

Metode cakram kertas : Metode pengukuran daya hambat bakteri pada media agar 

dengan menggunakan kertas cakram. 

Simplisia : Bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami 

perubahan proses apa pun, dan kecuali dinyatakan lain 

umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. 

Streptococcus agalactiae :  Bakteri gram positif dan merupakan salah satu bakteri 

pathogen yang presentasenya paling banyak menyebabkan 

mastitis. 

Uji daya hambat  : Uji untuk mengetahui kemampuan dari senyawa antibakteri 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri. 

Zona bening : Area yang menunjukkan daerah hambatan pertumbuhan 

bakteri pada media agar. 

Zona hambat : Hasil dari zona bening yang terbentuk di daerah sekitar cakram. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perbandingan Zona Hambat Bakteri 

Penentuan daya hambat antibakteri dari dekok daun sirih diukur dengan zona bening 

yang terbentuk di daerah sekitar cakram setelah inkubasi. Suspensi bakteri yang digunakan 

yaitu 10
8
 CFU/Ml. Semakin besar zona hambatan yang terbentuk maka semakin besar pula 

kemampuan zat anti mikroba. Diameter zona bening yang terbentuk dipengaruhi oleh 

konsentrasi dan lama perebusan dari dekok daun sirih. 

Hasil pengamatan pada uji daya hambat dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) 

terdapat pada Gambar 4. Terlihat bahwa dekok daun sirih hijau yang telah direbus dengan 

lama perebusan 30 menit, 60 menit dan 120 menit dengan konsentrasi 10% dan 20% mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis. Daya hambat 

dari dekok daun sirih hijau ditandai dengan adanya zona bening di sekitar daerah cakram dan 

juga telah diberikan tanda berupa garis pada cawan petri untuk memudahkan melihat zona 

bening, dan memudahkan dalam menghitung luas zona hambat bakteri yang dihasilkan dari 

pemberian dekok daun sirih hijau. 

 

 
 

Gambar 4. Diameter zona hambat bakteri Streptococcus agalactiae 

 

Diameter secara vertikal dan secara horizontal, merupakan diameter yang dihitung 

untuk menentukan luas diameter zona hambat. Gambar 4. Untuk menghitung diameter secara 

vertikal dilakukan pengukuran yang dimulai dari huruf c sampai ujung garis yang diberi tanda 

tanda huruf d, begitu juga dengan perhitungan terhadap diameter horizontal yaitu dihitung 

mulai dari ujung garis a sampai ujung garis yang diberi tanda huruf b. Hasil dari perhitungan 

tersebut kemudian dijumlah dan dihitung rata-rata keduanya lalu dikurangi 6 mm yaitu luas 

diameter cakram, sehingga didapatkan luas zona hambat bakteri. Untuk foto zona hambat 

setiap perlakuan terdapat pada Lampiran 5. 

  

Media yang telah 

ditanami bakteri 

Kertas cakram 

Zona bening 
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4.2 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 yang didalamnya 

mengandung iodin, sorbitol dan gliserol, sebagai perlakuan standart (P0), menunjukkan 

bahwa konsentrasi dan lama perebusan memberikan pengaruh terhadap daya hambat bakteri 

Streptococcus agalactiae penyebab mastitis, hal ini dikarenakan disetiap perlakuan terdapat 

zona bening yang berarti dekok daun sirih hijau dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 

Rata-rata diameter zona hambat dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) terhadap pertumbuhan 

bakteri Streptococcus agalactiae dijelaskan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. 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). 

 

Pada Tabel 5. 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 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, 
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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 1jam dan 2jam 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. 

Terbentuknya zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram pada media, 

menunjukkan adanya aktivitas senyawa antibakteri terhadap bakteri uji yaitu Streptococcus 

agalactiae. Semakin luas zona bening yang terbentuk maka dekok daun sirih hijau semakin 

bagus untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Pan, Chen, Wu, Tang, and Zhao (2009) 

kategori zona bening bakteri berdasarkan luas zona hambat adalah untuk ukuran >6 mm 

kekuatan daya hambatnya termasuk dalam kategori kuat, untuk 3-6 mm kekuatan daya 

hambatnya termasuk dalam kategori sedang, dan 0-3 mm kekuatan daya hambatnya termasuk 

dalam kategori lemah. Diameter zona hambat yang terbentuk pada dekok daun sirih hijau 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Zona hambat dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) terhadap bakteri 

Streptoccocus agalactiae 
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Hasil Pengamatan pada Gambar 5. 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 seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. 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). Kemampuan setiap bakteri dalam melawan 

antibakteri berbeda-beda tergantung ketebalan dan komposisi dinding selnya (Melki, Ayu dan 

Kurniati, 2012). 

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. Dali, Natsir, Usman, dan Ahmad, (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya zona bening pada uji daya hambat pertumbuhan bakteri. Faktor–faktor tersebut 

seperti stabilitas zat aktif, kepekaan bakteri, suhu inkubasi, waktu inkubasi, komponen media 

dan aktivitas metabolis bakteri. 

 

4.3 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 
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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 

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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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Lama perebusan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) berpengaruh terhadap 

aktivitas daya hambat bakteri Streptoccoccus agalactiae penyebab mastitis.  

2. Dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) dengan konsentrasi 20%, dengan lama 

perebusan 120 menit, memberikan daya hambat yang paling tinggi dengan 

kategori kuat. 

 

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disarankan: 

1. Pembuatan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.) sebagai larutan teat dipping 

memakai konsentrasi 20% dengan lama perebusan 120 menit untuk menghambat 

bakteri Streptococus agalactiae. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Alur Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun sirih hijau (Piper betle L.) 

Dekok Daun sirih hijau (Piper betle L.) 

Pembiakan bakteri Pembuatan NB 

(Natrium Broth) 

Bakteri Streptococcus agalactiae 

Di inkubasi pada suhu 37
o
C Selama 

24 jam 

Pengamatan pada media 

Pengukuran zona bening 

menggunakan jangka sorong 

Daya hambat bakteri 

Streptoccocus agalactiae 

Dicuci, dipotong kecil- kecil, 

dikeringkan dengan kering Oven, 

60
o
C selama 24 jam, di gringding  

halus,  kemudian dibuat dekok 

Pembuatan NA 

(Natrium Agar ) 

P0 : 10 % (Iodips) 

P1: 10 % (30 menit) 

P2: 20 % (30 menit) 

P3: 10 % (60 menit) 

P4: 20 % (60 menit) 

P5: 10 % (120 menit) 

P6: 20 % (120 menit) 
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Lampiran 2.  Diagram alir kerja 

a. Pembuatan simplisia Daun sirih hijau (Piper betle L.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun sirih hijau (Piper betle L.) dicuci terlebih 

dahulu hingga bersih. 

 

Di oven 60
o
C 24 jam 

Diperkecil ukurannya, dicincang 

atau dicacah 

 

Di grinding di mesin grinding, 

hingga halus 
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b. Pembuatan dekok daun sirih hijau (Piper betle L.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Daun sirih hijau (Piper betle L.) yang telah 

menjadi serbuk (simplisia) 

 

Ditimbang  konsentrasi 10 % = 10 g  dan 20 % = 20 g 

daun sirih : 100 ml untuk perebusan selama 30 menit, 

60 menit 120 menit. 

 

Dimasukkan ke dalam 6 

erlenmayer 

Erlenmayer a : 10 % (30 menit) 

Erlenmayer b : 20 % (30 menit) 

Erlenmayer c : 10 % (60 menit) 

Erlenmayer d : 20 % (60 menit) 

Erlenmayer e : 10 % (120 menit) 

Erlenmayer f : 20 % (120 menit) 

 

Direbus  selama 30 menit, 60 menit, dan 120 

menit dengan suhu 60 
o
C dengan 

menggunakan waterbath 

 

Di saring menggunakan kain flannel saat keadaan 

masih panas 

 

Dekok diap digunakan 

 

Di masukkan kedalam beaker glass yang telah 

diberi keterangan sesuai perlakuan dan ditutup 

menggunakan aluminium foil 

 

Larutan dekok daun sirih hijau 
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c. Pembuatan Media Nutrien Broth (NB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pembuatan media NA (Nutrien Agar) 

Prosedur pembuatan media NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 gram bubuk NA dilarutkan dengan 250 ml aquades ke 

dalam Erlenmeyer dan ditutup aluminium foil 

Dihomogenkan menggunan stirring hot plate hingga 

mendidih 

Disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121
0
C 

dengan tekanan 2 atm selama 15 menit 

Media NA dituangkan ke cawan petri, dibiarkan hingga 

dingin dan padat 

5 gram bubuk NB dilarutkan dengan 250 ml aquades ke 

dalam Erlenmeyer dan ditutup aluminium foil 

Dihomogenkan menggunan stirring hot plate  

Disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121
0
C 

dengan tekanan 2 atm selama 15 menit 
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e. Pembiakan bakteri 

prosedur pembiakan bakteri adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

f. Pengujian Daya Hambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diinokulasikan bakteri stok Staphylococcus aureus 

menggunakan kawan ose ke dalam media NB 

Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
0
C 

Letakkan biakan bakteri tersebut di dalam refrigerator 

jika tidak segera digunakan 

Disiapkan cawan petri yang telah dituangi media NA 

Kapas steril dicelupkn kedalam suspensi bakteri di 

dalam media Nutrien Broth (NB)  

 
Di inokulasikan ke dalam media padat (NA) dengan 

metode streaking 

 

Cakram disk dicelupkan pada masing-masing perlakuan 

selama 45 menit 

Cakram disk hasil celupan diletakkan pada permukaan 

media NA yang telah ditambahkan bakteri 

Di inkubasi selama 24 jam pada suhu 37
0
C 

Pengamatan dan pengukuran zona bening menggunakan 

jangka sorong 
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Lampiran 3. Hasil perhitungan statistik daya hambat dekok daun sirih hijau terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptoccocus agalactiae penyebab mastitis. 

 

Tabel Rata-rata zona bening pada bakteri Streptococcus agalactiae 

Perlakuan Ulangan Rata-Rata 

(SD) 

Total 

1 2 3 4 5 6 

P0 (Iodips 10%) 10.5 10.4 8.6 9.1 9.9 8.9 9.6±0.80 57.38 

10% (30 menit) 3.8 3.5 4.5 3.7 3.2 3.9 3.8±0.45 22.59 

20 % (30 menit) 5.0 5.5 5.2 4.8 4.9 4.8 5.0±0.29 30.22 

10 % (60 menit) 5.4 5.7 5.7 4.4 4.9 5.3 5.2±0.50 31.425 

20 % (60 menit) 6.3 5.2 5.4 6.0 5.1 5.1 5.5±0.49 33.16 

10 % (120 menit) 6.9 5.6 5.2 5.0 5.1 5.3 5.5±0.69 33.12 

20 % (120 menit) 6.4 5.6 5.8 6.4 6.4 5.7 6.1±0.38 36.38 

Total 244.3 

Satuan mm 

Analisis Ragam: 

FK   = (Σ Σ Yijk)
2
/(txr) 

= (244,3)
2 

/(7x6) 

= 1420.721 

JKTotal   = ΣΣ Yij
2
-FK 

=10,5
2 

+ 10,4
2 

+….+ 6,4
2 
+ 5,7

2 
- 1420.721 

= 126.7758 

JKPerlakuan   = Σ (Σ Yij)2/ r - FK 

= (57.38
2 

+ 22,59
2 

+ 30,22
2 

+ 31,425
2 
+ 33,16

2 
+ 33,12

2 
+ 36,38

2
) /6 - 1420.721 

= 116.5418 

JKGalat    =  JKTotal – JKPerlakuan 

= 126.7758 - 116.5418 

= 10.23402 

Tabel analisis variansi 

sk db JK KT F hitung f 0.05 f 0.01 

perlakuan 6 116.54 19.4236 66.4282 2.37 3.37 

galat 35 10.23 0.2924       

total 41           

P<0.01 berbeda sangat nyata 

Berbagai macam perlakuan pada dekok daun sirih hijau memberikan pengaruh yang sangat  

nyata terhadap zona hambat pertumbuhan  bakteri Streptococcus agalactiae. 
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Uji Duncan 

SE = √(KTGalat)/ r 

=√(0,2924) / 6 

= 0.22 

JND 1% 3.852 4.017 4.128 4.120 4.273 

JNT 1% 0.8475 0,884 0,908 0.926 0.940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLAKUAN RATAAN NOTASI 

P1 (10% 30 menit) 3.8 a 

P2 (20% 30 menit) 5.0 b 

P3 (10% 60 menit) 5.2 bc 

P4 (20% 60 menit) 5.5 bc 

P5 (10% 120 menit) 5.5 bc 

P1 (20% 120 menit) 6.1 c 

P0 (iodips 10%) 9.6 d 
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Lampiran 4. Cara Menghitung Diameter Zona Hambat 

 

Pengukuran Diameter Zona Hambat 

Sumber: (Toy, Lampus dan Hutagalung, 2015) 

 Keterangan: 

: zona hambat 

 

Dv : diameter vertikal 

Dh : Diameter horizontal 

Dc : diameter cakram   

 

Diameter zona hambat diukur dengan rumus: 
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Lampiran 5. Foto Hasil Penelitian 

P0 (iodip 10%) 

 

 

P1 (10% 30 menit) 

 

 
 

P2 (20% 30 menit) 

 

 

P3 (10% 60 menit) 

 

 
 

P4 (20% 60 menit) 

 

 

 

P5 (10% 120 menit) 

 

 

P6 (20% 120 menit) 

 

 

 

 

 


