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ABSTRACT 

This research was carried out at Microbiology Laboratory, Faculty of Animal 

Husbandry, Brawijaya University Malang.  The purpose of this research was to know 

inhibition  of Muntingia calabura L. leaf extract to growth of Staphylococcus aureus bacteria 

that cause of mastitis disease in dairy cows. The materials used for this research  were 

Staphylococcus aureus, varians consentration of Muntingia calabura leaf extract, and iodips 

liquid. Method was used in this experiment was difusion disk and Completely Randomized 

Design with 6 treatment and 5 replication. The results showed that the decoc Muntingia 

calabura leaf  with a concentration of 10%, 20%, 30%, 40% and 50% have an influence on 

inhibitory the growth of Staphylococcus aureus. Muntingia calabura leaf  extract were not 

significantly (P> 0.05) with a iodips liquid that as an antimicrobial agent, so decoc Muntingia 

calabura leaf can be used as an alternative to chemical antimicrobial substances.  

Keyword : Inhibition, Muntingia calabura, Staphylococcus aureus and Antimicrobial 
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RINGKASAN 

Pengumpulan data penelitian dilakukan mulai 24 Mei sampai dengan 15 Juni 2013 di 

Laboraturium Mikrobiologi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui daya hambat dekok daun kersen 

(Muntingia calabura L.) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus penyebab 

mastitis pada sapi perah. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai zat antimikroba 

alami alternatif pengganti zat antimikroba buatan pabrik.  

Materi penelitian adalah bakteri Staphylococcus aureus  yang diperoleh dari stok 

bakteri di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dekok 

daun kersen dan larutan iodips. Metode penelitian adalah percobaan laboratorium 

menggunakan metode difusi cakram dengan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri 6 

perlakuan dengan 5 ulangan. Adapun perlakuan tersebut adalah konsentrasi dekok daun 

kersen 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, serta larutan iodips sebagai pembanding. Variabel yang 

diukur adalah zona hambat pertumbuhan bakteri setiap perlakuan. Data dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dekok daun kersen dengan konsentrasi 10%, 

20%, 30%, 40% dan 50% mempunyai pengaruh dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. Dekok daun kersen dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan larutan iodips yang merupakan 

larutan pembanding sebagai zat antimikroba, sehingga dekok daun kersen dapat digunakan 

sebagai alternatif zat antimikroba alami.  

Disimpulkan bahwa dekok daun kersen memiliki kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus sebagai zat antimikroba alami yang mudah 

didapat dilingkungan sekitar peternakan sapi perah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Potensi alam 

yang dimiliki Indonesia sangat melimpah terutama pada sektor pertanian, peternakan, 

perikanan, perkebunan, kehutanan dan kelautan serta pariwisata. Pemanfaatan kekayaan 

alam yang terintegrasi akan memaksimalkan potensi alam yang ada, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Pencegahan penyakit melalui tanaman merupakan salah satu pemanfaatan sumber 

daya alam yang ada di Indonesia. Tanaman memiliki peranan yang penting dalam 

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia maupun hewan, mengingat tanaman 

memiliki  kandungan senyawa alam yang berkhasiat. Masyarakat Indonesia sendiri telah 

memanfaatkan tanaman yang berkhasiat sebagai obat tradisional.  

Mastitis merupakan penyakit yang paling merugikan peternak, karena dapat 

menyebabkan produksi susu yang menurun dan kerugian yang cukup besar. Mastitis 

biasa dikenal oleh peternak dengan radang ambing. Menurut Abrar, Wibawan, 

Priosoeryanto, Soedarwanto dan Pasaribu (2012) menyatakan bahwa mastitis disebabkan 

oleh Staphylococcus aureus merupakan bentuk mastitis terpenting pada peternakan sapi 

perah karena mikroorganisme ini terdapat dimana-mana seperti pada kulit sapi, ambing 

yang sakit maupun yang sehat, lingkungan, pemerah, peralatan yang digunakan, air dan 

udara.  

Natosusilo (2012), infeksi bakteri merupakan penyebab utama terjadinya mastitis 

dan kurang lebih 95% oleh mikroorganisme yang berasal dari species  Streptococci dan 

Staphylococci misalnya seperti  Streptococcus agalactiae,  Streptococcus dysagalactiae, 

Staphylococcus aureus,   Streptococcus aberis. Ditambahkan menurut Persson, Nyman 

and Andersson (2011) menyatakan bahwa terdapat S. aureus 31%, SSP 27%, Str. 

dysgalactiae 15%, Str. uberis 14%, E. coli 4,8%, dan Str. spp. 3,1%. Semakin tinggi 

tingkat kejadian mastitis maka semakin tinggi pula jumlah bakteri yang menghasilkan 

toksin penyebab radang pada ambing. 

Menurut Abrar et al. (2012) Penyebab mastitis subklinis yang paling sering 

terdeteksi adalah Staphylococcus aureus dan beberapa jenis bakteri lain seperti 
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Streptococcus agalactiae, Str. Disgalactiae, Str. Uberis, Str.zooepidemicus, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter aerogenees dan Pseudomonas 

aeroginosa.  Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen yang menyebabkan 

penyakit seperti bisul dan beberapa infeksi lainnya (radang paru-paru, radang kelenjar 

dada, radang urat darah, meningitis, saluran kencing osteomyelitis dan endocartidis). 

Infeksi Staphylococcus aureus menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda 

yang khas, yaitu peradangan, nekrosis dan pembentukan abses (Warsa, 1994). 

Ditambahkan oleh Sudarwanto, Sanjaya dan Purnawarman (1992),  infeksi 

Staphylococcus aureus semakin sulit ditangani dengan antibiotik karena bakteri ini 

banyak yang resisten terhadap berbagai jenis antibiotik. Pemakaian antibiotik akan 

menimbulkan masalah baru yakni adanya residu antibiotik di dalam susu atau pada 

olahannya.   

Tumbuhan kersen merupakan salah satu tanaman obat, yang mana banyak 

dijumpai di sekitar kita dan hanya dimanfaatkan buahnya saja. Kurangnya pengetahuan 

masyarakan tentang tanaman kersen yang kaya akan manfaat dan keguanaan, menjadikan 

tanaman kersen hanya dianggap sebagai tanaman yang menyebabkan kotor pada halaman 

karena setiap hari daunnya selalu gugur. Kandungan senyawa organik yang ada di 

tanaman kersen yang terdapat pada buah, batang dan daun sangat bermanfaat untuk 

dijadikan obat tradisional. Kandungan kimia pada daun kersen adalah air, protein, lemak, 

karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, karoten, tiamin, ribofalin, niacin, tannin, 

saponin flavonoid dan kandungan vitamin C. Diduga aktivitas antibakteri dari daun 

kersen ini disebabkan oleh adanya kandungan senyawa  tanin, flavonoids dan saponin 

yang dimilikinya. 

Penggunaan tumbuhan kersen secara tradisional digunakan untuk penyembuhan 

asam urat, antiseptik, antiflamasi dan antitumor. Penggunaan obat-obatan dilakukan 

dengan meminum air rebusan dari kulit batang dan daun tumbuhan kersen. Sedikit 

berbeda penggunaannya untuk penyembuhan antiseptik dari tumbuhan kersen, yaitu air 

rebusan daun dan batang tumbuhan kersen, digunakan bukan dengan cara dikonsumsi, 

melainkan dioleskan ke daerah luka yakni untuk membunuh bakteri C. diptheriea, S. 

aureus, P. vulgaris, S. epidemidis dan K. rizhophil ( Verdayanti, 2009). 

Banyak cara yang telah dilakukan untuk pengobatan mastitis, salah satunya 

dengan penggunaan antibiotika dalam teat dipping. Antibiotika merupakan salah satu 

bahan antibakterial yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang dapat menghambat atau 

membasmi mikroba jenis lain sehingga dapat membantu meringankan kerja sistem 
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pertahanan tubuh. Nasronudin (2007) menambahkan bahwa untuk mengatasi infeksi 

karena bakteri, maka antibiotika mempunyai peranan penting yang diharapkan mampu 

mengeliminasi bakteri penyebab infeksi.  

Penggunaan antibiotik dalam membunuh atau menghambat bakteri yang dapat 

menimbulkan penyakit, akan menjadi masalah apabila antibiotik yang ada tidak lagi 

efektif dan justru akan menjadi efek samping dari antibiotika itu sendiri. Oleh karena itu, 

perlu dicari alternatif lain, misalnya dengan memanfaatkan tanaman-tanaman obat yang 

diduga efektif menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri penyebab penyakit dan 

mudah didapat.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti tentang pengaruh dekok daun 

kersen terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri Stapylococcus aureus yang merupakan 

salah satu penyebab  terjadinya penyakit mastitis pada sapi perah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan dekok daun 

kersen (Muntingia calabura L.) mengandung flavonoid, saponin dan tannin dapat 

berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang 

menyebabkan mastitis pada sapi perah. 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hambat berbagai 

konsentrasi dekok daun kersen (Muntingia calabura L.) terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus yang menyebabkan mastitis pada sapi perah dibandingkan dengan 

antiseptik komersial untuk pencegahan mastitis. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inovasi baru mengenai 

penggunaan bahan-bahan alami seperti daun kersen sebagai zat antimikroba atau obat 

tradisional untuk pencegahan penyakit mastitis pada sapi perah pengganti antiseptik 

komersial untuk mencegah penyakit mastitis. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Mastitis adalah suatu reaksi peradangan ambing yang disebabkan oleh bakteri, zat 

kimia, luka termis atau luka mekanis. Umumnya radang ambing disebabkan oleh 
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Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. Pemanfaatan daun kersen yang 

merupakan tanaman obat sebagai upaya pencegahan mastitis pada sapi perah karena daun 

kersen mengandung senyawa alami yang dapat digunakan sebagai antiseptik.  

Zakaria (2010) menyatakan bahwa berbagai ekstrak kersen (Muntingia calabura) 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 25923 dan 

Staphylococcus aureus 33591.  Dalam penelitiannya metode yang digunakan adalah 

Daun M. calabura yang dikeringkan dan disimpan selama dua minggu. Daun kering yang 

kemudian digiling menjadi partikel kecil, ditimbang dan direndam dalam kloroform, 

metanol dan air selama 72 jam. Untuk menghapus materi tanaman padat, supernatan 

pertama disaring menggunakan kapas dan diikuti oleh kertas saring. Penelitian ini adalah 

untuk menentukan in vitro aktivitas antimikroba berbagai ekstrak yaitu ekstrak methanol, 

ekstrak methanol kasar dengan petroleum eter, etil asetat dan pelarut air menjadi 

perlakuan pada tes antimikroba Staphylococcus aureus 25923 dan Staphylococcus aureus 

33591. Semua ekstrak kemudian diuji untuk aktivitas antimikroba. 

Menurut Rahman, Richardson dan Azirun (2010), uji difusi disk digunakan 

sebagai ukuran alternatif konsentrasi hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh 

minimum (KBM).  Kemudian kertas cakram di siapkan dan direndam pada berbagai 

ekstrak. Masing-masing kertas cakram yang mengandung ekstrak dibiarkan kering pada 

suhu ruangan di bawah kondisi yang disterilkan sebelum dilakukan untuk uji antibakteri. 

Semua media agar ditanam bakteri yang diratakan dengan spreader kemudian taruh kertas 

cakram yang telah direndam kemudian diinkubasi pada 35 ° C selama 48 jam. Media agar 

diamati dan diukur zona hambatan itu dari setiap cakram kertas dalam satuan mm. 
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Gambar 1. Kerangka pikir 

 

1.6. HIPOTESIS 

  Hipotisis dari penelitian ini bahwa dekok daun kersen (Muntingia calabura L.) 

memiliki pengaruh terhadap daya hambat bakteri Staphylococcus aureus penyebab penyakit 

mastitis pada sapi perah 

 

  

Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun 

kersen diduga berasal dari unsur–unsur yang 

terkandung didalamnya (Zakaria et al., 2006) 

flavonoid saponin tannin 

Dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri 

Berpengaruh pada produksi 

dan kualitas susu 

Antibakteri kimia 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tanaman Kersen                                                                                                           

2.1.1.  Klasifikasi Tanaman Kersen 

Taksonomi tumbuhan Muntingia calabura adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)  

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)  

Superdivisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)  

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)  

Kelas : Magnoliopsida (Dikotil/berkeping dua)  

Ordo : Malvales  

Famili : Muntingiaceae  

Genus : Muntingia L.  

Spesies : M. calabura 

 

Gambar 2. Daun Kersen (Muntingia calabura L.) 

 

2.1.2.  Morfologi Tanaman Kersen 

  Srindhar, Thirupathi, Chaitanya, Ravi Kumar dan Krishna Mohan (2011), tanaman 

kersen (Muntingia calabura) adalah tanaman yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan 

proporsinya ramping. Tanaman ini asli dari Benua Amerika dan banyak dibudidayakan 
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didaerah yang hangat seperti di Asia. Tanaman ini memiliki nama lain: pohon strawberry, 

cherry Jamaican (Inggris), cherry cina atau cherry jepang (India) dan cherry chettu (Telugu). 

 Tamanan kersen merupakan tanaman perdu yang tingginya mencapai 2-10 m dengan 

daun yang berderet dan dahan menjuntai. Daun kersen memiliki ciri bentuk daun lanset, 

permukaan bulunya halus, ujung daun runcing, pangkal daun tumpul, tepi daun bergerigi 

dengan panjang 4–14 cm dan lebar 1–4 cm, daging daun kersen menyerupai kertas dengan 

tulang daun mennyirip. Mahkota bunganya berbentuk bulat telur terbalik dan berwarna putih. 

Pohon ini dapat menghasilkan buah kecil berwarna merah yang berukuran 1–1,5 cm. buahnya 

dapat dimakan, rasanya manis dan berair yang berisi banyak biji kecil berwarna kuning. 

 Tanaman kersen merupakan spesies tanaman yang dapat hidup di tanah yang tandus, 

dan dapat bertahan di kondisi apapun baik pada konsidi asam, basa maupun kekeringan, 

namun tidak tahan terhadap garam, serta dapat tumbuh baik pada pH 5,5–6,5 dan dapat hidup 

sampai di ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut. Sebagai tanaman perintis kersen 

dapat memperbaiki kondisi tanah yang ada disekitarnya, sehingga dapat ditumbuhi oleh 

tanaman lain. Di Asia Tenggara sendiri kersen merupakan tanaman pohon yang yang paling 

umum yang sering dijumpai ada dipinggir jalan, terutama di daerah kering seperti Jawa Timur  

2.1.3. Kandungan Daun Kersen 

 Kandungan kimia yang dimiliki kersen adalah air, protein, lemak, karbohidrat, serat, 

abu, kalsium, fosfor, besi, karoten, tianin, ribofalin, niacin, tannin, saponin flavonoid dan 

kandungan vitamin C. Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun kersen diduga dari unsur 

yang terkandung didalamnya, antara lain tannin, flavoid, dan saponin (Zakaria, Fatimah, Mat, 

Zaiton, Henie, Sulaiman, Somchit, Thenamutha and Kasthuri, 2006).  

2.1.3.1.  Flavonoid 

 Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang umum ditemukan dalam buah, sayuran, 

kacang-kacangan, biji, batang, bunga, teh, anggur, propolis dan madu. Flavonoid 

dikategorikan menjadi berbagai struktur kimia antara lain flavonols, flavon, flavann, 

isoflavon, katekin, anosianidin dan chalcones (Cushnie and Lamb, 2005).  

Karlina, Ibrahim dan Trimulyono (2013), flavonoid memiliki ciri yaitu berbau yang 

tajam dan berpigmen dan larut dalam air. Flavonoid memiliki peranan sebagai antimikroba 

dan antivirus. Dinding bakteri yang terkena flavonoid akan kehilangan permeabilitas sel. 

Cushnie et al. (2005) menambahkan bahwa flavonoid memiliki tiga mekanisme yang 
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memberikan efek antibakteri, antara lain dengan menghambat sintesis asam nukleat, 

menghambat fungsi membrane sitoplasma dan menghambat metabolism energy. 

2.1.3.2.  Tannin 

 Tannin adalah polifenol yang secara alami terdapat pada tanaman. Tannin terdapat 

pada banyak makanan seperti teh, biji coklat, anggur, strowberry dan kesemek (Akiyama, 

Fuji, Yamasaki, Oono and Iwatsuki, 2001). 

 Senyawa tannin memiliki beberapa potensi aktivitas yang bermanfaat dibidang medis, 

antara lain sebagai antivirus, antibakteri dan antiparasit. Secara garis besar mekanisme zat 

antibakteri dari tannin adalah sebagai berikut: toksinasi tannin dapat merusak membrane sel 

bakteri, senyawa astringen tannin dapat menginduksi pembentukan kompleks senyawa ikatan 

terhadap enzim dan pembentukan suatu kompleks ikatan tannin terhadap ion logam yang 

dapat menambah daya toksisitas tannin itu sendiri. Selain itu, tannin diduga dapat 

mempresipitasi protein (karena diduga tannin mempunyai efek yang sama dengan senyawa 

fenolik) dan mengkerutkan dinding sel atau membrane sel sehingga mengganggu 

permeabilitas. Akibatnya sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup dan pertumbuhannya 

terhambat atau bahkan mati (Juliantina, Citra, Nirwani, Nurmasitoh dan Bowo, 2009). 

2.1.3.3.  Saponin 

 Saponin merupakan senyawa glikosida kompleks dengan berat molekul tinggi yang 

dihasilkan terutama oleh tanaman, hewan laut tingkat rendah dan beberapa bakteri. Istilah 

saponin diturunkan dari bahasa latin sapo berarti sabun, diambil dari kata Saponaria vaccaria, 

suatu tanaman yang mengandung saponin yang digunakan sebagai sabun untuk mencuci 

(Suparjo, 2001). 

Karlina et al. (2013), saponin merupakan metabolit sekunder yang banyak terdapat 

dialam. Saponin ini berasa pahit, berbusa dalam air dan bersifat antimikroba. Dalam menekan 

pertumbuhan bakteri, saponin dapat menurunkan tegangan permukaan dinding sel dan apabila 

berinteraksi dengan dinding bakteri, maka dinding tersebut akan pecah atau lisis. Saponin 

akan mengganggu tegangan permukaan dinding sel, maka saat tegangan permukaan terganggu 

zat antibakteri akan masuk dengan mudah kedalam sel dan akan mengganggu metabolisme 

hingga akhirnya terjadilah kematian bakteri. 
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2.1.4.  Kegunaan Daun Kersen 

Penggunaan tumbuhan kersen secara tradisional digunakan untuk penyembuhan 

asam urat, antiseptik, antiflamasi dan antitumor. Dimana penggunaannya untuk obat-

obatan dilakukan dengan meminum air rebusan dari kulit batang dan daun tumbuhan 

kersen. Sedikit berbeda penggunaannya untuk penyembuhan antiseptik dari tumbuhan 

kersen, yaitu air rebusan daun dan batang tumbuhan kersen, digunakan bukan dengan 

cara dikonsumsi, melainkan dioleskan ke daerah luka yakni untuk membunuh bakteri C. 

Diptheriea, S. aureus, P. vulgaris, S. epidemidis dan K. rizhophil ( Verdayanti, 2009).  

 

2.2.  Bakteri Staphylococcus aureus 

2.2.1.  Klasifikasi Staphylococcus aureus 

Klasifikasi Staphylococcus aureus sebagai berikut (Jawetz, 2001) 

Domain : Bacteria 

Kingdom : Eubacteria 

Phylum : Firmicutes 

Class  : Bacilli 

Order  : Bacillales 

Family  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus  

Species : Staphylococcus aureus 

 

Gambar 3. Bakteri Staphylococcus aureus 
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2.2.2. Morfologi  Staphylococcus aureus 

Nama Staphylococcus aureus berasal dari kata “ Staphele” yang berarti kumpulan dari 

anggur dan kata “Aureus” dalam bahasa latin yang berarti emas. Nama tersebut berdasarkan 

bentuk dari sel-sel bakteri yang berwarna keemasan (Jawetz, 2001). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat berdiameter 

0,7-1,2 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, 

fakultatif anaerob, tidak membentuk spora dan tidak bergerak. Kokus tunggal atau 

berpasangan, tetrad dan berbentuk rantai juga tampak dalam biakan cair. Staphylococcus 

aureus bersifat nonmotil dan tidak membentuk spora. Menurut Abrar et al. (2012), 

metabolism bakteri ini adalah aerob dan anaerob, katabolisme positif membentuk asam dari 

hidrat arang tanpa gas, fakultatif anaerob dan koloninya berwarna abu-abu sampai kuning 

emas tua. 

Staphylococcus aureus tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi di 

bawah suasana aerobik dan mikroaerofilik.  Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 ºC, 

tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25 ºC). Ditambahkan Warsa 

(1994), pertumbuhan terbaik dan khas pada bakteri ini adalah suasana aerob, bakteri ini pun 

bersifat anaerob fakultatif dan dapat tumbuh dalam udara yang hanya mengandung hidrogen 

dan pH optimum untuk pertumbuhan adalah 7,4. Warna khas ialah kuning keemasan, hanya 

intensitas warnanya dapat bervariasi.  

Koloni pada perbenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk 

bundar, halus, menonjol dan berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan 

Staphylococcus aureus yang mempunyai kapsul polisakarida atau selaput tipis yang berperan 

dalam virulensi bakteri (Jawetz et al., 1995). Staphylococcus aureus tahan terhadap kondisi 

kering, panas (bertahan pada temperatur 50 
0
C selama 30 menit) dan natrium klorida 9%, 

tetapi dihambat oleh bahan kimia tertentu seperti heksaklorofen 3%.   

Dintara bakteri yang tidak membentuk spora, Staphylococcus aureus adalah bakteri 

yang paling tahan terhadap bahan – bahan kimia, sehingga sering digunakan untuk uji bahan–

bahan antiseptika atau antibiotika. Dalam kondisi kering bakteri ini dapat hidup 14–16 

minggu, relatif tahan terhadap panas 60
o
C selama 30 menit, serta tahan terhadap kondisi 

lingkungan yang memiliki konsentrasi garam tinggi (halofilik), tahan terhadap fenol 2% 

selama 15 menit, sedangkan dalam hydrogen peroksida 3% mati dalam waktu 3 menit dan 

dalam tincture iodii, mati dalam 1 menit (Dzen, Roekistiningsih, Santoso, Winarsih, Sumarno, 

Islam, Noorhamdani, Murwani dan Santosaningsih,  2003). 
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2.3. Uji Daya Hambat 

 Penentuan daya hambat bahan antimikroba dapat dilakukan dengan dua metode yaitu: 

2.3.1. Metode dilusi tabung 

 Metode dilusi ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi minimum yang biasanya 

dalam mikrogram per milliliter suatu agen bakteri yang dibutuhkan untuk menghambat 

pertumbuhan atau membunuh suatu mikroorganisme. Tes ini dikerjakan dengan 

menggunakan tabung reaksi yang diisi media cair dan sel mikroba yang diuji. Kemudian 

masing-masing tabung diisi dengan zat antimikroba yang telah ditentukan dosis ataupun 

konsentrasinya. Selanjutnya, tabung diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 18-24 jam dan diamati 

terjadinya kekeruhan pada tabung. Konsentrasi terendah obat pada tabung yang ditunjukkan 

dengan hasil biakan yang mulai tampak jernih (tidak ada pertumbuhan mikroba) adalah KHM 

(Kadar Hambat Minimum) dari zat antimikroba (Dzen et al., 2003). 

2.3.2.  Metode difusi Cakram 

 Metode difusi cakram merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui zona 

hambat pertumbuhan bakteri dengan menggunakan kertas saring yang mengandung zat anti 

mikroba yang sudah ditentukan kadarnya dan diletakkan pada media yang telah diberi bakteri. 

Cakram kertas yang mengandung obat atau antimikroba tertentu ditanam pada media 

perbenihan agar pada yang telah dicampur dengan mikroba yang diuji, kemudian 

diinkubasikan 37
o
C selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati adanya area (zona) jernih disekitar 

cakram kertas yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan mikroba (Dzen et al., 2003). 

 Menurut Brooks et al. (2001), setelah diinkubasi, diameter area hambatan dihitung 

sebagai daya hambat obat terhadap bakteri uji. Area hambat yang terbentuk ditunjukkan 

sebagai daerah yang tidak memperlihatkan adanya pertumbuhan bakteri disekitar cakram 

kertas saring. Ditambahkan oleh Damantantri (2005), diameter zona hambat dipengaruhi oleh 

tingkat difusi agen antibakteri tersebut. Kadar agen yang paling diharapkan adalah yang dapat 

membentuk zona hambat dengan diameter ≥ 10 mm. 

Metode cakram kertas memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah 

mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus dan relatif murah. Sedangkan 

kelemahannya adalah ukuran zona bening yang terbentuk tergantung oleh kondisi inkubasi, 

inokulum, predifusi dan preinkubasi serta ketebalan medium. Apabila keempat faktor tersebut 



12 
 

tidak sesuai maka hasil dari metode cakram kertas relatif sulit untuk diukur zona bening yang 

ada disekitar kertas cakram. Selain itu, metode cakram kertas ini tidak dapat diaplikasikan 

pada mikroorganisme yang pertumbuhannya lambat dan mikroorganisme yang bersifat 

anaerob obligat (Jawetz et al., 2005). 

Untuk mengetahui hasil uji kepekaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara seperti 

berikut ini (Dzen et al., 2003; Noviana, 2004) : 

1. Cara Kirby bauer yaitu dengan cara membandingkan diameter dari area jernih 

(zona hambat) disekitar cakram dengan tabel standar yang dibuat oleh NCCLS 

(National Committee for Clinical Laboratory Standard). Dengan tabel NCCLS ini 

dapat diketahui kriteria sebagai berikut : 

- Resisten  yaitu bila besarnya zona hambatan 0–10 mm. 

- Sensitif intermediet yaitu bila besarnya zona hambatan 11–19 mm. 

- Sensitif yaitu bila besarnya zona hambatan diatas 20 mm. 

2. Cara Joan-Stokes yaitu dengan membandingkan radius zona hambatan yang terjadi 

antara bakteri kontrol yang sudah diketahui kepekaannya terhadap obat tersebut 

dengan isolate bakteri yang di uji. Pada cara ini prosedur uji kepekaan untuk 

bakteri kontrol dan bakteri uji dilakukan bersama–sama dalam satu piring agar. 

Kriteria pada metode Joan-Stokes adalah sebagai berikut 

- Sensitif yaitu radius zona hambat kuman tes lebih luas, sama dengan atau lebih 

kecil tetapi tidak lebih dari 3 mm terhadap kontrol 

- Intermediet yaitu radius zona hambat kuman tes lebih besar dari 3 mm, tetapi 

dibandingkan kontrol lebih kecil dari 3 mm. 

- Resisten yaitu radius zona hambat kurang atau sama dengan 3 mm. 

2.4.  Nutrien Agar (NA) 

Nutrient  Agar (NA) merupakan suatu medium yang berbentuk padat, yang merupakan 

perpaduan antara bahan alamiah dan senyawa-senyawa kimia. NA dibuat dari campuran 

ekstrak daging dan peptone dengan menggunakan agar sebagai pemadat. Dalam hal ini agar 

digunakan sebagai pemadat, karena sifatnya yang mudah membeku dan mengandung 

karbohidrat yang berupa galaktam sehingga tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme. 

Dalam hal ini ekstrak daging dan pepton digunakan sebagai bahan dasar karena merupakan 

sumber protein, nitrogen, vitamin serta karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh 

mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Medium Nutrient Agar (NA) merupakan 
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medium yang berwarna coklat muda yang memiliki konsistensi yang padat dimana medium 

ini berasal dari sintetik dan memiliki kegunaan sebagai medium untuk menumbuhkan bakteri 

(Anonimous, 2009).  

2.5.  Nutrien Broth (NB) 

 Nutrien Broth (NB) adalah medium yang berbentuk cair dengan bahan dasar adalah 

ekstrak daging dan pepton. Perbedaan dengan Nutrien Agar dengan Nutrien Broth yaitu 

mutrien agar berbentuk padat dan nutrient broth berbentuk cair. Susunan kimia sama – sama 

sintetik dan memiliki fungsi sebagai medium umum. Medium nutrient broth (NB) merupakan 

medium yang berwarna coklat yang memiliki konsistensi yang cair dimana medium ini 

berasal dari sintetik dan memiliki kegunaan sebagai medium untuk menumbuhkan bakteri 

(Anonimous, 2009).  Broth Nutrient dirancang untuk memberikan yang baik Pertumbuhan 

dari inokulum minimal organisme seperti sebagai coliform dan staphylococcus.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu terhitung mulai bulan Mei 2013–

Juni 2013 di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

untuk pembiakan dan penanaman bakteri Staphylococcus aureus, serta pengujian daya hambat 

bakteri Staphylococcus aureus. 

3.2.  Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah menggunakan bakteri Staphylococcus aureus stok biakan 

bakteri dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Daun 

kersen (Muntingia calabura L.) diperoleh disekitar perumahan warga Tlogomas. Daun kersen 

dibuat dekok dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% serta larutan kimia yaitu 

iodips sebagai kontrol perlakuan yang biasa digunakan di Koperasi Agro Niaga (KAN) 

Jabung Malang dalam menyecah penyakit mastitis.  

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah  timbangan analitik, cawan petri, tabung 

reaksi, lampu spirtus/bunsen, autoklaf, inkubator, waterbath, labu erlenmeyer, spet volume, 

gelas ukur, mikro pipet, pinset, jangka sorong, jarum inokulan, pengaduk, kompor gas, panci, 

stirer, alumunium foil, kertas label, kertas cokelat, tissue. 

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah bakteri Staphylococcus aureus, 

dekok daun kersen, kertas cakram, media nutrient agar (NA), media Nutrien Broth (NB), 

aquades, dan alcohol 70%. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah percobaan laboratorium dengan 

menggunakan metode difusi cakram menguji konsentrasi dekok daun kersen dengan berbagai 

variasi konsentrasi terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Untuk 

mengetahui daya hambat bakteri Staphylococcus aureus  semua perlakuan dibuat sama 

kecuali pemberian konsentrasi dekok daun kersen yang dibuat berbeda. Rancangan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL), 6 perlakuan: PK 
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(perlakuan  kontrol)  yaitu larutan iodips,  P1 (dekok daun kersen 10%) = 100 gr daun kersen 

+ 900 ml air, P2 (dekok daun kersen 20%) = 200 gr daun kersen + 800 ml air, P3 (dekok daun 

kersen 30%) = 300 gr daun kersen + 700 ml air, P4 (dekok daun kersen 40%) = 400 gr daun 

kersen + 600 ml air, P5 (dekok daun kersen 50%) = 500 gr daun kersen + 500 ml air dengan 5 

ulangan untuk masing-masing perlakuan. 

 Kandungan yang dimiliki larutan kontrol / iodips antara lain: iodin aktif, glisron, 

phosphor aktif, sorbitoscarbs dan acid lactit. Penggunaan iodips di KAN Jabung yaitu dengan 

perbandingan 1 : 10. 

 

3.3.1.  Prosedur Pembuatan Dekok Daun Kersen  

1. Daun kersen dicuci terlebih dahulu hingga bersih 

2. Daun kersen yang sudah dicuci kemudian ditiriskan hingga bebas air 

3. Tahap selanjutnya daun kersen yang sudah kering tersebut dicincang melintang 

dan membujur, kemudian ditimbang dan direbus selama 15 menit dengan 

perbandingan air dan daun kersen sesuai dengan perlakuan diatas  

4. Setelah 15 menit rebusan tersebut didinginkan 

5. Setelah dingin dekok daun kersen konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% 

dapat digunakan untuk pengujian daya hambat 

 

3.3.2.  Prosedur Pembuatan Media 

 Media yang digunakan untuk uji daya hambat bakteri Staphylococcus aureus adalah 

Nutrien Agar (NA) dan Nutrien Broth (NB). 

3.3.2.1.  Prosedur Pembuatan Media Nutrien Agar (NA) 

a. Menyiapkan bahan media dengan komposisi 2,8 gr/100 ml, kemudian dilarutkan 

dengan aquades di erlenmeyer 500 ml 

b. Erlenmeyer ditutup dengan alumunium foil, kemudian distirer hingga mendidih 

c. Disterilkan dengan autoklaf dengan suhu 121
o
C selama 15 menit dan tekanan 1 atm 

d. Media yang berada dalam Erlenmeyer, dalam keadaan panas tuangkan ke dalam 

Cawan Petri masing-masing 10 ml 

e. Kemudian media di biarkan hingga dingin dan membentuk gel 

 

3.3.2.2.  Prosedur Pembuatan Media Nutrien Broth (NB) 

a. Menyiapkan bahan media dengan komposisi 1,3 gm/100 ml, kemudian dilarutkan 

dengan aquades di erlenmeyer 500 ml 

b. Erlenmeyer ditutup dengan alumunium foil, kemudian distirer hingga mendidih. 

c. Disterilkan dengan autoklaf dengan suhu 121
o
C selama 15 menit dan tekanan 1 atm 
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d. Media yang berada dalam Erlenmeyer, dalam keadaan panas tuangkan ke dalam 

tabung reaksi masing-masing 5 ml 

e. Kemudian ditutup dengan kapas dan alumunium foil 

 

3.3.3.  Pembiakan bakteri 

a. Bakteri Staphylococcus aureus diinokulasikan ke medium cair dengan menggunakan 

spet volume sebanyak 1 ml bakteri 

b. Setelah itu di inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37
o
C  

 

3.3.4.  Uji daya hambat 

a. Media NA padat yang telah dituangkan di cawan petri kemudian di tambahkan 0,1 ml 

bakteri aktif media cair NB 

b. Diratakan dengan spreader (Metode sebar) sampai mengering 

c. Kemudian cakram disk dicelupkan pada masing-masing jenis kosentrasi dekok daun 

kersen  

d. Cakram disk hasil celupan tersebut dianginkan dan diletakkan pada permukaan media 

NA  

e. Setelah itu media tersebut diinkubasi selama 24–48 jam pada suhu 37
o
C  

f. Pengamatan dilakukan dengan melihat zona hambat/zona bening disekeliling paper 

disk yang menunjukkan daerah hambatan pertumbuhan bakteri 

g. Zona bening yang terbentuk diukur dari batas terluar paper disk sampai batas luar zona 

bening 

 

Tabel 1. Kategori Penghambatan Antimikroba Berdasarkan Diameter Zona Hambat 

Diameter (mm) Respon hambatan pertumbuhan 

0-3 mm Lemah 

3-6 mm Sedang 

> 6 mm Kuat 

Sumber: Pan, Chen, Wu, Tang, and Zhao (2009) 
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3.4.  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel bebas  

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekok daun kersen dengan 

berbagai konsentrasi. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat 

berupa daerah bening pada permukaan medium antara dekok daun kersen dengan 

bakteri uji dan membandingkan besarnya diameter yang terbentuk terhadap 

konsentrasi yang ditentukan. 

  

 

3.5.  Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan  6 perlakuan dan  5 ulangan , rancangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang diperoleh dianalisis 

analisis ragam dengan uji lanjutan apabila memiliki perbedaan nyata pada tiap perlakuannya 

untuk mengetahui hipotesis 1 yaitu pengaruh penggunaan dekok daun kersen terhadap daya 

hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus.  

 Model umum percobaan dalam rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut : 

   Yij  =  µ + τi + εij  

dengan :  i = perlakuan 

  j = ulangan 

  µi = mean perlakuan ke – i 

dimana : Yij  = pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ  = rata-rata umum (mean populasi) 

  τi = perlakuan aditif dari perlakuan ke – i (µ1 - µ) 

  εij = galat percobaan / pengaruh acak dari perlakuan ke – i ulangan ke – j  
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3.6.  Pengumpulan Data 

Data diperoleh dengan cara mengukur diameter zona hambatan yang terbentuk, 

pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Mengukur zona hambat dengan menggunakan jangka sorong, zona hambat adalah 

zona diarea kertas cakram yang tidak ditumbuhi bakteri Staphylococcus aureus. Penghitungan 

zona hambat dilakukan dengan dua kali penghitungan yaitu dihitung diameter horizontal dan 

diameter vertikal dengan tujuan untuk akurasi data setelah menghitung kedua diameter 

tersebut dirata-rata dan didapat hasil rata-rata daya hambat pada setiap perlakuan dan 

ulangannya.  

 Pangalinan, Kojong dan Yamlean (2011) bahwa zona hambat yang terjadi di sekitar 

sumuran kemudian diukur diameter zona hambat secara horizontal dan vertikal dengan 

menggunakan penggaris berskala. Ditambahkan menurut Pratiwi (2005) menyatakan bahwa 

untuk mengukur diameter zona bening yang ada di area sekitar kertas cakram dengan 

menggunakan jangka sorong secara  secara vertikal, horizontal dan diagonal, kemudian dirata-

rata dengan satuan millimeter yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih akurat.  

 

       Keterangan 

a. Daerah yang ditumbuhi bakteri 

b. Zona hambat 

c. Diameter kertas cakram 

d. Diameter zona hambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.  Batasan Ilmiah 

Uji Daya hambat  :  uji untuk mengetahui konsentrasi hambat minimum bakteri dalam 

berkembang biak. 

Metode cakram kertas  : metode yang digunakan untuk mengetahui zona hambat 

pertmbuhan bakteri dengan menggunakan kertas saring. 

a 

b 
c 

d 



19 
 

Dekok :  air rebusan pada suhu penangas air selama 15-20 menit dan 

temperature sampai titik didih air 

Zat antimikroba  : senyawa yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. 

Mastitis  :  penyakit radang kelenjar mammae atau ambing yang disebabkan 

oleh mikroorganisme pada ternak perah. 

Antiseptik  :  bahan yang mampu membunuh bakteri pathogen.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Hasil penelitian diperoleh daya hambat dekok daun kersen dengan konsentrasi sebesar 

(10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%) serta larutan iodips sebagai kontrol ataupun pembanding 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus.  

 

Gambar 4. Hasil uji daya hambat bakteri Staphylococcus aureus 

Keterangan gambar : 

P1 = Perlakuan dekok 10 % dengan zona hambat 7,49 mm 

P2 = Perlakuan dekok 20 % dengan zona hambat 7,63 mm 

P3 = Perlakuan dekok 30 % dengan zona hambat 7,46 mm 

P4 = Perlakuan dekok 40 % dengan zona hambat 7,58 mm 

P5 = Perlakuan dekok 50 % dengan zona hambat 8,28 mm 

PK = Perlakuan kontrol dengan larutan iodips dengan zona hambat 8,43 mm 
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Gambar 5. Grafik zona hambat 

 Berdasarkan Gambar 5 dekok daun kersen memiliki kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Pada P5 (50%) memiliki nilai daya hambat 

sebesar 8,284 mm yang nilainya lebih tinggi dari pada P1, P2, P3, dan P4 yang masing 

masing memiliki nilai secara berturut–turut 7,498 mm; 7,639 mm; 7,464 mm; 7,586 mm.

 Pada Gambar 5 menunjukkan pengaruh dekok daun kersen terhadap daya hambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus masih dikategorikan lemah, Dalam menentukan 

kategori zona hambat menurut Pan et al. (2009) diameter zona hambat yang dikurangi diameter 

kertas cakram 6 mm yang dimiliki oleh dekok daun kersen terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus masih dikategorikan lemah sepetri halnya pada Tabel 1. Ditambahkan menurut Arora dan 

Bhardwaj (1997) yang menghitung total diameter zona hambat tanpa mengurangi diameter kertas 

cakram menyatakan bahwa aktivitas antimikroba dikategorikan tingkat sensitifitas tinggi apabila 

diameter zona hambat mencapai > 12 mm. Kategori tingkat sensitifitas sedang diberikan apabila 

ekstrak mampu memberikan diameter zona hambat sekitar 9-12 mm. Kategori tingkat sensitifitas 

rendah, apabila diameter berkisar antara 6-9 mm dan resisten apabila <6 mm (tidak memiliki zona 

hambat).  
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Pada Gambar 5 umumnya semakin tinggi konsentrasi dekok daun kersen maka 

semakin tinggi zona hambat yang ada, namun pada pengamatan yang dilakukan perlakuan P3 

dan P4 memiliki zona hambat yang rendah walaupun zona hambat P4 masih lebih tinggi dari 

pada P1. Peningkatan dan penurunan besar zone hambat ini menurut Sinambela (1985) 

disebabkan karena komponen zat-zat yang terkandung dalam tanaman obat dapat saling 

memperlemah, memperkuat, memperbaiki atau merubah sama sekali. Selain itu juga kualitas 

dan kuantitas zat-zat yang ada dalam tanaman obat ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan 

tempat tumbuh seperti iklim, tanah, sinar matahari dan kondisi pertumbuhan sampai saat 

dipanen. Berdasarkan penelitian Komala dan Ismanto (2008) menunjukkan aktivitas 

antimikroba tanaman obat sehat pada bakteri Staphylococcus aureus memiliki nilai zona 

hambat yang mengalami peningkatan dan penurunan pada berbagai konsentrasi yang ada. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas antibakteri menurut Maharti (2007) diantaranya pH 

lingkungan, komponen pembenihan, stabilitas zat aktif, besarnya inoculum, masa pengeraman dan 

aktifitas metabolic bakteri 

Sedangkan larutan iodips yang dijadikan pembanding konsentrasi dekok daun kersen 

memiliki nilai daya hambat 8,438 mm. Dengan tingginya zona hambat perlakuan kontrol dari 

pada perlakuan dekok P5 (50%) tidak bisa dijadikan acuan bahwa zona hambat PK lebih baik 

dengan P5, berdasarkan analisis ragam yang ada pada Lampiran 4 semua perlakuan tidak 

memiliki perbedaan nyata karena antara P1 sampai P5 serta PK artinya semua perlakuan sama 

baiknya dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Ditinjau dari harga 

menunjukkan bahwa penggunaan dekok daun kersen  lebih efisien, mudah didapat dan lebih 

aman sebagai zat antimikroba alami pengganti zat antimikroba kimia buatan pabrik. 

Berdasarkan penelitian Zakaria et al. (2006) dengan menggunakan metode diffusion 

disk, penggunaan ekstrak daun kersen dengan konsentrasi 40.000 ppm dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan zona hambat 9-13mm. Sedangkan 

berdasarkan penelitian Dian (2011) dengan menggunakan metode dilusi tabung untuk 

mengetahui KHM dan KBM dengan menggunakan ekstrak daun kersen dengan etanol 96% 

untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri Staphylococcus aureus, bahwa tidak 

dapat diketahui karena ekstrak daun kersen yang berwarna keruh mempengaruhi hasil 

pengamatan terhadap KHM. 

Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun kersen diduga berasal dari unsur–unsur 

yang terkandung didalamnya yaitu antara lain tannin, flavonoid dan saponin (Zakaria et al, 

2006).  
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Flavonoid dalam daun kersen mempunyai aktivitas penghambatan lebih besar terhadap 

bakteri gram positif (Staphylococcus aureus). Aktivitas penghambatan dari dekok daun kersen 

pada bakteri gram positif menyebabkan terganggunya fungsi dinding sel sebagai pemberi 

bentuk sel dan melindungi sel dari lisis osmotik. Flavonoid dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dengan cara menggangu permeabilitas dinding sel bakteri, 

dengan terganggunya dinding sel akan menyebabkan lisis pada sel (Dewi, 2010). 

Ditambahkan menurut Cushnie et al. (2005) ada tiga mekanisme yang dimiliki flavonoid 

dalam memberikan efek antibakteri, antara lain dengan menghambat sintesis asam nukleat, 

menghambat fungsi membrane sitoplasma dan menghambat metabolism energy. 

Karlina et al. (2013) bahwa saponin dapat menekan pertumbuhan bakteri, karena 

senyawa tersebut dapat menurunkan tegangan permukaan dinding sel dan apabila berinteraksi 

dengan dinding bakteri maka dinding tersebut akan pecah atau lisis. Saponin akan 

mengganggu tegangan permukaan dinding sel, maka saat tegangan permukaan terganggu zat 

antibakteri akan masuk dengan mudah kedalam sel dan akan mengganggu metabolisme 

hingga akhirnya terjadilah kematian bakteri. 

Juliana et al. (2009), senyawa tannin mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

dengan cara mengkoagulasi protoplasma bakteri. Tannin memiliki peran sebagai antibakteri 

dengan cara mengikat protein, sehingga pembentukan dinding sel akan terhambat. Mekanisme 

penghambatan tannin yaitu dengan cara dinding bakteri yang telah lisis akibat senyawa 

saponin dan flavonoid, sehingga menyebabkan senyawa tannin dapat dengan mudah masuk ke 

dalam sel bakteri dan mengkoagulase protoplasma sel bakteri Staphylococcus aureus 

akibatnya 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 dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

Dekok daun kersen (Muntingia calabura L.) dengan konsentrasi 10% sampai 

50% memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus.  Dekok daun kersen (Muntingia calabura L.) dapat dijadikan sebagai bahan 

antiseptik alami pengganti antiseptik kimia, manakala persedian antiseptik kimia 

terbatas dan harga yang cukup tinggi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut:  

1. Penggunaan dekok daun kersen dapat dijadikan sebagai antiseptik alami untuk teat 

dipping dalam mencegah penyakit mastitis pada sapi perah. 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dekok daun kersen (Muntingia calabura L.)  

untuk pengujian terhadap bakteri lain yang menyebabkan mastitis seperti Streptococcus 

agalactiae, Str. Disgalactiae, Str. Uberis, Str.zooepidemicus, Escherichia coli, 

Enterobacter aerogenees dan Pseudomonas aeroginosa.  

3. Ketika inokulasi atau penanaman bakteri sebaiknya sebanyak 10
6
 CFU/ml agar tidak 

ada perbedaan pada pertumbuhan bakteri. 
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Lampiran 1. Alur kerja penelitian 

  

Dekok daun kersen 

Staphylococcus aureus 

Amati zona 

bening 

Daun kersen 

Pembuatan Media   

Nutrien Agar (NA) 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Di Inkubasi 18-24 jam, 

dengan suhu 37
o
C 

PK 

Pembuatan Media   

Nutrien Broth (NB) 

Pembiakan Bakteri 

dengan Media Cair 

Daya hambat 

(KHM) 



29 
 

Lampiran 2. Diagram Alir Kerja 

a. Pembuatan dekok daun kersen 

 

 

  

Daun Kersen              

(Muntingia calabura L.) 

Dicuci bersih 

Ditiriskan hingga bebas air 

Dicincang melintang dan membujur 

Masing-masing direbus kedalam air mendidih selama 15 menit 

Setelah 15 menit rebusan air didinginkan 

Rebusan (dekok) siap digunakan 

Ditimbang daun dan air dengan perbandingan  

100 gr daun kersen +  900 ml air untuk konsentrasi 10% 

200 gr daun kersen +  800 ml air untuk konsentrasi 20% 

300 gr daun kersen +  700 ml air untuk konsentrasi 30% 

400 gr daun kersen +  600 ml air untuk konsentrasi 40% 

500 gr daun kersen +  500 ml air untuk konsentrasi 50% 
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Lampiran 2. Lanjutan 

b. Pembuatan Media Nutrien Agar (NA) 

  

Media Nutrien Agar  

Ditimbang 2,8 gr/100 ml 

Dilarutkan dengan aquades pada erlenmeyer 

Ditutup dengan alumunium foil 

Distirer hingga mendidih 

Disteril dengan Autoklaf 

Media dituangkan ke cawan petri masing-masing 10 ml 

Dibiarkan hingga membentuk gel 
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Lampiran 2. Lanjutan 

c. Pembuatan Media Nutrien Broth (NB) 

 

  
Media Nutrien Broth 

Ditimbang 1,3 gr/100 ml 

Dilarutkan dengan aquades pada erlenmeyer 

Ditutup dengan alumunium foil 

Distirer hingga mendidih 

Media dituangkan ke tabung reaksi masing-masing 5 ml 

Ditutup dengan kapas dan alumunium foil 

Disteril dengan Autoklaf 
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Lampiran 2. Lanjutan 

d. Pembuatan stok dan suspensi bakteri 

 

 

  

Bakteri Staphylococcus aureus  

dalam media cair 

diambil 1 ml bakteri 

Disuspensikan ke dalam 5 ml Media Nutrien Broth 

Di inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37
o
C 
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Lampiran 2. Lanjutan 

e. Penentuan diameter daya hambat 

 

  Media Nutrien Agar       

yang telah memadat 

Diinokulasi 0,1 ml suspensi bakteri 

Diratakan dengan spreader 

Diletakkan kertas cakram yang telah dicelumkan larutan dekok 

Di inkubasi dengan suhu 37
o
C selama 24-48 jam 

Diamati zona bening disekitar cakram 

Diukur dengan jangka sorong 
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Lampiran 3. Data hasil penelitian daya hambat dekok daun kersen terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus 

a. Hasil Pengukuran diameter vertical dan horizontal 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 5 

PK (kontrol) 9.12 8.24 9.22 9.86 8.74 8.62 7.76 7.82 7.42 7.58 

P1 (10%) 7.30 6.92 8.32 8.14 8.64 8.62 6.14 6.08 7.60 7.22 

P2 (20%) 6.40 6.28 10.22 9.12 9.02 8.39 6.42 6.08 7.60 6.86 

P3 (30%) 6.88 6.58 9.42 9.26 7.42 7.22 6.54 6.88 6.92 7.52 

P4 (40%) 7.06 6.98 8.56 8.94 8.04 7.88 7.34 7.42 7.10 6.54 

P5 (50%) 7.78 7.62 8.54 9.22 8.04 7.96 9.20 9.06 7.76 7.66 

Satuan mm 

b. Hasil rata – rata pengukuran 

Perlakuan 
Ulangan 

Rata-rata 
1 2 3 4 5 

PK (kontrol) 8.68 9.54 8.68 7.79 7.5 8.438 ± 0.811 

P1 (10%) 7.11 8.23 8.63 6.11 7.41 7.498 ± 0.988 

P2 (20%) 6.34 9.67 8.71 6.25 7.23 7.639 ± 1.504 

P3 (30%) 6.73 9.34 7.32 6.71 7.22 7.464 ± 1.085 

P4 (40%) 7.02 8.75 7.96 7.38 6.82 7.586 ± 0.782 

P5 (50%) 7.70 8.88 8.00 9.13 7.71 8.284 ± 0.675 

Satuan mm 
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Lampiran 4. Hasil perhitungan statistik 

  

Perlakuan 
Ulangan 

total 
1 2 3 4 5 

PK (kontrol) 8.68 9.54 8.68 7.79 7.5 42.19 

P1 (10%) 7.11 8.23 8.63 6.11 7.41 37.49 

P2 (20%) 6.34 9.67 8.71 6.25 7.23 38.195 

P3 (30%) 6.73 9.34 7.32 6.71 7.22 37.32 

P4 (40%) 7.02 8.75 7.96 7.38 6.82 37.93 

P5 (50%) 7.70 8.88 8.00 9.13 7.71 41.42 

total 

     

234.545 

 

FK = 234,545
2
  = 1833,7119 

          30 

 

JKT = (8,68
2 

+ 9,54
2 
+ 8,68

2 
+….+ 9,13

2
 + 7,71

2
) – FK  

        = 1862,8396 – 1833,7119 = 29,1277 

 

JKP = (42,19
2
 + 37,49

2
 + 38,195

2 
+ 37,32

2
 + 37,93

2 
+ 41,42

2
) – FK 

  5 

        = 1838,2876 - 1833,7119 = 4,5756 

 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

variasi db JK KT F Hitung F tabel 

0,05 0,01 

perlakuan 5 4.575684167 0.915137 0.89456 2,51 3.67 

galat 24 24.55204000 1.023002    

total 29 29.12772417     

 

Berdasarkan perhitungan analisis ragam pada Tabel 4 maka dapat diketahui bahwa 

(p>0,05) yang tidak berbeda nyata artinya antara perlakuan dekok dengan konsentrasi antara 

10% sampai 50% sama baiknya untuk dijadikan antiseptik alternative karena setiap 

konsentrasi tersebut tidak memiliki perbedaan. Jadi H1 dapat diterima, artinya dekok daun 

kersen mempunyai kemampuan yang sama dengan larutan kimia (sebagai perlakuan kontrol) 

buatan pabrik yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, 

sehingga dekok daun kersen dapat menjadi bahan alami alternative untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini membuktikan bahwa larutan alami dekok 

daun kersen memiliki kemampuan yang setara dengan larutan kimia buatan pabrik yaitu 
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Iodips yang sama sama digunakan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri ataupun zat 

antimikroba. Penggunaan zat antimikroba alami dekok daun kersen lebih aman karena 

komponen atau kandungan yang ada didalamnya tidak membahayakan bagi kesehatan.  

 


