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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Negara maju adalah negara yang mampu memenuhi 

kebutuhan protein untuk masyarakatnya. Salah satu bahan 

sumber protein adalah susu. Susu didapat dari hasil sekresi 

kelenjar susu yang terdapat pada mamalia. Susu merupakan 

salah satu bahan makanan yang berkualitas baik karena 

memiliki komponen-komponen yang penting untuk 

pertumbuhan. Susu memiliki nilai gizi yang tinggi, di dalam 

susu memiliki kandungan seperti, lemak, protein, laktosa, 

vitamin dan mineral. 

 Kendala yang sering dihadapi para peternak dalam 

budidaya sapi perah adalah serangan radang. Mastitis 

merupakan radang ambing yang sering menyerang sapi perah. 

Beberapa penelitian menunjukan bahwa 80% sapi perah 

laktasi yang ada di Indonesia menderita mastitis (Sudono, 

Rosdiana dan Setiawan, 2003). Mastitis adalah peradangan 

ambing pada bagian dalam sehingga terjadi gangguan pada sel 

alveoli. Peradangan ini bersifat kompleks dengan beberapa 

variasi penyebab seperti, derajat keparahan, lama radang dan 

akibat radang yang beragam. Mastitis dibagi menjadi 2 macam 

yaitu mastitis klinis dan mastitis subklinis. Mastitis subklinis 

adalah mastitis yang tidak menampakkan perubahan fisik pada 

ambing dan susu yang dihasilkan, tetapi menyebabkan 

penurunan produksi susu, ditemukannya mikroorganisme 

patogen dan terjadi perubahan komposisi susu. Beberapa 

kerugian akibat mastitis antara lain penurunan produksi susu 

sekitar 10 sampai 25%, kematian anak karena tidak 

mendapatkan kolostrum, peningkatan biaya pencegahan yang 
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cukup mahal, meningkatnya jumlah hewan yang harus 

dikeluarkan dan susu ditolak di pasaran karena jumlah sel 

somatik (JSS) yang tinggi (Leitner, Silanikove dan Merin, 

2008). 

    Mastitis pada umumnya diebabkan oleh adanya 

pertumbuhan bakteri. Bakteri yang menyebabkan mastitis 

antara lain Staphylococcus aureus dan Esherichia coli. 

Permukaan dinding sel bakteri Staphylococcus aureus bersifat 

hidrofobisitas yang tinggi, sehingga dapat memudahkan 

penempelan antara Staphylococcus aureus dengan sel epitel 

pada kelenjar mamae. Penyebaran mastitis dapat dicegah 

dengan cara teat dipping. Teat dipping merupakan salah satu 

metode pencelupan puting kedalam larutan desinfektan. Teat 

dipping dilakukan sebagai metode akhir dalam proses 

pemerahan untuk mencegah bakteri yang mengkontaminasi 

ambing.  

 Indonesia dikenal dengan bermacam-macam hasil 

tanaman obat tradisional. Pencegahan dengan obat-obat 

tradisional dapat digolongkan menjadi teknologi tepat guna 

karena bahan yang dipakai mudah didapati di sekitar rumah, 

selain itu harganya yang murah, serta mudah dalam 

pengolahan dan pemakaian. Penemuan dan penggalian untuk 

obat antibakteri juga banyak dilakukan. Salah satu obat 

tradisional yang dapat dikembangkan sebagai antibakteri 

adalah beluntas (Pluchea indica L). Tanaman tradisional yang 

tumbuh di sekitar pemukiman dapat digunakan sebagai 

alternatif  senyawa antibakteri, pada umumnya tanaman 

tersebut memiliki senyawa aktif yang berperan sebagai 

senyawa antibakteri. Tanaman beluntas (Pluchea indica L) 

digunakan sebagai tanaman pagar, secara tradisional daun 

beluntas digunakan sebagai obat untuk menghilangkan bau 
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badan, obat diare dan obat batuk. Daun beluntas yang direbus 

sangat baik untuk mengobati sakit kulit. Selain berfungsi 

sebagai obat tradisional, bluntas biasa dipetik dan dikonsumsi 

oleh masyarakat sebagai lalapan (Winarno dan Sundari,  

1998). 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah antibakteri yang terkandung dalam ekstrak 

daun beluntas (Pluchea indica L.) dengan pelarut 

metanol memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia coli  

penyebab mastitis pada sapi perah ? 

2. Berapa konsentrasi optimal yang mempengaruhi 

efektifitas antibakteri ekstrak daun beluntas (Pluchea 

indica L.) dengan pelarut metanol dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Esherichia coli  penyebab mastitis pada sapi perah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 

1. Mengetahui daya hambat ekstrak daun beluntas 

(Pluchea indica L.) dengan pelarut metanol terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia coli  

penyebab mastitis pada sapi perah. 

2. Mengetahui konsentrasi optimal yang mempengaruhi 

efektifitas antibakteri ekstrak daun beluntas (Pluchea 

indica L.) dengan pelarut metanol dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Esherichia coli  penyebab mastitis pada sapi perah. 

 



4 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada peternak sapi perah tentang digunakannya 

bahan alami daun beluntas yang dapat digunakan sebagai salah 

satu alternatif dalam mencegah terjadinya mastitis pada sapi 

perah. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Mastitis merupakan salah satu radang ambing yang 

sering menyerang ternak perah. Mastitis menyerang bagian 

ambing, yang biasa disebut juga dengan radang ambing. 

Mastitis dikelompokan menjadi dua yaitu mastitis subklinis 

dan klinis. Kejadian mastitis yang paling tinggi ditunjukkan 

pada mastitis subklinis karena penyakit ini tidak 

menampakkan gejala klinis seperti pembengkakan pada 

ambing sehingga lebih sulit dilakukan diagnosa oleh peternak 

(Hurley, 2000). 

Mastitis yang menyerang pada sapi perah umumnya 

berdampak pada masalah ekonomi dan produktivitas ternak. 

Effendi dan Mustofa (2008) menjelaskan bahwa mastitis tidak 

dapat disembuhkan tetapi dapat diturunkan angka kejadiannya 

melalui manajemen yang baik dan tepat pada peternakan sapi 

perah tersebut. Penanganan dengan metode teat dipping juga 

dapat dilakukan peternak yaitu dengan mencelupkan puting 

kedalam larutan antibakteri. Pencegahan dengan teat dipping 

menggunakan bahan bakterisida seperti iodips. Pencegahan 

mastitis juga dapat dilakukan menggunakan antiseptik lain 

yang berasal dari tanaman obat,  misalnya  tanaman beluntas 

(Pluchea indica L.). 

 Sejauh ini tanaman obat tradisional telah lama 

digunakan pada manusia, tetapi pemanfaatan tanaman obat 

tradisional pada hewan belum seluas dan sepopuler 
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penggunaannya pada manusia. Lisholihah, Sarwiyono dan 

Surjowardojo (2014) menjelaskan bahwa teat dipping dengan 

menggunakan sari daun beluntas dapat mengurangi tingkat 

kejadian mastitis dan menurunkan aktivitas bakteri dalam 

susu. Tanaman beluntas (Pluchea indica L.) digunakan sebagai 

salah satu bahan alternatif dalam pembuatan larutan 

antibakteri. Menurut Susanti (2007) bahwa beluntas memiliki 

kandungan kimia antara lain flavonoid, tanin, dan minyak 

atsiri. Daun beluntas dapat di ekstrak dengan larutan aquades, 

etanol, eter dan metanol. Tanaman beluntas yang digunakan 

diekstak dengan pelarut metanol dengan konsentrasi P1(30%), 

P2(40%), P3(50%) serta P0(iodips) dan kemudian dilakukan uji 

daya hambat berupa daerh zona bening, serta membandingkan 

besarnya diameter yang terbentuk terhadap masing-masing 

konsentrasi yang telah ditentukan.  

Berdasarkan uraian di atas, daun beluntas (Pluchea 

indica L.) diharapkan dapat digunakan sebagai antibakteri 

penghambat tumbuhnya bakteri Staphylococcus aureus dan 

Esherichia coli  terjadinya mastitis pada sapi perah.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Bakteri  Penyebab Mastitis 

Bakteri  Staphylococcus aureus dan  

Esherichia coli  Ekstrak Daun 

Beluntas 

Bahan aktif 

Antibakteri Alami 

(alkaloid, flavonoid, 

polifenol, tanin, 

minyak atsiri). 

(Susanti, 2007) 

 

Menggangu pembentukan dinding sel, bereaksi 

dengan membran sel, mengaktifkan enzim dan 

fungsi material genetik 

Pertumbuhan Bakteri Terhambat 

Kejadian Mastitis dapat diminimalisir, dan 

produksi susu rata-rata meningkat. 

Variabel 

 Ekstrak daun beluntas dengan pelarut 

metanol konsentrasi P1(30%), 

P2(40%), P3(50%) serta P0(iodips). 

 Uji daya hambat berupa daerah zona 

bening, serta membandingkan 

besarnya diameter yang terbentuk 

terhadap masing-masing konsentrasi  

Ekstrak Daun 

Beluntas 

Bahan aktif 

Antibakteri 

Alami 

(flavonoid,  

tanin, minyak 

atsiri). 

(Susanti, 2007) 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis 1 : Diduga penambahan ekstrak daun beluntas 

(Pluchea indica L.) yang diekstraksi dengan  pelarut metanol 

dapat menurunkan pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus penyebab terjadinya mastitis pada sapi perah. 

Hipotesis 2 : Diduga penambahan ekstrak daun beluntas 

(Pluchea indica L.) yang diekstraksi dengan  pelarut metanol 

dapat menurunkan pertumbuhan bakteri Esherichia coli  

penyebab terjadinya mastitis pada sapi perah.  

Hipotesis 3 : Diduga penambahan ekstrak daun beluntas 

(Pluchea indica L.) yang diekstraksi dengan  pelarut metanol 

dapat mempengaruhi efektifitas antibakteri sehingga 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

Hipotesis 4 : Diduga penambahan ekstrak daun beluntas 

(Pluchea indica L.) yang diekstraksi dengan  pelarut metanol 

dapat mempengaruhi efektifitas antibakteri sehingga 

menghambat pertumbuhan bakteri Esherichia coli .  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu 

 Rusmiyati, Dirayah dan Gemini (2012) melakukan 

penelitian mengenai bioaktivitas ekstrak metanol daun muda 

sirsak sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan 

Propionibacterium acnes. Metanol digunakan sebagai pelarut 

dalam proses ekstraksi karena metanol merupakan pelarut 

yang bersifat semi-polar yang mampu menarik senyawa non-

polar maupun senyawa polar yang terkandung dalam daun 

muda sirsak. Efektivitas ekstrak metanol daun muda sirsak 

lebih tinggi terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dibandingkan Propionibacterium acnes, diameter zona hambat 

terbesar terhadap Staphylococcus aureus adalah sebesar 

21mm, sedangkan zona hambat terhadap Propionibacterium 

acnes hanya 9mm. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

ekstrak metanol daun muda sirsak mengandung senyawa yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri  Staphylococcus 

aureus. 

 Hermawan, Hana dan Wiwiek (2006) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh ekstrak daun sirih terhadap 

pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan infeksi supuratif 

pada hewan maupun manusiA dan sering menimbulkan 

mastitis pada sapi dan kambing. Hasil uji antibakteri terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus tampak bahwa P1, P2 maupun 

P3 menghasilkan diameter daya hambat masing-masing 

sebesar 27,14mm, 28,28mm dan 29,28mm. Sedangkan 

diameter daya hambat P4 adalah 20,2 mm namun pada 

perlakuan P0 tidak menunjukkan respon penghambatan. Hal 
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ini membuktikan bahwa konsentrasi ekstrak daun sirih 2,5%, 

5% dan 10 % dapat digunakan sebagai bahan antibakteri 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sedangkan hasil uji 

antibakteri ekstrak daun sirih (Piper betle L.) terhadap bakteri 

Escherichia coli tampak bahwa perlakuan P4 (antibiotika 

Sulfonamide) menghasilkan diameter daya hambat sebesar 

26,21 mm, sedangkan pada perlakuan P1, P2 maupun P3 

menghasilkan diameter daya hambat masing-masing sebesar 

10,00; 9,420 mm dan 10,57 mm namun pada perlakuan P0 

tidak menunjukkan respon penghambatan. Kemampuan 

menghambat dari ekstrak daun sirih terhadap Escherichia coli 

tampaknya lebih lemah dibandingkan dengan antibiotika 

Sulfonamide. 

 Lisholihah dkk., (2014) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh teat dipping sari daun beluntas terhadap 

kulitas susu berdasarkan calnifornia mastitis test dan uji 

reduktase. Hasil penelitannya menunjukan hasil P0(23,8%) 

memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam aktivitas 

menghambat pertumbuhan bakteri dibandingkan dengan 

konsentrasi P1(20%) dengan hasil 21,8% dan P2(35%) hasilnya 

23,7%. 

Susanti (2007) melakukan penelitian mengenai daya 

antibakteri sari etanol daun beluntas terhadap Escherichia coli 

secara invitro. Hasil penelitiannya menjelaskan Sari daun 

beluntas dapat menurunkan pertumbuhan bakteri, hal tersebut 

terjadi karena didalam daun beluntas mengandung senyawa 

flavonoid, minyak atsiri, dan tanin. 
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2.2 Landasan teori 

2.2.1 Klasifikasi dan Morfologi Daun Beluntas 

Kedudukan taksonomi tumbuhan beluntas dalam tata 

nama atau sistematika (taksonomi) tumbuhan adalah sebagai 

berikut :  

Kingdom  : Plantae  

Super Divisi   : Spermatophyta  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Asteridae  

Ordo    : Asterales 

 Famili   : Asteraceae  

Genus   : Pluchea  

Spesies   : Pluchea indica (L.) Less. 

 Daun beluntas bertangkai pendek, letak berseling, 

helaian daun telur sungsang, ujung bulat melancip, dan bagian 

tepi bergerigi. Panjang daun beluntas antara 2,5 sampai 9 cm  

dan lebarnya antara 1,5 sampai 5 cm. Beluntas memiliki warna 

hijau terang dan jika diremas  memiliki aroma yang khas. 

Bunga dari tanaman beluntas berbentuk bonggol, bergagang, 

warnanya putih kekuning-kuningan sampai ungu. 

 Beluntas merupakan tanaman tradisional yang biasa 

tumbuh di sekitar perkarangan rumah atau sengaja ditanam 

sebagai tanaman pagar. Beluntas umumnya tumbuh di daerah 

kering pada tanah yang keras dan berbatu. Tumbuhan ini 

memerklukan cukup cahaya matahari, dan banyak ditemukan 

di daerah pantai dekat laut sampai ketinggian 1 meter diatas 

permukaan laut (Dalimartha, 1999). 
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2.2.2 Kandungan Daun Beluntas 

 Tanaman beluntas merupakan salah satu tanaman 

berkhasiat yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai 

bahan pembuatan obat atau jamu. Daun beluntas dimanfaatkan 

karena mengandung beberapa bahan aktif antara lain 

flavonoid, tanin, minyak atsiri dan saponin (Susanti, 2007).  

 

2.2.2.1  Flavonoid  

 Flavonoid merupakan senyawa yang terkandung 

dalam daun beluntas yang memiliki peranan dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Esherichia coli  sehingga dipilih sebagai antiseptik alami 

untuk menurunkan dan mencegah terjadinya mastitis. 

Flavonoid memberikan aktifitas antibakteri dengan cara 

menghambat metabolisme energi, sifat penghambat tersebut 

seperti halnya antiseptik yang dapat menghambat respirasi 

oksigen yang akan menyebabkan kematian bakteri itu sendiri. 

bakteri yang terkena flavonoid akan kehilangan permeabilitas 

dinding sel, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi 

antara flavonoid dengan DNA bakteri (Dini, Surjowardjojo 

dan Setyowati, 2013). Dwidjoseputro (1994) dalam Iftitah 

dkk., (2014) menjelaskan bahwa kerja flavonoid sebagai 

antibakteri yaitu membentuk senyawa kompleks terhadap 

protein extraseluler yang mengganggu integritas dalam 

membran sel bakteri. 

  

2.2.2.2 Tanin 

 Kandungan senyawa tanin mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan cara kerja mengkoagulasi 

protoplasma dari bakteri. Tanin mempuyai peranan sebagai 

antibakteri dikarenakan dapat mengikat protein sehingga 
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pembentukan dinding sel akan terhambat (Juliantina, Citra, 

Nirwani, Nurmasitoh dan Bowo, 2009). Tanin merupakan 

golongan senyawa aktif tumbuhan bersifat fenol yang 

mempunyai rasa sepat dan mempunyai kemampuan 

menyamak kulit sehingga lebih dikenal sebagai zat samak 

(Simanjuntak, 2008).  

  

2.2.2.3 Minyak Atsiri 

 Kandungan yang ada dalam minyak atsiri yaitu 

senyawa fenol. Fenol mempunyai sifat antibakteri. Fenol 

bekerja dengan mendenaturasi protein dan merusak membran 

sitoplasma sel bakteri, hal tersebut mengakibatkan 

permeabilitas selektif, fungsi pengangkutan aktif dan 

pengendalian susunan protein sel bakteri terganggu. Gangguan 

intregritas sitoplasma tersebut berakibat pada lolosnya 

makromolekul serta sel bakteri akan kehilangan bentuknya 

sehingga lisis (Razak, Djamal dan Revilla, 2013).  

 

2.2.2.4 Saponin 

 Saponin merupakan salah satu senyawa yang 

terkandung pada daun beluntas yang juga mempunyai sifat 

antibakteri. Saponin merupakan senyawa yang memiliki rasa 

pahit, dan bersifat racun bagi hewan berdarah dingin. Oleh 

sebab itu, saponin relatif berbahaya bagi organisme binatang 

bila diberikan secara parental. Senyawa dalam saponin juga 

dapat mengganggu tegangan permukaan dinding sel, apabila 

tegangan permukaan tersebut terganggu zat antimikroba akan 

masuk dengan mudah kedalam sel dan akan menyebabkan 

terganggunya metabolisme sehingga akan terjadi kematian 

bakteri (Kasogi, Sarwiyono dan Surjowardojo, 2013) 
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2.3 Mastitis 

 Mastitis merupakan salah satu infeksi ambing yang 

paling sering dijumpai dalam budidaya ternak perah terutama 

pada sapi perah. Kejadian mastitis berhubungan dengan faktor 

risiko seperti manajemen pemerahan yang kurang higienis, 

pemerahan yang tidak tuntas serta sanitasi kandang yang 

kurang baik. Poeloengan, Komala, Susan, Andriani dan Sofina 

(2006) menjelaskan bahwa mastitis dibagi menjadi 2 macam 

yaitu mastitis subklinis dan mastitis klinis. Mastitis subklinis 

memiliki ciri-ciri pada ambingnya tidak mengalami 

pembengkakan, tidak panas dan tidak sakit, sedangkan pada 

mastitis klinis mengalami gejala abnormal pada ambing dan 

susu yang dihasilkan. Susu yang dihasilkan akan menggumpal 

atau cair namun terdapat darah atau nanah. Mastitis klinis 

dapat dibedakan menjadi mastitis akut, sub akut, hiperakut dan 

kronis. Mastitis akut ditandai dengan adanya pembengkakan 

pada ambing, terasa panas bila diraba, keras dan terasa sakit. 

Sapi yang mengalami mastitis akut juga akan mengalami 

gejala demam, sapi kelihatan lemah dan nafsu makan 

menurun. Mastitis kronis ditandai dengan adanya 

pembengkakan pada ambing, puting terasa keras namun tidak 

terasa sakit dan tidak panas. 

 Hasil kejadian mastitis lapang menyebutkan bahwa 

sebesar 97 sampai 99% merupakan mastitis subklinis dan 2 

sampai 3 % mastitis klinis yang terdeteksi (Wahyuni, 2010). 

Sapi yang berada dalam puncak produksi, maka akan sangat 

rentan terjangkit mastitis. Hal tersebut terjadi karena lubang 

puting mengalami pembesaran karena susu yang dikeluarkan 

semakin banyak dibanding sebelumnya (Fajrin, Sarwiyono dan 

Surjowardojo, 2013).  Kejadian mastitis dapat dicegah dengan 

pencelupan puting, banyak jenis desinfektan yang dapat 
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digunakan untuk pencelupan puting salah satunya dengan 

iodip (Suwito dan Indarjulianto, 2013). 

 

2.4 Bakteri Staphylococcus aureus 

 Infeksi Staphylococcus aureus dipengaruhi oleh tipe 

permukaan dinding sel bakteri. Bakteri Staphylococcus aureus 

memiliki permukaan yang bersifat hidrofobisitas yang tinggi, 

sehingga memudahkan reaksi penempelan antara 

Staphylococcus aureus dengan sel epitel kelenjar mamae 

(Suwito dan Indarjulianto, 2013). 

 

 

Gambar 2. Staphylococcus aureus (sumber : Carr, 3013) 

Jalannya infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus 

aureus pada kasus mastitis subklinis dimulai melalui mukosa 

kelenjar ambing. Patogenesis infeksi ini belum diketahui 

secara pasti, namun diduga infeksi ini terjadi karena 

keberhasilan bakteri menembus lapisan mukosa, lalu berlanjut 

oleh proses adhesi dan kolonisasi (Abrar, Wibawan, 

Priosoeryanto, Soedarwanto dan Pasaribu, 2013). Fajrin dkk., 

(2013) menambahkan setelah bakteri Staphylococcus aureus 

masuk kedalam kelenjar, maka bakteri tersebut akan 

membentuk koloni yang dalam waktu singkat akan menyebar 

ke lobuli dan alveoli. Bakteri yang masuk akan menghasilkan 
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toksin yang dapat menyebabkan radang pada ambing. Bakteri 

gram positif lebih rentan terhadap antibiotik penisilin dan 

kurang rentan terhadap disintegrasi oleh perlakuan mekanis 

atau bila diberi enzim-enzim tertentu (Pelczar and Chan, 

2008). 

 

2.5 Bakteri Esherichia coli  

Bakteri Esherichia coli  yang merupakan flora normal 

pada saluran pencernaan dapat berubah menjadi oportunis 

patogen bila hidup di luar usus, misalnya pada infeksi saluran 

kemih, infeksi luka, dan mastitis. Esherichia coli  termasuk 

dalam basil colifrom , dalam jumlah yang banyak akan 

mencemari lingkungan. Esherichia coli  thermotoleran adalah 

strain Esherichia coli  yang telah dapat hidup pada suhu 

biakan 44,5 
o
C dan merupakan indikator pencemaran air dan 

makanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Escherichia coli (sumber: Carr, 2013) 

Esherichia coli merupakan bakteri batang gram 

negatif, tidak berkapsul, umumnya mempunyai fimbria dan 

bersifat motile. Sel Esherichia coli  mempunyai ukuran 

panjang 2,0 sampai 6,0 µm dan lebar 1,1 sampai 1,5 µm, 

tersusun tunggal, berpasangan dengan flagella peritikus 

(Supardi dan Sukamto, 1999). Esherichia coli mengandung 
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peptidoglikan yang jumlahnya sedikit dan peptidoglikan ini 

mempunyai ikatan silang yang kurang ekstensif dibandingkan 

pada dinding gram positif (Pelczar and Chan, 2008). 

 

2.6 Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan suatu kegiatan penarikan 

kandungan kimia yang dapat larut sehingga dapat terpisah dari 

bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Anonimous, 

2000). Waktu ekstraksi yang lama akan memberikan 

kesempatan bersentuhan semakin besar, sehingga hasilnya 

akan bertambah sampai titik jenuh larutan. Dilakukan 

pengocokan antar sampel dengan pelarut agar kontak antara 

sampel dan pelarut semakin sering terjadi, sehingga dapat 

menyempurnakan proses ekstraksi (Koirewoa, Fatimawali dan 

Wiyono, 2009). 

Metode ekstraksi dibagi menjadi 2 yaitu cara dingin 

dan cara panas. Cara panas ada bermacam-macam antara lain 

refluks, sokletasi, digesti, infundasi dan dekok (Anonimous, 

2000). Cara dingin dilakukan dengan metode maserasi. 

Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan cara 

perendaman tanpa melibatkan panas, sedangkan sokletasi 

merupakan metode ekstraksi dengan pelarut yang mengalir 

dan menggunakan panas (Astuti, 2012). Metanol merupakan 

pelarut yang sering digunakan dalam proses isolasi senyawa 

organik bahan alam (Susanti, Ardiana, Gumelar dan Bening, 

2012). Metanol dipilih karena kandungan flavonoid yang ada 

dalam daun beluntas merupakan senyawa yang bersifat polar, 

sehingga harus dilarutkan dengan pelarut yang berjenis polar 

(Koirewoa dkk., 2009). Menurut Astarina, Astuti dan 

Warditiani (2013) menjelaskan bahwa metanol merupakan 

pelarut universal yang memiliki gugus polar (-OH) dan gugus 
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nonpolar  (-CH3) sehingga dapat menarik senyawa - senyawa 

yang bersifat polar dan nonpolar 

 

2.7 Metode Pengukuran Zona Hambat 

 Aktivitas antibakteri dapat diukur dengan metode 

difusi. Metode difusi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu 

metode silinder, lubang atau sumuran dan cakram kertas. 

Metode lubang atau sumuran dilakukan dengan cara membuat 

lubang pada agar yang telah diinokulasi dengan bakteri, 

jumlah lubang dan letaknya disesuaikan dengan tujuan 

penelitian, kemudian lubang tersebut diisi larutan yang telah 

ditentukan. Setelah dilakukan inkubasi dapat diamati 

pertumbuhan bakteri untuk melihat ada atau tidaknya 

hambatan disekitar lubang (Kusmiyati dan Agustini, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember 

2014 sampai 31 Desember 2014. Proses ekstraksi daun 

beluntas dilakukan di Laboraturium Teknik Kimia Politeknik 

Negeri Malang. Penanaman, pembiakan, dan pengujian daya 

hambat bakteri dilaksanakan di Laboraturium Bakteriologi 

Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian ini menggunakan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Esherichia coli  stok biakan 

bakteri dari Laboraturium Bakteriologi Hama Dan Penyakit 

Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Daun beluntas (Pluchea indica L.) diperoleh di daerah sekitar 

pemukiman warga Joyo Harjo Malang. Daun beluntas 

diekstraksi menggunakan larutan metanol. Larutan iodips yang 

digunakan sebagai kontrol (P0) diperoleh dari Koperasi Agro 

Niaga (KAN) Jabung Malang. 

 Peralatan yang digunakan untuk ekstrak daun beluntas 

adalah timbangan analitik, gelas ukur, labu erlenmeyer, gelas 

media, corong bushner, shaker inkubator, rotary evaporator, 

pengaduk dan kertas saring. Alat-alat yang digunakan untuk 

uji daya hambat bakteri antara lain tabung reaksi, cawan petri, 

erlenmeyer, lampu spirtus atau bunsen, gelas ukur, mikro 

pipet, jangka sorong, autoklaf, inkubator, stirer, cork borer, 

kertas label, pengaduk, alumunium foil, tissue, pinset, dan 

plastik wrap. 
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 Bahan yang digunakan adalah ekstrak daun beluntas, 

dan metanol 96% p.a . Bahan yang digunakan dalam uji daya 

hambat adalah larutan iodips 10%, bakteri Staphylococcus 

aureus, bakteri Esherichia coli , media nutrient agar (NA), 

alkohol 70% dan aquadest steril.  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan uji laboraturium dengan metode analisis Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola tersarang dengan 4 perlakuan dan 6 

ulangan. Proses ekstraksi daun beluntas menggunakan metode 

maserasi dengan pelarut metanol. Ekstrak daun beluntas 

masing-masing diuji daya hambat dengan konsentrasi P1                                    

(30%), P2 (40%), P3 (50%). Menghitung pengenceran dengan 

rumus menurut Zulfikar (2010) sebagai berikut : 

V1 x N1 = V2 x N2  

Keterangan:  

V1  = Volume awal  

N1  = Kosentrasi awal  

V2  = Volume akhir  

N2  = Kosentrasi akhir 

konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 

perlakuan, yaitu : 

 P0 10% (iodips) 

 P1  30% (ekstrak daun beluntas 3 ml + 7 ml metanol) 

 P2 40% (ekstrak daun beluntas 4 ml + 6 ml metanol) 

 P3 50% (ekstrak daun beluntas 5 ml + 5 ml metanol) 

Uji daya hambat antibakteri ekstrak daun beluntas  

(Pluchea indica L.) terhadap bakteri  Staphylococcus aureus 

dan Esherichia coli  menggunakan metode sumuran. Ahmad 
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dan Suryana (2009) menjelaskan dalam pembuatan larutan 

terdapat rumus konsentrasi ekstrak. 

Konsentrasi Ekstrak :   
 

   
   100%   

keterangan :  

e      : volume ekstrak yang diambil dari hasil ekstraksi  

                  (ml)/ volume of piper betle extract  

a              : volume aquades yang ditambahkan (ml)/ volume of  

                  destilated water  

e + a       : volume total antara ditambah aquadest, dengan total  

                 10 ml 

Penentuan zona hambat yaitu dengan dilakukan pengamatan 

dan mengukur zona terang pada bagian luar.  

 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Prosedur Pembuatan Simplisia Daun Beluntas 

Daun beluntas segar yang sudah dipetik sebanyak 1kg 

diangin-anginkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan 

dalam oven pada suhu 60 
o
C selama 24 jam. Daun beluntas 

yang sudah kering kemudian dihaluskan menggunakan grinder 

sehingga menjadi serbuk kemudian hasil tersebut digunakan 

sebagai sampel penelitian. Pembuatan ekstrak daun beluntas 

ini membutuhkan daun beluntas bagian pertengahan ranting. 

Koirewoa dkk (2009) menjelaskan bahwa  daun beluntas pada 

bagian pertengahan ranting dipilih karena memiliki kandungan 

flavonoid yang lebih tinggi dari pada daun yang berada 

dipucuk ranting. 
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Gambar 4. Daun beluntas yang dipilih 

 

3.4.2 Proses Ekstraksi Daun Beluntas 

Ekstraksi daun beluntas dilakukan dengan metode 

maserasi dengan menggunakan pelarut metanol 96% p.a. 

maserasi merupakan metode pemisahan senyawa dengan cara 

melakukan perendaman menggunakan pelarut  (Koirewoa 

dkk., 2009). 

Ekstraksi daun beluntas membutuhkan proses dan tahapan, 

berikut proses ekstraksi daun beluntas menurut  Koirewoa 

dkk., (2009). 

1. Daun beluntas yang sudah menjadi serbuk ditimbang dan 

diambil 100 g. 

2. Serbuk daun beluntas yang sudah ditimbang dimasukkan 

pada tabung erlenmeyer 1L.  

3. Proses maserasi dilakukan dengan menambahkan metanol 

sebagai pelarut dengan perbandingan 1:3 kemudian 

dihomogenkan dengan incubator shaker selama 4 jam dan 

didiamkan selama 24 jam. 

4. Larutan disaring dengan kertas saring dan vacum pump 

agar terpisah cairan dan ampas. 
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5. Cairan hasil penyaringan didestilasi pada rotary evaporator 

dengan tujuan memisahkan pelarut metanol dengan 

senyawa dalam daun beluntas dengan cara menguapkan 

pelarut metanol pada suhu didihnya sehingga yang tersisa 

ialah ekstrak daun beluntas. 

 

3.4.3 Pembuatan Media Nutrient Agar (NA) 

Pembuatan media nutrien agar (NA) yaitu dengan 

melarutkan 2,8 gr nutrien agar  dengan 100 ml aquades 

kedalam erlenmeyer dan ditutup alumunium foil, distirer 

hingga mendidih kemudian distreril dengan  autoklaf  pada 

suhu 121 
o
C selama 15 menit dan tekanan 2 atm. Setelah itu 

media dituangkan ke cawan petri masing–masing 10 ml dan 

dibiarkan dingin hingga memadat (Prawira, Sarwiyono, dan 

Surjowardojo, 2013). 

 

3.4.4 Pembiakan Bakteri 

Pembiakan pertumbuhan bakteri menurut Lisholihah  

(2014) dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia coli 

diinokulasikan ke media padat dengan menggunakan 

mikropipet sebanyak 100 μl. 

2. Media tersebut ditutup kembali dengan menggunakan 

wrapping. 

3. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang. 

 

3.4.5 Uji Daya Hambat 

 Pengujian aktivitas daya hambat ekstrak daun beluntas 

(Pluchea indica L.) menggunakan metode sumuran. Proses uji 

daya hambat antibakteri menurut Kasogi dkk.,  (2014) adalah 

sebagai berikut : 
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1. Media MSA (Mannitol Salt Agar) yang sudah keras,  

   ditambahkan suspensi bakteri sebanyak 100 μl setiap cawan  

   petri kemudian diratakan dengan gelas L.  

2. Dibuat lubang sumuran dengan melubangi media MSA   

    menggunakan cork borer sebanyak 1 lubang sumuran tiap  

    cawan. Diameter lubang sumuran sebesar 0,5 mm. 

3. Tiap sumuran disuspensikan larutan ekstrak daun beluntas, 

dan larutan iodip  sebanyak 50 μl sesuai dengan konsentrasi 

yang telah ditentukan sebagai perlakuan.  

4. Cawan petri ditutup kembali dan dilapisi dengan plastik   

    wrap dan didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam . 

5. Diamati zona bening yang terbentuk, kemudian diukur  

    menggunakan jangka sorong. 

 

3.4.6 Pengukuran Diameter Zona Hambat 

Adanya zona bening di sekitar daerah sumuran 

merupakan antibakteri. Simorangkir, dkk., (2013) menjelaskan 

tentang pengukuran diameter zona hambat adalah sebagai 

berikut : 

1. Diukur zona hambat maksimum. 

2. Diukur diameter zona hambat minimum. 

3. Masing-masing hasil pengukuran dikurangi diameter 

lubang sumuran sebesar 0,5 mm. 

4. Hasil pengurangan dengan diameter lubang sumuran lalu 

dirata-rata. 

Perhitungan diameter koloni pada cawan petri menurut Zahara 

dkk (2013) adalah sebagai berikut :          
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Keterangan :  

d1 = diameter vertikal koloni bakteri ditumbuhkan pada media  

d2 = diameter horizontal koloni bakteri ditumbuhkan pada   

        media 

X  =  lubang sumuran (0,5mm) 

Hasil penghitungan diameter digunakan untuk persentase daya 

hambat yang dihitung  dengan rumus berikut : 

 

  
     

 
       

 

Keterangan :  

D   = Daya Hambat (%)  

D1 = Diameter bakteri pada media tanpa ekstrak daun beluntas 

(mm)  

D2  = Diameter bakteri pada media dengan ekstrak daun 

beluntas (mm) 

 Nilai hambatan yang semakin besar, dihasilkan seiring 

dengan konsentrasi ekstrak yang juga semakin besar. Hal 

tersebut kemungkinan disebabkan oleh adanya kandungan 

senyawa antimikroba dalam daun beuntas (Kasogi dkk., 2013). 

 Katagori zona hambat dikatagorikan sesuai 

kemampuan menghambat bakteri, kemampuan menghambat 

bakteri dengan kategori lemah diameter zona hambat bekisar ≤ 

5 mm, kategori sedang diameter zona hambat sekitar 6-10 mm, 

kategori kuat diameter zona hambat 10-20 mm dan kategori 

sangat kuat diameter zona hambat ≥ 21mm (Susanto, Sudrajat 

dan Ruga, 2012). 
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3.5 Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas  

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ekstrak daun beluntas dengan pelarut metanol dengan berbagai 

konsentrasi yaitu P1 (30%), P2 (40%), P3 (50%) dan iodips 10% 

(P0). 

 

b. Variabel terikat  

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

diameter zona hambat berupa daerah bening pada permukaan 

medium antara ekstrak daun beluntas dengan daerah tumbuh 

bakteri uji Staphylococcus aureus dan Esherichia coli serta 

membandingkan besarnya diameter yang terbentuk terhadap 

konsentrasi yang ditentukan. 

3.6 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan 6 

ulangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) dengan Uji BNT apabila memiliki 

perbedaan nyata diantara perlakuan untuk membedakan 

pengaruh masing-masing konsentrasi perlakuan yang diuji. 

 

3.7 Batasan Istilah 

Mastitis subklinis  : Radang ambing yang tidak    

menunjukkan gejala klinis yang   

jelas sehingga peternak sulit  

melakukan  diagnosa. 

Ekstraksi : Ekstraksi merupakan suatu kegiatan 

penarikan kandungan kimia yang  

dapat larut sehingga dapat terpisah 

dari bahan yang tidak dapat larut 

dengan pelarut cair. 
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   Zat Antibakteri : Senyawa yang mampu 

menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. 

   Uji Daya Hambat :    Uji untuk mengetahui konsentrasi 

hambat minimum dan maksimum 

dalam  pertumbuhan bakteri . 

   Zona Bening   :      Daerah bening yang terdapat  

 disekitar suuran, akibat adanya reaksi    

              dari  daya hambat bakteri.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Ekstraksi Daun Beluntas 

 Penelitian yang dilakukan ini menggunakan daun 

beluntas sebagai sampel. Daun beluntas yang akan digunakan 

yaitu daun beluntas yang segar, kemudian diangin-anginkan 

terlebih dahulu selama 24 jam agar kandungan air yang ada 

pada daun beluntas berkurang setelah itu dioven dan 

dihaluskan hingga menjadi tepung atau serbuk. Sampel 100g 

dari daun beluntas yang sudah menjadi serbuk tersebut 

diekstraksi dengan pelarut metanol.Proses maserasi dilakukan 

dengan menambahkan metanol sebagai pelarut dengan 

perbandingan 1:3. Daun beluntas yang diambil yaitu dari 

pucuk hingga bagian tengah karena pada bagian tersebut 

terdapat beberapa senyawa. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Koirewoa dkk., (2009) bahwa  daun beluntas pada 

bagian pertengahan ranting dipilih karena memiliki kandungan 

flavonoid yang lebih tinggi dari pada daun yang berada 

dipucuk ranting. Susanti (2007) menambahkan bahwa Daun 

beluntas dimanfaatkan karena mengandung beberapa bahan 

aktif antara lain flavonoid, tanin, minyak atsiri dan saponin. 

Ekstraksi yng dilakukan menggunakan cara ekstraksi dingin 

dengan metode maserasi. Anonimous (2000) menyatakan 

bahwa Metode ekstraksi dibagi menjadi 2 yaitu cara dingin 

dan cara panas. Cara panas ada bermacam-macam antara lain 

refluks, sokletasi, digesti, infundasi dan dekok. Proses 

ekstraksi pada daun beluntas dilakukan dengan metode 

maserasi yang bertujuan untuk memisahkan kandungan 

senyawa yang terkadung dalam sample dengan bantuan 
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pelarut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Anonimous 

(2000) bahwa ekstraksi merupakan kegiatan penarikan 

kandungan kimia yang dapat larut sehingga dapat terpisah dari 

bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. 

 

4.2. Uji Daya Hambat Bakteri Staphylococcus aureus  

 Kemampuan suatu antibakteri yang terkandung dalam 

daun beluntas yang diekstraksi menggunakan pelarut metanol 

dapat diketahui dengan uji daya hambat. Uji daya hambat 

ekstrak daun beluntas menggunakan pelarut metanol dilakukan 

di Laboraturiun Bakteriologi Jurusan Hama dan Penyakit 

Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. 

Konsentrasi ekstrak daun beluntas yang digunakan yaiu 

P1(30%), P2(40%), P3(50%) serta iodips 10% sebagai 

pembanding terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus. Hasil pengukuran diameter zona hambat terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dapat dilihat pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil pengukuran diameter zona hambat ekstrak daun 

beluntas dengan pelarut metanol terhadap bakteri  

Staphylococcus aureus. 

 

Keterangan: satuan yang digunakan (mm) 

 

Diameter rata-rata zona hambat ekstrak daun beluntas 

menggunakan pelarut metanol pada konsentrasi P1 (30%), P2 

(40%) dan P3 (50%) yang berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang 

kemudian hasil analisisnya dilanjutkan menggunakan uji jarak 

BNT (Beda Nyata Terkecil). Tabel 1 menjelaskan bahwa 

ekstrak daun beluntas dengan pelarut metanol pada P2(40%) 

memiliki hasil yang setara dengan P0, sedangkan P3(50%) 

memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan semua 

perlakuan yaitu  P1(30%), P2(40%) dan P0, sedangkan P1(30%) 

menghasilkan diameter zona hambat paling rendah bila 

dibandingkan P0, P2 (40%), P3 (50%) dalam menghambat 

bakteri Staphylococcus aureus. Hasil tersebut sesuai dengan 

hipotesis yang diduga ekstrak daun beluntas (Pluchea indica 

Perlaku

an 

Ulangan 
Total 

Rata-

rata(SD) 1 2 3 4 5 6 

SP0 6,35 6,85 7,85 6,25 6,25 7,7 41,25 6,87 ± 

0,73b 

SP1 

(30%) 

4,3 5,1 5,3 4,4 4,7 5,5 29,3 4,88 ± 

0,49a 

SP2 

(40%) 

5,85 6,55 6,15 5,6 5,2 6,95 36,3 6,05 ± 

0,63b 

SP3 

(50%) 

7,4 

 

8,1 

 

7,2 

 

7,7 

 

8,2 

 

7 

 

45,6 

 

7,6 ± 

0,48c 

 

Total       152,45  
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L.) yang diekstraksi dengan  pelarut metanol dapat 

menurunkan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

penyebab terjadinya mastitis pada sapi perah. Penurunan pada 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus disebabkan 

karena adanya senyawa aktif yang terdapat dalam daun 

beluntas antara lain flavonoid, minyak atsiri, saponin dan 

tanin. Presentase diameter zona hambat ekstrak daun beluntas 

dengan pelarut metanol terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Diameter zona hambat ekstrak daun beluntas  

                dengan pelarut metanol terhadap pertumbuhan  

                bakteri Staphylococcus aureus.  

 

            Gambar 5 menjelaskan bahwa jika nilai diameter yang 

dihasilkan pada zona hambat semakin besar maka  adanya 

kemampuan suatu senyawa yang terkandung pada daun 

beluntas dalam menghambat pertumbuhan bakteri semakin 

baik. Dari hasil penjelasan diatas menunjukan semakin tinggi 

konsentrasi maka semakin besar pula zona hambat yang 

P1 
(30%) 

P2 
(40%) 

P3 
(50%) 

P0 
(iodips) 

4.88333
3333 

6.05 
7.6 6.875 

Zona Hambat 
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terbentuk. Kemampuan ekstrak metanol daun beluntas 

(Pluchea indica L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus  dapat dikategorikan menurut hasil 

zona hambat yang dihasilkan P1 (30%) (4,88 ± 0,49 mm) 

merupakan kategori zona hambat rendah, serta P0 (6,87 ± 0,73 

mm), P2 (40%) (6,05 ± 0,63 mm) dan P3(50%) (7,6 ± 0,48 

mm) merupakan kategori zona hambat sedang. Hal tersebut 

sesuai dengan Susanto, Sudrajat, dan Ruga (2012) yang 

menjelaskan bahwa kemampuan menghambat bakteri dengan 

kategori lemah diameter zona hambat bekisar ≤ 5 mm, 

kategori sedang diameter zona hambat sekitar 6-10 mm, 

kategori kuat diameter zona hambat 10-20 mm dan kategori 

sangat kuat diameter zona hambat ≥ 21 mm. 

 Berikut ini cara membuat contoh konsentrasi P1(30%) 

menurut Ahmad dan Suryana (2009)  menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Konsentrasi Ekstrak :   
 

   
   100%   

Sehingga,  perhitungan untuk mendapatkan konsentrasi 

ekstrak daun beluntas (Pluchea indica L.) dengan pelarut 

metanol terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Esherichia coli  penyebab mastitis pada sapi perah dapat 

diketahui dengan hitungan sebagai berikut: 

Konsentrasi ekstrak =  
 

   
   100%   

    =  
 

  
   100%   

    = 30% 

Zona bening yang berada di sekitar lubang sumuran 

disebabkan oleh adanya  aktivitas penghambat bakteri oleh 

senyawa aktif yang terdapat dalam daun belntas. Dilihat pada 

tabel diatas bahwa konsentrasi 50% dapat menyaingi diameter 

iodips 10% (P0) sebagai penghambat pertumbuhan bakteri. Hal 



32 
 

tersebut menunjukan bahwa ekstrak daun beluntas 

menggunakan pelarut metanol dengan konsentrasi P3 (50%) 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus. Menurut Lisholihah dkk. (2014), hasil penelitannya 

menunjukan hasil P0(21,8%) memiliki kemampuan yang lebih 

tinggi dalam aktivitas menghambat pertumbuhan bakteri 

dibandingkan dengan konsentrasi P1(20%) dengan hasil 21,8% 

dan P2(35%) hasilnya 23,7%.  

 

4.3. Uji Daya Hambat Bakteri Esherichia coli 

 Uji daya hambat bakteri  Esherichia coli 

menggunakan ekstrak daun beluntas dengan  pelarut metanol 

dilakukan di Laboraturiun Bakteriologi Jurusan Hama dan 

Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. 

Konsentrasi yang digunakan P1 (30%),P2 (40%), P3 (50%)% 

serta P0 (10%) iodips sebagai kontrol. Uji daya hambat 

dilakukan dengan menggunakan metode sumuran, zona bening 

yang terlihat disekitar daerah sumuran diamati, diukur dengan 

menggunakan jangka sorong. Pengukuran diameter zona 

hambat dapat dilihat pada Tabel 2.   
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Tabel 2. Hasil pengukuran diameter zona hambat ekstrak daun 

beluntas dengan pelarut metanol terhadap 

pertumbuhan Bakteri Esherichia coli. 

 

Keterangan: satuan yang digunakan (mm). 

 

Hasil zona hambat yang diperoleh pada Tabel 2 

menjelaskan bahwa ekstrak daun beluntas dengan pelarut 

metanol konsentrasi P3(50%) menghasilkan zona hambat 

tertinggi (5,7  ± 0,63 mm) bila dibandingkan dengan semua 

perlakuan yaitu  P0,  P1(30%) dan P2(40%). Hasil pengukuran 

diameter zona hambat  P2(40%) memiliki hasil yang setara 

dengan zona hambat yang dihasilkan oleh iodips 10%(P0), 

sedangkan diameter zona hambat yang dihasilkan P1(30%) 

menunjukan hasil yang paling rendah bila dibandingkan P0, 

P2(40%) dan P3(50%) dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Esherichia coli, jika dibandingkan hipotesis hasilnya 

sesuai. Pada hipotesis diduga ekstrak daun beluntas (Pluchea 

indica L.) yang diekstraksi dengan  pelarut metanol dapat 

menurunkan pertumbuhan bakteri Esherichia coli penyebab 

terjadinya mastitis pada sapi perah. Ekstrak daun beluntas 

 

Perlaku

an 

Ulangan 

Total 

Rata-

rata 

(SD) 
1 2 3 4 5 6 

EP0  

 

EP1 

(30%) 

EP2 

(40%) 

EP3 

(50%) 

4,1 

 

2,75 

 

4 

 

5,3 

5,6 

 

3,6 

 

3,75 

 

5,05 

5,1 

 

2,25 

 

4,35 

 

6 

4,3 

 

3,45 

 

4,9 

 

6,15 

4, 

 

3,2 

 

4,2 

 

5,1 

5,5 

 

3,25 

 

3,75 

 

6,6 

28,7 

 

18,5 

 

24,95 

 

34,2 

4,78 ± 

0,69b 

3,08  ± 

0,49a 

4,15 ± 

0,43b 

5,7  ± 

0,63c 

Total       106,35  
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dengan pelarut metanol dapat menurunkan pertumbuhan 

bakteri Esherichia coli  karena, pada daun beluntas terdapat 

senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

seperti flavonoid, tanin, saponin dan minyak atsiri. Hasil 

penjelasan diatas menunjukan bahwa jika semakin tinggi 

konsentrasi yang diberikan maka semakin besar juga zona 

bening yang berada disekitar lubang sumuran. Presentase 

diameter zona hambat ekstrak daun beluntas dengan pelarut 

metanol terhadap pertumbuhan bakteri Esherichia coli lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Diameter zona hambat ekstrak daun beluntas  

                   dengan pelarut  metanol terhadap  pertumbuhan   

                   bakteri Esherichia coli. 

 

Gambar 6 menjelaskan bahwa semakin besar diameter 

zona bening yang terbentuk disekitar sumuran, maka akan 

semakin banyak bakteri yang terhambat pertumbuhannya. 

Masing-masing perlakuan memiliki kemampuan yang berbeda 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil diameter zona 

bening disekitar lubang sumuran menunjukan adanya aktifitas 

P1 
(30%) 

P2 
(40%) 

P3 
(50%) 

P0 
(iodips) 

3.08333
3333 

4.15833
3333 

5.7 
4.78333

3333 

Zona Hambat 
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antibakteri oleh senyawa aktif yang terdapat dalam daun 

beluntas. Konsentrasi  50% memiliki diameter zona hambat 

lebih tinggi dibandingkan dengan 10% iodips sebagai kontrol. 

Hal tersebut menunjukan bahwa ekstrak daun beluntas 

menggunakan pelarut metanol dengan konsentrasi 50% 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri  Esherichia coli.  

Penelitian yang dilaksanakan Susanti (2007), 

didapatan hasil bahwa sari daun beluntas dapat menurunkan 

pertumbuhan bakteri, hal tersebut terjadi karena didalam daun 

beluntas mengandung senyawa flavonoid, minyak atsiri, dan 

tanin. Menurut Susanto dkk., (2012), katagori zona hambat 

dikatagorikan sesuai kemampuan menghambat bakteri, 

kategori lemah diameter zona hambat bekisar ≤ 5 mm, 

kategori sedang diameter zona hambat sekitar 6 sampai 10 

mm, kategori kuat diameter zona hambat 10 sampai 20 mm 

dan kategori sangat kuat diameter zona hambat ≥ 21mm. Zona 

hambat yang dihasilkan masing-masing perlakuan menunjukan 

hasil yang berbeda-beda, dari hasil tersebut maka zona hambat 

dapat dikategorikan menjadi kategori lemah, sedang, kuat dan 

sangat kuat. Zona hambat yang dihasilkan pada P0 (4,78 ± 0,69 

mm), P2 (40%) (4,15 ± 0,43 mm) serta P1 (30%) (3,08  ± 0,49 

mm) yang termasuk dalam kategori lemah, sedangkan hasil 

pada P3 (50%) (5,7  ± 0,63 mm) termasuk dalam kategori zona 

hambat sedang.  

Mekanisme daya hambat ekstrak beluntas dengan 

pelarut metanol dalam menghambat bakteri dimulai dari 

kandungan senyawa flavonoid yang akan menghambat 

metabolisme energi pada bakteri, sehingga dapat menghambat 

respirasi oksigen yang kemudian bakteri tersebut akan 

kehilangan permeabilitas dinding sel,mikrosom dan lisosom 

sebagai interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri (Dini 
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dkk., 2013). Selanjutnya minyak atsiri dan saponin 

mendenaturasi protein dan merusak sitoplasma pada sel 

bakteri sehingga mengganggu tegangan pada permukaan 

dinding sel (Razak dkk., 2013), tahapan selanjutnya tanin 

mengkerutkan dinding sel yang sebelumnya telah lisis oleh 

flavonoid, minyak atsiri dan saponin yang kemudian senyawa 

tanin tersebut dapat masuk kedalam sel bakteri dan 

mengkoagulasi protoplasma yang akan mengakibatkan 

pertumbuhan bakteri terhambat atau bahkan bakteri tersebut 

akan mati (Juliantina dkk., 2009). 

 

4.4 Efektifitas Antibakteri Ekstrak Daun Beluntas Dengan  

      Pelarut Metanol Terhadap Pertumbuhan Bakteri   

      Staphylococcus aureus. 

 Efektifitas antibakteri ekstrak daun beluntas yang 

terjadi setelah dilakukan uji daya hambat memberikan hasil 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Rata-

rata hasil pengukuran diameter zona hambat terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Rata-rata hasil pengukuran diameter zona hambat  

            ekstrak daun beluntas dengan pelarut metanol terhadap  

            bakteri Staphylococcus aureus. 

 

 Berdasarkan Tabel 3,bahwa ekstrak daun beluntas 

dengan pelarut metanol  konsentrasi P3 (50%) menunjukan 

diameter zona hambat yang paling tinggi dibandingkan 

konsentrasi P1 (30%) dan P2 (40%) serta iodips 10% sebagai 

kontrol pada bakteri Staphylococcus aureus. Ekstrak daun 

beluntas dengan pelarut metanol dapat menunjukan 

keefektifitasannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus pada P3 (50%) yaitu sebesar 7,6 ± 

0,48
c
. Hal tersebut sesuai hipotesis bahwa penambahan ekstrak 

daun beluntas (Pluchea indica L.) yang diekstraksi dengan  

pelarut metanol dapat mempengaruhi efektifitas antibakteri 

sehingga menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus. Pengaruh ekstrak terhadap keefektifan pada bakteri 

tergantung zona hambat yang terbentuk pada setiap bakteri 

akan berbeda, hal tersebut terjadi karena adanya sensitifitas 

pada masing-masing bakteri. 

 

Perlakuan 

Bakteri Staphylococus aureus 

      Rata-rata diameter (mm) 

P0 (iodips 10%) 6,87 ± 0,73
b 

P1 (30%) 4,88 ± 0,49
a 

P2 (40%) 6,05 ± 0,63
b 

P3 (50%) 7,6 ± 0,48
c 
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 Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram 

positif sehingga pada umumnya bakteri gram positif lebih 

sederhana bila dibandingkan gram negatif yang lebih 

kompleks. Menurut Tortora, Funke dan Case (2007) bakteri 

gram positif lebih peka terhadap senyawa antibakteri karena 

pada bakteri gram positif dinding selnya tidak memiliki 

lapisan lipopolisakarida sehingga senyawa antimikroba yang 

bersifat hidrofilik maupun hidrofobik dapat melewati dinding 

sel bakteri gram positif melalui meknisme difusi pasif yang 

kemudian berinteraksi langsung dengan peptidoglikan pada sel 

bakteri yang sedang tumbuh dan menyebabkan kematian sel. 

Hal ini juga disebabkan karena adanya kandungan senyawa 

antibakteri yang terkandung pada daun beluntas seperti 

flavonoid, tanin, minyak atsiri, saponin. Menurut Dini dkk. 

(2013), flavonoid merupakan senyawa yang terkandung dalam 

daun beluntas yang memiliki peranan dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia 

coli  sehingga dipilih sebagai antiseptik alami untuk 

menurunkan dan mencegah terjadinya mastitis. Flavonoid 

memberikan aktifitas antibakteri dengan cara menghambat 

metabolisme energi. Juliantina dkk. (2009) menambahkan 

bahwa kandungan senyawa tanin mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan cara kerja mengkoagulasi 

protoplasma dari bakteri. Tanin mempuyai peranan sebagai 

antibakteri dikarenakan dapat mengikat protein sehingga 

pembentukan dinding sel akan terhambat. 
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4.5 Efektifitas Antibakteri Ekstrak Daun Beluntas Dengan  

      Pelarut Metanol Terhadap Pertumbuhan Bakteri   

      Esherichia coli. 

 Efektifitas antibakteri ekstrak daun beluntas yang 

terjadi setelah dilakukan uji daya hambat memberikan hasil 

terhadap pertumbuhan bakteri Esherichia coli. Rata-rata hasil 

pengukuran diameter zona hambat terhadap bakteri Esherichia 

coli dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata hasil pengukuran diameter zona hambat  

            ekstrak daun beluntas dengan pelarut metanol terhadap  

            bakteri Esherichia coli. 

 

 

Ekstrak daun beluntas dengan pelarut metanol dapat 

menunjukan keefektifitasannya dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Esherichia coli pada P3 (50%) yaitu 

sebesar 5,7 ± 0,63
c
. Hasil dari penelitian sesuai dengan 

hipotesis yang diduga bahwa ekstrak daun beluntas (Pluchea 

indica L.) yang diekstraksi dengan  pelarut metanol dapat 

mempengaruhi efektifitas antibakteri sehingga menghambat 

pertumbuhan bakteri Esherichia coli . Keefektifitasan ekstrak 

 

Perlakuan 

Bakteri Esherichia coli 

Rata-rata diameter (mm) 

P0 (iodips 10%) 4,78 ± 0,69
b 

P1 (30%) 3,08  ± 0,49
a 

P2 (40%) 4,15 ± 0,43
b 

P3 (50%)              5,7  ± 0,63
c 
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daun beluntas dipengaruhi karena adanya perbedaan sensifitas 

pada setiap bakteri sehingga mempengaruhi zona hambat yang 

ditunjukan oleh zona bening yang terbentuk disekitar lubang 

sumuran pada bakteri Esherichia coli.  

Esherichia coli merupakan bakteri batang gram 

negatif, tidak berkapsul, memiliki dinding sel yang lebih 

komplek. Hal tersebut sependapat seperti yang dijelaskan 

Pelczar and Chan, (2008) bahwa Esherichia coli mengandung 

peptidoglikan yang jumlahnya sedikit dan peptidoglikan ini 

mempunyai ikatan silang yang kurang ekstensif dibandingkan 

pada dinding gram positif. Kemampuan ekstrak daun beluntas 

dengan pelarut metanol dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia coli juga 

disebabkan karena kepolaran pelarut yang digunakan. 

Koirewoa dkk., (2009) menyatakan bahwa metanol dipilih 

karena kandungan flavonoid yang ada dalam daun beluntas 

merupakan senyawa yang bersifat polar, sehingga harus 

dilarutkan dengan pelarut yang berjenis polar. Bakteri 

Staphylococcus aureus dan Esherichia coli merupakan jenis  

bakteri yang berbeda. Bakteri Staphylococcus aureus 

merupakan bakteri gram positif, sedangkan Esherichia coli 

merupakan bakteri gram negatif. Menurut Komala dan 

Ismanto (2008), aktivitas daya hambat yang dihasilkan oleh 

bakteri gram positif lebih besar dibandingkan bakteri gram 

positif. Sifat senyawa flavonoid akan lebih mudah menembus 

lapisan peptidoglikan karena diduga flavonoid memiliki 

polaritas yang sama dengan peptidoglikan. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penambahan ekstrak daun beluntas (Pluchea indica L.) yang 

diekstraksi dengan pelarut metanol dengan konsentrasi 

50% meningkatkan kekuatan daya hambat bakteri terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus (7,6 ± 0,48mm) dan bakteri 

Esherichia coli (5,7 ± 0,63mm). 

2. Ekstrak daun beluntas dengan pelarut metanol dengan 

konsentrasi 50% dapat meningkatkan keefektifan dalam  

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

yaitu sebesar 7,6 ± 0,48mm
 

dan dapat menunjukan 

keefektifitasannya dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Esherichia coli  yaitu sebesar 5,7 ± 0,63mm. 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat disarankan ekstrak daun beluntas (Pluchea indica 

L.) dengan pelarut metanol dengan konsentrasi 50% untuk di 

lakukan uji coba lebih lanjut di lapang dengan digunakannya 

sebagai alternatif teat dipping pada sapi perah dalam 

menghambat terjadinya mastitis. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Alur Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Simplisia Daun Beluntas 

Ekstraksi Daun Beluntas 

Pembuatan Media Agar 

Pembiakan Bakteri 

Staphylococcus aureus Esherichia coli 

Uji Daya Hambat 

Iodips 30% 40% 50% 

Pengukuran Diameter Zona Hambat 

Bakteri 
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Lampiran 2. Pengukuran Diameter Zona Hambat Aktivitas 

Antibakteri Ekstrak Metanol Daun beluntas 

(Pluchea indica L.) 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan diameter zona hambat menurut Zahara, dkk(2013) 

adalah sebagai berikut : 

  
     

 
       5 

Keterangan: 

D1= diameter vertikal bakteri ditumbuhkan pada media 

D2= diameter horizontal bakteri ditumbuhkan pada media 

X = lubang sumuran (0,5mm) 

D2 

D1 

X 
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Lampiran 3.  Hasil analisis perbandingan daya hambat ekstrak daun beluntas menggunakan pelarut 

Metanol terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Esherichia coli.  

Keterangan: satuan yang digunakan (mm) 

SP  : Staphylococcus aureus perlakuan ke- 

EP:  Esherichia coli perlakuan ke-

Perlaku 

an 

Ulangan 

Total 

Total 

Perlakuan 

Bakteri 

Rata-

rata(SD) 1 2 3 4 5 6 

SP0 6,35 6,85 7,85 6,25 6,25 7,7 41,25  6,87 ± 0,73 

SP1 (30%) 4,3 5,1 5,3 4,4 4,7 5,5 29,3  4,88 ± 0,49 

SP2 (40%) 5,85 6,55 6,15 5,6 5,2 6,95 36,3  6,05 ± 0,63 

SP3 (50%) 

EP0  

EP1 (30%) 

EP2 (40%) 

EP3(50%) 

7,4 

4,1 

2,75 

4 

5,3 

8,1 

5,6 

3,6 

3,75 

5,05 

7,2 

5,1 

2,25 

4,35 

6 

7,7 

4,3 

3,45 

4,9 

6,15 

8,2 

4, 

3,2 

4,2 

5,1 

7 

5,5 

3,25 

3,75 

6,6 

45,6 

28,7 

18,5 

24,95 

34,2 

152,45 

 

 

 

106,35 

7,6 ± 0,48 

4,78 ± 0,69 

3,08  ± 0,49 

4,15 ± 0,43 

5,7  ± 0,63 

Total       258,8   
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Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    =
r x b x a

2

1 11













 
 

a

i

r

k

b

j

Yij

 

 =      (258,8)
2
 

         2 x 4 x 6 

 = 1395,363 

 

JumlahKuadrat (JK) Total 

JKtotal =  
 


a

i

r

k

b

j

Yij
1 1

2

1

FK  

             = (6,35
2
 + 6,85

2
 + 7,85

2
+ ….. + 6,15

2
 + 5,1

2
 + 6,6

2
) –   

                 1395,363 

             = 104,287 

JKBakteri  = FK

Yijk
r

k

b

j

a

i


















br

2

111
 

               = (152,45
2 
+ 106,35

2
)   - 1395,363 

        (4x6) 
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= 44,27521 

JKs. aureus     = 
brr

2

1111



























r

k

b

j

a

i

b

j

YijkYijk

 

=(41,25 + 29,3 + 36,3 + 45,6) (152,45)
2    

(152,45)
2 

           6                            4x6 

        = 24,475313 

JKe.coli = 
brr

2

1111



























r

k

b

j

a

i

b

j

YijkYijk

 

= (28,7 + 18,5 +24,95 + 34,2)  (106.35)
2          (106.35)

2
 

6                                              4x6 

 = 21,750312 

JKperlakuan  = JKs. aureus + JKe.coli 

 = 24,475313+ 21,750312 

 = 46,225625 

JKgalat = JKtotal - JKBakteri - JKperlakuan 

  = 104,287- 44,2752083- 46,225625 

= 13,80083
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Tabel Analisis Ragam 

 

Variasi dB JK KT F. Hitung 
F. Tabel 

0,05 0,01 

Bakteri 1 44,2752083 44,2752083 128,326** 4,08 7,31 

Bakteri Perlakuan 

Galat 

6 

40 

46,225625 

13,800833 

40,225625 

0,345 
116,589** 2,34 3,29 

Total 47      

Kesimpulan: Tanda (**) = F hitung >F tabel 1%, menunjukkan bahwa perlakuan  memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Esherichia coli, sehingga perlu dilanjutkan pada uji BNT (Beda Nyata 

Terkecil). 

Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

SE = 
           

           
   

        

 
 = 0,339 

BNT α% = (α%, db galat) x SE 

     = 2,704 x 0,339 

     =0,917
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Tabel Notasi Bakteri Staphylococcus aureus 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 4,88 A 

P2 6,05   b 

P0 6,87   B 

P3 7,6          C 

 

Tabel Notasi Bakteri Esherichia coli 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 3,08 A 

P2 4,15   B 

P0 4,78     B 

P3 5,7         C 
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Tabel  Rata-rata hasil pengukuran diameter zona hambat  

ekstrak daun beluntas dengan pelarut metanol terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus. 

 

Tabel Rata-rata hasil pengukuran diameter zona hambat  

ekstrak daun beluntas dengan pelarut metanol terhadap  

bakteri Esherichia coli. 

 

 

 

 

Perlakuan 

Bakteri Staphylococus aureus 

      Rata-rata diameter (mm) 

P0 (iodips 10%) 6,87 ± 0,73
b 

P1 (30%) 4,88 ± 0,49
a 

P2 (40%) 6,05 ± 0,63
b 

P3 (50%) 7,6 ± 0,48
c 

 

 

Perlakuan 

Bakteri Esherichia coli 

Rata-rata diameter (mm) 

P0 (iodips 10%) 4,78 ± 0,69
b 

P1 (30%) 3,08  ± 0,49
a 

P2 (40%) 4,15 ± 0,43
b 

P3 (50%)              5,7  ± 0,63
c 
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Lampiran 4: Foto dokumentasi 

    

 Staphylococcus aureus P0    Staphylococcus aureus P1(30%) 

 

  

Staphylococcus aureus                Staphylococcus aureus           

P2 (40%)                                             P3(50%) 
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       Esherichia coli P0                   Esherichia coli P1(30%) 

  

  Esherichia coli P2(40%)              Esherichia coli P3(50%) 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak metanol daun beluntas dan pelarut metanol 


