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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the 

effect of Muntingia calabura extract as an antimicrobial 

against Staphylococcus aureus causing subclinical 

mastitis. The materials used for this study were 

Staphylococcus aureus, extracts of Muntingia calabura 

and iodips. The method used in this study is to test wells 

completely randomized design with 5 treatments and 4 

replications. Observed variable is the zone of inhibition 

of Staphylococcus aureus. The results showed that the 

treatment had a highly significant difference (P <0.01) 

are marked with a superscript that exist, so that the 

results followed by some analysis of Duncan's multiple 

range test. Extracts of Muntingia calabura with a 

concentration of 30% (P1), 40% (P2), 50% (P3), has not 

been able to keep Iodips 10% (P0) whereas Muntingia 

calabura extract with a concentration of 60% of P4 has 

been able to offset the 10% inhibitory iodips (P0) in 

suppressing the growth of Staphylococcus aureus. The 

conclusion that Muntingia calabura extract with a 



concentration of 30%, 40%, 50% is used in this study has 

the ability to inhibit the growth of Staphylococcus 

aureus, but the value is still lower than the Iodips 10%, 

while the extract of Muntingia calabura concentration of 

60% has been able to match iodips 10% strength. It is 

recommended for the application of the solvent extract of 

Muntingia calabura water can be carried out with a 

concentration of 60% for teat dipping on field conditions. 

Keywords: Staphylococcus aureus, natural antimicrobial 

and Muntingia calabura L. 
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RINGKASAN 

 

Mastitis adalah penyakit radang pada kelenjar 

mammae yang disebabkan oleh mikroorganisme pada 

ternak sapi perah. Pengobatan mastitis salah satunya 

dengan menggunakan antiseptik kimia dan alami dengan 

teat dipping. 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli-Agustus 

2014 di Laboratorium kimia Universitas Islam Negeri 

Malang dan di Laboratorium Bakteriologi Jurusan Hama 

dan Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui daya hambat 

ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus  aureus penyebab 

mastitis pada sapi perah. Hasil penelitian diharapkan 

ekstrak daun kersen dapat digunakan sebagai zat 

antimikroba alami. 

Materi penelitian adalah bakteri Staphylococcus 

aureus yang diperoleh dari isolasi lapang di peternakan 



“Jabung Farm” Jabung, Kabupaten Malang yang 

kemudian di biakkan di Laboratorium Bakteriologi 

Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya, ekstrak daun kersen (Muntingia 

calabura L.) dan larutan Iodips. Metode penelitian 

percobaan analisis data Rancangan Acak Lengkap yang 

terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan ekstrak 

daun kersen dengan konsentrasi 30% (P1), 40% (P2), 

50% (P3), 60% (P4) dan larutan Iodips (P0) sebagai 

pembanding. Variabel yang diukur adalah zona hambat 

pertumbuhan bakteri. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larutan 

Iodips (sebagai pembanding) dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus berbeda 

sangat nyata (P<0,01). Ekstrak daun kersen dengan 

konsentrasi 30% (P1) dan 40% (P2), 50% (P3) belum 

mampu mengimbangi kekuatan daya hambat Iodips 

sedangkan untuk konsentrasi 60% (P4) sudah mampu 

untuk menyamai kekuatan Iodips untuk menekan 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

Kesimpulan bahwa ekstrak daun kersen dengan 

konsentrasi 60% memiliki kemampuan sama dengan 

iodips dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. 

Kata Kunci: Staphylococcus aureus, antimikrobial alami 

dan daun kersen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara iklim tropis 

yang kaya akan sumber daya alam. Potensi alam yang dimiliki 

Indonesia sangat melimpah, terutama pada sektor pertanian 

dan peternakan. Indonesia juga terkenal dengan 

keanekaragaman tanamannya yang dapat dimanfaatkan 

sebagai obat. Pemanfaatan tanaman tersebut digunakan untuk 

pencegahan penyakit. Tanaman memiliki peranan penting 

dalam memberikan manfaat bagi kehidupan manusia maupun 

hewan karena tanaman memiliki kandungan senyawa alam 

yang berkhasiat. Susu adalah salah satu produk peternakan 

yang mudah ditemui dan mengandung nutrisi yang lengkap. 

Susu sapi merupakan susu yang paling banyak dikonsumsi, 

karena susu sapi mudah diperoleh dengan harga yang relatif 

lebih murah dibandingkan dengan susu hewani lainnya. Salah 

satu kendala yang sering dihadapi oleh peternak sapi perah 

yang menyebabkan kerugian karena menurunnya produksi 

susu adalah mastitis.  

Mastitis adalah penyakit radang pada ambing bagian 

dalam yang disebabkan oleh mikroorganisme pada ternak sapi 

perah (Hidayat, 2002). Sebagian besar mastitis disebabkan 

oleh masuknya bakteri patogen melalui lubang puting susu ke 

dalam  ambing dan berkembang di dalamnya sehingga 

menimbulkan reaksi radang. Hasil metabolisme mikroba akan 

merusak dan mengganggu fungsi sel-sel alveoli (Hidayat, 

2002). Tingkat keparahan dan intensitas mastitis sangat 

dipengaruhi oleh organisme penyebabnya. Kejadian mastitis 

sekitar 97-98% merupakan mastitis subklinis, sedangkan 2-3% 

merupakan kasus mastitis klinis yang terdeteksi (Sudarwanto 

dalam Endang dan Wahyuni, 2006). Menurut Handayani, 



Tuasikal dan Sugoro  (2006) menyatakan beberapa organisme 

penyebab mastitis antara lain Staphylococcus aureus, 

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, dan 

Streptococcus agalactiae. 

Mastitis sering disebabkan faktor kebersihan kandang 

yang kurang mendapatkan perhatian. Setelah proses 

pemerahan lubang puting beberapa saat masih terbuka 

sehingga kuman atau bakteri mudah masuk kedalam ambing. 

Pada umumnya sapi perah yang dipelihara peternak terserang 

mastitis subklinis, sehingga sering lepas dari pengamatan, 

karena gejala yang ditimbulkan tidak dapat dilihat secara kasat 

mata (Aulia, 2008). Menurut Setiawan, Trisunuwati dan 

Winarso (2012), kejadian terbesar dari kasus mastitis adalah 

mastitis subklinis yang dapat menurunkan produksi susu 

hingga 30%. Dampaknya adalah peternak akan mengalami 

kerugian ekonomis, sehingga perlu dilakukan pencegahan 

dengan cara pencelupan puting (teat dipping) dengan 

menggunakan antiseptik. Tindakan pecelupan puting tersebut 

perlu dilakukan untuk mencegah masuknya bibit penyakit 

yang dapat menyebabkan mastitis atau peradangan pada 

ambing. Teat dipping dapat dilakukan dengan menggunakan 

antiseptik kimia dan antiseptik alami. Namun, antiseptik kimia 

yang sering digunakan peternak sapi perah dalam mencegah 

mastitis dapat menimbulkan residu. Oleh karena itu, 

dibutuhkan alternatif lain misalnya dengan memanfaatkan 

tanaman-tanaman obat yang dapat menghambat pertumbuhan 

atau membunuh bakteri penyebab penyakit mastitis. 

Pengobatan mastitis banyak dilakukan melalui 

pemberian antibiotik yang dampaknya bisa menimbulkan 

resistensi pada mikroba, Pengobatan dengan antibiotik juga 

dapat menimbulkan masalah baru pada peternak yang biasa 

menjual susu di KUD karena setelah dilakukan pengobatan 



dengan antibiotik susu tidak bisa dijual karena masih 

mengandung residu antibiotik dan hal ini menyebabkan 

peternak mengalami kerugian maka perlu dicari alternatif yang 

lain untuk mencegah mastitis. Salah satu alternatif 

pencegahannya adalah dengan menggunakan antibakteri yang 

berasal dari alam yang diharapkan tidak menimbulkan 

resistensi, lebih alami dan mengurangi masuknya zat-zat kimia 

(Kurniawan, 2013).  

Oleh karena itu perlu adanya alternatif lain untuk 

mencegah penyakit mastitis tersebut. Salah satu alternatif 

tersebut adalah dengan memanfaatkan tanaman-tanaman obat 

yang diduga efektif menghambat pertumbuhan atau 

membunuh bakteri penyebab penyakit dan mudah didapat, 

salah satu dari tanaman tersebut yaitu tumbuhan kersen. 

Kersen merupakan tanaman yang sudah dikenal luas di 

Indonesia, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Berdasarkan hasil uji  fitokimia  yang  telah dilakukan dalam 

penelitian sebelumnya daun kersen secara kualitatif  

mengandung senyawa flavonoid, triterpenoid, tanin dan 

saponin Kuntorini, Fitriana dan Astuti (2013). 

Kandungan kimia pada daun kersen adalah air, 

protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, 

karoten, tannin, riboflafin, niacin, saponin, flavonoid, 

triterpenoid dan vitamin C (Kurniawan, Sarwiyono dan 

Surjowardojo, 2013). Menurut Verdayanti (2009) penggunaan 

tumbuhan kersen secara tradisional digunakan untuk 

penyembuhan asam urat, antiseptik, antiflamasi dan antitumor. 

Penggunaan untuk penyembuhan antiseptik dari tumbuhan 

kersen, yaitu air rebusan dari daun dan batang kersen 

digunakan dengan cara dioleskan ke daerah luka yakni untuk 

membunuh bakteri S. Aureus, P Vulgaris, S Epidemidis dan C. 

Diptheriea. 



Berdasarkan uraian tentang senyawa yang dikandung 

dalam ekstrak daun kersen tersebut, diharapkan dapat 

menghambat aktifitas bakteri staphylococcus aureus yang 

merupakan salah satu  penyebab mastitis pada ternak sapi 

perah. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L.) sebagai penghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus penyebab 

mastitis subklinis pada sapi perah? 

2. Berapa konsentrasi optimal ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L.) dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus penyebab 

mastitis subklinis pada sapi perah? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak daun 

kersen (Muntingia calabura L.) sebagai penghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus salah satu 

penyebab mastitis subklinis. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi optimal ekstrak daun 

kersen (Muntingia calabura L.) sebagai penghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus salah satu 

penyebab mastitis subklinis. 

 

1.4. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai sumber informasi bagi peternak tentang bahan alami 

daun kersen (Muntingia calabura L.) sebagai antimikroba 



untuk pencegahan mastitis pada sapi perah sebagai pengganti 

antiseptik kimia untuk mencegah mastitis. 

1.5. Kerangka Pikir 

Mastitis adalah suatu reaksi peradangan pada jaringan 

ambing yang disebabkan oleh bakteri atau luka mekanis yang 

akan menimbulkan bertambahnya sel somatik di dalam 

jaringan ambing. Penyakit mastitis menimbulkan kerugian 

yang besar akibat penurunan produksi susu, penurunan 

kualitas susu dan biaya  perawatan, serta pengobatan yang 

mahal. Bakteri yang paling sering ditemukan dalam susu 

mastitis antara lain yaitu Staphylococcus aureus, 

Streptococcus uberis dan Streptococcus agalactiae. Terdapat 

beberapa tanaman yang memiliki kandungan antimikroba. 

Salah satu yang berpotensi sebagai bahan alami antimikroba 

adalah daun kersen. Daun kersen mempunyai kandungan 

senyawa saponin, tanin dan flavonoid yang juga dapat 

menghambat aktivitas bakteri. 

Flavonoid merupakan senyawa fenol yang berfungsi 

sebagai antimikroba dengan cara membentuk senyawa 

kompleks terhadap protein extraseluler yang mengganggu 

integritas membran dan dinding sel. Flavonoid bersifat 

desinfektan dan bakteriostatik yang bekerja dengan cara 

mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan aktifitas 

metabolisme sel bakteri berhenti (Yudistira, Murwani dan 

Trisunuwati 2013). Bahan aktif antimikroba ini memiliki 

mekanisme dengan cara merusak membran sel bakteri dengan 

menurunkan permeabilitas dari dinding sel bakteri sehingga 

bakteri lisis (Esimone, Iroha, Ibezim, Okeh, and Okpana, 

2006). 

Daun kersen diekstrak menggunakan metode 

maserasi. Istiqomah (2013) menambahkan bahwa maserasi 



adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan 

pada temperatur ruangan. Maserasi bertujuan untuk menarik 

zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak 

tahan pemanasan. 

Berdasarkan uraian tersebut, ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L) diharapkan dapat menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus aureus yang merupakan salah 

satu bakteri penyebab mastitis sehingga tingkat kejadian 

mastitis pada peternak sapi perah dapat ditekan sehingga 

produksi susu meningkat. 

 

 
Gambar 1: Kerangka Konsep Penelitian 

 

 



1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah ekstrak daun kersen 

mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus penyebab mastitis pada sapi perah. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Sapi Perah 

Sapi perah merupakan jenis sapi yang menghasilkan 

susu melebihi kebutuhan untuk anaknya. Produksi susu sapi 

perah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: bangsa, 

individu, tingkat laktasi, kecepatan sekresi susu, pemerahan, 

umur, siklus birahi, periode kering, pakan,  lingkungan, serta 

penyakit (Mardalena, 2008). Sapi perah yang banyak 

berkembang di Indonesia yaitu sapi peranakan Friesian 

Holstein. Sapi peranakan Friesian Holstein (PFH) merupakan 

sapi perah yang produksi susunya tinggi dengan persentase 

kadar lemak yang rendah apabila dibandingkan dengan bangsa 

sapi perah lainnya. Produksi susu sapi perah dipengaruhi oleh 

faktor genetik (sifat keturunan) dan faktor lingkungan. 

Kemampuan sapi perah dalam memproduksi susu dipengaruhi 

oleh 30% genetik dan 70% lingkungan. 

Keunggulan dari sapi PFH diantaranya lebih tahan 

panas daripada sapi FH dan mudah menyesuaikan pada iklim 

tropis dengan tidak mengurangi produksi susu maksimal, oleh 

karena itu sapi PFH merupakan sapi yang cocok untuk 

dibudidayakan di Indonesia Ratnawati, Rasyid, dan Affandhy 

(2013). Sapi perah memiliki masa produksi yang relatif lama 

masa produksinya dan dapat mencapai 7-9 tahun. Sapi mulai 

berproduksi setelah melahirkan anak. Masa laktasi dimulai 

sejak sapi berproduksi sampai masa kering tiba. Masa laktasi 

berlangsung selama 10 bulan atau kurang lebih 305 hari. 

Produksi susu diawali dengan volume yang relatif rendah, 

kemudian sedikit demi sedikit meningkat sampai bulan kedua, 

dan mencapai puncaknya pada bulan ketiga. Setelah melewati 



bulan ketiga produksinya mulai menurun sampai masa kering 

(Anggraeni, Fitriyani, Atabany dan Komala, 2008). 

2.2.  Mastitis 

Mastitis adalah penyakit radang pada kelenjar 

mammae yang disebabkan oleh mikroorganisme pada ternak 

sapi perah seperti bakteri (Streptococcus sp, Staphylococcus 

sp, Coliform, Corynebacterium, Pseudomonas sp), kapang 

atau khamir, virus (Hidayat, dkk. 2002). Mastitis pada sapi 

perah merupakan salah satu penyakit yang sangat merugikan, 

karena menurunkan kualitas dan produksi susu. Susu pada sapi 

yang menderita mastitis akan mengalami perubahan secara 

fisik dan kimia. Perubahan secara  fisik antara  lain  terjadi 

perubahan warna, bau, rasa, dan konsistensi (Subronto, 2003). 

Mastitis terbagi menjadi dua, yaitu mastitis klinis dan mastitis 

subklinis. Mastitis klinis dapat ditandai dengan terjadinya 

perubahan kualitas susu dan ditemukan reaksi peradangan 

pada ambing berupa panas, merah, bengkak, fungsi abnormal, 

dan timbul rasa sakit jika dipalpasi.  Keadaan ini berbeda 

dengan keadaan mastitis subklinis yang tanpa adanya 

perubahan secara fisik pada eksternal ambing. Perubahan yang 

terjadi hanya dapat ditemukan pada jaringan internal ambing. 

2.3. California Mastitis Test (CMT) 

CMT adalah cara cepat dan akurat untuk membantu 

menentukan tingkat mastitis. Sel-sel somatik dapat diukur 

menggunakan CMT terutama neutrofil. Neutrofil adalah sel 

darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi dan hadir 

dalam jumlah yang meningkat pada ambing ketika ternak 

tersebut pada masa laktasi. CMT bereaksi dengan neutrofil dan 

campuran mengental secara proporsional dengan jumlah sel 

yang ada. Tingkat tinggi neutrofil menunjukan infeksi (Efadri, 

2010). 



Kurniawan (2009) menyatakan prosedur pengujian 

CMT adalah sampel susu curahan pertama dari puting sapi 

(kira-kira 1-2 ml) dimasukan ke dalam cawan paddle 

ditambahkan reagen CMT yang sama jumlahnya dengan 

volume susu, kemudian cawan paddle diputar secara 

horizontal, perlahan-lahan selama 15 detik dan diamati dan 

dinilai interprestasi skor mastitis. 

 

2.4.   Tanaman Kersen 

2.4.1. Morfologi dan Klasifikasi Tanaman Kersen   

Kersen merupakan pohon kecil yang mempunyai 

percabangan banyak dengan tingggi tanaman mencapai 10 m 

(Hidayati, 2009). Kersen memiliki daun  tunggal, berbentuk 

bulat telur sampai berbentuk lanset, berukuran (4-14) cm x (1-

4) cm, dengan pangkal lembaran daun tidak simetris, tepi daun 

bergerigi,  lembaran daun bagian bawah berbulu kelabu, bunga 

berwarna putih dan  buahnya  bertipe buni, berwarna merah 

kusam apabila sudah matang, didalamnya terdapat biji yang 

kecil (Haki, 2009). Gambar daun, buah dan bunga kersen 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2: Daun, bunga dan buah kersen (Muntingia 

calabura L.) 



 Klasifikasi tanaman kersen menurut Mintowati dkk 

(2013) adalah sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae  

Divisi    : Magnoliophyta  

Kelas      : Magnoliopsida  

Ordo      : Malvales  

Famili     : Muntingiaceae  

Genus     : Muntingia  L.  

Spesies   : M. calabura 

2.4.2. Kandungan Anti Mikroba Daun Kersen 

Berdasarkan hasil penelitian Kuntorini, Fitriana dan 

Astuti (2013) daun kersen mengandung berbagai senyawa 

bioaktif, yaitu senyawa flavonoid, triterpenoid, tanin dan 

saponin ditambahkan menurut Arum, Supartono dan Sudarmin 

(2012) bahwa daun kersen mampu menghambat aktivitas 

bakteri penyebab penyakit karena diduga mengandung 

senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang 

dapat digunakan sebagai antibakteri karena mampu 

menghambat aktivitas bakteri penyebab penyakit. Menurut 

Iwan, Sarwiyono, Surjowardojo (2014) Ekstrak daun kersen 

dengan konsentrasi 10%, 20%, 30% dan 40% mempunyai 

kemampuan untuk menghambat bakteri. 

Berdasarkan penelitian Aruna Sindhe M, Yadav D. 

Bodke and Chandrashekar A (2013) Dalam 2 ml ekstrak daun 

kersen terdapat kandungan flavonoid 58,29 µg/mg, saponin 

24,08 µg/mg,  tanin 17,28 µg/mg dan triterpenoid 15,80 

µg/mg. 

Daun kersen mengandung berbagai senyawa bioaktif 

yaitu senyawa flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid. 

(Kuntorini, dkk, 2013). 

 



a. Flavonoid 

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang 

terbanyak terdapat di alam. Senyawa-senyawa ini 

bertanggung jawab terhadap zat warna merah, ungu, biru, 

dan  sebagian  zat  warna  kuning  dalam  tumbuhan.  

Flavonoid  di  dalam  tumbuhan berbentuk glikosida dan 

aglikon flavonoid  (Sriningsih, dkk, 2014). Flavonoid  

adalah  substansi  yang  berasal  dari  tumbuh-tumbuhan 

yang mengandung substansi antioksidan (Wijayanti, 

2012). Senyawa flovonoid mempunyai struktur C6-C3-C6, 

tiap bagian C6 merupakan cincin benzena yang 

terdistribusi dan dihubungkan oleh atom C3 yang 

merupakan rantai alifatik (Sjahid, 2008). Flavonoid bagi 

tumbuhan berfungsi  sebagai pengaturan tumbuh, 

pengaturan fotosintesis, kerja antimikroba, antivirus, dan 

kerja terhadap serangga. Flavonoid termasuk senyawa 

fenolik alam yang berpotensi sebagai obat (Waji dan 

Sugrani, 2009). 

b. Saponin 

Saponin adalah suatu glikosida, yaitu campuran 

karbohidrat sederhana, dan aglikon yang larut dalam 

metanol dan air (Rosida, 2002). Saponin dapat 

menurunkan kolesterol, mempunyai sifat sebagai 

antioksidan, antivirus, anti karsinogenik dan manipulator 

fermentasi rumen (Suparjo, 2010). Saponin juga 

mempunyai sifat bermacam-macam, misalnya terasa 

manis, ada yang pahit, dapat berbentuk buih, dapat 

menstabilkan emulsi, dapat menyebabkan hemolisis. 

Saponin dapat dipakai untuk banyak keperluan, misalnya 

dipakai untuk membuat minuman beralkohol, dalam 

industri pakaian, kosmetik, membuat obat-obatan dan 

dipakai sebagai obat tradisional. 



c. Tanin 

Tanin merupakan salah satu senyawa metabolit 

sekunder yang terdapat pada tanaman dan sintesis oleh 

tanaman (Jayanegara dan Sofyan, 2008).  Tanin yang 

terdapat pada kulit kayu dan kayu dapat berfungsi sebagai 

penghambat kerusakan akibat serangan serangga dan 

jamur karena memilki sifat antiseptik (Risnasari, 2002). 

d. Triterpenoid 

Triterpenoid adalah senyawa metabolid sekunder yang 

kerangka karbonnya berasal dari enam satuan isoprena dan 

diturunkan dari hidrokarbon C 30 asiklik, yaitu skualena. 

Senyawa ini berbentuk siklik atau asiklik, dan sering 

memiliki gugus alkohol, aldehida, atau asam karboksilat 

(Widyawati, 2005). Senyawa golongan triterpenoid 

menunjukkan aktivitas farmakologi yang signifikan, 

seperti antiviral, antibakteri, antiinflamasi, sebagai inhibisi 

terhadap sintesis kolesterol dan sebagai anti kanker 

(Suryani, 2011). 

2.5.        Bakteri Staphylococcus aureus 

2.5.1 Morfologi dan Klasifikasi Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif 

yang menghasilkan pigmen kuning, bersifat anaerob fakultatif, 

tidak menghasilkan spora dan tidak motil, umumnya tumbuh 

berpasangan maupun berkelompok dengan diameter sekitar 

0,8-1,0 µm. Staphylococcus aureus berbentuk bulat dan 

biasanya seperti anggur yang bergerombol tidak teratur 

(Kusuma, 2009). Staphylococcus aureus merupakan pathogen 

penting pada manusia yang menimbulkan berbagai kasus 

penyakit, antara lain infeksi kulit, keracunan makanan, 

endokarditis, pneumonia, osteomielitis, sepsis arthritis dan 

encephalitis. Staphylococcus aureus dapat ditemukan di 



lingkungan, seperti udara, debu, kotoran, air, susu, makanan,  

terdapat  pada  peralatan makan,  pada manusia dan  hewan. 

Manusia  dan hewan  merupakan reservoir utama. 

Staphylococcus aureus dapat ditemukan dalam saluran 

pernafasan, kulit, dan rambut pada manusia yang sehat 

(Salisia, Khusnan, dan Sugiyono, 2009). Sedangkan bakteri 

Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3: Bakteri Staphylococcus aureus; sumber: Bekti 

medicastore (2014) 

 

Klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus menurut 

Darmayasa, I.B.C. (2008) adalah sebagai berikut : 

Domain  : Bacteria  

Kerajaan : Eubacteria  

Filum      : Firmicutes  

Kelas      : Bacilli  

Ordo       : Bacillales  

Famili     : Staphylococcaceae  

Genus     : Staphylococcus  

Spesies   : S. aureus 

2.6.  Metode Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan suatu proses penarikan 

kandungan senyawa kimia  dari simplisia nabati atau simplisia 



hewani menggunakan pelarut yang  sesuai  (Febriansyah,  

2009). Ekstraksi bertujuan untuk menemukan kelompok 

senyawa kimia  tertentu misalnya saponin, flavonoid, 

triterpenoid dan tannin meskipun struktur kimia yang 

sebenarnya belum diketahui. Sjahid (2008) melaporkan 

maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana. 

Bahan simplisia yang terbentuk serbuk disatukan dengan 

bahan pengekstraksi. Selanjutnya rendaman tersebut disimpan 

dan dihindarkan dari cahaya langsung untuk  mencegah 

terjadinya reaksi yang dikatalis cahaya atau perubahan warna, 

dan dikocok kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk maserasi 

berbeda-beda antara 4 sampai 10 hari lamanya. Semakin besar 

perbandingan pelarut untuk ekstraksi  lebih banyak  filtrat 

yang diperoleh. Keuntungan metode maserasi adalah cara 

pengerjaannya sederhana, sedangkan kerugian metode 

maserasi adalah memerlukan waktu yang lama dan 

memerlukan perlarut dengan jumlah yang banyak (Latifah, 

2008). 

2.7.  Media Mannitol Salt Agar (MSA) 

Media padat yang paling banyak digunakan adalah 

media agar. Media selektif digunakan untuk pertumbuhan 

mikroorganisme yang dipilih. Mannitol Salt Agar (MSA) 

merupakan media umum yang digunakan untuk media 

pertumbuhan bakteri gram positif. Hanya bakteri yang tahan 

terhadap garam yang mampu hidup di media ini karena media 

MSA mengandung 7,5-9% garam sehingga dengan mudah 

membedakan mikroba patogen dengan waktu yang singkat 

(Kusuma, 2009). 

Djabal, Musjaya dan Anam (2001) menyatakan 

Staphylococcus aureus tumbuh baik pada media Mannitol Salt 

Agar (MSA) dan media dapat dianggap sebagai kumpulan zat-

zat organik dan anorganik yang digunakan untuk 



menumbuhkan bakteri dengan syarat-syarat tertentu untuk 

mendapatkan suatu lingkungan kehidupan yang cocok bagi 

pertumbuhan bakteri, pembuatan media harus mempunyai 

syarat-syarat yaitu susunan makanan, tekanan osmose, derajat 

keasaman, temperatur dan sterilitas. 

 

2.8. Metode Sumuran 

Metode sumuran merupakan cawan petri yang 

diinokulasi masing-masing dengan organisme uji pada media 

Nutrient Agar. Pada permukaan Nutrient Agar dilubangi 

dengan cork borrer. Lubang yang terbentuk kemudian diisi 

dengan kultur cair penghambat bakteri, kemudian diinkubasi 

selama 24 jam pada suhu kamar. Apabila ada aktifitas 

antibiotik maka akan terbentuk zona penghambat pertumbuhan 

organisme yang diuji dengan terbentuknya zona bening 

disekitaran lubang sumuran. Potensi antimikroba dapat 

diperoleh dengan mengukur zona hambat disekitar lubang 

sumuran (Rahayu, 2006). 

Menurut Dzen, Roekistiningsih, Santosa, Winarsih 

(2003) metode sumuran merupakan metode yang digunakan 

untuk mengetahui zona hambat pertumbuhan bakteri dengan 

cara melubangi media dengan cork borrer kemudian mengisi 

lubang tersebut dengan zat antimikroba yang sudah ditentukan 

kadarnya dan diletakkan pada media yang telah diberi bakteri, 

kemudian diinkubasi pada suhu 37
O
C selama 18-24 jam. 

Selanjutnya diamati adanya area (zona) bening disekitar 

lubang sumuran yang menunjukan tidak adanya pertumbuhan 

mikroba. 

 

 



  BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli sampai 

Agustus 2014. Proses ekstraksi daun kersen dengan pelarut air 

dilakukan di Laboratorium Kimia organik Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. 

Pembiakan dan penanaman bakteri Staphylococcus aureus 

serta pengujian ekstrak daun kersen sebagai antibakteri 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus penyebab mastitis 

pada sapi perah dilakukan di Laboratorium Bakteriologi 

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Sampel 

susu diambil dari peternakan sapi perah Bapak Soewono di 

Kecamatan Jabung Malang. 

3.2. Materi Penelitian 

       Materi penelitian ini adalah menggunakan bakteri 

Staphylococcus aureus  yang diperoleh dari susu mastitis 

subklinis Skor 3 berdasarkan hasil uji California Mastitis Test 

(CMT). Sampel susu mastitis yang di dapat dari peternakan 

sapi perah di “Jabung Farm” Kecamatan Jabung Kabupaten 

Malang. Daun  kersen diperoleh dari Perumahan Tidar Kota 

Malang.  

Alat yang digunakan untuk ekstrak daun kersen adalah 

timbangan analitik, gelas media, shaker, erlenmeyer, gelas 

ukur, corong busner, rotary vacum evaporator, kertas 

whatman, dan pengaduk. Alat yang digunakan untuk 

penelitian adalah cawan petri, spiritus/bunsen, autoclave, 

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 Staphylococcus aureus dan media Nutrient 

Agar (NA), ekstrak daun kersen, iodips dan aquades steril. 

3.3. Metode penelitian 

       Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

percobaan dengan mengunakan RAL dengan 5 perlakuan dan 

4 ulangan untuk menguji berbagai konsentrasi ekstrak daun 

kersen terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

untuk mengetahui zona hambat. Konsentrasi ekstrak daun 

kersen yaitu  30% (P1), 40% (P2), 50% (P3), 60% (P4) dan 

larutan iodips 10% (P0). Uji aktivitas antibakteri 

menggunakan metode sumuran untuk mengetahui daya 

hambat, dengan analogi penentuan zona hambatan. Penentuan 

diameter zona hambat dengan mengamati dan mengukur zona 

bening yang berada di bagian luar sumuran. Rancangan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 

ulangan dengan perlakuan sebagai berikut: 

 P0 : Iodips Konsentrasi 10% 

 P1 : Ekstrak daun kersen konsentrasi 30% 

 P2 : Ekstrak daun kersen konsentrasi 40% 

 P3 : Ekstrak daun kersen konsentrasi 50% 

 P4 : Ekstrak daun kersen konsentrasi 60% 

3.4. Tahapan Penelitian  

3.4.1. Prosedur Pembuatan Serbuk Daun Kersen 

Daun kersen segar sebanyak 2 kg dikeringkan dalam 

oven dengan suhu 60
o
 C selama 24 jam. Daun yang sudah 

kering digrinding atau dihaluskan dengan saringan yang 

mempunyai diameter jaring 0,48 mm.  

 



3.4.2. Prosedur Ektraksi Daun Kersen dengan Metode 

Masterasi  

Serbuk daun kersen kering diambil sebanyak 400 g 

dan dicampur dengan air sebanyak 1000 ml dan diaduk sampai 

homogen menggunakan shaker selama 4 jam dengan 

kecepatan 120 rpm kemudian didiamkan  selama 24 jam dan 

diulang sebanyak 4 kali. Larutan ekstrak daun kersen disaring 

menggunakan kertas saring whatman grade 42 (ukuran pori 

2.5µm). Filtrat ekstrak daun kersen dipekatkan dengan 

menggunakan alat rotary evaporator dan ditimbang. Ekstrak 

pekat daun kersen yang diperoleh digunakan sebagai uji 

antibakteri. 

3.4.3. Pembuatan Konsentrasi Larutan 

 Jumlah ekstrak daun kersen yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Konsentrasi 30% : 3 ml ekstrak daun kersen + aquades 

steril 7 ml. 

b. Konsentrasi 40% : 4 ml ekstrak daun kersen + aquades 

steril 6 ml 

c. Konsentrasi 50% : 5 ml ekstrak daun kersen + aquades 

steril 5 ml 

d. Konsentrasi 60% : 6 ml ekstrak daun kersen + aquades 

steril 4 ml 

e. Konsentrasi iodips 10% : 1 ml iodps + aquades steril 9 

ml 

3.4.4. Prosedur uji CMT Susu Mastitis 

 Penentu kualitas susu menggunakan metode CMT 

menurut Setiawan, dkk (2012) adalah sebagai berikut : 

a. Sampel susu curahan pertama dari puting sapi 

teridentifikasi mastitis subklinis (kira-kira 1-2 ml) 

dimasukan ke dalam cawan paddle . 



b. Pada setiap cawan ditambahkan reagen CMT yang 

sama jumlahnya dengan volume susu 

c. Setelah reagen ditambahkan, cawan dan isinya 

digoyangkan secara horizontal perlahan-lahan selama 

10-15 detik. 

d. Kemudian diamati Skor CMT 

Setelah dilakukan prosedur CMT, maka dilanjutkan 

dengan pengamatan interpretasi tingkat mastitis seperti pada 

Tabel 1 

Tabel 1. Interpretasi Tingkat Mastitis berdasarkan CMT  

Skor 

CMT 

Rata-rata jumlah 

sel somatik 

(sel/milimeter 

Deskripsi 

Reaksi 
Skor 

Negative 

Trace 

1 

 

2 

 

 

3 

0-480.000 

640.000 

660.000 

 

2.400.000 

 

 

10.000.000 

Tidak terjadi 

pengentalan 

Sedikit 

pengentalan 

Pengentalan 

berbeda dan 

belum terbentuk 

gel 

Mengental 

dengan cepat 

mulai terbentuk 

gel didasar 

cangkir 

Gel terbentuk 

dan permukaan 

mengangkat 

dengan pusat 

diatas puncak 

0 

1 

2 

 

3 

 

 

4 



massa 

Sumber: Efadri (2010) 

3.4.5. Prosedur Pembuatan Media 

 Mikroorganisme dapat menggunakan makanan dalam 

bentuk padat dan dapat pula yang  hanya  menggunakan  

bahan-bahan  dalam  bentuk  cairan  atau  larutan. Media  yang 

digunakan  untuk  uji  daya  hambat  Staphylococcus  aureus  

adalah  Nutrient  Agar  dan Manitol Salt Agar (MSA). 

3.4.5.1 Pembuatan Media Nutrient Agar (NA) 

Media yang digunakan untuk daya hambat bakteri 

Staphylococcus aureus adalah Media Nutrient Agar (NA) 

menurut Scaad, Bones dan Chun (2000). 

1. Menyiapkan bahan yaitu melarutkan 2,8 gr nutrient agar 

dengan 100ml aquades kedalam erlenmeyer. 

2. Erlemeyer ditutup dengan alumunium foil, kemudian 

distirer hingga mendidih 

3. Disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 
o
C dengan 

tekanan 1 atm selama 15 menit 

4. Kemudian didiamkan hingga dingin. 

3.4.5.2 Pembuatan Media Manitol Salt Agar (MSA) 

Bahan yang digunakan  terdiri dari 10 g pepton, 10 g 

manitol, 15 g agar 75 g sodium klorida 0,25 phenol red dan 

500 ml aquades. 

Cara Pembuatannya adalah: 

a. semua bahan dicampur dan ditambahkan dengan 

akuades 500 ml kemudian dipanaskan hingga 

mendidih dan homogen 

b. ditambahkan  aquades  sehingga  volume  mencapai  

1000  ml  kemudian dimasukan ke dalam tabung atau 

botol yang steril 



c. disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121
0
 C dengan 

tekanan 2 atm selama 1 jam. 

d. Dituang pada cawan petri ± 20 ml dan dibiarkan 

hingga membentuk gel. 

 

3.4.6.  Pembiakan Bakteri Staphylococcus aureus 

Pembiakan bakteri menurut Hants (2000). 

1. Sampel susu mastitis skor 3, diambil dengan 

menggunakan mikro pipet sebanyak 100 µl. 

2. Diteteskan ke dalam cawan petri berisi media MSA 

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

 

3.4.7.  Uji Daya Hambat 

Uji daya hambat menurut Reeves, Philips, Williams, 

dan Livingstone (2008). 

1. Bakteri aktif media padat dipanen kemudian diberi 5 

ml aquades steril sehingga diperoleh suspensi bakteri 

setelah itu dituangkan dicawan sebanyak 100 μℓ, 

ditambahkan media NA selanjutnya ditunggu hingga 

media menjadi padat 

2. Kemudian media dilubangi dengan cork borer 

3. Konsentrasi ekstrak daun kersen dimasukkan ke 

dalam cawan yang medianya telah dilubangi 

4. Cawan petri kemudian dibungkus dengan plastik 

wrap sampai rapat lalu diinkubasidengan  suhu 37
0 

C 

selama 24 jam. 

5. Pengamatan dilakukan dengan melihat zona bening 

dihitung diametermenggunakan jangka sorong. 

6. Zona hambat yang terbentuk diukur dari zona bening 

vertikal dan horizontal kemudian dirata-rata setelah 

itu dikurangi 5 mm (diameter lubang cork borer). 



Kategori penghambatan antimikroba dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri ditinjau dari diameter zona 

hambat dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kategori penghambatan 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.  Prosedur Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.6. Variabel Yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam pebelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ekstrak air daun kersen dengan   berbagai 

konsentrasi. 

b. Variabel Terikat 

Daun Kersen 

Ekstrak daun kersen 

30% 

Dikeringkan dan 

dibuat serbuk 

Diekstraksi 

dengan pelarut air 

Staphylococcus aureus 

Pengamatan 

zona bening 

Uji CMT Sampel Susu 

Sapi Perah 

Penderita Mastitis 

Isolasi Bakteri 

Dengan Media MSA Nutrient 

Agar (NA) 

Diinkubasi 24 jam 

dengan suhu 37
o
C 

40% 50% 60% Iodips 10% 



Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah diameter zona hambat berupa daerah bening, 

pada media NA yang ditanamkan bakteri 

Staphylococcus aureus. 

3.7. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dan 4 

ulangan, rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang diperoleh 

dianalisis ragam (ANOVA) apabila terjadi perbedaan yang 

nyata dilanjutkan dengan uji duncan pada tiap perlakuannya 

untuk mengetahui hipotesis 1 yaitu pengaruh penggunaan 

ekstrak air daun kersen terhadap daya hambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus. 

Model umum percobaan dalam rancangan acak lengkap adalah 

sebagai berikut : 

Yij = μ + τi + εij 

dengan :  i = perlakuan 

j = ulangan 

μi= mean perlakuan ke – i 

dimana :  Yij = pengamatan pada perlakuan ke-iulangan 

ke-j 

μ = rata-rata umum (mean populasi) 

τi = perlakuan aditif fari perlakuan ke– i (μ1 - 

μ) 

εij = galat percobaan / pengaruh acakdari 

perlakuan ke – i ulangan ke– j 

3.8. Batasan Istilah  

Mastitis   : Radang kelenjar mammae atau 

ambing disebabkan oleh 

mikroorganisme pada ternak 

perah. 



Antiseptik    : Bahan yang mampu membunuh 

bakteri pathogen. 

Iodips  : Larutan kimia yang digunakan 

untuk teat dipping di peternakan 

rakyat 

Metode Sumuran  : Metode yang digunakan untuk 

mengetahui zona hambat bakteri 

dengan cara melubangi media 

yang sudah dicampur dengan 

bakteri kemudian diamati zona 

bening yang terbentuk disekitar 

sumuran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Hasil Pengukuran Aktivitas Ekstrak Daun 

Kersen (Muntingia calabura L.) Terhadap Bakteri 

Staphylococcus aureus 

Hasil penelitian diperoleh daya hambat ekstrak daun 

kersen (Muntingia calabura L) dengan pelarut air 

menggunakan konsentrasi sebesar (30%, 40%, 50% dan 60%) 

serta Iodips 10% sebagai pembanding terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus. Adanya  zona  bening  disekitar  

sumuran menunjukan  aktifitas  anti  bakteri.  Dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 
Gambar 4: Zona Hambat, Lubang Sumuran dan Koloni 

Bakteri Staphylococcus aureus. 

 Pengukuran diameter zona hambat dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

 

 

 



Tabel 3. Hasil pengukuran diameter zona hambat bakteri 

Staphylococcus aureus.  

Perlakuan 

Diameter zona hambat 

(mm) 

Staphylococcus aureus 

Kategori 

antibakteri 

P0Iodips 

P1 (30%) 

13,10±0,79
d
 

7,88±0,48
a
 

Kuat 

Sedang 

P2 (40%) 9,06±0,63
ab

 
 

Sedang 

P3 (50%) 

P4 (60%) 

10,59±0,71
bc 

12,12±1,11
cd

 

Kuat 

Kuat 

Keterangan : huruf superskrip yang berbeda (a-d) pada kolom 

diatas menunjukkan berbeda sangat nyata.  

 

Zona bening disekitar lubang sumuran menunjukan 

adanya penghambat bakteri oleh senyawa aktif antibakteri 

yang dihasilkan oleh daun kersen. Diameter zona hambat 

disekitar lubang sumuran yang berisi ekstrak diukur dengan  

jangka  sorong dan hasilnya dikurangi dengan diameter lubang 

sumuran. Hasil pengukuran rata-rata diameter zona hambat 

pada perlakuan ekstrak air daun kersen 30% P1 adalah 7,88 

mm, ekstrak air daun kersen 40% P2 adalah 9,06 mm, ekstrak 

air daun kersen 50% P3 10,59 mm, ekstrak air daun kersen 

60% P4 adalah 12,12 mm dan Iodips dengan konsentrasi 10% 

P0 adalah 13,10 mm. Didukung oleh pernyataan dari 

Norhamdani, dkk (2014) bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak daun kersen cenderung menurunkan jumlah koloni 

bakteri Staphylococcus aureus. Berdasarkan pendapat Lathifah 

(2008) bahwa meningkatnya konsentrasi ekstrak berarti 

semakin besar kadar bahan aktif yang berfungsi sebagai 

antibakteri, sehingga kemampuan dalam menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus aureus juga semakin besar. 



Berdasarkan analisis sidik ragam (ANOVA) pada 

Lampiran 3. diperoleh hasil bahwa antar perlakuan berbeda 

sangat nyata (P<0,01) sehingga hasil analisis dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan. Diperoleh hasil bahwa 

ekstrak daun kersen dengan konsentrasi 30% (P1) dan 40% 

(P2) 50% (P3) belum mampu mengimbangi kekuatan daya 

hambat Iodips 10% (P0) sedangkan untuk ekstrak daun kersen 

dengan konsentrasi 60% (P4) tidak berbeda dengan iodips 

10% (P0), sehingga ekstrak daun kersen konsentrasi 60% tidak 

berbeda kemampuannya dalam menghambat Staphylococcus 

aureus penyebab mastitis subklinis pada sapi perah.  

Uji Duncan digunakan untuk melihat perlakuan mana 

yang memiliki efek yang sama atau berbeda dan efek yang 

terkecil sampai yang terbesar antara satu dengan lainnya 

(Simanjuntak, 2008). Konsentrasi apabila diameter zona 

bening ekstrak lebih besar dibandingkan diameter zona bening 

pembanding, maka ekstrak sangat efektif sebagai antibakteri. 

Apabila hasil yang terbentuk zona bening ekstrak lebih kecil 

dibandingkan diameter zona bening kontrol, maka ekstrak 

masih kurang efektif sebagai antibakteri, sehingga 

dimungkinkan dengan konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi 

ekstrak akan seefektif dengan pembanding (A’yunin, 2009). 

Darmayasa (2008) yang menyatakan pada umumnya 

diameter zona hambat cenderung semakin meningkat 

sebanding dengan meningkatnya konsentrasi dari perlakuan 

yang digunakan, hal ini disebabkan karena semakin tinggi 

konsentrasi yang digunakan maka semakin banyak zat 

antibakteri yang terkandung didalamnya. Besarnya diameter 

zona hambat juga tergantung pada daya resap zat antibakteri 

ke dalam media agar dan kepekaan bakteri terhadap zat 

antibakteri yang digunakan. 



Ekstrak daun kersen dengan konsentrasi 60% setara 

dengan Iodips 10%. Berdasarkan hasil pengukuran diameter 

dapat dikatakan bahwa aktifitas  antimikroba terhadap 

Staphylococcus aureus kuat. Mekanisme daya kerja 

antimikroba terhadap sel adalah dapat merusak dinding sel, 

menganggu permeatabilitas sel, merusak molekul  protein  dan  

asam  nukleat, menghambat aktifitas enzim, menghambat  

sintesa asam nukleat. Hal ini sependapat dengan Latifah 

(2008) bahwa antimikroba diartikan sebagai bahan yang dapat 

mengganggu pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Cara 

kerja antimikroba antara lain dengan merusak dinding sel, 

merubah permeabelitas sel, menghambat  kerja enzim, 

merubah molekul protein dan asam nukleat, serta menghambat 

sintesis asam nukleat dan protein. Sedangkan mekanisme daya 

kerja antiseptik  terhadap mikroorganisme berbeda-beda 

misalnya dengan cara mendehidrasi atau mengeringkan 

bakteri, mengoksidasi sel bakteri, mengkoogulasi cairan 

disekitar  bakteri  atau meracuni  bakteri. Iodips  adalah 

termasuk golongan antiseptik karena mempunyai kandungan 

iodine aktif. Komposisi Iodips adalah iodophores, emollient, 

white mineral oil, orthophosphoric acid, dacid lactid dan 

detergen. Romadlona, Sarwiyono  dan Surjowardojo (2014) 

menambahkan bahwa kandungan yang terdapat dalam Iodips 

adalah iodip aktif, phosphor aktif, sorbitoscrub dan asam 

laktat. 

Zat antibakteri yang terkandung pada daun kersen 

terbukti membentuk zona hambat bakteri karena kandungan 

zat-zat aktif yang terkandung pada daun kersen seperti 

flavanoid, saponin, tannin, triterpenoid senyawa kimia 

berfungsi sebagai antibakteri, hasil uji fitokimia daun kersen. 

Menurut Kuntorini dkk (2013) daun kersen mengandung 



senyawa flavanoid, saponin, tannin, triterpenoid yang dapat 

digunakan sebagai zat antibakteri. 

Kenaikan diameter zona hambat bakteri dapat dilihat 

pada gambar 5 bahwa ekstrak daun kersen dengan pelarut air 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus mulai dari konsentrasi 30% sampai dengan konsentrasi 

60% yang ditandai dengan terbentuknya zona hambat. 

Besarnya nilai hambatan yang dihasilkan berbanding lurus 

dengan konsentrasi ekstrak yang digunakan, dengan semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan maka semakin 

tinggi pula zona hambat yang terbentuk. Perbedaan diameter 

zona hambat pada masing-masing konsentrasi disebabkan 

karena  perbedaan besarnya zat aktif yang terkandung pada 

konsentrasi tersebut. Semakin besar suatu konsentrasi semakin 

besar pula komponen zat aktif yang terkandung didalamnya 

sehingga zona hambat yang terbentuk juga berbeda juga tiap 

konsentrasi (Brooks, Janet dan Stepen, 2005). 

Aktifitas antibakteri yang dimiliki daun kersen berasal 

dari unsur-unsur yang terkandung di dalam daun kersen antara 

lain flavonoid, tanin, triterpenoid dan saponin (Noorhamdani, 

2013), Sedangkan menurut Prawira, dkk (2013) adanya 

senyawa flavonoid dan tanin memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus 

aureus sehingga mampu menurunkan kejadian mastitis karena 

kedua  senyawa  tersebut terbukti memiliki kandungan zat 

antibakteri. 

Bakteri staphylococcus aureus merupakan bakteri 

gram positif yang tahan terhadap senyawa bakteri. Dewi 

(2010) menyatakan bahwa bakteri gram positif memiliki 

dinding sel dengan lebih banyak peptidoglikan, sedikit lipid 

dan dinding sel mengandung polisakarida (asam teikoat). 

Terjadinya kerusakan pada membran sel mengakibatkan 



terhambatnya aktivitas dan biosintesis enzim-enzim spesifik 

yang diperlukan dalam reaksi metabolisme. Ahmad, Razavi 

dan Ayremlou (2009) menambahkan bahwa lapisan tebaal 

peptidoglikan dengan susunan polimer karbohidrat yang 

menyusun dinding sel bakteri staphylococcus aureus 

menyebabkan terhambatnya senyawa aktif dari ekstrak asam 

sitrat daun kersen untuk merusak dinding bakteri. 

Dinding sel merupakan target utama yang diserang 

oleh zat antibakteri yang terkandung didalam ektrak daun 

kersen sehingga memudahkan senyawa tannin, saponin, 

flavonoid dan triterpenoid untuk masuk kedalam membran sel. 

Pada dinding sel yang tidak selektif permeabel, penetrasi 

senyawa-senyawa tersebut mudah menembus dinding sel yang 

akan menimbulkan terganggunya integritas dinding sel bakteri. 

Kemampuan flavonoid sebagai antibakteri mampu menempel 

pada dinding sel bakteri dan mengganggu membran bakteri 

sehingga bakteri menjadi lisis dan mati. Mekanisme 

penghambatan mikroorganisme oleh senyawa antibakteri dapat 

disebabkan beberapa faktor, antara lain gangguan pada 

senyawa penyusun dinding sel, peningkata permeabilitas 

membran sel yang dapat menyebabkan kehilangan komponen 

penyusun sel, menginaktivasi enzim dan destruksi atau 

kerusakan fungsi material genetik (Melki, Wike, dan Kurniati, 

2012). 

 Flavonoid memberikan aktifitas antibakteri dengan 

jalan menghambat metabolisme energi, mekanisme 

penghambatan metabolisme energi yang dilakukan oleh 

flavonoid yaitu seperti antibiotik yang menghambat respirasi 

oksigen dan dapat menyebabkan kematian bakteri 

(Noorhamdani, dkk 2014). Flavonoid merupakan senyawa 

yang bersifat desinfektan yang bekerja mendenaturasi protein 

yang dapat menyebabkan aktifitas metabolisme sel berhenti 



(Kurniawan, dkk 2013). Flavonoid merupakan senyawa yang 

bersifat polar, hal ini menyebabkan senyawa lebih mudah 

menembus dinding sel bakteri Staphylococcus  aureus karena 

struktur dinding sel bakteri ini berlapis tunggal dan tersusun 

atas protein dan gula serta lemak dengan kadar rendah, 

sehingga ekstrak mudah untuk masuk (Lathifah, 2008). 

Triterpenoid dapat menghambat pertumbuhan dan 

mematikan bakteri dengan mengganggu proses terbentuknya 

membran atau dinding sel, bisa juga membran sel terbentuk 

namun tidak sempurna (Latifah, 2008).  

Saponin dapat  menekan pertumbuhan dari bakteri 

karena senyawa tersebut dapat menurunkan tegangan 

permukaan dinding sel dan apabila berinteraksi dinding sel 

tersebut bisa lisis atau pecah, sehingga saponin akan 

mengganggu tegangan permukaan dinding sel dan zat 

antibakteri akan masuk  dengan mudah ke dalam sel dan akan 

menganggu metabolisme sel hingga akhirnya bakteri mati 

(Prawira, dkk 2013). 

 Tanin dapat menghambat aktifitas enzim protease, 

menghambat enzim pada  transport selubung sel  bakteri, 

destruksi atau inaktifasi fungsi materi genetik, selain itu tanin 

juga mampu mengerutkan dinding sel bakteri sehingga dapat 

mengganggu permeabilitas sel. Terganggunya permeabilitas 

sel dapat menyebabkan sel tersebut tidak dapat melakukan 

aktifitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat (Maliana, 

Khotimah dan Diba, 2013). 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa ekstrak daun kersen dengan konsentrasi 30%, 

40% dan 50% dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus penyebab  mastitis  subklinis  

pada  sapi  perah namun kemampuannya masih di bawah 

dengan iodip 10%. Sedangkan ekstrak daun kersen 

dengan konsentrasi 60% sudah mampu mengimbangi 

daya hambat iodip10% untuk menekan pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus penyebab mastitis pada 

sapi perah.  

5.2. Saran 

 Berdasarkan  hasil  penelitan  yang  dilakukan  

dapat  disarankan  bahwa  untuk pengaplikasian esktrak 

daun kersen dengan pelarut air dapat dilakukan dengan 

konsentrasi 60% untuk teat dipping pada kondisi lapang.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Gambar  hasil  penelitian zona hambat ekstrak 

daun kersen 

 

         
         P1 30%                P2 40% 

 

         
          P3 50%    P4 60% 

 

          
                 P0 Iodip 10% 

 

 



Lampiran 2: Cara menghitung diameter zona hambat 

 

Keterangan : 

ab= diameter zona hambat maksimum 

cd= diameter zona hambat minimum 

e  = diameter lubang sumuran (6 mm)  

Perhitungan : 

Diameter zona hambat= 
𝐴𝐵+𝐶𝐷

2
− 5 

 

 

 



Lampiran 3: Data hasil penelitian daya hambat ekstrak daun 

kersen terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus 

Tabel 5: Rata- rata daya hambat pada bakteri Staphylococcus 

aureus 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 4 

P0 Iodips 

P1 (30%) 

P2 (40%) 

P3 (50%) 

P6 (60%) 

13,01 

8,35 

8,37 

10,70 

11,67 

12,15 

7,40 

9,40 

10,52 

13,42 

14,09 

8,25 

9,77 

11,45 

10,85 

13,17 

7,55 

8,70 

9,72 

12,57 

52,42 

31,55 

36,24 

42,39 

48,51 

13,10±0,79d 

7,88±0,48a 

9,06±0,63ab 

10,59±0,71bc 

12,12±1,11cd 

 

FK  = 
rt x 

2

1 1














 

t

i

r

j

Yij

 

 = 
(211,11)

2

(5 x 4)
 

 = 2228,37 

JK Total = 
 


t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

 = (13,01
2
 + 12,15

2 
+ 14,09

2
 + .....+ 12,57

2
) - 

                2228,37   

 = 2310,73 - 2228,37 

 = 82,36 



JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j















 
 

t

i

Yij

 

  =  (
52,422 + 31,55

2 
+ 36,24 

2 
+ 42,39

2 
+ 48,51

2 
 

4
 ) - | 

                                FK              

  = 2301,67 – 2228,37 

  = 73,30 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 82,36 – 73,30 

  = 9,06 

KT Perlakuan = 
Perlakuan db

PerlakuanJK 
 

 

  =  
73,30

4
 

  =  18,32 

KT Galat = 
Galat db

GalatJK 
 

=  
9,06

15
 

  = 0,60 

 

 



ANOVA diameter zona bening 

SK Db JK KT F 

hitung 

F tabel 

    0,05 0,01 

Perlakuan 

Galat 

4 

15 

73,30 

9,06 

18,32 

0,60 

30,53** 3,24 5,29 

Total 19 82,36     

Kesimpulan: Tanda (**) = F hitung > F tabel 1%, 

menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan 

ekstrak air daun kersen memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

SE =  
KT Galat

r
 

 =   
0,60

4
 

 =  0,39 

JND 1% 4,02 4,22 4,33 

JNT 1% 1,56 1,64 1,68 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 30% 

P2 40% 

P3 50% 

P4 60% 

P0 Iodips 10% 

7,88 

9,06 

10,59 

12,12 

13,10 

a 

ab 

bc 

cd 

d 

 

 

 


