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ABSTRACT 

 
This research was carried out at Bacteriology 

Laboratory, Faculty of Agriculture, Brawijaya University 
Malang. The purpose of this research was to find out the 
inhibition activity of Moringa oleifera leaf juice to 
growth of Staphylococcus aureus and Streptococcus 
dysgalactiae bacteria that cause mastitis in dairy cows. 
The material used in this study were Staphylococcus 
aureus and Streptococcus dysgalactiae, various 
concentration of Moringa leaf juice, and iodips liquid. 
Method was used in this experiment was pitting with a 
completely randomized design with 4 treatments and 5 
replications. The results of this research showed that 
Moringa leaf juice with a concentration of 20 % , 30 % 
and 40 % have an influence on the inhibitory of 
Staphylococcus aureus and Streptococcus dysgalactiae 
growth. Based on statistic analysis Moringa oleifera juice 
leaf in inhibiting the growth of Staphylococcus aureus 



and Streptococcus dysgalactiae bacteria were highly 
significant (P<0.01) with iodip solution that was 
comparable as antimicrobial agents. 
 
Keywords : Inhibition, Moringa leaf juice, antimicrobial, 
Staphylococcus aureus and Streptococcus dysgalactiae. 
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RINGKASAN 
 

 Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari  
sampai dengan Maret 2014 di Laboratorium Bakteriologi 
Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian 
Universitas Brawijaya Malang.  
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui daya 
hambat jus daun kelor (Moringa oleifera) terhadap 
pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Streptococcus 
dysgalactiae penyebab penyakit mastitis pada sapi perah. 
Hasil penelitian jus daun kelor diharapkan dapat 
digunakan sebagai alternatif antimikroba alami sebagai 
penganti antimikroba kimia buatan pabrik. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah bakteri Staphylococcus aureus yang diperoleh dari 
stok LSIH Universitas Brawijaya dan Streptococcus 
dysgalactiae yang diperoleh dari stok bakteri di 
Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Airlangga. Metode yang 



digunakan dalam penelitian ini adalah dilusi tabung 
sumuran dengan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (4 perlakuan dan 5 ulangan). variasi konsentrasi 
jus daun kelor adalah 20%, 30% dan 40% serta larutan 
iodip sebagai pembanding. Variabel yang diukur yaitu 
zona hambat pertumbuhan bakteri setiap perlakuan. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 
ragam.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jus daun 
kelor dengan konsentrasi 20 %,  30 % dan 40 % memiliki 
kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus dysgalactiae. 
Jus daun kelor memiliki perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) dengan larutan Iodip sebagai pembanding zat 
antimikroba, diameter zona hambat bakteri 
Staphylococcus aureus dengan perlakuan P0 Iodips, P1 
(20%), P2 (30%) dan P3 (40%) secara berturut-turut 
memiliki nilai 8,302 mm, 6,11 mm, 6,772 mm dan 7,412 
mm, sedangkan diameter zona hambat bakteri 
Streptococcus dysgalactiae dengan perlakuan P0 Iodips, 
P1 (20%), P2 (30%) dan P3 (40%) secara berturut-turut 
memiliki nilai 5,966 mm, 3,79 mm, 4,808 mm dan 4,986 
mm. 
 Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan adalah semakin besar konsentrasi jus 
daun kelor yang digunakan maka semakin tinggi daya 
hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus  dan 
Streptococcus dysgalactiae. Jus daun kelor dengan 
konsentrasi 20%, 30% dan 40% dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri S. aureus dan Str. dysgalactiae 
tetapi masih  belum bisa mengalahkan pembanding 
Iodips dalam menghambat pertumbuhan bakteri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Usaha peternakan di Indonesia memiliki potensi 

untuk dapat berkembang pesat, hal ini mengingat 

cukupnya ketersediaan pakan dan keanekaragaman jenis 

ternak yang ada. Meningkatnya kesadaran masyarakat 

pada pentingnya nilai gizi dan kebutuhan konsumsi 

masyarakat akan kebutuhan protein hewani, akan 

semakin mendorong berkembangnya usaha peternakan 

rakyat. Salah satu komoditas ternak yang belum 

berkembang secara maksimal adalah peternakan sapi 

perah. 

Susu adalah produk hasil peternakan yang didapat 

dari hasil sekresi kelenjar susu yang terdapat pada hewan 

mamalia. Susu merupakan makanan yang komplek 

karena mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh 

tubuh manusia, nutrisi yang terkandung dalam susu 

diantaranya adalah air,  lemak, protein, laktosa, vitamin 

dan mineral (Fajrin, Sarwiyono dan Surjowardojo, 2012). 

Pengembangan peternakan sapi perah di 

Indonesia pada dasarnya adalah meningkatkan produksi 

susu dalam negeri untuk mengantisipasi tingginya 

permintaan susu,  hal tersebut memberikan peluang bagi 

peternak terutama peternakan sapi perah rakyat untuk 

lebih meningkatkan produksi sehingga ketergantungan 

akan susu impor dapat dikurangi. Kenaikan konsumsi 



susu jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi 

susu di dalam negeri, maka impor susu akan terus 

meningkat.  

Rendahnya produksi susu sapi perah pada suatu 

peternakan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 

adalah disebabkan bakteri penyebab penyakit mastitis. 

Mastitis merupakan peradangan pada kelenjar susu 

(mammae) yang disebabkan oleh mikroba, zat kimiawi, 

dan luka akibat mekanis atau panas. Mastitis juga 

merupakan penyakit yang umum terjadi di seluruh dunia 

dan secara nyata dapat menurunkan produksi susu. 

mastitis yang sering terjadi adalah mastitis subklinis yang 

dapat menurunkan produksi susu hingga 30% (Ahmad, 

2011). 

Menurut Bray dan Shearer (2003) kejadian 

infeksi  mastitis paling besar terjadi selama awal bulan 

laktasi, sedangkan pada bulan laktasi berikutnya secara 

bertahap akan menurun. Ketika sapi berada dalam 

puncak produksi, maka sapi tersebut sangat rentan 

terjangkit penyakit mastitis.  

Pemanfaatan tanaman obat sebagai anti bakteri 

banyak digunakan karena cara tersebut cukup aman, 

efektif dan murah. Salah satu tanaman obat yang mudah 

diperoleh dan mempunyai bahan aktif anti bakteri adalah 

daun kelor (Moringa oleifera) (Kurniawati, Muwarni dan 

Winarso, 2012). Menurut Mensah,  Ikhajiagbe, Edema, 

and Emokhor (2012) kandungan antimikroba yang 



terdapat pada daun kelor (Moringa oleifera) adalah tanin, 

alkaloid, saponin, fenol, glikosida dan flavonoid. 

Berdasarkan uraian diatas, kemungkinan daun 

kelor memiliki potensi sebagai antimikroba terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

dysgalactiae. Oleh karena itu, untuk mengetahui potensi 

antimikroba daun kelor terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus dysgalactiae, maka dilakukan 

penelitian tentang pengaruh jus daun kelor terhadap daya 

hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus dysgalactiae yang merupakan salah satu 

penyebab terjadinya mastitis, sehingga diharapkan akan 

dihasilkan alternatif antimikroba. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah jus daun kelor (Moringa oleifera Lam) 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri  

Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

dysgalactiae penyebab mastitis pada sapi perah. 

2. Apakah jus daun kelor (Moringa oleifera)  

mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

dysgalactiae lebih baik dibandingkan dengan 

iodips. 

  

 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jus daun dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus dysgalactiae yang menyebabkan 

mastitis pada sapi perah. 

2. Mengetahui perbandingan antara jus daun kelor 

dengan iodips dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

dysgalactiae. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai obat alami oleh peternak  untuk 

mencegahan mastitis pada sapi perah. 

2. Kandungan antimikroba pada jus daun kelor 

dapat digunakan sebagai alternatif pengganti 

bahan kimia iodip, sehingga bermanfaat bagi 

peternak karena selain mengurangi biaya 

pengeluaran, daun kelor juga mudah didapatkan. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Mastitis adalah peradangan pada ambing yang 

berlangsung secara akut dan sub akut, maupun kronis 

yang ditandai dengan naiknya jumlah sel patogen dalam 

air susu, perubahan fisik maupun susunan susu, tanpa 

atau disertai perubahan patologi atas kelenjarnya sendiri. 

Terdapat tiga faktor yang dapat mempermudah terjadinya 

penyakit mastitis, antara lain kondisi sapi sebagai inang, 



kondisi yang buruk dan mikroorganisme sebagai agen 

penyebab penyakit (Prawethirini, Adwin dan Koesnoto, 

2012). 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan teat 

diping menggunakan bahan bakterisida seperti iodine, 

chlorexidine, dan chlorine setelah dilakukan pemerahan. 

Selain itu alternatif antiseptik lain yang berasal dari 

bahan alami dapat digunakan sebahgai teat diping 

(Kurniawan, Sarwiyono dan Surjowardojo, 2013). 

Daun Kelor (Moringa oleifera) merupakan salah 

satu dari beberapa tanaman obat yang banyak digunakan 

di bidang kesehatan, karena pada daun kelor terdapat 

kandungan antimikroba. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh  Bukar, Uba and Oyeyi (2010), Daun 

Kelor memiliki kandungan antimikroba berupa tanin, 

alkaloid, saponin dan flavonoid. Kerangka pikir 

penelitian ini secara sistematis dapat dilihat pada Gambar 

1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

 

1.6. Hipotesis 
Hipotesis dari penelitian ini adalah jus daun kelor 

(Moringa oleifera) berpengaruh dalam menghambat 

Hipotesis dari penelitian ini adalah jus daun kelor 

) berpengaruh dalam menghambat 



pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus dysgalactiae penyebab mastitis pada sapi 

perah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Kelor (Moringa oleifera) 

Taksonomi tumbuhan Kelor (Moringa oleifera) 

menurut  Reloff, Weisgerber, Lang, and Stimm (2009)  

adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta  

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub kelas  : Dilleniidae 

Ordo   : Capparales 

Famili  : Moringaceae 

Genus   : Moringa 

Spesies  : Moringa oleifera Lam 

 

 
Gambar 2. Daun Kelor (Moringa oleifera Lam) 



 

Kelor (Moringa oleifera) tumbuh dalam bentuk 

pohon, berumur panjang (perenial) dengan tinggi 7-12 m. 

Batang berkayu (lignosus), tegak, berwarna putih kotor, 

kulit tipis, permukaan kasar. Kelor  merupakan  tanaman  

yang  dapat  mentolerir  berbagai  kondisi  lingkungan, 

sehingga  mudah  tumbuh  meski  dalam  kondisi  ekstrim  

seperti  temperatur  yang sangat  tinggi,  di  bawah  

naungan  dan  dapat  bertahan hidup di daerah bersalju 

ringan.  Kelor tahan  dalam  musim  kering  yang  

panjang  dan  tumbuh  dengan  baik  di  daerah  dengan  

curah  hujan tahunan berkisar antara 250 sampai 1500  

mm. Meskipun lebih suka tanah kering lempung berpasir  

atau  lempung,  tetapi  dapat  hidup  di tanah yang 

didominasi tanah liat (Reloff, et.al,. 2009). 

 

2.1.1. Kandungan Senyawa Aktif Daun Kelor     

(Moringa oleifera) 

Mensah, Ikhajiagbe, Edema and Emokhor (2012) 

menjelaskan bahwa kandungan antimikroba yang 

terdapat pada daun kelor (Moringa oleifera) adalah tanin, 

alkaloid, saponin, dan flavonoid.  

Nweze and Nwafor (2014) dalam penelitiannya 

menjelaskan, kandungan senyawa fitokimia yang 

terdapat pada ekstrak daun kelor disajikan pada Tabel 1. 

 



Tabel 1. Kandungan senyawa fitokimia ekstrak daun 
kelor (Moringa oleifera Lam) dengan   berbagai 
pelarut dalam 100 gram 

Kandungan senyawa 
fitokimia (gram) 

Pelarut air Pelarut 
ethanol 

Flavonoid 3,56 3,83 
Alkaloids   3,07 2,26 
Saponins 1,46 1,72 
Tannin 9,36 9,19 

Sumber: Nweze and Nwafor (2014) 

 

Tannin bersifat toksik bagi jamur, bakteri dan 

virus, selain itu tannin juga dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Catechin dan 

pyrogallol yang terkandung dalam tanin merupakan fenol 

yang bersifat racun bagi mikroorganisme. Ada dua 

kelompok hidroksil dalam catechin dan tiga di 

pyrogallol. Jumlah dan lokasi hidroksil pada senyawa 

fenolik merupakan faktor kunci dalam toksisitas 

mikroorganisme, apabila jumlah gugus hidroksil 

meningkat maka tingkat toksisitas juga akan meningkat 

(Colak, Yapici and Ali, 2010).  

Tannin merupakan salah satu dari poliphenol 

yang memiliki aktifitas antimikroba melalui 

penghambatan enzim pada mikroorganisme yaitu pada 

enzim thiolase. Enzim thiolase yang terhambat 

menyebabkan tidak terjadinya proses oksidasi gugus 

sulfhidril (gugus-SH), padahal proses oksidasi gugus 

sulfhidril berperan dalam pembentukan ikatan disulfida 



pada struktur sekunder protein, tidak terbentuknya ikatan 

tersebut mengakibatkan struktur sekunder protein akan 

rusak sehingga menyebabkan terjadinya denaturasi 

protein oleh bakteri. Polifenol merupakan senyawa 

lipofilik yang dapat merusak membran sel bakteri dan 

kerusakan tersebut menyebabkan nutrisi yang tidak dapat 

diserap, akibatnya bakteri akan mati karena tidak ada 

energi dalam tubuh (Baga, Sanarto  dan Gunawan, 2011), 

ditambahkan oleh Karlina, Ibrahim dan Trimulyono 

(2013) bahwa mekanisme penghambatan tanin yaitu 

dengan cara masuk ke dalam sel dinding bakteri yang 

telah lisis akibat senyawa saponin dan flavonoid 

menyebabkan senyawa tanin dapat dengan mudah masuk 

ke dalam sel bakteri dan mengkoagulase protoplasma sel 

bakteri. 

Menurut Rohyami (2008), Flavonoid merupakan 

senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman 

hijau, kecuali alga. Flavonoid yang biasanya ditemukan 

pada tumbuhan tingkat tinggi (Angiospermae) adalah 

flavon dan flavonol. Ditambahkan oleh Cushnie dan 

Lamb (2005), menyatakan bahwa flavonoid memiliki tiga 

mekanisme yang memberikan efek antibakteri, antara 

lain dengan menghambat sintesis asam nukleat, 

menghambat fungsi membran sitoplasma dan 

menghambat metabolisme energi sehingga dinding 

bakteri yang terkena flavonoid akan kehilangan 

permeabilitas sel. 

 



Saponin adalah metabolit sekunder yang banyak 

terdapat di alam. Saponin memiliki karakteristik terasa 

pahit, berbusa dalam air, dan bersifat antimikroba dalam 

menekan pertumbuhan bakteri. Saponin dapat 

menurunkan tegangan permukaan dinding sel sehingga 

ketika tegangan permukaan terganggu maka zat 

antibakteri akan dapat dengan mudah masuk ke dalam sel 

dan akan mengganggu metabolisme, hingga pada 

akhirnya bakteri akan mati (Karlina, dkk 2013). 

Naiborhu (2012) alkaloid merupakan kristal putih 

yang dapat larut dalam air. Alkaloid juga termasuk fenol. 

Fenol terdapat senyawa asam amino yang dapat berperan 

sebagai senyawa herbisida, serta flavonoid yaitu senyawa 

yang mudah larut dalam air untuk kerja antimikroba dan 

antivirus. Ditambahkan oleh Astuti (2011) bahwa fenol 

termasuk flavonoid yang mempunyai fungsi sebagai 

antioksidan yang berfungsi sebagai pereduksi radikal 

bebas, selain itu juga memiliki peran penting dalam 

menghambat mikroba atau sebagai antibiotik. Secara 

umum jumlah kandungan fenol (termasuk flavonoid) 

yang dominan, akan menunjukkan adanya aktifitas dari 

senyawa fitokimia yang berfungsi menghancurkan 

mikroba terutama pada kelompok bakteri gram positif. 

 

2.2. Mastitis 

Mastitis atau radang ambing merupakan masalah 

utama dalam tata laksana usaha peternakan sapi perah 

yang sangat merugikan peternak, karena dapat 



menurunkan produksi susu dalam jumlah besar, juga 

berpengaruh terhadap penurunan kualitas susu yang 

dihasilkan, yang secara langsung atau tidak langsung 

akan merugikan konsumen dan industri pengolahan susu. 

Kerugian akibat mastitis sub klinis dapat berupa turunnya 

produksi susu sebesar 10-40%, penolakan susu oleh 

koperasi sebesar 20-30%, susu rusak, biaya pengobatan 

dan dokter hewan (Budiarto, 2010). 

Infeksi pada ambing dapat menurunkan produksi 

susu,  penurunan protein dan lemak dalam susu dapat 

terjadi karena pemecahan protein susu dan lemak susu 

akibat mastitis. Susu dari ternak yang terkena mastitis 

menyebabkan tingginya peningkatan aktivitas enzim 

proteolitik. Enzim ini dapat menyebabkan kerusakan 

yang luas pada kasein susu di dalam ambing. Mirip 

dengan pemecahan protein, lemak susu juga dapat 

mengalami kerusakan yang disebabkan oleh enzim lipase 

(Uallah, Ahmad, Bilal, Rahman, Muhamad and Rahman, 

2005). 

Kejadian mastitis menyebabkan penurunan 

kuantitas dan kualitas produksi susu yang secara 

langsung maupun tidak langsung merugikan konsumen 

serta industri pengolahan susu dan sebagian besar bakteri 

yang terdapat pada susu mastitis adalah Staphylococcus 

aureus 31% dan Streptococcus dysgalactiae 15% 

(Persson, Nyman and Andersson, 2011).   

 

 



2.3. Bakteri Staphylococcus aureus 

Domain   : Bacteria 

 Kerajaan  : Eubacteria 

 Filum   : Firmicutes 

 Kelas   : Bacilli 

 Ordo   : Bacillales 

 Famili   : Staphylococcaceae 

 Genus    : Staphylococcus 

 Spesies   : S. aureus 

Nama binomial : Staphylococcus aureus 

 

 
Gambar 3. Bakteri Staphylococcus aureus (Freema and 

Cook, 2005) 

 

Strphylococcus aureus adalah organisme 

mesofilik dengan suhu optimum pertumbuhan dalam 

kisaran dari 370C hingga 400C, sedangkan suhu minimal 

untuk pertumbuhan sekitar 70C-80C. Mengenai pH, S. 

aureus mampu tumbuh dalam kisaran pH 4,0-9,8 dan 

akan optimum pada  pH 6-7. Selain itujuga dapat 

memproduksi enterotoksin pada suhu 10-46 0C dan akan 



optimum produksi pada suhu di kisaran 40-450C 

(Medvedova and Lubomir, 2012). 

Purwani, Hapsari dan Rauf (2009) menjelaskan 

bahwa Staphylococcus aureus adalah bakteri gram 

positif, coccus (bulat) dan bergerombol. Struktur dinding 

sel bakteri gram positif relatif lebih sederhana sehingga 

memudahkan senyawa antimikroba untuk masuk ke 

dalam sel dan menemukan sasaran untuk bekerja. 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri penyebab 

mastitis yang sangat sulit dikendalikan. Kontrol yang 

berhasil diperoleh hanya dengan melakukan pencegahan 

pada sapi yang baru terinfeksi dan pemusnahan hewan 

yang terinfeksi. Staphylococcus aureus berkoloni pada 

bagian ujung puting susu atau luka pada puting susu. 

Penyebaran infeksi dapat melalui tangan pemerah, kain 

cuci, timba untuk tempat susu yang baru diperah dan lalat 

(Petersson, Mullarky and Jones, 2010). 

Mastitis yang disebabkan oleh Staphylococcus 

sangat berpengaruh pada kondisi 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, selain itu infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Staphylococcus aureus juga semakin sulit ditangani 

dengan antibiotik karena bakteri ini banyak yang resisten 

terhadap berbagai jenis antibiotik (Abrar, Wibawan, 

Bambang, Mirnawati dan Fachriyan, 2012). 



Staphylococcus aureus adalah bakteri patogen 

yang memiliki kemampuan dalam pembentukan biofilm. 

Kemampuan pembentukan biofilm dapat menyebabkan 

peningkatan toleransi terhadap antibiotik dan disinfektan. 

Biofilm merupakan bentuk struktural dari sekumpulan 

mikroorganisme yang dilindungi matrik ekstraseluler 

yang disebut Extracellular Polymeric Substance 

dimana EPS yang berperan dalam melindungi bakteri 

dari pengaruh buruk lingkungan (Loresta, Murwani dan 

Trisunuwati, 2013). 

2.4. Bakteri Streptococcus dysgalactiae 

 Kerajaan  : Bacteria 

 Filum   : Firmicutes 

 Kelas   : Bacilli 

 Ordo   : Lactobacillales

 Famili   : Streptococcaceae

 Genus    : Streptococcus 

 Spesies   : Streptococcus 

      dysgalactiae 

 

 

 

 

 
Gambar 4.  Bakteri Streptococcus dysgalactiae
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 Streptococcus dysgalactiae equisimilis (SDSE) 

adalah kelompok pembentuk koloni besar manusia C dan 

kelompok G streptococci, yang termasuk ke dalam 

kelompok pyogenic Streptococcus dan sering disebut 

sebagai ß-hemolitik Streptococci. SDSE ditemukan 

dalam flora normal faring, kulit, pencernaan dan sistem 

genitourinari (Iraz, 2013).  

Streptococcus dysgalactiae merupakan bakteri 

yang dapat mati atau dihambat pertumbuhanya dengan 

mudah karena masih termasuk dalam bakteri gram positif 

dan berbeda dengan jenis bakteri gram negatif yang 

cenderung lebih resisten oleh antimikroba. Mikroba gram 

negatif memiliki sistem seleksi terhadap zat-zat asing 

yaitu pada lapisan lipopolisakarida. Struktur dinding sel 

mikroba gram negatif relatif lebih kompleks, berlapis tiga 

yaitu lapisan luar yang berupa lipoprotein, lapisan tengah 

yang berupa lipopolisakarida dan lapisan dalam berupa 

peptidoglikan. Sedangkan struktur dinding sel mikroba 

gram positif relatif lebih sederhana sehingga 

memudahkan senyawa antimikroba untuk masuk ke 

dalam sel dan menemukan sasaran untuk bekerja 

(Purwani, dkk 2009). 
 

 
 
 
 
 
 



BAB III 

MATERI DAN METODE 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan pada 12 Februari 2014 – 

12 Maret 2014 di Laboratorium Bakteriologi Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang untuk 

pembiakan dan penanaman bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus dysgalactiae, serta pengujian 

daya hambat bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus dysgalactiae. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah menggunakan 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus dysgalactiae. 

Bakteri Streptococcus dysgalactiae stok biakan bakteri 

dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga sedangkan bakteri 

Staphylococcus aureus stok biakan dari Laboratorium 

LSIH Universitas Brawijaya. Daun kelor (Moringa 

oleifera) diperoleh di Jl. Lahor No. 87 Batu. Daun Kelor. 

Daun kelor diambil dari pohon kelor dengan ketinggian 

pohon 5-12 meter, daun yang telah didapatkan 

selanjutnya dibuat jus dengan konsentrasi 20%, 30% dan 

40%  serta larutan kimia yaitu iodip sebagai kontrol 

perlakuan yang biasa digunakan di Koperasi Agri Niaga 

(KAN) Jabung dalam  mencegah penyakit mastitis. 

Alat yang digunakan dalam penelitiaan adalah 

timbangan analitik, blender, cawan petri, autoklaf, mikro 



pipet, cawan petri, gelas ukur, erlenmenyer, jangka 

sorong, cork borer, pengaduk, alumunium foil, plastik 

wrap, kertas label, tissue, kapas. Bahan yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah bakteri Staphylococcus aureus 

dan Streptococcus dysgalactiae, jus daun kelor, media 

NA (Nutrien Agar), aquabides, aquades, alkohol 70%. 

 

3.3. Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah percobaan dengan menggunakan rancangan 

penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

menggunakan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Pemilihan 

metode RAL dikarenakan media percobaan yang 

dilakukan dalam penelitian ini homogen, sumber 

keragaman data hanya berasal dari perlakuan saja dan 

jumlah perlakuannya sedikit. Adapun penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode sumuran untuk 

menguji daya hambat jus daun kelor berbagai konsentrasi 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus dysgalactiae. Masing – masing perlakuan : 

P1 (20%), P2 (30%), P3 (40%) dan P0 iodips 10%. 

Kandungan yang dimiliki larutan iodips antara lain: 

iodin, gliserin, povidone iodin 10%, dan posfoid acid.  

 

 

 

 

 



3.3.1. Prosedur Pembuatan Jus Daun Kelor 

a. Daun kelor dipisahkan dari rantingnya. 

b. Daun kelor 400 gr dimasukkan kedalam blender 

dan ditambahkan aquabides 600 ml. 

c. Daun kelor diblender selama 3 menit kemudian 

disaring menggunakan vacuum pump untuk 

memisahkan sari jus dengan ampasnya 

d. Tahap selanjutnya jus daun kelor yang selesai 

diblender disaring, setelah itu di bagi menjadi 3 

bagian untuk digunakan sebagai perlakuan 

konsentrasi 20 %, 30 % dan 40 %. P3 (jus daun 

kelor 40%) = 400 gr daun kelor + 600 ml 

aquabides, untuk P2 dan P1 dilakukan 

pengenceran dari volume awal 100 ml, untuk P2 

dan P1 dilakukan pengenceran dari volume awal 

40% dengan menggunakan rumus pengenceran 

yaitu sebagai berikut: 

V1 x N1=V2 x N2 

Dengan: V1 = Volume awal 

N1 = Nilai konsentrasi awal 

V2 = Volume akhir 

N2 = Nilai konsentasi akhir  

Sehingga diperoleh P2 (jus daun kelor 30%) = 

100 ml jus daun kelor 40% + aquabides 34 ml, P1 

(jus daun kelor 20%) = 100 ml jus daun kelor 

40% + aquabides 100 ml. 



e. Jus daun kelor dengan konsentrasi 20%, 30% dan 

40% dapat digunakan untuk pengujian daya 

hambat bakteri S. aureus dan Str. dysgalactiae. 

 

3.3.2. Prosedur Pembuatan Media NA 

Berdasarkan Scaad, Bones dan Chun (2000). 

a. Menyiapkan bahan media dengan komposisi 2,8 

gr NA/100ml, kemudian dilarutkan dengan 

aquades di erlemeyer 500m 

b. Erlemeyer ditutup dengan alumunium foil, 

kemudian distirer hingga mendidih 

c. Disterilkan dengan autoklaf dengan suhu 121 oC 

selama 15 menit dan tekanan 1 atm 

d. Media yang berada dalam erlemeyer dituangkan 

ke dalam cawan petri 

e. Kemudian media di biarkan hingga dingin dan 

membentuk gel 

 

3.3.3. Pembiakan Bakteri 

Berdasarkan Hants (1990). 

a. Bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

dysgalactiae diinokulasikan ke media padat 

dengan menggunakan mikropipet sebanyak 100 

μℓ bakteri 

b. Setelah itu di inkubasi selama 24 jam dengan 

suhu 37 oC 

 

 



3.3.4. Uji Daya Hambat 

 Berdasarkan Reeves, Philips, Williams, dan 

Livingstone (1978). 

a. Bakteri aktif media padat dipanen kemudian 

diberi 5 ml aquades steril sehingga diperoleh 

suspensi bakteri setelah itu dituangkan di cawan 

sebanyak 100 μℓ, di tambahkan media NA 

selanjutnya ditunggu hingga media menjadi padat 

b. Kemudian media di lubangi dengan cork borer 

c. Kosentrasi jus daun kelor dimasukkan ke dalam 

cawan yang medianya telah dilubangi 

d. Cawan petri kemudian dibungkus dengan plastic 

warp sampai rapat lalu di inkubasi dengan  suhu 

370 C selama 24 jam 

b. Pengamatan dilakukan dengan mengukur 

diameter zona bening yang terbetuk meng-

gunakan jangka sorong 

c. Zona hambat yang terbentuk diukur dari zona 

bening vertikal dan horizontal kemudian dirata-

rata setelah itu dikurangi 5 mm (diameter lubang 

cork borer). 

 

Kategori antimikroba dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri ditinjau dari diameter zona hambat 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 



Tabel 2. Kategori antimikroba berdasarkan diameter zona     

    hambat 

Diameter (mm) Respon hambatan 
pertumbuhan 

≤ 5 mm Lemah 
6-10 mm Sedang 
11-20 mm Kuat 

≥ 21 Sangat kuat 
Sumber : Susanto, Sudrajat dan Ruga (2012) 

 

3.4. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan 5 

ulangan, rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang 

diperoleh dianalisis ragam dengan uji lanjut apabila 

memiliki perbedaan nyata pada tiap perlakuannya untuk 

mengetahui hipotesis 1 yaitu pengaruh penggunaan jus 

daun kelor terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus dysgalactiae. 

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 fari perlakuan ke – i (μ1 - μ) 



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

3.5. Batasan Istilah 

Bakteri gram 
positif      

: Bakteri yang mempertahankan zat 
warna kristal violet sewaktu 
proses pewarnaan gram, sehingga 
akan berwarna biru atau ungu 
dibawah mikroskop. 

Bakteri gram 
negatif 

: Bakteri yang tidak memper-
tahankan zat warna kristal violet 
sewaktu proses pewarnaan gram 
sehingga akan berwarna merah 
bila diamati dengan mikroskop. 

Uji daya 
hambat 

: Uji yang dilakukan untuk 
membantu identifikasi daerah 
hambat suatu zat anti mikrobial. 

Mastitis   : Peradangan yang terjadi pada 
bagian internal ambing atau 
kelenjar mammae yang disebab-
kan oleh mikroba, zat kimiawi, 
dan luka akibat mekanis atau 
panas. 

Zat anti bakteri : Mikroba adalah bahan yang dapat 
membunuh atau menghambat 
aktivitas organisme. 

Metode 
Sumuran          

: Metode yang digunakan yang 
digunakan untuk mengetahui zona 
hambat pertumbuhan bakteri 
dengan cara melubangi media 
yang telah dicampur dengan 
bakteri. 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Uji Daya Hambat Staphylococcus aureus 

Daun kelor Moringa oleifera merupakan 

tumbuhan dengan kandungan senyawa antibakteri berupa 

Tanin, Alkaloid, Saponin dan Flavonoid. Hasil dari 

penelitian ini diperoleh dengan metode sumuran 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 

perlakuan dan 5 ulangan, sehingga dapat diketahui 

seberapa besar jus daun kelor (Moringa oleifera) dengan 

konsentrasi 20% (P1), 30 % (P2) dan 40% (P3) serta P0 

Iodips sebagai pembanding dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Diameter 

zona hambat Staphylococcus aureus disajikan pada Tabel 

3. berikut: 

 
Tabel 3.  Data hasil penelitian daya hambat jus daun kelor 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 
aureus 

Perlakuan 
Diameter zona hambat 

(mm) bakteri 
Staphylococcus aureus 

Keterangan 
kategori 

antimikroba 
P0 Iodips           8,302 ± 0,471 a Sedang 
P3 (40%)           7,412 ± 0,565 ab Sedang 
P2 (30%)           6,772 ± 0,632 bc Sedang 
P1 (20%)           6,110 ± 0,350 c Sedang 

Keterangan:   Huruf superskrip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan berbeda sangat nyata 
(P<0,01). 



Tabel 3. menunjukkan bahwa jus daun kelor 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri staphylococcus 

aureus. Gambar hasil uji besar daya hambat jus daun 

kelor terhadap bakteri Staphylococcus aureus dapat 

dilihat pada lampiran 5. Konsentrasi 40% jus daun kelor 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus memiliki daya 

hambat sebesar 7,412 mm yang nilainya lebih tinggi dari 

konsentrasi 20% dan 30% yang masing-masing memiliki 

nilai sebesar 6,11 mm dan 6,772 mm, tetapi Iodips 

sebagai pembanding masih memiliki nilai lebih tinggi 

dari konsentrasi 40%  yaitu 8,302 mm. 

Kategori antimikroba dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri adalah sebagai berikut: diameter 

zona hambat ≤ 5 mm dikategorikan lemah, zona hambat 

6-10 mm dikategorikan sedang, zona hambat 11-20 mm 

dikategorikan kuat, zona hambat ≥ 21 mm dikategorikan 

sangat kuat (Susanto, Sudrajat dan Ruga, 2012). 

Perbedaan konsentrasi jus daun kelor memberikan 

pengaruh yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri, semakin besar konsentrasi jus daun kelor maka 

semakin besar zona hambat yang terbentuk. Kontrol 

Iodips memberikan pengaruh dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus lebih besar 

apabila dibandingkan dengan perlakuan jus daun kelor, 

sehingga penggunaan konsentrasi jus daun kelor 20 %, 

30 % dan  40 % belum bisa menggantikan Iodips dalam 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus penyebab 

mastitis pada sapi perah. Grafik zona hambat bakteri 



Staphylococcus aureus disajikan pada Gambar 5. 

Berdasarkan analisis sidik ragam pada lampiran 4. dapat 

dilihat bahwa jus daun kelor (Moringa oleifera) dalam 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus berbeda 

sangat nyata (P<0,01) dengan Iodips.  

Tabel 3. terdapat huruf superskrip dibelakang 

angka menunjukkan bahwa jus daun kelor (Moringa 

oleifera) pada konsentrasi 20% dan 30% kekuatan daya 

hambat belum mampu mengimbangi Iodips, tetapi pada 

konsentrasi 40%  kekuatan daya hambat jus daun kelor 

sudah mampu mengimbangi Iodips meskipun nilainya 

lebih rendah dari Iodips. 

Grafik zona hambat jus daun kelor (Moringa 

oleifera) dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphlococcus aureus disajikan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik zona hambat bakteri Staphylococcus 

aureus 
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4.2. Hasil Uji Daya Hambat Streptococcus dysgalactiae 

Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan metode 

sumuran menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

4 perlakuan dan 5 ulangan, sehingga dapat diketahui 

seberapa besar jus daun kelor (Moringa oleifera) dengan 

konsentrasi 20% (P1), 30 % (P2) dan 40% (P3) serta 

Iodips sebagai pembanding dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus dysgalactiae. 

Gambar hasil daya hambat jus daun kelor terhadap 

bakteri Streptococcus dysgalactiae dapat dilihat pada 

lampiran 5. Diameter zona hambat Staphylococcus 

dysgalactiae disajikan pada Tabel 4. berikut: 

 
Tabel 4. Data hasil penelitian diameter zona hambat jus daun 
   kelor terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus 
  dysgalactiae 

Perlakuan 
Diameter zona hambat (mm) 

bakteri Streptococcus 
dysgalactiae 

Keterangan 
kategori 

antimikroba 
P0 Iodips 5,966 ± 0,553 a Lemah 
P3 (40%) 4,986 ± 0,312 b Lemah 
P2 (30%) 4,808 ± 0,532 b Lemah 
P1 (20%) 3,790 ± 0,555 c Lemah 

 Keterangan: Huruf superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan berbeda sangat nyata 

(P<0,01) 

Tabel 4. menunjukkan bahwa jus daun kelor 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

dysgalactiae. Konsentrasi 40% terhadap bakteri 

Streptococcus dysgalactiae memiliki daya hambat 



sebesar 4,986 mm yang nilainya lebih tinggi dari 

konsentrasi 20% dan 30% yang masing-masing memiliki 

nilai sebesar 3,79 mm dan 4,808 mm, tetapi Iodips masih 

memiliki nilai lebih tinggi dari konsentrasi 40%  yaitu 

5,966 mm. 

Kategori antimikroba dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri adalah sebagai berikut: diameter 

zona hambat ≤ 5 mm dikategorikan lemah, zona hambat 

6-10 mm dikategorikan sedang, zona hambat 11-20 mm 

dikategorikan kuat, zona hambat ≥ 21 mm dikategorikan 

sangat kuat (Susanto, Sudrajat dan Ruga, 2012). 

Konsentrasi pemberian jus daun kelor yang 

berbeda akan berpengaruh pada luas diameter zona 

hambat yang terbentuk. Konsentrasi jus daun kelor 20%, 

30% dan 40% belum bisa menggantikan Iodips sebagai 

senyawa antimikroba untuk mastitis, karena berdasarkan 

luas zona hambat yang terbentuk perlakuan Iodips masih 

lebih besar dalam menghambat bakteri Str. dysgalactiae. 

Grafik zona hambat bakteri Staphylococcus dysgalactiae 

dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan analisis sidik 

ragam pada lampiran 4. dapat dilihat bahwa jus daun 

kelor (Moringa oleifera) dalam menghambat bakteri 

Streptococcus dysgalactiae berbeda sangat nyata 

(P<0,01) dengan Iodips. 

 Tabel 4. terdapat huruf superskrip dibelakang 

angka menunjukkan bahwa jus daun kelor (Moringa 

oleifera) pada konsentrasi 20% , 30% dan 40% kekuatan 

daya hambat masih belum mampu mengimbangi Iodips. 



Grafik zona hambat jus daun kelor (Moringa 

oleifera) dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus dysgalactiae disajikan pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik zona hambat bakteri Streptococcus 

dysgalactiae 

 

4.3. Pembahasan  

Tabel 3. dan 4. menunjukkan adanya perbedaan 

besar zona  hambat yang terbentuk antara bakteri 

Staphylococcus aureus dengan bakteri Streptococcus 

dysgalactiae. Pengaruh jus daun kelor dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri adalah Staphylococcus 

aureus memiliki zona hambat lebih besar dibandingkan 

dengan Streptococcus dysgalactiae. Menurut Dewi 

(2010) menjelaskan bahwa perbedaan sensitivitas bakteri 
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terhadap antibakteri dipengaruhi oleh struktur dinding sel 

bakteri. 

Berdasarkan Tabel 3. dan 5. diameter zona 

hambat yang dimiliki oleh jus daun kelor (Moringa 

oleifera) terhadap bakteri Staphylococcus aureus dapat 

dikategorikan sedang, sedangkan diameter zona hambat 

jus daun kelor (Moringa oleifera) terhadap bakteri 

Streptococcus dysgalactiae masuk pada kategori lemah. 

Kategori antimikroba dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri adalah sebagai berikut: diameter zona hambat ≤ 5 

mm dikategorikan lemah, zona hambat 6-10 mm 

dikategorikan sedang, zona hambat 11-20 mm 

dikategorikan kuat, zona hambat ≥ 21 mm dikategorikan 

sangat kuat (Susanto, Sudrajat dan Ruga, 2012). 

Gambar 5. dan 6. menunjukkan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi jus daun kelor (Moringa oleifera) 

maka semakin tinggi pula zona hambat yang terbentuk. 

Tinggi  zona hambat yang terbentuk karena semakin 

besarnya zat antimikroba seiring dengan semakin 

bertambahnya tingkat konsentrasi jus daun kelor. 

 Jus daun kelor (Moringa oleifera) memiliki zona 

hambat terbesar terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dibandingkan Streptococcus dysgalactiae. Menurut 

Harris, Foster, and Richard, (2002) dinding sel 

Staphylococcus aureus tersusun 50% peptidoglikan dan 

40% adalah kelompok polimer yang mengandung fosfat 

disebut asam teichoic. Peptidoglikan yang menyusun 

dinding sel dapat menahan tekanan osmotik yang tinggi 



dan asam teichoic pada dinding sel bakteri memiliki 

peran penting dalam pembentukan biofilm, tetapi ada 

beberapa zat antimikroba yang dapat dengan mudah 

menembus lapisan peptidoglikan karena memiliki sifat 

polar yang sama dengan peptidoglikan yang menyusun 

dinding sel, salah satunya adalah senyawa flavonoid.  

 Pembentukan biofilm adalah proses yang 

membutuhkan adhesi bakteri pada permukaan dan diikuti 

oleh sel-sel adhesi sehingga membentuk beberapa lapisan 

bakteri. Biofilm pada dinding sel bakteri apabila telah 

terbentuk akan sulit dilakukan pengobatan karena 

terlindung dari antibiotik dan fagositosis (Denapaide et 

all, 2012). 

 Daun kelor mengandung bahan aktif sebagai 

antimikroba seperti flavonoid, saponin, tanin, dan 

senyawa fenolik lain yang mempunyai aktivitas 

antimikroba. Bahan aktif antimikroba ini memiliki 

mekanisme dengan cara merusak membran sel bakteri 

dengan meningkatkan permeabilitas dari dinding sel 

bakteri sehingga bakteri lisis (Esimone, Iroha, Ibezim, 

Okeh, and Okpana, 2006). 

 Flavonoid mempunyai aktivitas menghambat 

pertumbuhan bakteri lebih besar terhadap bakteri gram 

positif, hal ini dikarenakan senyawa flavonoid merupakan 

bagian yang bersifat polar sehingga lebih mudah 

menembus lapisan peptidoglikan yang bersifat polar 

daripada lapisan lipid yang sifatnya nonpolar, sehingga 

menyebabkan aktivitas penghambatan pada bakteri gram 



positif lebih besar daripada bakteri gram negatif. 

Aktivitas penghambatan pada bakteri Gram positif 

menyebabkan terganggunya fungsi dinding sel sebagai 

pemberi bentuk sel dan melindungi sel dari lisis osmotik 

tetapi dengan terganggunya dinding sel akan 

menyebabkan lisis pada sel (Puspitasari, Murwani dan 

Herawati, 2012). 

Saponin dapat meningkatkan permeabilitas 

membran sel bakteri sehingga dapat mengubah struktur 

dan fungsi membran, menyebabkan denaturasi protein 

membran sehingga membran sel akan rusak dan lisis 

(Robinson, 1995).  

Tanin bekerja dengan mengikat salah satu protein 

adhesin bakteri yang dipakai sebagai reseptor permukaan 

bakteri, sehingga terjadi penurunan daya perlekatan 

bakteri serta penghambatan sintesis protein untuk 

pembentukan dinding sel. Selain itu, tanin dapat merusak 

membran sel, mengkerutkan dinding sel, sehingga 

mengganggu permeabilitas sel yang mengarah pada 

kematian (Ajizah, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan  pada 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jus daun 

kelor dengan konsentrasi 20%, 30% dan 40% 

memberikan pengaruh sangat nyata dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus dysgalactiae penyebab 

mastitis pada sapi perah. 

2. Berdasarkan diameter zona hambat yang terbentuk,  

jus daun kelor (Moringa oleifera) pada konsentrasi 

20% dan 30% memiliki daya hambat dibawah Iodips 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus, tetapi pada konsentrasi 40%  kemampuan 

daya hambat jus daun kelor mendekati nilai diameter 

zona hambat dari iodips, sedangkan  Jus daun kelor  

pada konsentrasi 20%, 30% dan 40%  menunjukkan 

daya hambat yang dimiliki jus daun kelor masih 

dibawah Iodips dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus dysgalactiae.  

 

 

 

 

 



5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan 

sebagai berikut: 

 Perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

pengaruh jus daun kelor dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan menggunakan konsentrasi 

diatas 40 % untuk mengetahui perbandinganya dengan 

Iodips. 
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Lampiran 1. Alur kerja penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya hambat 

Amati 

Di inkubasi 24 jam pada suhu  37oC 

Jus daun kelor 

P3 
(40%

) 

P2 

(30%) 

P1 

(20%) 

P0 

Iodips 

Staphylococcus aureus dan 
Streptococcus dysgalactiae  
 

Daun Kelor           
(Moringa oleifera) 

 

Pembuatan Media 
Nutrien Agar (NA) 

Pembiakan bakteri 



Lampiran 2. Diagram alir kerja  

a. Pembuatan jus daun kelor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jus daun kelor (Moringa oleifera) 
siap digunakan 

Konsentrasi 20% dan 30% diperoleh dari volume awal 100 ml dan 
konsentrasi awal 40% dengan menggunakan rumus pengenceran 

V1 x N1=V2 x N2 
Maka : 

Konsentrasi 20 %  = 100 ml jus daun kelor 40% + aquabides 100 ml 
Konsentrasi 30%  = 100 ml jus daun kelor 40% + aquabides 34 ml  

 

Diblender selama 3 
menit lalu disaring 

Daun kelor dan aquabides di timbang dengan 
perbandingan 400 gr : 600 ml (konsentrasi 40%) 

Jus daun kelor dibagi menjadi 3 bagian masing-masing berisi 
100 ml untuk membuat konsemtrasi  20% dan 30% 

Dipisahkan dari 
rantingnya 

Daun Kelor (Moringa oleifera) 



c. Pembuatan media Nutrien Agar (NA) 

 Prosedur pembuatan media NA (Nutrien Agar)       

berdasarkan Scaad, Bones dan Chun (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilarutkan dengan aquades 
dierlenmeyer 500 ml 

Ditimbang 2,8 gr/100 ml 

Ditutup dengan alumunium foil 

Disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121oC 
dengan tekanan 15 atm selama 15 menit 

Diamkan hingga dinggin 

Media Nutrien Agar 



d. Pembiakan bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masing-masing bakteri diambil 
sebanyak 100 μℓ diinokulasikan ke 

media padat Nutrien Agar 

Bakteri stock jadi Staphylococcus aureus 
dan Streptococcus dysgalactiae 

Di inkubasi selama 24 jam 
dengan suhu 37oC 



 
Lampiran 3. Penentuan diameter daya hambat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibungkus dengan plastik wrap 

Diinkubasi dengan suhu 37oC selama 24 jam 

Jus daun kelor sebanyak 100 μℓ dimasukkan kedalam lubang 
dengan menggunakan mikropipet 

 

Media dilubangi dengan Cork borer 

Ditambahkan media Nutrien Agar yang sudah dinggin, setelah 
itu dihomogenkan dan ditunggu hingga memadat 

 

Diamati zona bening disekeliling lubang 

Diukur dengan menggunakan jangka sorong 

Ditambahkan 5 ml aquades 

Diambil sebanyak 100 μℓ kemudian dituangkan kedalam cawan 
petri 

Bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus dysgalactiae  



Lampiran 4. Staphylococcus aureus 

 Tabel .Hasil pengukuran diameter zona hambat  

Total                           142,98 

 
FK =  (142,98)2 
       4 x 5 
 =  20443,2804 
          20 
 =  1022,1640 

JKT =  (8,042 + 8,462 + 8,812 + .... + 6,842 + 8,172) – FK 
 =  1039,2674 – 1022,1640 
 =  17,1033 

JKP =  (41,512 + 30,552 + 33,862 + 37,062) – FK 
     5 
 =  1035,2652- 1022,1640 
 =  13,1011 

JK Galat =  JKT – JKP 
 =  1022,1640 - 13,1011 
 =  4,0022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perlakuan 
Ulangan (mm) 

Total 
Rata-rata 

(SD) 1 2 3 4 5 
P0 Iodips 8,04 8,46 8,81 8,27 7,93 41,51 8,302 ± 0,471 
P1 (20%) 5,81 6,75 5,68 5,84 6,47 30,55 6,11 ± 0,350 
P2 (30%) 6,64 5,96 7,08 6,93 7,25 33,86 6,772 ± 0,632 
P3 (40%) 6,75 7,38 7,92 6,84 8,17 37,06 7,412 ± 0,565 



Tabel. Analisis ragam 

Variasi db JK KT F. Hitung 
F. Tabel 

0,05 0,01 
Perlakuan 3 13,1011 4,3670 17,4610** 3,24 5,29 
Galat 16 17,1033 0,2501    
Total 19 4,0022     

Keterangan : Perlakuan perbedaan konsentrasi jus daun kelor 
 (Moringa oleifera) memberikan pengaruh yang 
 sangat nyata dalam menghambat pertumbuhan 

 bakteri Staphylococcus aureus. 
 
Uji Duncan 

SE =  �
�� �����

(�)
  

 =  �
�,����

�
 

 =  0,224 

Tabel. JND dan JNT  
Selingan 2 3 4 
JND 1% 4,13 4,34 4.45 
JNT 1% 0,925 0,972 0,997 
 
Tabel. Penotasian  

Perlakuan Rataan Notasi 
P0 Iodips 8,302 a 
P3 (40%) 7,412    ab 
P2 (30%) 6,772       bc 
P1 (20%) 6,11         c 
 
 

 

 



Lampiran 5. Streptococcus dysgalactiae 

Tabel .Hasil pengukuran diameter zona hambat 

Perlakuan 
Ulangan (mm) 

Total 
Rata-rata 

(SD) 1 2 3 4 5 
P0 Iodips 5,42 5,57 5,92 6,08 6,84 29,83 5,966 ± 0,553 
P1 (20%) 3,94 2,85 3,81 4,07 4,28 18,95 3,79  ± 0,555 
P2 (30%) 5,17 4,61 4,38 4,92 4,96 24,04 4,808 ± 0,532 
P3 (40%) 5,37 4,82 4,95 5,58 4,21 24,93 4,986 ± 0,312 

  Total                                                 97,75 

 
Fk =  (97,75)2 

       4 x 5 

 =  9555,0625 

           20 

 =  477,75313 

JKT =  (5,422 + 5,572 + 5,922 + .... + 5,582 + 4,212) – FK 

 =  493,1109 – 477,75313 

 =  15,35777 

JKP = (29,832 + 18,952 + 24,042 + 24,932) – FK 
        5 
 = 489,67158- 477,75313 
 = 11,91845 

JK Galat = JKT – JKP 
 = 15,35777- 11,91845 
 = 3,43932 
 
 
 
 
 
 



Tabel. Analisis ragam  

Variasi db JK KT F. Hitung 
F. Tabel 

0,05 0,01 
Perlakuan 3 11,91845 3,9728167 18,481871** 3,24 5,29 
Galat 16 3,43932 0,2149575    
Total 19 15,35777     

Keterangan : Perlakuan perbedaan konsentrasi jus daun kelor 
 (Moringa oleifera) memberikan pengaruh yang 
 sangat nyata dalam menghambat pertumbuhan 
 bakteri Streptococcus dysgalactiae. 

 
Uji Duncan 

SE = �
�� �����

 (�)
  

=  �
�,����

�
 

 =  0,0,223 

 
Tabel. JND dan JNT  

Selingan 2 3 4 
JND 1% 4,13 4,34 4,45 
JNT  1% 0,921 0,968 0,992 

 
Tabel. Penotasian rataan perlakuan  

Perlakuan Rataan Notasi 
P0 Iodips 5,966   a 
P3 (40%) 4,986       b 
P2 (30%) 4,808       b 
P1 (20%) 3,79          c 

 
 



Lampiran 5. Gambar  hasil  penelitian zona hambat jus 
          daun kelor (Moringa oleifera) 

a. Staphylococcus aureus  
 
 
 
 
 
 
    P0 (Iodips)            P3 (40%)
 
 
 
 
 
 
     P2 (30%)            P1 (20%)
 
b. Streptococcus dysgalactiae 
 
 
 
 
 
 
     P0 (Iodips)            P3 (40%)
 
 
 
 
 
      P2 (30 %)                       P1 (20%)

Lampiran 5. Gambar  hasil  penelitian zona hambat jus 

P3 (40%) 

P1 (20%) 

P3 (40%) 

P1 (20%) 




