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The Effect Storage Time of Extracts Manalagi Apple Peel 

to Growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli 
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1)
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ABSTRACT 

The research was conducted from April 25 - May 25, 

2016 in Laboratory of Bacteriology, Faculty of Agriculture, 

Brawijaya University. The purpose of this research was to 

examine the effectiveness of Manalagi apple peel extract 

inhibited the growth of Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli during storage at room temperature. The 

Manalagi was experimented using a Completely Randomized 

Design with 5 treatments ( consisted treatment storage time of 

T0 (1
st
 hour), T1 (24

th
 hour), T2 (48

th
 hour), T3 (72

th
 hour)) 

and 5 replications. The data analyzed with Analysis of 

Variance (ANOVA) and followed by Duncan's Multiple 

Range Test (DMRT). The result showed that the storage time 

until 24
th
 hour has high ability to inhibited the growth of 

bacteria Staphylococcus aureus and Escherichia coli. It could 

be suggested, extract Manalagi apple peel with methanol 

storage at room temperature maximum used until the 96
th
 hour 

to inhibit the growth of bacteria Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli. 

 

Keywords: Apple peel, Storage, Inhibition ability. 
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RINGKASAN 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 

sampai dengan 25 Mei 2016 di Laboratorium Bakteriologi 

Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. Materi dalam penelitian ini 

menggunakan bakteri Staphylococcus aureus  dan Escherichia 

coli yang merupakan stok biakan bakteri dari Laboratorium 

Bakteriologi HPT Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. 

Kulit apel manalagi diekstraksi menggunakan pelarut metanol 

dengan konsentrasi 50%. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni P0 (jam ke-1) sebagai 

perlakuan kontrol, P1 (jam ke-24), P2 (jam ke-48) P3 (jam ke-

72) dan P4 (jam ke-96). Variabel yang diukur adalah zona 

hambat pertumbuhan bakteri. Uji daya hambat ekstrak kulit 

apel manalagi terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli dilakukan dengan menggunakan metode 

sumuran. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

Analisys of Varians (ANOVA) dan hasil analisi dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan’s (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01) pada penyimpanan 

ekstrak kulit apel manalagi (Malus sylvestris Mill.) dengan 
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pelarut metanol terhadap pertumbuhan bakteri  Staphylococcus 

aureus  dan Escherichia coli. Diameter zona hambat tertinggi 

dihasilkan oleh ekstrak metanol kulit apel manalagi pada 

bakteri  Staphylococcus aureus P0 (jam ke-1, sebagai kontrol) 

(23,22 ± 0,561 mm), sedangkan diameter zona hambat ekstrak 

metanol kulit apel manalagi pada bakteri Escherichia coli  P0 

(jam ke-1, sebagai kontrol) (22,27 ± 0,663 mm). Hasil rata-

rata ekstrak kulit apel manalagi yang disimpan selama 

beberapa hari masih dapat menghambat bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli  meskipun 

mengalami penurunan pada setiap perlakuan penyimpanan.  

 Kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat pengaruh 

perbedaan lama penyimpanan ekstrak kulit apel Manalagi 

menggunakan pelarut metanol dengan konsentrasi 50% yang 

disimpan pada suhu ruang  (±28
o
C). Pada penyimpanan jam 

ke-24 (1 hari) memiliki potensi yang sama dengan ekstrak 

kulit apel Manalagi dengan pelarut metanol tanpa 

penyimpanan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disarankan ekstrak kulit apel manalagi dengan pelarut metanol 

disimpan sampai jam ke-96 (4 hari) karena masih dalam 

kategori kuat untuk menghambat bakteri penyebab mastitis 

pada sapi perah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman apel manalagi dapat ditemukan di Kabupaten 

Malang dan Kota Batu, Jawa Timur Indonesia. Seiring dengan 

kemajuan teknologi dan berkembangnya ide-ide dari 

masyarakat Indonesia, buah apel tidak hanya di konsumsi 

langsung oleh masyarakat Indonesia akan tetapi buah apel 

diolah terlebih dahulu. Keripik apel dan sari buah apel 

merupakan sebagian dari produk olahan hasil tanaman apel 

yang terdapat di Malang dan Batu. Tentu dengan banyaknya 

produk olahan buah apel yang dipasarkan akan menimbulkan 

limbah bagi pengusaha produk olahan tersebut. Kulit apel 

merupakan limbah dari proses pembuatan keripik apel dan sari 

buah apel yang biasanya langsung dibuang oleh pengusaha 

produk olahan tersebut. Kondisi yang seperti ini limbah kulit 

apel tersebut dapat dimaksimalkan dengan menjadikan limbah 

kulit apel sebagai tanaman obat yang berperan sebagai 

antifungi dan antibakteri.  

Kulit apel memiliki fungsi sebagai antifungi dan anti 

mikroba sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. 

Beberapa mikroba yang dapat dihambat oleh kandungan kulit 

apel ini adalah jenis mikroba yang bersifat pathogen terhadap 

manusia seperti Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan lain-

lain. Hal ini disebabkan karena kulit dari apel manalagi ini 

memiliki kandungan polifenol, flavonoid, saponin, pectin, dan 

yodium. 



2 
 

Selain sektor pertanian Kabupaten Malang dan Kota 

Batu juga tidak terlepas dari sektor peternakan khususnya 

peternakan sapi perah, karena Kabupaten Malang dan Kota 

Batu merupakan pengshasil susu sapi terbesar untuk wilayah 

Jawa Timur. Peternak sapi perah juga memiliki masalah yang 

sering dihadapi yang merugikan peternak itu sendiri. Mastitis 

merupakan masalah utama karena dapat menyebabkan 

penurunan produksi susu dalam jumlah besar (Imas dan 

Martindah, 2015). Abrar, Wayan, Bambang, Mirnawati dan 

Fachriyan (2013) menyatakan radang ambing yang dikenal 

sebagai mastitis masih tetap merupakan masalah utama dalam 

peternakan sapi perah karena menyebabkan kerugian yang 

cukup besar yang berhubungan dengan penurunan produksi 

susu, penurunan kualitas susu, pembuangan susu, biaya 

perawatan dan pengobatan yang cukup tinggi, serta 

pengafkiran ternak lebih awal. 

Upaya dalam pencegahan mastitis dapat dilakukan 

dengan teat dipping menggunakan antibakteri kimia seperti 

iodips. Akan tetapi penggunaan zat kimia yang 

berkepanjangan dapat menimbulkan dampak negatif bagi 

ternak yang dapat merugikan peternak sapi perah itu sendiri. 

Untuk itu perlu adanya zat antibakteri alami untuk pencegahan 

mastitis pada sapi perah yang diperoleh dari tanaman yang ada 

di Indonesia.  

Kandungan senyawa flavonoid, saponin dan tanin 

pada ekstrak kulit apel manalagi mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli, Streptococcus 

agalactiae, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas 

aeruginosa penyebab mastitis pada sapi perah. Penelitian yang 

telah dilakukan Saifurrizal, Susilorini, dan Setyowati (2016) 

diketahui bahwa ekstrak kulit apel manalagi dengan pelarut 
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metanol dengan konsentrasi 50% memiliki kekuatan daya 

hambat paling tinggi. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka 

ekstrak kulit apel manalagi dengan pelarut metanol dapat 

digunakan sebagai antibakteri terhadap penyakit mastitis 

subklinis pada sapi perah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh lama simpan ekstrak kulit apel manalagi 

(Malus sylvestris Mill.) dengan pelarut metanol terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli penyebab mastitis pada sapi perah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa 

lama ekstrak kulit apel manalagi  

(Malus sylvestris Mill.) dengan pelarut metanol yang disimpan 

pada suhu ruang mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli penyebab mastitis 

pada sapi perah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi masyarakat khususnya peternak 

sapi perah mengenai lama simpan ekstrak kulit apel manalagi 

dengan pelarut metanol yang masih dapat digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri penyebab mastitis. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Penyakit radang ambing yang dikenal sebagai mastitis 

masih tetap merupakan masalah utama dalam peternakan sapi 

perah karena menyebabkan kerugian yang cukup besar yang 
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berhubungan dengan penurunan produksi susu, penurunan 

kualitas susu, pembuangan susu, biaya perawatan dan 

pengobatan yang cukup tinggi, serta pengafkiran ternak lebih 

awal. Insidensi mastitis pada sapi perah di Indonesia sangat 

tinggi (85%) dan sebagian besar merupakan infeksi yang 

bersifat subklinis. Penyebab mastitis subklinis yang paling 

sering terdeteksi adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, dan Eschericia coli (Arbrar,  dkk., 2013). 

 Kulit apel bermanfaat sebagai antibakteri, antioksidan 

dan antiproliferatif. Kulit buah apel mengandung senyawa 

polifenol lebih banyak daripada daging buahnya. Ekstrak kulit 

apel juga telah diteliti memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa. 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. Katekin 

adalah golongan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh 

tumbuhan dan termasuk golongan flavonoid. Sifat antibakteri 

pada katekin disebabkan oleh adanya gugus pyrogallol dan 

gugus galloil. (Hafidata, Achmad, dan Tantin, 2014).  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dimungkinkan 

bahwa dengan pembuatan ekstrak  kulit apel manalagi dengan  

pelarut metanol diharapkan dapat berfungsi sebagai larutan 

teat dipping karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

penyebab mastitis pada sapi perah. Berikut kerangka pikir 

penelitian seperti pada Gambar 1.  
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Malang Raya

Sapi perah laktasi

Mastitis

Bakteri

Staphylococcus 

aureus dan 

Escherchia coli

Apel Manalagi   (Malus 

sylvestris Mill.)

Limbah kulit apel
Belum banyak 

dimanfaatkan

Menurut Hafidata, Achamad, dan 

Tantin (2014) kandungan yang 

terdapat pada kulit apel adalah 

polifenol, fitokimia turunan 

polifenol (katekin, kuersetin, 

phloridzin, dan asam kloregenik) 

dan flavonoid.

Ekstraksi kulit apel manalagi 

dengan pelarut metanol

Metanol merupakan 

pelarut yang paling banyak 

digunakan dalam proses 

isolasi senyawa organik 

bahan alam bersifat polar 

(Diana, Ardiana, Gumelar 

dan Bening, 2012)
Mendapatkan  

kandungan Flavonoid

Ekstrak kulit apel 

manalagi

Lama simpan 1 jam, 24 jam, 

48 jam, 72 jam dan 96 jam.

Menghambat pertumbuhan

Dibutuhkan lama 

simpan yang efektif

 

1.6 Hipotesis 

H0 : Terdapat pengaruh lama simpan ekstrak kulit apel 

manalagi (Malus sylvestris Mill.) dengan lama simpan 

yang berbeda menggunakan pelarut metanol terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli penyebab mastitis pada sapi perah. 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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H1 : Tidak terdapat pengaruh lama simpan ekstrak kulit 

apel manalagi (Malus sylvestris Mill.) dengan lama 

simpan yang berbeda menggunakan pelarut metanol 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli penyebab mastitis pada sapi 

perah. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mastitis 

Mastitis merupakan peradangan yang bersifat 

kompleks dengan penyebab yang bervariasi, derajat 

keparahan, lama infeksi dan akibat infeksi yang beragam. 

Mastitis subklinik ialah mastitis yang tidak menunjukkan 

perubahan secara fisik pada puting dan susu yang dihasilkan, 

dan menyebabkan penurunan kualitas dan produksi susu 

(Sudarwanto dan Sujarnika, 2008). 

Menurut Surjowardojo (2012) mastitis adalah suatu 

peradangan pada tenunan ambing yang dapat disebabkan oleh 

mikroorganisme, zat kimia, luka termis ataupun luka karena 

mekanis. Peradangan ini dapat mempengaruhi komposisi susu 

antara lain dapat menyebabkan bertambahnya protein dalam 

darah dan sel darah putih di dalam tenunan ambing, serta 

menyebabkan penurunan produksi susu. Insiden mastitis pada 

sapi perah di Indonesia sangat tinggi dan sebagian besar 

merupakan infeksi yang bersifat subklinik. Sebagai penyebab 

utama radang pada sapi adalah kuman-kuman Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, 

Streptococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Escherichia coli, Escherichia freundii, Aerobacter aerogenes 

dan Klebsiella pneumoniae (Poeloengan, 2009). 

  

2.2 Bakteri Staphylococcus aureus 

Bakteri Staphylococcus aureus memiliki permukaan 

yang bersifat hidrofobisitas yang tinggi, sehingga 

memudahkan reaksi penempelan antara Staphylococcus aureus 

dengan sel epitel kelenjar mammae (Suwito dan Indarjulianto, 



8 
 

2013). Bentuk bakteri Staphylococcus aureus dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bakteri Staphylococcus aureus (Todar, 2008) 

 

Klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus adalah 

sebagai berikut: 

Divisi : Firmicutes 

Kelas : Bacilli 

Ordo : Bacillales 

Family : Micrococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus 

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan jenis bakteri 

dari gram positif, mempunyai bentuk seperti bola dengan garis 

tengah sekitar 1 µm, tidak membentuk spora dan tersusun 

dalam kelompok yang tidak beraturan serta menghasilkan 

katalase positif. Ketahanan bakteri ini hingga suhu 50
o
C dan 

pada lingkungan dengan konsentrasi garam yang tinggi serta 

mudah membentuk pigmen pada suhu kamar (20-25
o
C). 

Bentuk koloni Staphylococcus aureus ialah bundar, halus 

menonjol dan berwarna abu-abu sampai kuning emas tua 

(Tolan, 2008 dalam Sulistiyaningsih, 2010). 
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Poeloengan dan Andriani (2013) Staphylococcus aureus 

mempunyai dinding yang terdiri dari 50% lapisan 

peptidoglikan dan memiliki susunan dinding yang kompak. 

Susunan dinding inilah yang menyebabkan Staphylococcus 

aureus bersifat sangat toleran terhadap zat antimikroba. 

Bakteri Staphylococcus aureus sebagian besar memiliki 

antigen polisakarida yang tersusun dari asam sialat dan 

dinding selnya memiliki antigen protein dengan serotipe-x 

sebagai faktor virulensi imunogenik. Dinding sel 

Staphylococcus aureus hanya terdiri dari beberapa lapis 

peptidoglikan tanpa adanya tiga polimer pembungkus yang 

terletak diluar lapisan peptidoglikan yaitu lipoprotein, selaput 

luar dan lipopolisakarida. 

2.3 Bakteri Escheria coli 

Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri gram 

negatif yang mempunyai sifat berbeda dengan gram negatif. 

Perbedaan respon tiap mikroorganisme terhadap antimikroba. 

Bakteri gram negatif secara alami lebih resisten terhadap 

antibakteri dibandingan dengan bakteri gram positif (Madigan, 

Martinko, and Parker, 2009). Menurut Tizard (2004) struktur 

sel Escherichia coli dikelilingi oleh membran sel  yang terdiri 

dari sitoplasme yang mengandung nukleoprotein. Membran sel 

bakteri tersebut ditutupi oleh dinding sel yang berlapis kapsul. 

Bentuk bakteri Escherichia coli dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Bakteri Eschericia coli (Todar, 2008) 

Klasifikasi Ilmiah Escherichia coli adalah sebagai 

berikut : 

Domain : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Ordo : Enterobacteriales 

Family : Enterobacteriaceae 

Genus : Eschericha 

Spesies : Escherichia coli 

Morfologi  : Escherichia coli 

Bakteri Escherichia coli cukup mempunyai ketahanan 

terhadap senyawa antibakteri sehingga respon hambat bakteri 

Escherichia coli lemah (Eni, Setyo dan Rusdin, 2009). Bakteri 

ini termasuk golongan bakteri negatif yang berbentuk seperti 

kokus, filamen panjang dan batang pendek yang berukuran 

panjang 0,5-1,0 µm dan lebar 1,0-3,0 µm. Bakteri ini bergerak 

menggunakan flagella yang bersifat fakultatif anaerob (Pelczar 

dan Chan, 2008). 
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2.4 Buah Apel Manalagi (Malus sylvestris Mill.) 

Apel umumnya dikonsumsi sebagai buah segar. 

Komponen penting pada buah apel adalah pektin, yaitu sekitar 

24%. Kandungan pektin pada buah apel terdapat pada sekitar 

biji, di bawah kulit dan hati. Pektin tersebut akan membentuk 

gel apabila ditambah gula pada kisaran pH tertentu. Pektin 

memegang peran penting dalam pembuatan jus (sari buah), 

jeli, selai, dan dodol. Buah apel (Malus sylvestris Mill.) selain 

mempunyai kandungan senyawa pektin juga mengandung zat 

gizi lain. Apel Manalagi mempunyai rasa manis walaupun 

masih muda dan aromanya harum. Bentuk buahnya bulat dan 

kulit buahnya berpori putih. Jika dibungkus kulit buahnya 

berwarna hijau muda kekuningan, sedangkan jika dibiarkan 

terbuka warnanya akan tetap hijau. Diameter buah berkisar 

antara 5-7 cm dan berat 75-100 gram/buah (Dohitra, Marina 

dan Teti, 2015). 

Apel malang terdapat dalam berbagai varietas 

unggulan yang memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri 

seperti Rome Beauty, Manalagi, Anna, dan Wangling. Dari 

keempat varietas unggulan tersebut, apel Rome Beauty dan 

Manalagi merupakan yang paling populer dan banyak terlihat 

dijual di swalayan. Tetapi kepopuleran dua varietas apel 

tersebut tergantikan seiring dengan banyaknya apel impor 

yang masuk ke Indonesia. Harga apel impor yang relatif lebih 

murah menyebabkan apel lokal tidak mampu bersaing di 

pasaran (Rindang, Anggun, Sanarto dan Laksmi, 2014). 
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Gambar 4. Apel manalagi (Malus sylvestris Mill.) 

Sumber: http://aly.byethost32.com/nongko/apel.html?i=1 

 

Klasifikasi apel manalagi (Malus sylvestris Mill.) 

berdasarkan taksonominya dapat digolongkan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Klas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Malus 

Spesies  : Malus sylvestris Mill. 

2.4.1 Kandungan Kulit Apel Manalagi (Malus sylvestris 

Mill.) 

Kulit apel bermanfaat sebagai antibakteri, antioksidan 

dan antiproliferatif. Kulit buah apel mengandung senyawa 

polifenol lebih banyak daripada daging buahnya. Ekstrak kulit 

apel juga telah diteliti memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

http://aly.byethost32.com/nongko/apel.html?i=1
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Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa. Menurut Saifurrizal, Susilorini, dan Setyowati 

(2016) Ekstrak kulit apel manalagi (Malus sylvestris Mill) 

menggunakan pelarut metanol memiliki daya hambat terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli penyebab mastitis pada sapi perah. Ekstrak kulit apel 

Manalagi dengan menggunakan pelarut metanol pada 

konsentrasi 50% memiliki kemampuan daya hambat yang 

sangat kuat. Kandungan dalam kulit apel manalagi yang 

menjadi zat antibakteri adalah polifenol, flavonoid, saponin 

dan tanin. Kulit apel mengandung beberapa fitokimia turunan 

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

klorogenik. 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 (Hafidata, Achmad, dan Tantin, 

2014). Mekanisme kerja antibakteri adalah sebagai berikut: a. 

merusak pada dinding sel,  bakteri memiliki lapisan luar yang 

disebut dinding sel yang dapat mempertahankan bentuk 

bakteri dan melindungi membran protoplasma dibawahnya, b. 

perubahan permeabilitas sel, beberapa antibiotik mampu 

merusak atau memperlemah fungsi ini yaitu memelihara 

integritas komponen komponen seluler, c. perubahan molekul 

protein dan asam nukleat suatu antibakteri dapat mengubah 

keadaan ini dengan mendenaturasikan protein dan asamasam 

nukleat sehingga merusak sel tanpa dapat diperbaiki lagi, d. 

penghambatan kerja enzim setiap enzim yang ada di dalam sel 

merupakan sasaran potensial bagi bekerjanya suatu 

penghambat, penghambatan ini dapat mengakibatkan 

terganggunya metabolism atau matinya sel (Pelczar dan Chan, 

1988 dalam Nugraheni, 2012). 
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2.4.2 Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa yang terkandung di 

dalam kulit apel yang memiliki peran dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri. Flavonoid memiliki sifat sama halnya 

dengan antibiotik menyebabkan kematian bakteri. Flavonoid 

dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan 

mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri atau 

virus. Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa 

metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan di dalam 

jaringan tanaman, termasuk dalam golongan senyawa fenolik 

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

senyawa flovanoid yang bersifat polar sehingga lebih mudah 

menembus lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. 

Senyawa antibakteri tersebut akan mengakibatkan lisis akibat 

tekanan osmotik (Pintauli dan Hamada, 2008). Menurut 

Srimurtini (2006) bahwa flavonoid dapat berperan secara 

langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari 

mikroorganisme seperti bakteri atau virus. 

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah 

membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler 

dan terlarut sehingga dapat merusak membrane sel bakteri dan 

diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler (IndoBIC, 2005 

dalam Nuria, Faizatun dan Sumantri, 2009). Flavonoid 

memberikan aktifitas antibakteri dengan cara menghambat 

metabolisme energi. Sifat penghambat tersebut seperti halnya 

antiseptik yang dapat menghambat respirasi oksigen yang akan 

menyebabkan kematian bakteri itu sendiri. bakteri yang 

terkena flavonoid akan kehilangan permeabilitas dinding sel, 

mikrosom dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid 

dengan DNA bakteri (Sabir, 2005). 
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2.4.3 Tanin 

Senyawa tanin mampu merusak dinding sel, 

menonaktifkan enzim dan mendenaturasi protein sehingga 

mengalami kerusakan bahkan kematian pada dinding sel yang 

diakibatkan karena penurunan permeabilitas. Senyawa tanin 

merupakan komponen dari zat organik derivat polimer 

glikosida yang terdapat dalam bermacam-macam tumbuhan, 

terutama adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping 

dua. Ekstrak tanin terdiri dari campuran senyawa polifenol 

yang sangat kompleks dan juga biasanya tergabung dengan 

karbohidrat rendah (Nurhalimah, Wijayanti dan Widyaningsih, 

2014). Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah 

menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA 

topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk 

(Robinson, 1995 dalam Nuria, Faizatun dan Sumantri, 2009).  

 

2.4.4 Saponin 

Saponin merupakan senyawa yang memiliki tingkat 

toxin yang tinggi sehingga dapat mengganggu permeabilitas 

sel dan dapat menyebabkan rusaknya dan keluarnya komponen 

didalam sel seperti protein dan asam nukleat (Agung, Nengah, 

Kerta dan Hapsari, 2013). Saponin dapat menekan 

pertumbuhan bakteri dengan menurunkan tegangan permukaan 

dinding sel. Akibat terjadinya penurunan tegangan pada 

dinding sel, senyawa lain mudah masuk untuk mengangggu 

metabolisme hingga dapat menyebabkan bakteri mati 

(Prawira, Sarwiyono dan Surjowardojo, 2014).  

Mekanisme kerja saponin sebagai antibaktei adalah 

menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan 

naiknya permeabilitas atau kebocoran sel dan mengakibatkan 

senyawa intraseluler akan keluar (Robinson, 1995 dalam 
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Nuria, Faizatun dan Sumantri, 2009). Pertumbuhan dari 

bakteri dapat ditekan oleh saponin dikarenakan senyawa 

tersebut dapat menurunkan tegangan dari permukaan dinding 

sel dan apabila terdapat interaksi dengan dinding bakteri maka 

dinding tersebut akan pecah atau lisis. Saponin juga akan 

mengganggu tegangan dari permukaan dinding sel bakteri. 

Ketika tegangan permukaan tersebut terganggu zat antibakteri 

akan masuk dengan mudah dan mengakibatkan terganggunya 

metabolisme hingga akhirnya bakteri akan mati (Karlina, 

Ibrahim dan Trimulyono, 2013). 

2.5 Ekstraksi dan Pelarut 

Ekstraksi adalah suatu peristiwa pemindahan massa 

senyawa aktif yang pada awalnya berada di dalam sel dan 

kemudian ditarik oleh pelarut sehingga terjadi larutan senyawa 

aktif dalam pelarut tersebut. Metode ekstraksi dibagi menjadi 

2 yaitu cara dingin dan cara panas. Cara panas ada bermacam-

macam antara lain refluks, sokletasi, digesti, infundasi dan 

dekok. Cara dingin dilakukan dengan metode maserasi. 

Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan cara 

perendaman tanpa melibatkan panas, sedangkan sokletasi 

merupakan metode ekstraksi dengan pelarut yang mengalir 

dan menggunakan panas (Astuti, 2012). 

Metanol merupakan senyawa polar yang disebut 

sebagai pelarut universal karena selain mampu mengekstrak 

komponen polar juga dapat mengekstrak komponen nonpolar 

seperti lilin dan lemak (Houghton dan Raman 1998 dalam 

Diana, Ardiana, Gumelar dan Bening 2012). Menurut Diana 

(2012) Pelarut metanol merupakan pelarut yang paling banyak 

digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam. 

Menurut Astarina, Astuti dan Warditiani (2013) senyawa 
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flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, minyak atsiri, serta 

glikosida dapat tertarik dalam pelarut metanol. Hal ini 

disebabkan karena metanol merupakan pelarut universal yang 

memiliki gugus polar (-OH) dan gugus nonpolar (-CH3) 

sehingga dapat menarik analit-analit yang bersifat polar dan 

nonpolar. 

2.6 Lama Simpan Ekstrak  

Umur simpan merupakan selang waktu antara bahan 

pangan mulai diproduksi hingga tidak dapat diterima lagi oleh 

konsumen akibat adanya penyimpangan mutu (Histifarina, 

2004). Selama penyimpanan akan mempengaruhi mutu 

makanan. Stabilitas produk pangan berhubungan dengan 

mudah tidaknya produk pangan mengalami kerusakan akibat 

terjadinya perubahan kimia, fisik, dan mikrobiologi. 

Menurut Prabowo, Budhiyanti dan Husni (2013) 

bahwa penyimpanan pada suhu kamar dan penentuan beberapa 

variabel pengamatan baru seperti angka panisidin dan angka 

totok serta penggunaan etanol sebagai pelarut yang lebih aman 

dimaksudkan agar penelitian bersifat lebih aplikatif. Selama 

penyimpanan, proses kerusakan oksidatif akan menyebabkan 

terputusnya ikatan rangkap pada rantai asam lemak dan 

menghasilkan senyawa peroksida yang merupakan salah satu 

indikator kerusakan pada minyak. 

Selama proses penyimpanan ekstrak yang mengandung 

flavonoid (antosianin pada buah), baik itu disimpan pada suhu 

dingin ataupun suhu kamar, terjadi penurunan kadar antosianin 

yang signifikan. Perubahan antosianin pada penyimpanan hari 

pertama tidak signifikan terhadap penyimpanan hari ke-3. 

Penyimpanan pada suhu kamar dengan kondisi terkena sinar 

matahari dapat menyebabkan kerusakan antosianin yang 



18 
 

disebabkan oleh sinar UV, oksidasi, dan degradasi kimia yang 

lain yang disebabkan oleh komponen yang ada dalam ekstrak. 

Stabilitas antosianin atau flavonoid pada tanaman tidak hanya 

dipengaruhi oleh suhu pemanasan pada proses pengolahan 

saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan 

ekstrinsik dalam produk, seperti pH, suhu penyimpanan, 

struktur kimia dan konsentrasi antosianin yang ada (Rein, 

2005). 

Penyimpanan pada suhu tinggi menyebabkan turunnya 

beberapa bahan kimia pada tanaman terutama terpenoid dan 

flavonoid. Penyimpanan pada suhu tinggi menyebabkan 

kandungan ekstrak terutama flavonoid mengalami penurunan 

(Klimczak, 2006). Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Eveline, Tagor, dan Sanny (2014), kandungan 

flavonoid mengalami penurunan signifikan pada hari ke-12, 

namun telah dimulai sejak hari ke-6 selama penyimpanan. Hal 

ini disebabkan oleh adanya proses oksidasi flavonoid oleh 

oksigen dapat menurunkan jumlah flavonoid selama 

penyimpanan. Ditambahkan oleh Siswadi (2002) bahwa 

penurunan efektivitas senyawa antimikrobia ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain jenis, umur dan keadaan 

mikroba, konsentrasi zat antimikroba, suhu dan waktu kontak, 

serta sifat fisiokimia substrat seperti pH, kadar air dan 

tegangan permukaan, jumlah komponen yang ada dan faktor-

faktor lainnya. 
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BAB III  

  MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 25 April 

2016 sampai 25 Mei 2016 di Laboratorium Bakteriologi Hama 

dan Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya. Pada tahap ini dilakukan dengan penanaman, 

pembiakan, pengujian daya hambat serta lama penyimpanan 

bakteri. Sedangkan untuk proses ekstraksi kulit apel dilakukan 

di Laboratorium Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri 

Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah: 

1. Limbah kulit apel yang diperoleh dari usaha keripik 

apel Malang yang berlokasi di Kecamatan Bumi Aji, 

Kota Batu, Jawa Timur.  

2. Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.  

Bakteri yang digunakan merupakan biakan 

Laboratorium Bakteriologi HPT (Hama dan Penyakit 

Tanaman) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang.  

3. Pelarut metanol yang diperoleh dari Laboratorium 

Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan dilakukan yaitu 

eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) searah dengan ketentuan 5 perlakuan dan 5 ulangan. 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini yakni lama 

simpan pada konsentrasi ekstrak kulit apel 50% dengan 

menggunakan pelarut metanol. Perlakuan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. (P0) Penyimpanan pada 1 jam (Perlakuan kontrol) 

2. (P1) Penyimpanan selama 24 jam  

3. (P2) Penyimpanan selama 48 jam 

4. (P3) Penyimpanan selama 72 jam 

5. (P4) Penyimpanan selama 96 jam 

Pennyimpanan dilakukan pada suhu ruang, yaitu ± 28ºC. 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Prosedur Ekstraksi Kulit Apel 

Proses ekstraksi kulit apel dilakukan dengan metode 

maserasi menggunakan pelarut metanol. Proses ekstraksi 

dilakukan Laboratorium Kimia pada Jurusan Teknik 

Kimia Politeknik Negri Malang. Menurut Nurdin,Titin 

dan Zackiyah (2010) proses ekstraksi dengan metode 

maserasi ialah sebagai berikut : 

1. Di angin-anginkan kulit apel yang masih segar. 

2. Dimasukan kulit apel ke dalam oven dengan suhu 

60
o
 C selama 24 jam. 

3. Dihaluskan kulit apel dengan mesin grinding 

sampai halus. 

4. Ditimbang serbuk kulit apel sebanyak 100 g. 

5. Dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer. 
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6. Dituangkan metanol sebanyak 0,5 liter kedalam 

Erlenmeyer. 

7. Direndam bahan dan didiamkan pada suhu kamar 

selama 2x24 jam. 

8. Disaring rendemen kulit apel dengan kertas 

saring. 

9. Dilakukan proses evaporasi untuk memisahkan 

larutan metanol dengan zat-zat aktif yang ada di 

dalam ekstrak dan dipekatkan rendemen hasil 

penyaringan dengan rotary evaporator, pada 

temperatur 65-70
o
 C selama 2 jam.  

3.4.2 Pembuatan Konsentrasi Larutan Ekstrak Kulit Apel  

Menurut Achmad dan Ido (2009) konsentrasi ekstrak 

50% didapat dengan cara sebagai berikut: 

   

 

 

Keterangan:  

EKA  = Ekstrak kulit apel(%)  

e  = Volume ekstrak kulit apel  yang diperoleh dari hasil  

   ekstraksi  

a  = Aquades yang ditambahkan  

e + a  = Volume total antara ekstrak kulit apel dan aquades, 

dengan  total 10 ml.  

3.4.3 Prosedur Pembuatan Media Nutrien Agar (NA) 

Prosedur pembuatan media NA menurut Cappucino 

and Sherman (2005) adalah sebagai berikt : 

EKA=  
 

   
 100% 
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1. Nutrient Agar dilarutkan dengan komposisi 2,8 g/100 

ml, kemudian dilarutkan dengan aquades kedalam 

erlenmeyer sebanyak 100 ml. 

2. Erlenmeyer ditutup dengan alumunium foil, kemudian 

disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121
o
C 

dengan tekanan 2 atm selama 15 menit. 

3. Media dituangkan ke cawan petri masing-masing 10 

ml dan dibiarkan hingga dingin dan padat. 

3.4.4 Uji Daya Hambat Antibakteri 

Uji daya hambat bakteri menggunakan metode Kirby-

Bauer (Disk Diffusion Method) dengan teknik sumur 

(Hole atau Well) sebagai berikut: 

1. Bakteri aktif sebanyak 100 μℓ dengan kepadatan 

bakteri 10
8
 CFU/ml diambil menggunakan 

mikropipet, dimasukkan kedalam cawan petri yang 

telah dibuat media agar. 

2. Suspensi bakteri (sesuai dengan standart Mc 

Farland) dihomogenkan dan diratakan 

menggunakan glass L hingga memadat. 

3. Didiamkan selama 4-5 menit.  

4. Media yang telah bercampur dengan bakteri 

dilubangi menggunakan cork borer dengan 

diameter lubang 5 mm.  

5. Ekstrak kulit apel dimasukkan ke lubang sumuran 

menggunakan mikropipet sebanyak 50 μl.  

6. Cawan petri dibungkus menggunakan plastik wrap 

lalu didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam.  

7. Zona bening yang terbentuk di sekitar lubang 

sumuran diamati dan diukur menggunakan jangka 

sorong sesuai dengan kategori zona hambat.  
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3.4.5 Pengukuran Diameter Zona Hambat  

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah 

besarnya diameter zona hambat yang terbentuk akibat 

pengaruh ekstrak kulit apel menggunakan pelarut metanol. 

Zona hambat yang terbentuk di sekitar lubang sumuran 

menunjukkan terdapat aktivitas senyawa antibakteri. Susanto, 

Sudrajat dan Ruga (2012) menyatakan bahwa kategori zona 

hambat dikategorikan sesuai kemampuan menghambat bakteri, 

kemampuan menghambat bakteri dengan kategori lemah 

diameter zona hambat berkisar  ≤ 5 mm, kategori sedang 

diameter zona hambat sekitar 6-10 mm, kategori kuat diameter 

zona hambat 10-20 mm dan kategori sangat kuat diameter 

zona hambat ≥ 21 mm. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

zona hambat ekstrak kulit apel manalagi terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli. 

3.6 Analisis Data 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan 5 perlakuan 

dan 5 ulangan. Pemilihan metode RAL searah ini dikarenakan 

berasal dari perlakuan saja selain itu jumlah pengulangan serta 

perlakuan dan pengulangan tidak saling berhubungan. Apabila 

berbeda nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) 

3.8 Batasan Istilah 

1. Mastitis : Peradangan pada jaringan ambing 

yang biasanya disebabkan  oleh 



24 
 

infeksi bakteri yang dapat masuk 

melalui lubang puting yang masih 

terbuka setelah dilakukan 

pemerahan. 

2. Antibakteri : Zat yang mampu membunuh atau 

menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme.  

3. Ekstraksi : Proses pemisahan suatu zat 

berdasarkan perbedaan kelarutannya 

terhadap dua cairan tidak saling larut 

yang berbeda, biasanya air dan yang 

lainnya pelarut organik. 

4. Zona hambat : Suatu zona yang menunjukkan 

kemampuan suatu bahan dalam 

menghambat pertumbuhan suatu 

bakteri. 

5. Flavonoid : Senyawa fenol yang berfungsi 

sebagai antimikroba, desinfektan dan 

bakteriostatik yang bekerja dengan 

cara mendegredasi protein yang 

menyebabkan aktivitas metabolisme 

sel bakteri berhenti. 

6. Pelarut : Bahan kimia organik yang 

melarutkan benda padat, cair atau 

gas yang menghasilkan sebuah 

larutan. 

7. Maserasi : Proses perendaman suatu bahan 

untuk melarutkan senyawa dalam 

bahan kedalam pelarut tertentu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Ekstraksi Kuit Apel Manalagi (Malus sylvestris 

Mill.) 

Limbah kulit apel yang diperoleh dari industri 

pengolahan apel di Kota Batu dikeringkan dan di oven 

dihaluskan menggunakan mesin grinder kemudian 

ditimbang sebanyak 100 g untuk dilakukan proses 

ekstraksi. Hasil ekstraksi yang diperoleh dimasukkan ke 

dalam 5 botol penyimpanan sesuai dengan perlakuan. 

Menurut Hafidata, Achmad, dan Tantin, (2014) kulit apel 

bermanfaat sebagai antibakteri, antioksidan dan 

antiproliferatif. Kulit buah apel mengandung senyawa 

polifenol lebih banyak daripada daging buahnya. Ekstrak 

kulit apel juga telah diteliti memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa. 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. Katekin adalah golongan metabolit 

sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan dan termasuk 

golongan flavonoid. Sifat antibakteri pada katekin 

disebabkan oleh adanya gugus pyrogallol dan gugus 

galloil. 

Proses ekstraksi pada penelitian ini menggunakan 

metode maserasi dengan pelarut metanol 96%. Menurut 

Diana (2012) Pelarut metanol merupakan pelarut yang 

paling banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa 

organik bahan alam. Menurut Astarina, Astuti dan 
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Warditiani (2013) senyawa flavonoid, saponin, tanin, 

triterpenoid, minyak atsiri, serta glikosida dapat tertarik 

dalam pelarut metanol. Hal ini disebabkan karena metanol 

merupakan pelarut universal yang memiliki gugus polar (-

OH) dan gugus nonpolar (-CH3) sehingga dapat menarik 

analit-analit yang bersifat polar dan nonpolar. 

Konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 50% yang merupakan konsentrasi yang 

memiliki daya hambat paling baik terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli penyebab 

mastitis yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Saifurrizal, 

Susilorini dan Setyowati  (2016) bahwa konsentrasi 

ekstrak kulit apel manalagi 50% memberikan diameter 

zona hambat tertinggi terhadap bakteri penyebab mastitis.  

 

4.2 Uji Daya Hambat Bakteri Staphylococcus aureus 

Efektivitas suatu antibakteri ekstrak metanol kulit apel 

manalagi dapat diukur dengan menghitung kemampuan zona 

hambat terhadap bakteri. Selain itu lama penyimpanan ekstrak 

metanol kulit apel manalagi juga dapat mempengaruhi 

diameter zona hambat dari hari ke hari. Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan 5 perlakuan yakni P0 (jam ke-1, sebagai 

kontrol), P1 (jam ke-24), P2 (jam ke-48), P3 (jam ke-72), dan P4 

(jam ke-96).Uji daya hambat dilakukan dengan pengukuran 

zona bening setiap 24 jam. Hasil pengukuran zona hambat 

bakteri Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil pengukuran diameter zona hambat ekstrak 

metanol kulit apel manalagi terhadap bakteri  

Staphylococcus aureus 

Perlakuan 
Ulangan (mm) 

Total  
Rata-rata 

(mm) 
1 2 3 4 5 

P₀ Kontrol 23,95 23,45 22,45 23,3 22,95 116,1 

23,22 ± 

0,561ᵉ 

P₁ Jam ke 

24 20,9 21 20,6 21,5 21,95 105,95 

21,19 ± 

0,561ᵈ 

P₂ Jam ke 

48 19,95 19,05 19,75 20,2 19,8 98,75 

19,75 ± 

0,561ᶜ 

P₃ Jam ke 

72 18,05 19,1 17,8 18,45 19,2 92,6 

18,52 ± 

0,621ᵇ 

P₄ Jam ke 

96 17,95 17,6 17,95 16,8 16,95 87,25 

17,54 ± 

0,546ᵃ 

Total 500,65   

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  

        menunjukkan perbedaan yang sangat nyata  

       (P<0,01) 

 

 Hasil analisis diameter zona hambat ekstrak kulit apel 

dengan pelarut metanol terhadap bakteri Staphylococcus aures 

menunjukkan bahwa lama penyimpanan ektrak kulit apel 

manalagi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) dan kemudian 

hasil analisisnya dilanjutkan dengan uji jarak berganda 

Duncan’s/DMRT (Duncan Multiple Rang Test). Ekstrak 

metanol kulit apel manalagi menunjukkan bahwa semakin 

lama penyimpanan ekstrak kulit apel dilakakukan pada suhu 

ruang maka semakin kecil juga diameter zona hambat yang 

diperoleh. Hasil analisis diamter zona hambat ektrak kulit apel 

manalagi dapat dilihat pada lampiran 3.. 

Hasil analisis tersebut sesuai dengan hipotesis yang 

diduga bahwa lama penyimpanan ekstrak metanol kulit apel 

manalagi mempengaruhi daya hambat bakteri Staphylococcus 
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aureus penyebab mastitis pada sapi perah. Tabel 1 

menunjukkan semakin lama ekstrak kulit apel manalagi 

disimpan, maka daya hambat yang dihasilkan juga semakin 

menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan 

aktivitas antioksidan didalam ekstrak kulit apel manalagi 

selama mengalami penyimpanan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Siswadi (2002) bahwa penurunan efektivitas 

senyawa antimikrobia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain jenis, umur dan keadaan mikroba, konsentrasi zat 

antimikroba, suhu dan waktu kontak, serta sifat fisiokimia 

substrat seperti pH, kadar air dan tegangan permukaan, jumlah 

komponen yang ada dan faktor- faktor lainnya. 

 

 

Gambar 5. Diameter zona hambat ekstrak metanol kulit apel 

manalagi terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus 

  

Semakin lama ekstrak metanol kulit apel manalagi  

disimpan pada suhu ruang, maka diameter zona hambat yang 
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dihasilkan semakin menurun. Hal ini terjadi karena  penurunan 

kandungan antioksidan yang disebabkan oleh pengaruh suhu 

serta lingkungan selama penyimpanan, maka kinerja dari 

antibakteri yang terdapat pada ekstrak kulit apel manalagi juga 

mengalami penurunan juga mengalami penurunan. Mekanisme 

kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk 

senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut 

sehingga dapat merusak membrane sel bakteri dan diikuti 

dengan keluarnya senyawa intraseluler (IndoBIC, 2005 dalam 

Nuria, Faizatun dan Sumantri, 2009).. Hasil tersebut dapat 

dikategorikan kemampuan daya hambat ekstrak kulit apel 

manalagi dengan pelarut metanol terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus semakin lama semakin 

menurun, seiring dengan bertambahnya lama waktu 

penyimpanan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari dengan 

Poeloengan (2009) bahwa Staphylococcus aureus memiliki 

dinding yang terdiri dari 50% lapisan peptidoglikan dan 

memiliki susunan dinding yang kompak. Dinding inilah yang 

menyebabkan Staphylococcus aureus bersifat sangat toleran 

terhadap senyawa antibakteri. 

 

4.3 Hasil Uji Daya Hambat Bakteri Escherichia coli 

 Efektivitas suatu antibakteri ekstrak metanol kulit apel 

manalagi dapat diukur dengan menghitung kemampuan zona 

hambat terhadap bakteri. Selain itu lama penyimpanan ekstrak 

metanol kulit apel manalagi juga dapat mempengaruhi 

diameter zona hambat dari hari ke hari. Zona bening yang 

terbentuk pada media pertumbuhan bakteri menandakan 

adanya reaksi zat antibakteri dari ekstrak metanol kulit apel 

manalagi. Hasil pengukuran zona hambat bakteri Escherichia 

coli dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Hasil pengukuran zona hambat ekstrak kulit apel 

manalagi dengan pelarut metanol terhadap bakteri 

Escherichia coli. 

Perlakuan 
Ulangan (mm) 

Total  
Rata-rata 

(mm) 
1 2 3 4 5 

P₀ Kontrol 22,9 22,1 22,6 21,2 22,55 111,35 

22,27 ± 

0,663w 

P₁ Jam ke 

24 20,8 20,35 21,95 21,2 20,75 105,05 

21,01 ± 

0,606x 

P₂ Jam ke 

48 19,75 19,35 19,95 20,1 19,1 98,25 

19,65 ± 

0,417y 

P₃ Jam ke 

72 18,25 18,8 18 17,9 18,85 91,8 

18,36 ± 

0,443z 

P₄ Jam ke 

96 17,35 17,5 17,9 17,65 18,05 88,45 

17,69 ± 

0,286z 

Total 494,9   

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  

        menunjukkan perbedaan yang  sangat nyata  

        (P<0,01) 

 

Zona bening yang terbentuk disekitar lubang sumuran 

merupakan adanya aktifitas zat antibakteri yang terkandung 

dalam ekstrak metanol kulit apel manalagi yang menghambat 

pertumbuhan bakteri. Hasil analisis diameter zona hambat 

ekstrak kulit apel dengan pelarut metanol terhadap bakteri 

Escherichia coli menunjukkan bahwa lama penyimpanan 

ektrak kulit apel manalagi berpengaruh sangat nyata (P<0,01). 

Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang 

signifikan kecuali pada P3 (jam ke-72), dan P4 (jam ke-96) 

yang menunjukkan bahwa tidak terjadi penurunan yang 

signifikan.  

Menurunnya kemampuan ekstrak dikarenakan waktu 

simpan yang lebih lama yang menyebabkan kandungan zat 
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antibakteri dalam ekstrak mengalami oksidasi, selain waktu 

simpan yang lama menurunnya aktifitas zat anti bakteri pada 

ekstrak kulit apel manalagi juga dipengaruhi suhu lingkungan 

dimana ekstrak tersebut disimpan, karena suhu yang tinggi 

akan menyebabkan zat aktif yang terkandung dalam ekstrak 

teroksidasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswadi (2002) 

bahwa penurunan efektivitas senyawa antimikrobia ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis, umur dan 

keadaan mikroba, konsentrasi zat antimikroba, suhu dan waktu 

kontak, serta sifat fisiokimia substrat seperti pH, kadar air dan 

tegangan permukaan, jumlah komponen yang ada dan faktor- 

faktor lainnya. Perbedaan hasil uji daya hambat yang diperoleh 

berbeda sangat nyata sehingga hasil analisis dilanjutkan 

menggunakan uji jarak berganda Duncan’s/DMRT (Duncan 

Multiple Range Test). Persentase hasil uji daya hambat bakteri 

Escherichia coli dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Diameter zona hambat ekstrak kulit apel manalagi 

terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli 
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Zona hambat yang terbentuk pada bakteri Escherichia 

coli lebih kecil dibandingkan zona hambat yang terbentuk 

pada uji daya hambat bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini 

disebabkan karena bakteri Escherichia coli tergolong jenis 

bakteri gram negatif yang memiliki dinding sel lebih 

kompleks. Menurut Tizard (2004) struktur sel Escherichia coli 

dikelilingi oleh membran sel  yang terdiri dari sitoplasme yang 

mengandung nukleoprotein. Membran sel bakteri tersebut 

ditutupi oleh dinding sel yang berlapis kapsul. Bakteri 

Escherichia coli cukup mempunyai ketahanan terhadap 

senyawa antibakteri sehingga respon hambat bakteri 

Escherichia coli lemah (Eni, Setyo dan Rusdin, 2009). Bakteri 

yang memiliki dinding sel lebih kompleks akan lebih tahan 

terhadap antibakteri sehingga respon terhadap antibakteri juga 

lemah. Flavonoid memberikan aktifitas antibakteri dengan 

cara menghambat metabolisme energi. Sifat penghambat 

tersebut seperti halnya antiseptik yang dapat menghambat 

respirasi oksigen yang akan menyebabkan kematian bakteri itu 

sendiri. bakteri yang terkena flavonoid akan kehilangan 

permeabilitas dinding sel, mikrosom dan lisosom sebagai hasil 

interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri (Sabir, 2005).  

 

4.4 Pengaruh Lama Penyimpanan Kulit Apel Manalagi 

Dengan Pelarut Metanol Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

 Ekstrak kulit apel manalagi dengan pelarut metanol 

yang setelah mengalami penyimpanan dilakukan uji daya 

hambat yang memberikan hasil terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Rata-rata hasil 

pengukuran diameter zona hambat pada setiap perlakuan dapat 

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

manalagi dengan pelarut metanol terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli selama 

penyimpanan pada suhu ruang 

Perlakuan 

Diameter zona hambat (mm) Kategori 

zona 

hambat 

Staphylococcus 

aureus Escherichia coli 

P₀ Jam ke 

1(kontrol) 23,22 ± 0,561ᵉ 22,27 ± 0,663w Sangat kuat 

P₁ Jam ke 24 21,19 ± 0,561ᵈ 21,01 ± 0,606x Sangat kuat 

P₂ Jam ke 48 19,75 ± 0,561ᶜ 19,65 ± 0,417y Kuat 

P₃ Jam ke 72 18,52 ± 0,621ᵇ 18,36 ± 0,443z Kuat 

P₄ Jam ke 96 17,54 ± 0,546ᵃ 17,69 ± 0,286z Kuat 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa ekstrak metanol kulit 

apel manalagi yang disimpan pada suhu ruang mengalami 

penurunan pada setiap perlakuan. Ekstrak kulit apel manalagi 

dengan pelarut metanol pada perlakuan kontrol (jam ke-1) 

dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus dengan 

diameter 23,22 mm sedangkan pada P4 (jam ke-96) masih 

mampu menghambat dengan diameter 17,54 mm dan masih 

dalam kategori kuat. Pada bakteri Escherichia coli ekstrak 

kulit apel manalagi dengan pelarut metanol mampu 

menghambat dengan diameter 22,27 sebagai perlakuan kontrol 

(jam ke-1) sedangkan pada P4 (jam ke-96) masih mampu 

menghambat dengan diameter 17,69 mm dan masih dalam 

kategori kuat. Perbedaan yang tidak signifikan hanya terjadi 

pada P3 (Jam ke-72) dengan P4 (jam ke-96) bakteri 

Escherichia coli. Hasil analisis perhitungan ini disajikan pada 

lampiran 3. 
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Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

memiliki tingkat penurunan yang berbeda. Hal ini terjadi 

karena adanya perbedaan tingkat sensitivitas masing-masing 

bakteri terhadap senyawa antibakteri dimana bakteri 

Staphylococcus aureus memiliki sensitivitas lebih rendah 

dibandingkan dengan bakteri Escherichia coli. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Poeloengan dan Andriani (2013) 

Staphylococcus aureus mempunyai dinding yang terdiri dari 

50% lapisan peptidoglikan dan memiliki susunan dinding yang 

kompak. Susunan dinding inilah yang menyebabkan 

Staphylococcus aureus bersifat sangat toleran terhadap zat 

antimikroba. Bakteri Staphylococcus aureus sebagian besar 

memiliki antigen polisakarida yang tersusun dari asam sialat 

dan dinding selnya memiliki antigen protein dengan serotipe-x 

sebagai faktor virulensi imunogenik. Dinding sel 

Staphylococcus aureus hanya terdiri dari beberapa lapis 

peptidoglikan tanpa adanya tiga polimer pembungkus yang 

terletak diluar lapisan peptidoglikan yaitu lipoprotein, selaput 

luar dan lipopolisakarida. Hal ini berbeda dengan bakteri 

Escherichia coli yang merupakan bakteri gram negatif dengan 

dinding sel yang lebih kompleks (Selomashar , Harijani, dan 

Benyamin, 2009). Bakteri gram negatif memiliki dinding sel 

yang terdiri tiga lapisan yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan 

lapisan dalam (Suwito, 2010). Dengan struktur bakteri gram 

negatif yang lebih kompleks menjadikan senyawa antibakteri 

lebih sukar masuk kedalam sel bakteri. Sehingga bakteri gram 

negatif lebih tahan terhadap zat antibakteri yang terkandung 

dalam ekstrak kulit apel. 

 

 

 



35 
 

Gambar 7. Zona hambat ekstrak kulit apel manalagi dengan 

pelarut metanol terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli  

 

Gambar 7 menunjukkan bahwa selama penyimpanan, 

ekstrak kulit apel manalagi mengalami penurunan dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satu kandungan kulit 

apel manalagi yang turun selama penyimpanan yakni 

flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu kandungan ekstrak 

yang memiliki peran paling banyak dalam menghambat 

bakteri. Hal ini sesuai dengan pendapat Suhartatik, 

Karyantina, Mustofa, Cahyanto, Raharjo dan Rahayu, (2012) 

bahwa selama proses penyimpanan ekstrak yang mengandung 

flavonoid (antosianin pada buah), baik itu disimpan pada suhu 

dingin ataupun suhu kamar terjadi penurunan kadar flavonoid 

yang signifikan. Lathifah (2008) menambahkan bahwa 
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flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat berefek 

sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi, selain itu 

senyawa flavonoid mudah teroksidasi pada suhu yang tinggi. 

Senyawa flavonoid yang ada dalam kulit apel manalagi 

merupakan senyawa yang bersifat polar, hal ini menyebabkan 

senyawa ini lebih mudah menembus dinding sel bakteri. 

Mekanisme kerja antibakteri adalah sebagai berikut: a. 

merusak pada dinding sel,  bakteri memiliki lapisan luar yang 

disebut dinding sel yang dapat mempertahankan bentuk 

bakteri dan melindungi membran protoplasma dibawahnya, b. 

perubahan permeabilitas sel, beberapa antibiotik mampu 

merusak atau memperlemah fungsi ini yaitu memelihara 

integritas komponen komponen seluler, c. perubahan molekul 

protein dan asam nukleat suatu antibakteri dapat mengubah 

keadaan ini dengan mendenaturasikan protein dan asamasam 

nukleat sehingga merusak sel tanpa dapat diperbaiki lagi 

(Pelczar dan Chan, 1988 dalam Nugraheni, 2012). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh lama penyimpanan ekstrak metanol 

kulit apel manalagi (Malus sylvestris Mill.) dengan 

konsentrasi 50% yang disimpan 96 jam pada suhu 

ruang dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

2. Semakin lama ekstrak metanol kulit apel manalagi 

(Malus sylvestris Mill.) disimpan maka 

kemampuannya untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

semakin menurun. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan bahwa 

ekstrak metanol kulit apel manalagi (Malus sylvestris Mill.) 

paling lama disimpan sampai 96 jam (4 hari) karena zona 

hambat yang diberikan masih tergolong kuat, serta perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bahan pengawet 

alami yang digunakan selama masa simpan ekstrak kulit apel 

manalagi (Malus sylvestris Mill).  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Alur Kerja Penelitian 
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Lampiran 2. Pengukuran Diameter Zona Hambat Aktivitas 

Antibakteri Ekstrak Metanol Kulit Apel Manalagi (Malus 

sylvestris Mill.) 

 

 

 

Perhitungan diameter zona hambat menurut 

Zahara,Muhammad dan Fifi (2013) adalah sebagai berikut: 

 

 (
   

 
)   x 

  

Keterangan: 

a = diameter vertikal bakteri ditumbuhkan pada media 

b = diameter horizontal bakteri ditumbuhkan pada media 

x = lubang sumuran (5mm) 
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Lampiran 3. Analisis Statistik Efektivitas Lama Simpan Daya 

Hambat Ekstrak Metanol Kulit Apel Manalagi 

(Malus sylvestris Mill.) Terhadap Pertumbuhan 

Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli. 

a. Tabel . Rata-rata zona bening pada bakteri 

Staphylococcus aureus 

Perlakua

n 

Ulangan 

Total 
Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 
1 2 3 4 5 

P₀ 
Kontrol 

23,95 23,45 22,45 23,3 22,95 116,1 23,22 0,561 

P₁ Jam 

ke 24 
20,9 21 20,6 21,5 21,95 105,95 21,19 0,534 

P₂ Jam 

ke 48 
19,95 19,05 19,75 20,2 19,8 98,75 19,75 0,429 

P₃ Jam 

ke 72 
18,05 19,1 17,8 18,45 19,2 92,6 18,52 0,621 

P₄ Jam 

ke 96 
17,95 17,6 17,95 16,8 16,95 87,25 17,45 0,546 

Total 500,65 
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  = 10026,02 

 

JKtotal  =  
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1 1

2

1

FK  

= (23,95
2
+23,45

2
+22,45

2
+ ….. + 17,95

 2
+ 

16,8
2
+16,95

2
) – 10026,02 

= 108,5556 

 

JKPerlakuan =    FK 

 

= (23,222 + 21,192 + 19,752 +18,522 +17,452)   - 10026,02 

    5 

 = 1545,804 

JKgalat  = JKtotal - JKperlakuan 

 = 108,5556 – 102,6826 

  = 5,873 
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Tabel. Analisis ragam pada bakteri Staphylococcus aureus  

Keterangan : **Daya hambat ekstrak kulit apel manalagi 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

diameter zona hambat bakteri Staphylococcus 

aureus  

 

 

Uji Duncan  

Standart Error (SE) = √ 
        

 
 

 

          =√ 
      

 
 

 

         = 0,242343 

 

 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 4 102,6826 25,6706 87,4192 2.71 4.10 

Galat 20 5,8730 0,2936 
   

Total 24 108,5556 
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JNT1% = JND 1% x SE 

 

Selingan 2 3 4 5 6 

JND 1% 4,024 4,197 4,312 4,395 4,459 

JNT 1% 0,975187 1,017112 1,0449819 1,065096 1,080606 

 

 

Penotasian 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 17,45 a 

P3 18,52 b 

P2 19,75 c 

P1 21,19 d 

P0 23,22 e 
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b. Tabel. Rata-rata zona bening pada bakteri Escherichia 

coli 

Perlakua

n 

Ulangan 

Total 
Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 
1 2 3 4 5 

P₀ 
Kontrol 

22,9 22,1 22,6 21,2 22,55 111,35 22,27 0,663 

P₁ Jam 

ke 24 
20,8 20,35 21,95 21,2 20,75 105,05 21,01 0,606 

P₂ Jam 

ke 48 
19,75 19,35 19,95 20,1 19,1 98,25 19,65 0,417 

P₃ Jam 

ke 72 
18,25 18,8 18 17,9 18,85 91,8 18,36 0,443 

P₄ Jam 

ke 96 
17,35 17,5 17,9 17,65 18,05 88,45 17,69 0,286 

Total 494,9 

  

  

 

FK     =
r x b x a

2

1 11













 
 

a

i

r

k

b

j

Yij

 

  =      (494,9)
2
 

             5 x 5 

  = 9797,04 
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JKtotal  =  
 


a

i

r

k

b

j

Yij
1 1

2

1

FK  

= (22,9
2
+22,1

2
+22,6

2
+ ….. + 17,9

 2
+ 

17,65
2
+18,05 

2
) – 9797,04 

= 75,5996 

 

 

JKPerlakuan =    FK 

 

= (22,272 + 21,012 + 19,652 + 18,362+ 11,692)   - 9797,04 

    5 

 = 70,5656 

JKgalat  = JKtotal - JKperlakuan 

 = 75,5996 – 70,5656 

  = 5,034 
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Tabel . Analisis ragam pada bakteri Escherichia coli 

 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 4 70,5656 17,6414 70,0890 2.71 4.10 

Galat 20 5,0340 0,2517 
   

total 24 75,5996 
    

Keterangan : **Daya hambat ekstrak kulit apel manalagi  

        berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap      

        diameter zona hambat bakteri Escherichia  

        coli 

 

Uji Duncan  

Standart Error (SE) = √ 
        

 
 

 

          =√ 
      

 
 

 

         = 0,224366 
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JNT1% =  JND1% x SE 

  

Selingan 2 3 4 5 6 

JND 1% 4,024 4,197 4,312 4,395 4,459 

JNT 1% 0,902848 0,9416631 0,967465 0,986088 1,000447 

 

Penotasian 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 17,69 z 

P3 18,36 z 

P2 19,65 y 

P1 21,01 x 

P0 22,27 w 
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Lampiran 4. Pengertian dan Prosedur MC Farland 

Mc Farland adalah penyetaraan konsentrasi mikroba 

dengan menggunakan larutan BaCl2 1% dan H2SO4 1%. 

Standar kekeruhan Mc Farland ini dimaksudkan untuk 

menggantikan perhitungan bekateri satu per satu dan untuk 

memperkirakan kepadatan sel yang akan digunakan pada 

prosedur pengujian antimikroba. 

Suspensi Standar Mc. Farland adalah suspensi yang 

menunjukkan konsentrasi kekeruhan bakteri sama dengan 10
8
 

CFU/ml. 

Komposisi : 

1. Larutan Asam sulfat 1 % b/v 9,5 ml 

2. Larutan Barium klorida v/v 0,5 ml 

Prosedur Mc Farland: 

1. Bakteri yang telah diremajakan diambil 1 mL. 

2. Diinokulasi ke dalam medium Natrium Agar dengan 

cara zigzag 

3. Diinkubasi dengan suhu 37
o
C selama 24 jam. 

4. Bakteri yang tumbuh dimasukkan ke tabung reaksi. 

5. Dilakukan pengenceran. 
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6. Disiapkan Spektrofotometer dengan setting panjang 

gelombang 540-600nm. 

7. Blanko (medium) dan Sampel kultur (biakan cair) 

disiapkan masing-masing sebanyak 2 mL ke dalam 

kuvet steril. 

8. Run spektrofotometer. 

9. Di catat hasil absorbansi. 

10. Disetarakan dengan nilai absorbansi konsentrasi Mc 

Farland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

a. Pengujian Uji Daya Hambat Pada Bakteri 

Staphylococcus aureus 
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b. Pengujian  Uji Daya Hambat Pada Bakteri Escherichia 

coli 
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c. Alat dan Bahan 

 

 

 

 

 Mikro Pipet           Plastik wrap 

 

 

 

 

               Glass L             Bunsen 

 

 

 

 

 

     Cork borer               Cawan Petri 
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 Gelas ukur  Kawat ose 

 

 

 

 

      Ekstrak kulit apel           Methanol 

 

 

 

 

 

  Alkohol        Kulit Apel 
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d. Proses pembuatan simplisia 

 

   

   

 

 

   Proses pengovenan          Proses grinding 

 

e. Proses Pengujian Daya Hambat Ektrak Etanol Kulit 

Apel Manalagi (Malus sylvestris Mill.)  

 

Pembuatan media NA 

 

Penanaman bakteri pada 

media 
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Perataan bakteri dengan 

glass L 

 

Metode sumuran dengan cork 

borer 

  

Pemberian ekstrak  

 

Didiamkan pada suhu + 28
o
C 

selam 24 jam 

 

 

 


