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ABSTRACT 

The purpose of this research was determine the cherry 

leaves (Muntingia calabura L.) as an antimicrobial agents to 

the Streptococcus agalactiae bacteria which causing of 

subclinical mastitis in dairy cattle. The solvent that we used 

was chloroform, because nowdays choloroform can be used 

for a solvent such as methanol or ethanol, especially for the 

laboratory researches. The materials used for this research 

were Streptococcus agalactiae and varians concentration of 

Muntingia calabura L. The Methods of this research were a 

diffusion disk  and Completely Randomizied Design (CRD) 

with 6 treatments and 4 replications and the data was analyzed 

by ANOVA. The result showed that the cherry leaves 

(Muntingia calabura L.) extracts with concentration of 10%, 

20%, 30%, 40% and 50% have an influence as antibacterial of 

Streptococcus agalactiae. Muntingia calabura L. has no real 

difference (P>0.05) among treatments, but the 50% 

concentration has the higest value as Streptococcus agalactiae 

antibacterial, while an iodips liquid has almost the same value 

as Muntinga calabura L. extract concentration 10%. It can be 

concluded that cherry leaves (Muntinga calabura L.) extract 



can be used as Streptococcus agalactiae antibacterial to 

replace iodips. It can be suggested that Muntinga calabura L. 

extract with 10% consentration can be used by dairy cattle 

farmers to prevent subclinical mastitis. 

 

 

Keywords: Dairy cattle, Muntingia calabura L., Streptococcus 

agalactiae, antibacterial and subclinical mastitis. 
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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan bulan Februari s/d Maret 2014 di 

Laboratorium Toksitologi Pestisida dan Laboratorium 

Bakteriologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ektrak daun kersen (Muntingia calabura L.) sebagai 

antibakteri terhadap bakteri Streptococcus agalactiae 

penyebab mastitis subklinis. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan ekstrak daun kersen dengan pelarut kloroform 

dapat digunakan sebagai antibakteri untuk menghambat 

Streptococcus agalactiae yang menyebabkan mastitis 

subklinis pada sapi perah. 

Materi penelitian ini adalah bakteri Streptococcus 

agalactiae dari sampel susu yang digunakan sebagai isolat 

diperoleh dari peternakan Bapak Andik di Kecamatan Junrejo 

Kota Batu. Metode penelitian ini adalah metode kertas 

cakramyang kemudian diuji dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dan dianalisis dengan menggunakan 

anova, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

ekstrak daun kersen sebagai antibakteri Streptococcus 

agalactiae. Ekstrak daun kersen diekstraksi dengan 

menggunakan pelarut kloroform. Perlakuan yang dilakukan 

menggunakan larutan iodips (P0) sebagai kontrol dan ekstrak 



daun kersen dengan konsentrasi 10% (P1), 20% (P2), 30% (P3), 

40% (P4), 50% (P5) dengan 4 ulangan pada setiap perlakuan. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan kertas cakram yang 

telah diberi perlakuan, kemudian pengamatan dilakukan 

dengan mengamati zona bening yang dihasilkan menggunakan 

jangka sorong (mm), sebagai suatu tanda bahwa ekstrak daun 

kersen memiliki zat antibakteri untuk menghambat bakteri 

Streptococcus agalactiae. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kersen 

pada konsentrasi 50% menunjukkan hasil yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ekstrak lain maupun larutan kontrol 

iodips, adapun hasil yang didapatkan adalah sebesar 3,086 

mm. Hasil analisis anova menunjukkan bahwa (P>0,05) yang 

artinya ekstrak daun kersen tidak berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae secara 

laboratorium, sehingga ekstrak daun kersen konsentrasi 10% 

s/d 50% setara dengan antibakteri kimia iodips yang dapat 

digunakan sebagai antibakteri alami. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ektrak daun kersen 

konsentrasi 50% menunjukkan hasil yang lebih tinggi dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Sterptococcus agalactiae, 

sedangkan pada ekstrak daun kersen pada konsentrasi 10% 

sudah memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

iodips. Saran dari penelitian bahwa ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L.) pada konsentrasi 10% sudah dapat 

digunakan sebagai antibakteri alami untuk teat dipping pada 

kondisi lapang, karena pada konsentrasi ini ekstrak daun 

kersen memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

larutan kimia iodips. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kebutuhan susu di Indonesia  tidak diseimbangi dengan 

jumlah produksi susu yang dihasilkan, hal tersebut dapat 

terjadi karena banyak terjadinya penurunan produksi susu. 

Produksi susu yang menurun umumnya disebabkan oleh 

berbagai macam faktor salah satunya adalah mastitis. 

Matitis dapat mencemari, menurunkan produksi susu serta 

kandungan nutrisi di dalam susu yang dihasilkan. Peternak 

pada umumnya hanya mengetahui tentang mastitis klinis, 

karena gejala mastitis ini dapat terlihat sangat jelas, 

sedangkan mastitis subklinis sering terabaikan oleh 

peternak, dimana mastitis subklinis ini membutuhkan suatu 

uji untuk membuktikan keberadaannya. 

Mastitis merupakan peradangan pada kelenjar susu yang 

disertai dengan perubahan fisik, kimia dan mikrobiologi. 

Hal tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah sel 

somatik yang berada dalam susu dan perubahan patologis 

dalam jaringan mammae. Konsekuensi yang harus dihadapi 

oleh peternak akibat dari penyakit ini, adalah: menurunnya 

produksi susu yang dihasilkan, terjadi perubahan pada 

komposisi susu, susu terbuang dan memungkinkan 

hilangnya potensi genetik. Mastitis klinis merupakan 



kondisi abnormal pada susu yang mudah di diteksi, 

sedangkan mastitis subklinis dimana tidak ada perubahan 

yang jelas pada susu dan kerugian yang dihasilkan dari 

penurunan produksi susu karena mastitis subklinis dapat 

mencapai 70-80% dari total kerugian (Gianneechini, 

Concha, Rivero,  Delucci dan López, 2002). 

Mastitis pada ternak sapi perah dapat disebabkan oleh 

berbagai macam jenis mikroba patogen yang masuk ke 

dalam ambing, dapat melalui saluran susu pada puting. 

Bakteri yang  umumnya menyebabkan mastitis pada ternak 

perah, adalah: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., dan 

bakteri Coliform. Mastitis dapat pula disebabkan dengan 

faktor non-mikroba, seperti penularan penyakit dari satu 

puting ke puting lainnya karena proses pemerahan susu 

(pemerahan manual, air yang digunakan untuk mencuci 

ambing, kain lap yang dipakai saat pemerahan), faktor 

lingkungan dan sanitasi (Supar dan Aryanti, 2004). 

Streptococcus agalactiae adalah salah satu jenis bakteri, 

yang dapat menyebabkan infeksi mastitis subklinis ringan 

sampai sedang pada sapi perah. Mastitis yang disebabkan 

oleh S. agalactiae merupakan jenis penyakit menular, 

infeksi menyebar bebas dari sapi-sapi lain yang telah 

terinfeksi, penularan tersebut dapat terjadi selama proses 

pemerahan dengan menggunakan mesin pemerah dan alat-

alat pemerah lainnya yang digunakan oleh peternak. 



Streptococcus agalactiae tidak dapat bertahan lama di 

dalam suhu lingkungan, namun bakteri tersebut dapat 

bertahan dalam jangka waktu yang lama di dalam kelenjar 

susu (Maroney, 2005). Poloengan, Komala, Noor, Adriani 

dan Rianti (2006) menambahkan bahwa koloni bakteri 

Streptococcus agalactiae yang dibiakkan pada agar darah 

berbentuk bulat, berwarna transparan dengan permukaan 

cembung dan pada pewarnaan gram bakteri ini bersifat 

gram positif. 

Tumbuhan kersen merupakan salah satu tumbuhan yang 

tumbuh liar di alam, namun memiliki manfaat sebagai 

tanaman obat. Tumbuhan kersen telah digunakan secara 

tradisional, sebagai obat untuk penyembuhan penyakit 

asam urat, antiseptik, anti-inflamasi dan anti-tumor 

(Verdayanti, 2009). Gunawan, Sarwiyono dan 

Surjowardojo (2013) menambahkan bahwa, kandungan 

senyawa organik yang terdapat di daun kersen, seperti 

tannin, flavonoid dan saponin yang dapat digunakan 

sebagai antibakteri. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu 

diadakan penelitian tentang pengaruh ekstrak daun kersen, 

sebagai salah satu antibakteri terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae yang merupakan salah satu 

penyebab kejadian mastitis subklinis pada sapi perah. 

 
 



1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L.) sebagai antibakteri terhadap 

bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis 

subklinis pada sapi perah. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L.) sebagai antimikroba terhadap 

bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis 

subklinis pada sapi perah. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu informasi bagi peternak sapi perah sehingga terjadinya 

mastitis subklinis pada sapi perah dapat dicegah sehingga 

tidak menyebabkan kerugian untuk peternak maupun 

konsumen. 

 

1.5.  Kerangka Pikir 

Mastitis subklinis merupakan penyakit yang sering 

terjadi pada peternakan sapi perah, diantaranya pada 

peternakan rakyat. Salah satu penyebabnya adalah bakteri 

Streptococcus agalactiae. Sapi yang sakit hanya akan 

diobati apabila gejalanya sudah pada tahap klinis dan 



pengobatan hanya dilakukan dengan pemberian antibiotik 

dalam jangka waktu lama. Pengobatan dengan antibiotik 

tersebut diketahui banyak menimbulkan efek samping 

seperti akumulasi residu antibiotik dalam produk hewan, 

yang dapat merugikan konsumen. Residu obat yang 

terkandung di dalam produk apabila melebihi batas 

maksimum, akan menyebabkan daging dan susu tidak 

aman dikonsumsi, karena akan menimbulkan berbagai 

reaksi seperti alergi, keracunan, resistensi mikroba 

tertentu atau mengakibatkan gangguan fisiologis pada 

manusia. 

Kejadian mastitis dapat dicegah dengan menggunakan 

antiseptik alami ataupun antiseptik kimia, salah satu 

antiseptik alami yang dapat digunakan adalah daun 

kersen. Zat antibakteri yang dimiliki oleh daun kersen 

berasal dari unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. 

Senyawa flavonoid yang terdapat di dalam daun kersen 

dapat berperan sebagai desinfektan, yang bekerja dengan 

cara mendenaturasi protein sehingga proses metabolisme 

bakteri terhenti. Aktivitas metobolisme yang terhenti akan 

menyebabkan kematian bakteri tersebut (Soedibyo, 

2004). Daun kersen ini diekstraksi dengan menggunakan 

kloroform, karena kloroform dapat digunakan sebagai 

pelarut organik yang telah banyak digunakan dalam 

percobaan laboratorium seperti etanol dan metanol. 



Penelitian yang dilakukan khasanah, sarwiyono dan 

surjowardojo (2014)  yaitu ekstrak daun kersen dengan 

konsentrasi 40% memiliki kemampuan menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae lebih baik 

dibandingkan. Hasil penelitian yang telah dijelaskan 

tersebut, memungkinkan daun kersen dapat digunakan 

sebagai antibakteri streptococcus agalactia penyebab 

mastitis subklinis pada sapi perah. 

Konsentrasi yang diberikan secara berbeda-beda pada 

setiap perlakuan, akan menunjukkan pengaruh yang 

berbeda pula terhadap zona hambat yang akan dihasilkan 

nantinya. Besarnya diameter zona hambat juga 

dipengaruhi oleh daya resap zat antibakteri ke dalam 

lempeng agar, dan kepekaan bakteri terhadap zat 

antibakteri tersebut (Gunawan, dkk. 2013). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 
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Efektif untuk menekan pertumbuhan bakteri Streptococcus 

agalactiae. 

Sapi Perah 

Penurunan Produksi 
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Mastitis Subklinis 

Streptococcus agalactiae 

Antibakteri 

Tingginya kejadian 

mastitis subklinis dapat 

mencapai 90% dan 

menyebabkan 

penurunan produksi 

susu sebanyak 30% 

(Setiawan, Trisunuwati 

dan Winarso, 2009). 



1.6. Hipotesis 

H0:  Ekstrak daun kersen tidak dapat digunakan sebagai 

antibakteri  Streptococcus agalactiae untuk 

mencegah mastitis subklinis pada sapi perah. 

H1: Ekstrak daun kersen efektif digunakan sebagai 

antibakteri  Sreptococcus agalactiae untuk 

mencegah mastitis subklinis pada sapi perah. 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1.  Mastitis 

Mastitis adalah suatu penyakit pada sapi perah akibat 

peradangan pada jaringan ambing, yang disebabkan oleh 

bakteri atau luka mekanis dan akan menimbulkan 

peningkatan jumlah sel somatik di dalam jaringan ambing. 

Kejadian mastitis pada umumnya disebabkan oleh bakteri 

Streptococcus agalactiae dan Staphylococcus aureus. 

Kejadian mastitis yang terbesar atau yang sering dialami 

oleh peternak, adalah mastitis subklinis dengan tingkat 

kejadian dapat mencapai 90% dan kejadian mastitis ini 

sering disertai dengan penurunan produksi susu yang 

dihasilkan hingga 30% (Setiawan dkk. 2009). 

Jenis bakteri telah diketahui sebagai penyebab mastitis 

antara lain Streptococcus agalactiae, Str. disagalactiae, Str. 

uberis, Str. zooepidemicus, Staphylococcus aureus, E. colli, 

Enterobacter aerogenees dan Pseudomonas aeroginosa 

(Kurniawan, Sarwiyono dan Surjowardojo, 2013). 

 

 

2.1.1. Mastitis Subklinis 

Mastitis subklinis merupakan salah satu masalah yang 

banyak dijumpai pada peternakan sapi perah rakyat di 

Indonesia, karena penyakit ini menyebabkan terjadinya 

kerugian ekonomi yang cukup besar, seperti adanya 

penurunan produksi susu yang dihasilkan, memerlukan 

biaya pengobatan atau pembelian obat untuk ternak sakit 

dan sapi yang telah berulang kali terkena mastitis harus 



dikeluarkan dari peternakan lebih dini (culling) 

(Handayani, Tuasikal dan Sugoro, 2006). 

Mastitis subklinis dibagi menjadi empat tingkat 

kerusakan yang terjadi pada kuartir ambing yaitu trace 

mastitis subklinis, mastitis subklinis tingkat 1, mastitis 

subklinis tingkat 2 dan mastitis subklinis tingkat 3 

(Firmansyah, Trisunuwati dan Winarso, 2013). 

Matitis subklinis disebabkan oleh mikroorganisme 

patogen, diantaranya Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, Klebsiella spp, Escherichia coli dan 

Corynebacteriu bovis (Aziz, Surjowardojo dan Sarwiyono, 

2013). Safangat, Sarwiyono, dan Surjowardojo (2013) 

menambahkan bahwa mastitis subklinis tanda-tanda yang 

menunjukkan ke abnormalan tidak terlihat jelas, selain 

dengan melakukan test mastitis. Uji yang biasanya 

dilakukan adalah California Mastitis Test (CMT). 

 

2.1.2. Mastitis Klinis 

Mastitis klinis tanda-tandanya dapat dilihat secara kasat 

mata, seperti susu yang abnormal, adanya lendir dan 

penggumpalan pada susu, puting yang terinfeksi terasa 

panas, bengkak dan sensitif bila disentuh saat pemerahan 

(Safangat dkk. 2013). 

Mastitis klinis memiliki gejala yang terlihat jelas dan 

mudah terdeteksi, seperti terjadinya perubahan dalam 

komposisi susu dan penampilan susu, penurunan produksi 

susu, peningkatan suhu tubuh, pembengkakan, kemerahan 

atau infeksi panas pada kelenjar susu (Wu, Hu dan Cao, 

2007). Khan and Khan (2006) menambahkan bahwa, 

mastitis klinis biasanya ditandai dengan gejala yang muncul 

tiba-tiba, seperti bengkak, kemerahan pada ambing, susu 



menggumpal atau encer dan ternak terlihat tidak nafsu 

makan. 

Mastitis klinis memiliki gejala seperti abnormalitas pada 

ambing dan susu yang dihasilkan akan terlihat menggumpal 

atau lebih cair seperti air. Mastitis klinis dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu mastitis akut dan mastitis kronis, 

dimana kedua mastitis ini memiliki gejala yang berbeda, 

seperti mastitis akut akan menimbulkan gejala 

pembengkakan pada ambing, ambing akan terasa panas bila 

diraba, ambing akan terasa mengeras, ternak terlihat lemah 

dan napsu makannya menurun, sedangkan mastitis kronis 

memiliki gejala yang hampir sama dengan mastitis akut, 

namun ambing tidak terasa sakit dan tidak panas apabila 

disentuh (Poeloengan dkk. 2006). 

 

2.2.  Bakteri Streptococcus agalactiae 

Streptococcus adalah sel yang berbentuk bulat atau 

sferis, tersusun secara berpasangan sehingga terlihat 

seperti rantai, merupakan gologan bakteri heterogen dan 

merupakan kelompok bakteri gram positif. Spesies 

Streptococcus secara keseluruhan merupakan bakteri non-

motil, non-sporing, anerob fakultatif dan kebanyakan 

berkembang diudara. Streptococcus digolongkan 

berdasarkan kombinasi sifatnya, antara lain sifat 

pertumbuhan koloni, pola himolisis pada agar darah 

(hemolisis α, hemolisis β atau tanpa himolisis) dan 

susunan antigen pada zat dinding sel yang spesifik untuk 

masing-masing golongan. Streptococcus agalactiae 

termasuk dalam genus Streptococcus golongan B, bakteri 

ini mampu bertahan pada inang dalam temperatur tinggi, 

tergantung dari kemampuannya untuk melawan 

fagositosis (Anonymous, 2008). 



S. agalactiae pada umumnya hidup berkoloni dalam 

beberapa tubuh hewan atau manusia. Mikroorganisme ini 

biasanya hidup di habitat yang terbatas, seperti kelenjar 

susu pada hewan ternak, saluran kelamin dan/atau usus 

manusia. S. Agalactiae adalah penyebab umum dari 

peradangan atau fibrosis kelenjar susu, dan menyebar  ke 

permukaan puting. Bakteri ini menginfeksi pada tubuh 

ternak melalui tangan pemerah, peralatan yang 

terkontaminasi dan dapat pula melalui mulut pedet 

(Anonymous, 2011). Khasanah dkk. (2014) 

menambahkan bahwa Streptococcus agalactiae 

merupakan bakteri gram positif yang tahan terhadap 

senyawa antibakteri, mengandung 90% petidoglakin dan 

10% asam teikoat, asam teikoat inilah yang akan 

menghasilkan biofilm berfungsi menglindungi bakteri 

dari aktifitas zat-zat yang dapat merusak aktifitas hidup 

bakteri tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bakteri Streptococcus agalactiae. Sumber: 

Microbe Wiki (2011) 

Taksonomi dari bakteri Streptococcus agalactiae, sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Phylum  : Firmicutes 

Class  : Coccus 

Ordo  : Lactobacillus 

Famili  : Streptococcaceae 



Genus  : Streptococcus 

Spesies  : S. agalactiae 

Streptococcus agalactiae adalah salah satu jenis bakteri 

yang sering dijumpai sebagai penyebab dari mastitis 

subklinis, dan mastitis klinis pada sapi perah. Infeksi 

bakteri ini dapat menyebar secara luas dari dari sapi yang 

terinfeksi ke sapi yang tidak terinfeksi dan penularan ini 

dapat terjadi selama proses pemerahan berlangsung, seperti 

dari mesin pemerah, tangan peternak dan perlengkapan 

pemerahan lainnya. S. agalactiae tidak dapat bertahan lama 

dalam kondisi lingkungan normal, tetapi dapat bertahan 

lama dalam kelenjar susu (Maroney, 2005). 

 

2.3. Daun Kersen (Muntingia Calabura L.) 

2.3.1.  Klasifikasi dan Morfologi Tanaman 

Kersen 

Tanaman M. calabura  umumnya dikenal sebagai 

pohon “Jamaican Cherry”, dan juga dikenal sebagai 

Capulin atau Capuli di negara Amerika latin. Tanaman ini 

pada umumnya sering dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional, seperti bunga dapat digunakan sebagai 

antiseptik dan mengobati keram perut. Kersen 

mengandung nilai gizi, seperti flavonoid dan senyawa 

fenolik, hal tersebut telah dijelaskan secara ilmiah dengan 

analisis spektroskopi. Daun M. calabura memiliki potensi 

aktivitas antibakteri, aktivitas radikal bebas, antipiretik 

dan anti-inflamasi (Sindhe, 2013). 

Muntingia calabura L. merupakan keluarga dari 

Elaeocarpaceae dan merupakan satu-satunya spesies 

dalam genus Muntingia. Tanaman ini merupakan jenis 



tanaman berbunga yang tumbuh di daerah Meksiko 

Selatan, Karibia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. 

M. calabura menurut penelitian yang telah dilakukan, 

dapat digunakan sebagai antitumor, antinosiseptif, 

antiinflamasi, antiseptik, antibakteri dan antioksidan. 

Fitokimia dari daun kersen menunjukkan adanya senyawa 

bioaktif seperti, flavonoid, saponin, tanin, triterpen dan 

steroid (Sani, Zakaria, Teh dan Salleh, 2012). 

 

 

 

 

   

Gambar 3. Daun kersen (Muntingia calabura L). 

Sumber: Anonymous (2013) 

Taksonomi tumbuhan Muntingia calabura adalah, 

sebagai berikut: 

Kerajaan      : Plantae (Tumbuhan)  

Divisi           : Spermatophyta (Tumbuhan biji)  

Anak Divisi : Angiospermae (Tumbuhan biji tertutup)  

Kelas : Dicotyledoneae (Tumbuhan biji belah/ 

dikotil)  

Anak Kelas  : Dialypetalae 

Bangsa        : Malvales / Columniferae 

Suku        : Elaeocarpaceae  

Genus        : Muntingia  

Spesies        : Muntingia calabura L. (Sari, 2012). 



Kandungan kimia yang terdapat di dalam daun 

tanaman kersen, adalah: air, protein, lemak, karbohidrat, 

serat, abu, kalsium, fosfor, besi, karoten, tianin, ribofalin, 

niacin, tannin, saponin, flavonoid dan kandungan vitamin 

C. Flavonoid dan saponin adalah jenis senyawa yang 

diduga dapat menjadi zat antibakteri dan dapat digunakan 

sebagai salah satu pencegahan kejadian mastitis 

(Kurniawan dkk, 2013). Zakaria, Zaiton, Henie, Jais, 

Kasthuri, Thenamutha, Othman, Nazaratulmawarina dan 

Fatimah (2006) menambahkan bahwa kandungan kimia 

yang dimiliki daun kersen adalah air, protein, lemak, 

karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, karoten, 

ribofalin, niacin, tannin, saponin, flavonoid dan 

kandungan vitamin C. Zat yang berperan sebagai 

antibakteri dalam daun kersen antara lain tannin, flavoid, 

glikosida, dan saponin. 

 

2.3.2.  Antibakteri Daun Kersen 

2.3.2.1.  Tannin 

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 dengan cara 

setelah  dinding bakteri lisis, akibat senyawa saponin dan 

flavonoid, maka senyawa tannin dapat dengan mudah 

masuk ke dalam sel bakteri dan mengkoagulasi 

protoplasma sel bakteri. Sel tidak dapat melakukan 

aktivitas hidup, sehingga pertumbuhannya akan terhambat 

atau bahkan mati (Prawira, Sarwiyono dan Surdowardojo, 

2013). 



Tannin memiliki zat yang dapat digunakan sebagai 

antibakteri, dengan cara mempresipitasi protein, karena 

diduga tannin memiliki efek yang sama dengan fenolik. 

Tannin memberikan efek antibakteri antara lain melalui: 

reaksi dengan membran sel, inaktivasi enzim, dan 

destruksi atau inaktivasi fungsi materi genetik (Ajizah, 

2004). 

 

2.3.2.2. Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat 

digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan anti-

inflamasi. Flavonid juga merupakan golongan terbesar 

dari senyawa fenol yang ada di alam dan merupakan 

senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus hidroksil, 

sehingga menjadikan senyawa ini dapat larut dalam 

pelarut polar, seperti etanol dan metanol (Arum, 

Supartono dan Sudarmin, 2012). 

Soedibyo (2004) menambahkan, bahwa flavonoid 

merupakan senyawa yang bersifat desinfektan yang 

bekerja dengan cara mendenaturasi protein yang dapat 

menyebabkan aktifitas metabolisme sel bakteri berhenti, 

karena semua aktifitas metabolisme sel bakteri dikatalisis 

oleh suatu enzim (apoenzim), aktifitas metabolisme yang 

terhenti ini akan mengakibatkan kematian sel bakteri. 

Flavonoid juga bersifat bakteriostatik yang bekerja 

melelui penghambatan sintesis dinding sel bakteri. Waji 

dan Sugrani (2009) menambahkan bahwa, flavonoid yang 

terkandung di dalam tumbuhan berfungsi sebagai 

pengatur fotosintesis, dapat digunakan sebagai 

antimikroba, karena flavonoid merupakan salah satu 

senyawa fenolik alam yang berpotensi sebagai obat. 

 



2.3.2.3.  Saponin 

Saponin adalah senyawa aktif yang kuat dan bersifat 

seperti sabun dan mempunyai kemampuan antibakterial. 

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 (Gunawan 

dkk. 2013). 

Saponin dapat menekan pertumbuhan  bakteri, karena 

senyawa tersebut dapat mengganggu atau menurunkan 

tegangan permukaan dinding sel dan apabila berinteraksi 

dengan dinding bakteri maka dinding tersebut akan pecah 

atau lisis, selanjutnya zat antibakteri akan masuk dengan 

mudah kedalam sel dan akan mengganggu metabolisme 

hingga akhirnya terjadilah kematian bakteri (Karlina, 

Muslimin dan Daguntur, 2013). Khasanah dkk. (2014) 

menambahkan bahwa saponin termasuk dalam kelompok 

antibakteri yang dapat mengganggu permeabilitas 

membran sel bakteri sehingga komponen seperti protein, 

asam nukleat, nukleotida keluar akibat dari rusaknya sel 

bakteri.  

  



2.4. Metode Difusi Cakram 

Uji efektivitas antibakteri dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode difusi maupun metode pengenceran. 

Uji difusi disk dilakukan dengan mengukur diameter zona 

bening yang terbentuk, yang merupakan suatu tanda bahwa 

terjadi respon penghambatan pertumbuhan bakteri oleh 

suatu senyawa antibakteri dalam ekstrak yang digunakan. 

Metode difusi merupakan salah satu metode yang sering 

digunakan, metode ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan 3 cara yaitu metode silinder, metode lubang 

atau sumuran dan metode kertas cakram. Pengujian 

dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, setelah 

diinkubasi maka pertumbuhan bakteri diamati, untuk 

melihat ada tidaknya daerah hambatan disekeliling kertas 

(Anonymous, 2013). 

Metode difusi cakram adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk mengetahui zona hambat pertumbuhan 

bakteri. Metode ini menggunakan kertas saring yang 

mengandung zat anti mikroba yang sudah ditentukan 

kadarnya, kemudian kertas saring tersebut diletakkan pada 

media yang telah diberi bakteri. Kertas cakram yang 

mengandung obat atau antimikroba tertentu, ditanam pada 

media perbenihan agar yang telah dicampur dengan 

mikroba yang diuji, kemudian diinkubasikan 37
o
C selama ± 

18-24 jam. Kertas cakram diamati dengan melihat area 

(zona) jernih yang sekitarnya, apabila hal tersebut terjadi 

maka hasil menunjukkan bahwa tidak adanya pertumbuhan 

mikroba (Dzen, Roekistiningsih, Santoso, Winarsih, 

Sumarno, Noorhamdani, Murwani dan Ningsih, 2003). 

Metode dari uji difusi cakram ini, meliputi disiapkan 

cawan petri yang telah terdapat media padat di dalamnya, 

ditambahkan 0,1 ml bakteri aktif media cair, diratakan 



dengan spreader (metode sebar), cakram disk dicelupkan 

ke masing-masing perlakuan ekstrak daun kersen, cakram 

disk yang telah dicelupkan kemudian ditiriskan hingga 

cairan tidak menetes, diletakan di permukaan media NA, 

kemudian media tersebut diinkubasi selama 48 jam pada 

suhu 37
o
C, kertas cakram yang telah diberi perlakuan 

kemudian diamati zona bening yang terbentuk, hal tersebut 

menunjukkan bahwa terjadinya hambatan pada 

pertumbuhan bakteri (Gunawan dkk. 2013). Noor, 

Poeloengan dan Yulianti (2006) menambahkan, bahwa uji 

daya hambat antibakteri dengan menggunakan kertas 

cakram dengan cara, mengukur diameter daerah hambat 

(DDH) pertumbuhan bakteri yang terbentuk disekeliling 

kertas cakram. 

Pengujian antibakteri dengan menggunakan kertas 

cakram (paper disk) tergantung pada kemampuan suatu 

bahan yang dapat berdifusi secara merata ke dalam agar 

perlakuan, keterlibatan banyak tidaknya komponen aktif 

dan dalam melepas senyawa volatil dari bahan yang 

digunakan (Anonymous, 2012
 a
). 

 

2.5. Kloroform 

Kloroform sering digunakan oleh industri-industri 

sebagai salah satu pelarut dalam sebuah proses ekstraksi 

seperti lemak, minyak, karet, lilin, getah perca, resin, 

pernis, pembuatan sutra buatan, pemurnian dari beberapa 

antibiotik, alkaloid, pelarut kimia organik dan sebagai 

pestisida. Kloroform akan melebur pada 64
o
 C, dengan 

titik didih 62
o
 C dan berat jenis 1,50. Kloroform tidak 

dapat larut di dalam air secara menyeluruh, namun dapat 

larut di dalam alkohol, benzena dan minyak. Kloroform 

dapat menimbulkan reaksi yang sangat kuat apabila 



direaksikan dengan oksidan kuat ataupun logam kimia 

aktif seperti alumunium, magnesium, natrium atau kalium 

dan aseton. Kloroform terurai secara perlahan pada udara 

terbuka, apabila terjadi kontak dengan panas maka 

kloroform akan menimbulkan asap yang dapat 

menyebabkan iritasi atau bersifat racun (Anonymous, 

2014
a
). 

Kloroform adalah jenis pelarut yang umumnya 

digunakan di laboratorium, karena sifatnya yang relatif 

tidak mudah bereaksi dengan pelarut lain, larut di dalam 

beberapa cairan organik, tidak mudah terbakar dan mudah 

menguap. Kloroform merupakan pelarut yang efektif 

untuk ekstraksi bahan tanaman dalam industri farmasi, 

misalnya untuk ekstraksi morfin dari bunga poppy dan 

skopolamin dari tanaman datura. Kloroform 

menunjukkan beberapa interaksi dengan senyawa kimia 

polypropylene, oleh sebab itu penyimpanan kloroform 

dalam wadah polypropylene tidak dianjurkan 

(Anonymous, 2014
b
). 

  



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, dimulai 

pada bulan Februari s/d Maret 2014. Ekstrak daun kersen 

dilakukan di Laboratorium Toksitologi Pestisida, isolasi 

bakteri dan pengujian antibakteri dilakukan di 

Laboratorium Bakteriologi Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2.  Materi Penelitian 

 Materi penelitian ini adalah menggunakan bakteri 

Streptococcus agalactiae yang diperoleh dari peternakan 

milik Bapak Andik, Kecamatan Junrejo Kota Batu. Iodips 

digunakan sebagai kontrol perlakuan dan ekstrak daun 

kersen dibuat dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% 

dan 50%. Ekstraksi daun kersen menggunakan pelarut 

kloroform. 

Alat dan yang digunakan untuk ekstrak daun kersen, 

adalah timbangan analitik, gelas media, shaker, 

erlenmeyer, gelas ukur, corong, rotary vacum evaporator, 

kertas saring dan pengaduk. Bahan yang digunakan, 

adalah aquades, kloroform dan alkohol 96%. 

Alat yang digunakan untuk penelitian uji daya hambat 

daun kersen, adalah cawan petri, spiritus/bunsen, 

autoklaf, erlenmeyer, pinset, jangka sorong, mikro pipet, 

jarum inokulasi, gelas media, alumunium foil, plastic 

wrap, tissue dan kertas label. Bahan yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah bakteri Streptococcus 

agalactiae, media MRSA (deMann Rogosa Sharpe Agar). 

 



3.3.  Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 

perlakuan dan 4 ulangan. Proses ekstraksi dilakukan 

dengan 1 jenis pelarut, yaitu kloroform dan kemudian 

ekstrak diuji aktifitas antibakterinya. Uji efektifitas 

antibakteri dari ekstrak daun kersen terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae dilakukan secara in vitro 

menggunakan metode kertas cakram, dengan mengukur 

zona hambat minimum dan zona hambat maksimum 

dijumlahkan dan hasilnya dibagi dua, pengukuran 

dilakukan menggunakan jangka sorong (mm). 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak daun 

kersen dengan pelarut kloroform yang dibuat dengan 

konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan sebagai 

perlakuan kontrol iodips. Variabel pada penelitian ini, 

adalah sesuai dengan ukuran diameter zona hambat, yang 

dapat diamati pada cawan.  

 

3.4. Persiapan Pembuatan sampel 

Sebanyak 1 kg daun kersen segar dilayukan selama 24 

jam dalam suhu 37
o
 C. Daun yang sudah layu dipotong 

secara melintang atau membujur ± 1 cm, sehingga 

diperoleh 967 gr daun kersen. 

 

3.4.1. Metode Ekstraksi Daun Kersen dengan 

Klorofrom 

Metode ekstraksi daun kersen menggunakan metode 

ekstraksi dingin yaitu maserasi. Metode maserasi 

digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung 

komponen kimia yang mudah larut. Keuntungan cara 

penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan yang 



digunakan sederhana dan mudah diusahakan dan 

kerugiannya adalah pengerjaannya lama dan 

penyariannya kurang sempurna (Anonymous, 2012
b
). 

Prosedur ekstraksi dalam penelitian ini adalah daun 

kersen yang telah dipotong dari 967 g diambil sebanyak 

100 g untuk dimasukkan ke dalam gelas media dan 

dicampur dengan kloroform sebanyak 400 ml dan diaduk 

dengan menggunakan inkubasi shaker selama 24 jam 

dengan kecepatan 120 rpm/s kemudian di saring dengan 

menggunakan kertas saring. Cairan hasil penyaringan 

kemudian dipisahkan dengan pelarut kloroform 

menggunakan rotary vacuum evaporator. Hasil 

penguapan pertama, cairan berbentuk senyawa nonpolar, 

yang kemudian di homogenkan kembali dengan 

penambahan alkohol 96% dan dilakukan pemisahan 

kembali dengan menggunakan rotary vacuum 

evaporator, sehingga cairan yang didapatkan berbentuk 

senyawa polar. 

3.4.2. Prosedur Pembuatan Uji Antibakteri 

Penentuan pembuatan ekstrak daun kersen yaitu 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

EDK = 
 

   
        

 

Keterangan: 

EDK  = Ekstrak daun kersen (%) 

e      = Volume ekstrak daun kersen yang diperoleh dari 

hasil ekstraksi 

a        = Aqudes yang ditambahkan 



e + a  = Volume total antara ekstrak daun kersen dan 

aquadest, dengan total 10 ml (Achmad dan Suryana, 

2009). 

1. P0 = Iodips (Kontrol)  = 10 ml 

2. P1 = Konsentrasi 10% = Ekstrak daun kersen 1 ml + 

9 ml aquades steril 

3. P2 = Konsentrasi 20% = Ekstrak daun kersen 2 ml + 

8 ml aquades steril 

4. P3 = Konsentrasi 30% = Ekstrak daun kersen 3 ml + 

7 ml aquades steril 

5. P4 = Konsentrasi 40% = Ekstrak daun kersen 4 ml + 

6 ml aquades steril 

6. P5 = Konsentrasi 50% = Ekstrak daun kersen 5 ml + 

5 ml aquades steril. 

7.  

3.5. Prosedur Uji California Mastitis Test (CMT) 

California Mastitis Test merupakan salah satu 

tindakan deteksi dini pada kasus mastitis. Uji CMT 

memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan uji lainnya yaitu sebesar 85,96% (Setiawan dkk. 

2009). Prosedur pengujian CMT menurut Kurniawan dkk. 

(2013) adalah sampel susu curahan pertama dari keempat 

puting dimasukkan ke dala paddle ± 2 ml, kemudian 

sampel direaksikan dengan reagen CMT yang umlahnya 

sama dengan volume susu, paddle diputar secara 

horizontal perlahan-lahan selama 15 detik dan hasil reaksi 

diamati dan dinilai dengan katagori seperti pada Tabel 1. 

  



Tabel 1. Skor Mastitis Pada Uji CMT menurut Efadri 

(2010); Kurniawan dkk, (2013). 

Skor 

CMT 

Jumlah Sel 

Somatik 
Deskripsi Skor 

 

Negatif 
0 – 480.000 

Tidak terjadi 

pengentalan pada susu. 
    1 

   Trace   640.000 

Adanya sedikit 

pengentalan namun 10 

detik kemudian akan 

hilang. 

    2 

      1   660.000 

Terjadi pengentalan 

yang lebih pekat namun 

belum membentuk gel. 

    3 

      2 2.400.000 

Mengental dengan cepat 

dan membentuk sedikit 

gel didasar paddle. 

    4 

        3 >10.000.000 

Mengental dengan 

sangat cepat seketika 

direaksikan dan 

membentuk gel secara 

menyeluruh. 

    5 

 

Uji CMT dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil 

sampel dari ke empat puting sapi ke dalam paddle 

sebanyak 2 ml, kemudian direaksikan dengan reagen 

CMT sebanyak 2 ml, dihomogenkan dengan cara diputar 

secara horizontal selama 15 detik dan diamati perubahan 

pada sampel susu. Sampel yang dihasilkan 



mengidentifikasikan bahwa susu tersebut terkena mastitis 

skor 3. 

3.6. Uji Efektivitas Antibakteri 

3.6.1.  Sterilisasi Alat 

Alat yang akan digunakan sebelumnya dicuci dengan 

menggunakan larutan pencuci, kemudian dikeringkan dan 

dibungkus dengan kertas kraft dan disterilkan dengan 

menggunakan autoklaf pada suhu 121
o
 C dengan tekanan 

2 atm selama 20 menit. 

3.6.2. Prosedur Pembuatan Media 

Media adalah suatu substansi yang terdiri dari 

beberapa bahan nutrisi yang dapat digunakan oleh 

mikroorganisme sebagai bahan makanan. Media yang 

digunakan untuk penujian antibakteri terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae adalah deMann Rogosa Sharp 

Agar (MRSA). Komponen MRSA terdiri dari 10 gr 

pepton, 5 gr beef extract, 5 gr yeast extract, 5 gr sodium 

asetat, 12 gr agar, 0,1 magnesium sulfat, 0,05 gr mangan 

sulfat dan 20 gr glukosa. 

Prosedur Pembuatan Media MRSA menurut 

Kristiyana, Nashrianto dan Amingsih (2011) menjelaskan 

pembuatan media MRSA sebagai berikut timbang 108 gr 

serbuk media, dilarutkan ke dalam 1 liter air dan setelah 

agar dengan pelarutbercampur merata larutan media agar 

disimpan dalam wadah tertutup untuk selanjutnya 

disterilisasi. Pembuatan Media MRSA dalam penelitian 

ini adalah serbuk media sebanyak 68,2 gram dimasukkan 

kedalam erlenmeyer 250 ml, kemudian dilarutkan ke 

dalam 300 ml aquades, erlenmeyer ditutup dengan 

menggunakan alumunium foil, larutan media disterilisasi 

dengan autoklaf suhu 121
o
 C tekanan 1 atm selama 2 jam, 



media dituangkan kedalam cawan petri dalam kondisi 

hangat masing-masing 20 ml, kemudian media agar 

ditunggu hingga menjadi padat dan kemudian di tutup 

dengan rapat menggunakan plastic wrap. 

3.6.3. Proses Identifikasi Bakteri Streptococcus 

agalactiae 

Bakteri Streptococcus agalactiae diperoleh dari isolat 

susu skor mastitis 3 dan untuk mengetahui keberadannya 

dilakukan identifikasi dengan menggunakan pewarnaan 

gram. Pewarnaan gram dilakukan bertujuan untuk 

melihat bakteri yang akan diuji bersifat gram positif atau 

gram negatif. Pewarnaan gram menurut Lestari (2013) 

adalah sebagai berikut preparat glass yang akan 

digunakan dibersihkan terlebih dahulu dengan 

menggunakan alkohol dan kemudian dikeringkan dengan 

tissue, teteskan sebanyak 3 ose aquades pada preparat 

glass, letakkan bakteri diatas aquades secara aseptis, 

kemudian teteskan dengan methylen blue sebanyak 1-2 

tetes dan tunggu 1 menit, cuci dengan air mengalir lalu 

keringkan kemudian teteskan dengan iodine sebanyak 1-2 

tetes, tunggu 1 menit, cuci kembali dengan air mengalir 

dan keringkan, tetesi alkohol sebanyak 1 tetes dan tunggu 

30 detik, cuci dengan air mengalir dan keringkan, 

teteskan safranin 1-2 tetes, tunggu 2 menit, cuci dengan 

air mengalir dan keringkan lalu amati dengan mikroskop. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pewarnaan gram pada Streptococcus 

agalactiae. Sumber: Anonymous (2010) 

3.6.4.  Peremajaan Biakan Murni 

Biakan murni bakteri Streptococcus agalactiae 

diremajakan dengan cara menggoreskan jarum ose yang 

mengandung bakteri secara aseptis pada media padat 

Nutrient Agar (NA), setelah itu media ditutup kembali 

dengan menggunakan wrapping dan diinkubasi selama 24 

jam pada suhu ruang. 

3.6.5.  Pembuatan Biakkan aktif 

Hasil peremajaan dari biakkan murni bakteri 

Sterptococcus agalactiae dibiakkan dengan mengambil 

bakteri sebanyak 1 ose kemudian dihomogenkan dengan 5 

ml aquadest. Larutan ini berfungsi sebagai media aktif. 

3.6.6. Uji Antibakteri 

Media padat MRSA yang sudah menjadi gel dala 

cawan petri ditetesi dengan media aktif sebanyak 0,1 ml 

dengan menggunakan mikropipet, dihomogenkan dengan 

menggunakan glass L, kertas cakram yang telah direndam 

di dalam larutan perlakuan kemudian dikeringkan dan 

diletakkan diatas media yang telah berisi bakteri. Media 

yang telah diberi perlakuan kemudian diwrapping dan 

diinkubasi selama 24 jam dalam suhu ruang. Diameter 



zona hambat yang menunjukkan bahwa adanya aktifitas 

antibakteri diukur dengan menggunakan jangka sorong. 

Uji antibakteri dilakukan untuk mengetahui ekstrak terbaik 

sebagai antibakteri pada bakteri Streptococcus agalactiae. 

3.7. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini, adalah: 

1. Variabel terikat = Zona hambat antibakteri yang 

diamati. 

2. Variabel bebas = Konsentrasi ekstrak daun 

kersen. 

3.8. Analisis Data 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini, adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

dengan 6 perlakuan dan 4 Ulangan. Analisis data dalam 

penelitian ini menggnakan analisis ragam (anova). 

Perlakuan pada masing-masing cawan petri diletakkan 4 

kertas cakram dalam masing-masing cawan petri. 

Perlakuan di dalam penelitian, adalah sebagai berikut: 

 

P0 = Iodip (Kontrol) 

P1 = Ekstrak daun kersen 10% 

P2 = Ekstrak daun kersen 20% 

P3 = Ekstrak daun kersen 30% 

P4 = Ekstrak daun kersen 40% 

P5 = Ekstrak daun kersen 50% 

Ulangan dari setiap perlakuan sebanyak 4 kali yaitu di 

dalam 1 cawan petri terdapat 4 kertas cakram. 

  



3.9. Batasan Istilah 

1. Anaerob fakultatif adalah mikroorganisme 

yang dapat tumbuh dalam keadaan lingkungan 

yang terdapat oksigen dan dapat hidup pada 

lingkungan yang tidak terdapat oksigen. 

2. Antimikroba: Suatu zat atau larutan yang 

mampu menghambat atau membunuh 

mikroorganisme, yang dapat merugikan 

konsumen dari suatu produk. 

3. Ekstrak: Suatu bahan yang dapat berwujud 

kering, larutan (cair), atau kental, yang 

diperoleh melalui sebuah proses pemisahan. 

4. Hemolisis adalah suatu kejadian dimana 

membran eritrosit pecah sehingga hemoglobin 

bebas masuk ke dalam medium disekelilingnya. 

Kerusakan membran eritrosit dapat disebabkan 

karena penurunan tekanan membran, 

pemanasan atau pendinginan dan masuknya zat 

kimia tertentu. 

5. Mastitis Subklinis: Mastitis yang perlu adanya 

tes pada susu yang dihasilkan, seperti dengan 

menggunakan CMT. Mastitis ini ditandai 

dengan meningkatnya jumlah sel somatik (> 

400.000 /ml), dan adanya aktivitas pertumbuhan 

bakteri. 

6. Kloroform: Nama umum dari senyawa ini 

adalah triklorometana (CHCl3). Kloroform 

kebanyakan digunakan sebagai pelarut nonpolar 

di laboratorium, berwarna bening, mudah 

menguap, dan berbau khas. 

7. Non-motil adalah jenis bakteri yang tidak dapat 

berpindah-pindah, karena tidak memiliki 

flagela. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Uap


8. Non polar adalah sifat kimia yang dimiliki oleh 

beberapa senyawa yang memiliki 

keelektronegatifan yang hampir sama atau sama 

dan tidak dapat larut di dalam air. 

9. Non-sporing adalah bakteri yang menghasilkan 

spora dalam pertumbuhannya. 

10. Presipitasi protein adalah pengendapan yang 

terjadi karena penggumpalan yang parsial dan 

biasanya disebabkan karena berkurangnya 

kelarutan protein yang terjadi karen perubahan 

kimia. 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1.   Uji California Mastitis Test (CMT) 

Pengujian yang dilakukan untuk medeteksi bahwa 

adanya mastitis subklinis pada ternak perah sangat 

bervariasi, namun yang umum digunakan adalah 

pengujian dengan California Mastitis Test (CMT). 

Setiawan dkk. (2009) menjelaskan bahwa pengujian 

mastitis dengan menggunakan CMT memiliki sensitivitas 

yang lebih tinggi yaitu sebesar 96,7%  dan keakuratan 

sebesar 85,69% dibandingkan dengan pengujian 

menggunakan WST ataupun SMFT. Reagen CMT 

mengandung detergen plus bromcresol purple yang 

berperan sebagai indikator pH, alkyl aryl sulfonat 3% dan 

NaOH 1,5%. Alkyl aryl sulfonat memiliki sensitivitas 

yang besar terhadap pH susu (Pratomo, Zobda, Shanda, 

Wildan dan Putra, 2013). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan di 

peternakan milik Bapak Andik di Kecamatan Junrejo, 

Kota Batu. Sampel diambil sebelum proses pemerahan 

berlangsung, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut  

susu yang diduga terkena mastitis dimasukkan ke dalam 

paddle sebanyak 2 ml, kemudian sampel di reaksikan 

dengan reagen CMT sebanyak 2 ml (1:1) dan 

dihomogenkan selama ± 15 detik. Hasil pengujian CMT 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa sampel yang 

diperoleh merupakan jenis mastitis skor 3 yang 

menunjukkan bahwa susu langsung mengental seperti gel 

dan permukaan susu menjadi cembung saat direaksikan 

dengan reagen CMT. Prosedur pengujian CMT yang 

dilakukan sama seperti penjelasan Adriani (2010) yang 



menyatakan bahwa, CMT dilakukan dengan cara 

mereaksikan 2 ml susu dengan 2 ml reagen CMT yang 

mengandung arylsulfonate di dalam paddle, kemudian 

dihomogenkan membentuk lingkaran horizontal selama ± 

10 detik. Reaksi ini ditandai dengan ada atau tidaknya 

perubahan pada kekentalan susu yang uji, kemudian 

ditentukan dengan skor CMT sebagai berikut, (negatif) 

tidak terjadi pengendapan pada susu, (skor 1) terdapat 

sedikit pengendapan pada susu, (skor 2)  terdapat 

pengendapan yang lebih jelas namun belum terjadi 

pembentukkan gel, (skor 3)  campuran susu dengan 

reagen CMT menjadi lebih tebal, dan dengan cepat 

membentuk gel dan (skor 4)  gel yang terbentuk dengan 

cepat akan menyebabkan permukaan susu menjadi 

cembung. 

 

4.2. Metode Ekstraksi dengan Kloroform 

Ekstraksi daun kersen dilakukan di Laboratorium 

Toksitologi Pestisida Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. Ekstraksi adalah metode pimisahan satu 

atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan 

adanya bantuan dari pelarut. Ekstraksi juga merupakan 

suatu proses pemisahan beberapa komponen dari suatu 

bahan, menggunakan pelarut cair (solven) yang digunakan 

sebagai separating agent. Pemisahan tersebut terjadi atas 

dasar kemampuan pelarut dalam melarutkan zat tertentu 

(Anonymous, 2012
b
). Ekstraksi daun kersen dilakukan 

dengan cara maserasi. Menurut Puspitasari (2013) maserasi 

merupakan ekstrak dengan cara dingin yang didasari pada 

lama waktu perendaman dalam pelarut yang kemudian 

dievaporasi untuk mendapatkan ekstrak pekat. 



Pelarut yang digunakan untuk proses ekstraksi 

dalam penelitian ini adalah kloroform sebanyak 1,6 L untuk 

merendam sebanyak 400 gr daun kersen. Merck (1999) 

dalam Delvia (2006) menyatakan bahwa, kloroform 

(CHCl3) memiliki sifat mudah terbakar, mudah menguap, 

dapat digunakan sebagai pelarut (lemak, minyak, karet, 

alkaloid dan lilin) dan berperan sebagai cleansing agent. 

Kloroform mendidih pada suhu 61,7
o
C, dan mudah larut 

dalam etanol dan eter namun tidak dapat bercampur dengan 

air. 

Sampel ditimbang sebanyak 100 gram kemudian 

direndam dalam 400 ml pelarut dan dishaker selama selama 

24 jam, hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan 

kelarutan sampel dalam pelarut. Larutan kemudian disaring 

dengan menggunakan kertas whatman grade 42 untuk 

memperoleh filtrat dari pelarut kloroform, perhitungan 

rendemen dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Kloroform merupakan senyawa nonpolar maka 

sukar melarutkan senyawa yang terkandung di dalam daun 

kersen. Setelah proses maserasi dilanjutkan dengan metode 

refluks yaitu dengan mencampurkan kembali ekstrak yang 

telah dihasilkan dengan pelarut alkohol 96% yang 

merupakan senyawa polar dengan titik didih 78
o
 C. Alkohol 

merupakan senyawa polar dengan rumus molekul 

CnH2n+1OH yang biasanya digunakan untuk mengekstrak 

senyawa polar Arum dkk. (2012) menjelaskan bahwa 

flavonoid merupakan salah satu senyawa antibakteri yang 

bersifat polar. Menurut Puspitasari (2013) metode refluks 

merupakan metode ekstraksi dengan cara panas, yaitu 

memisahkan ekstrak dengan pelarutnya berdasarkan titik 

didih pelarut yang digunakan. Filtrat yang dihasilkan 

kemudian dievaporasi untuk menghilangkan pelarutnya. 



Penelitian ini membutuhkan waktu 5x24 jam untuk 

mendapatkan 45 ml ekstrak polar daun kersen. 

 

4.3. Identifikasi Bakteri Streptococcus agalactiae 

Identifikasi bakteri merupakan hal yang perlu 

dilakukan untuk mengenali suatu mikroorganisme. 

Teknik yang umumnya dilakukan dalam proses 

identifikasi adalah teknik pewarnaan yang berfungsi 

untuk mengamati morfologi mikroorganisme lebih jelas, 

mengidentifikasi bagian-bagian struktural dari 

mikroorganisme dan membantu membedakan spesies 

mikroorganisme yang serupa (Anonymous, 2012
c
). 

Pewarnaan gram merupakan teknik pewarnaan yang 

sering digunakan dalam laboratoium. Pewarnaan gram 

merupakan teknik pewarnaan diferensial untuk bakteri 

yang menggunakan beberapa jenis larutan kimia seperti 

kristal ungu, iodine, alkohol dan safranin. Pewarnaan 

gram membedakan antara 2 kelompok jenis bakteri yaitu 

bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pewarnaan Bakteri Streptococcus agalactiae 

pebesaran 1000x 

 

  



Pada penelitian ini bakteri Streptococcus agalactiae 

menunjukkan warna seperti pada Gambar 5. dan 

berbentuk sferis dan memanjang sehingga terlihat seperti 

rantai dan tidak berspora, hal tersebut menjadikannya 

golongan dari bakteri gram positif. Bakteri gram positif 

menurut Pelczar etal. (1988) sel bakteri ini akan berwarna 

ungu kristal hingga ungu tua, hal tersebut disebabkan 

karena ketika dinding sel mengalami dehidrasi setelah 

pencucian dengan alkohol akan menyebabkan pori-pori 

sel bakteri mengkerut, sehingga daya serap dinding dan 

membran sel menurun yang menyebabkan warna dari 

kristal ungu tidak dapat keluar dan warna dari safranin 

tidak dapat menembus sel. 

 

4.4. Pengujian Antibakteri Ektrak Daun Kersen 

Pengujian antibakteri Ekstrak daun kersen 

dilakukan terhadap bakteri penyebab mastitis subklinis 

isolat dari peternakan rakyat di Kecamatan Junrejo yaitu 

Streptococcus agalactiae (Gram Positif) secara in vitro 

dengan menggunakan metode kertas cakram. Ukuran dari 

kertas cakram yang digunakan adalah 0,25 mm. Zona 

bening yang terbentuk disekitar kertas cakram 

menunjukkan bahwa adanya aktivitas antibakteri yang 

berupa daya hambat. Perhitungan zona hambat bakteri 

menurut Mahardika, Sarwiyono dan Sujowardojo (2014) 

adalah: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

AB = Diameter zona hambat maksimum 

CD = Diameter zona hambat minimum 

E  = Diameter lubang sumuran 

 

Diameter Zona Hambat =  
                

 
        

Ektrak yang diperoleh kemudian diambil sebanyak 

1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml dan 5 ml yang dilarutkan ke dalam 

aquadest steril 9 ml, 8 ml, 7 ml, 6 ml dan 5 ml untuk 

konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%, sesuai dengan 

konsentrasi yang digunakan untuk uji efektifitas 

antibakteri, dengan tujuan untuk mengetahui konsentrasi 

ekstrak mana yang memiliki efektivitas antibakteri yang 

tertinggi untuk antibakteri Sterptococcus agalactiae. 

Kemampuan ekstrak daun kersen dengan pelarut kloroform 

akan semakin baik apabila konsentrasi yang digunakan 

lebih tinggi, maka warna yang dihasilkan juga semakin 

A 

B 

D C E F 



keruh. menurut Prawira dkk. (2013) yang melaporkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi dari sebuah perlakuan, 

maka semakin besar pula zona hambat yang akan 

dihasilkan. Dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengujian Antibakteri 

 

Tabel 2. Zona Hambat Daun Kersen dan Iodips Terhadap 

Bakteri Streptococcus agalactiae (mm). 

Perlakuan Ulangan* Rata-

Rata 

1 2 3 4 

P1 0,990 0,975 1,140 2,170 1,319 

P2 1,025 1,125 1,850 1,925 1,481 

P3 1,110 1,175 1,935 2,115 1,584 

P4 1,945 1,990 2,170 2,175 2,205 

P5 2,040 2,180 2,695 3,250 2,541 

P6 2,105 3,125 3,740 3,775 3,086 

 

Kertas 

Cakram 

 

Zona 

Bening 

Bakteri Streptococcus agalactiae 



Tabel 2. menjelaskan hasil dari pengujian dari 

daun kersen sebagai antibakteri Streptococcus agalactiae, 

maka didapatkan hasil zona hambat dari masing-masing 

perlakuan 10%, 20%, 30%,40%,50% dan kontrol iodips 

secara berturut-turut adalah 1,481 mm; 1,584 mm; 2,205 

mm; 2,541 mm; 3,086 mm dan 1,319 mm. Perlakuan 

yang menunjukkan daya hambat bakteri yang paling 

tinggi adalah perlakuan ekstrak daun kersen 50% sebesar 

3,186 mm, sedangkan kontrol hanya memiliki daya 

hambat sebesar 1,319 mm. Hasil yang ditunjukkan dari 

tabel tersebut menjelaskan bahwa, ekstrak daun kersen 

memiliki kemampuan sebagai antibakteri dalam 

menghambat bakteri Streptococcus agalactiae lebih besar 

dibandingkan dengan iodips. Hasil pengujian antibakteri 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Gambar 7. Hasil Uji Ekstrak Daun Kersen dan Iodips 

Terhadap Bakteri Streptococcus agalactiae. 
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Grafik diatas menunjukkan daya hambat ekstrak 

daun kersen terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae masih dikatagorikan lemah, 

dalam menentukan katagori zona hambat menurut Arora 

dan Bhardwaj (1997) dalam Prawira dkk. (2013) bahwa, 

aktivitas antimikroba dikatagorikan sesuai dengan tingkat 

sensitivitasnya, apabila diameter zona hambat 

menunjukkan sensitivitas <6 mm hal tersebut berarti 

mikroba resisten terhadap antibakteri, sensitivitas rendah 

akan menunjukkan diameter zona hambat berkisar 6-9 mm, 

katagori sensitifitas sedang apabila diameter zona hambat 

sekitar 9-12 mm dan sensitivitas tinggi jika diameter zona 

hambat yang terbentuk >12 mm. Hasil yang disajikan 

dalam Tabel 1. kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam (Lampiran 4). 

Hasil dari analisis ragam (Lampiran 4.) didapatkan 

hasil bahwa ekstrak daun kersen konsentrasi 10%, 20%, 

30%, 40% dan 50% menunjukkan hasil tidak berpengaruh 

nyata dengan perlakuan control (iodips) sebagai antibakteri 

Streptococcus agalactiae, maka ekstrak daun kersen dapat 

mengurangi penggunaan bahan kimia pabrik seperti iodips 

dan dapat mengurangi terdapatnya residu antibiotik pada 

produk yang dihasilkan seperti penjelasan Handayani dkk. 

(2006) yang menyatakan bahwa, antibiotik pabrik yang 

diberikan dalam jangka waktu yang lama mungkin akan 

menimbulkan efek samping, seperti akumulasi residu 

antibiotik dalam produk hewani. Kandungan residu obat 

yang melebihi batas maksimum menyebabkan daging dan 

susu tidak aman untuk dikonsumsi, karena timbul reaksi 

alergi, keracunan, retensi mikroba tertentu, atau 

mengakibatkan gangguan fisiologis pada manusia. 

Senyawa antibakteri yang dimiliki oleh daun 

kersen seperti tannin, flavonoid, dan saponin yang dapat 



digunakan sebagai bahan alami untuk membunuh bakteri, 

seperti bakteri Streptococcus agalactiae yang 

menyebabkan mastitis subklinis pada sapi perah. Flavonoid 

merupakan senyawa yang terdapat di dalam Muntingia 

calabura L. yang memiliki peranan dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae, sehingga 

dapat digunakan sebagai antiseptik alami untuk 

menurunkan atau mencegah kejadian mastitis. Menurut 

Noorhamdamdani (2014) dalam Mahardika dkk. (2014) 

yang menyatakan bahwa flavonoid memberikan aktifitas 

antibakteri dengan cara menghambat metabolisme energi, 

penghambatan tersebut seperti antibiotik yang dapat 

menghambat respirasi oksigen yang akan menyebabkan 

kematian dari bakteri tersebut, oleh karena itu daun kersen 

(Muntingia calabura L.) dapat dijadikan sebagai antibakteri 

alami untuk mengurangi penggunaan iodips dalam 

mengatasi kejadian mastitis. Menurut Romadlona, 

Sarwiyono dan Sujowardojo (2014) dalam Mahardika dkk. 

(2014) menjelaskan bahwa Iodips mengandung bahan iodin 

aktif, fosfor aktif, sorbitoscrub dan asam laktat. 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L.) pada konsentrasi 50% 

menunjukkan hasil yang paling tinggi sebagai antibakteri 

dalam menghambat bakteri Streptococcus agalactiae, 

sedangkan ekstrak daun kersen konsentrasi 10% memiliki 

kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan iodips. 

 

5.2.  Saran 

Ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) pada 

konsentrasi 10% sudah dapat digunakan sebagai 

antibakteri alami untuk teat dipping pada kondisi lapang, 

karena pada konsentrasi ini ekstrak daun kersen memiliki 

hasil yang lebih baik dibandingkan dengan larutan kimia 

iodips. 
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