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USAGE OF CHERRY (Muntingia calabura L.) LEAVES 

EXTRACT WITH  ETHER AND ETHANOL AS NATURAL 

ANTIMICROBIAL  Staphylococcus aureus  CAUSES 

MASTITIS IN DAIRY COWS 

 

Reni Febriani1), Puguh Surjowardojo2) and Tri Eko Susilorini2) 

1) Student of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University 
2) Lecturer of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to evaluate 

antibacterial effectiveness of cherry (Muntingia calabura L) 

leaves extract diluted in ether and ethanol solvents to 

against Staphylococcus aureus. Materials used was 

Staphylococcus aureus which isolated from sub-clinical 

mastitis milk. Cherry leaves powder were extracted using 

ether and ethanol with the concentration were 10%, 20%, 

30%, 40% and 50% used was maceration. Iodips 10% was 

used as control. Antibacterial effect test was done by agar 

well diffusion methods. Variable was inhibition zone of 

each concentration, both of ether and ethanol solvents. Data 

was analyzed by using two way nested ANOVA. Result 

showed that significantly (P<0.05) on inhibition zone of 

Staphylococcus aureus. The conclusion of this research is 

that cherry leaves extract diluted in ether and ethanol 

solvents had antibacterial effectiveness against 

Staphylococcus aureus. The best antibacterial effectiveness 

of cherry leaves extract against Staphylococcus aureus was 

10% with ethanol solvent. 

Key words: extract cherry leaves, ether, ethanol, inhibition 

zone, Staphylococcus aureus and mastitis. 



v 
 

PENGGUNAAN EKSTRAKSI DAUN KERSEN 

(Muntingia calabura L.) DENGAN PELARUT ETER DAN 

ETANOL SEBAGAI ANTIMIKROBIAL ALAMI 

TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus  

PENYEBAB MASTITIS  

PADA SAPI PERAH 

 

Reni Febriani1), Puguh Surjowardojo2) dan Tri Eko Susilorini2) 

1) Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
2) Dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 

RINGKASAN  

 Pengumpulan data penelitian dilakukan mulai tanggal 

1 September - 1 Oktober 2014 di Laboratorium Bakteriologi 

Hama dan Penyakit Tumbuhan (HPT) Universitas Brawijaya 

Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya 

hambat ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) dengan 

pelarut eter dan etanol terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus  penyebab mastitis  pada sapi perah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat pada umumnya dan para peternak sapi 

perah khususnya sebagai inovasi baru mengenai penggunaan 

bahan-bahan alami seperti daun kersen (Muntingia calabura 

L.)  sebagai alternatif antibakteri untuk mencegah mastitis 

pada sapi perah. 

Materi penelitian ini menggunakan bakteri 

Staphylococcus aureus  yang diisolasi dari susu mastitis 

dengan skor 3 berdasarkan hasil uji California Mastitis Test 

(CMT), ekstrak daun kersen dengan pelarut eter dan etanol 

serta iodips. 
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Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium dengan analisis ragam (ANOVA)  

menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

tersarang untuk menguji ekstrak daun kersen dengan pelarut 

eter dan etanol menggunakan metode difusi sumuran. 

Konsentrasi ekstrak daun kersen mulai dari 10%, 20%, 30%, 

40% dan 50% serta larutan iodips 10%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perlakuan 

menghasilkan diameter zona hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus. Daya hambat tertinggi terdapat 

pada ekstrak daun kersen dengan pelarut eter dan etanol pada 

konsentrasi 50% yaitu 8,87±1,10 mm dan 10,77±2,26 mm. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak daun 

kersen berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap daya hambat 

bakteri Staphylococcus aureus. Rata-rata diameter daya 

hambat yang dihasilkan esktrak daun kersen dengan pelarut 

eter berbeda nyata (P<0,05) dibandingkan rata-rata diameter 

daya hambat dengan pelarut etanol. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak daun 

kersen dengan pelarut eter dan etanol dengan berbagai 

konsentrasi dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus penyebab mastitis pada sapi perah. 

Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun kersen dengan pelarut 

eter dan etanol maka semakin besar diameter daya hambat 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Ekstrak 

daun kersen dengan pelarut etanol lebih baik daripada pelarut 

eter. Hasil dari penelitian ini disarankan perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai daya simpan ekstrak daun 

kersen dengan pelarut etanol dan dapat digunakan sebagai teat 

dipping dalam mencegah mastitis pada sapi perah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peradangan pada kelenjar susu atau ambing pada  sapi 

perah disebut dengan mastitis. Sapi perah yang mengalami 

mastitis produksi susu yang dihasilkan menurun dan dapat 

merugikan  peternak, susu yang dihasilkan tidak dapat dijual 

atau ditolak oleh koperasi atau perusahaan pengolah susu, 

selain itu mastitis juga dapat menurunkan kualitas susu yang 

dihasilkan. Menurut Khodijah, Tuasikal, Sugoro dan Yusneti 

(2006),  mastitis dapat menurunkan produksi susu mencapai 

20%. Mastitis mudah berjangkit dan menular apabila kondisi 

lingkungan dan cara pemerahan tidak bersih dan tepat. Kondisi 

lingkungan dan sanitasi kandang yang kurang baik akan 

mempengaruhi tingkat penularan dan penyebaran patogen. 

Bakteri yang utama penyebab mastititis yaitu bakteri  

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. Mastitis 

berdampak langsung terhadap produksi dan kualitas susu, 

karena bakteri penyebab mastitis menginfeksi dengan cara 

merusak atau menghambat sel sekretori dalam sintesa susu. 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan 

memperbaiki manajemen pasca pemerahan yaitu dengan 

mencelupkan puting susu ke dalam desinfektan sebagai larutan 

untuk teat  dipping. Jenis desinfektan yang dapat digunakan 

untuk teat dipping  diantaranya adalah povidon iodine, kaporit 

dan destasan (Mahardhika, Sudjatmogo dan Suprayogi 2012). 

Teat dipping  bertujuan untuk pencegahan terjadinya 

kontaminasi susu dengan bakteri yang dapat merusak kualitas 

susu dan penyebab mastitis. Tindakan  teat dipping dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara merusak 



2 
 

dinding sel bakteri bagian luar dan membran sel, sehingga 

larutan desinfektan yang di gunakan dapat masuk kedalam 

sitoplasma sampai kedalam nukleus, akibatnya bakteri tidak 

dapat berkembangbiak, dan terhambat sampai akhirnya bakteri 

mati.  

Salah satu alternatif antiseptik yang dapat digunakan 

dari bahan alami yaitu tanaman kersen (Muntingia calabura 

L.) karena tanaman kersen merupakan tumbuhan yang banyak 

dijumpai sepanjang tahun, memiliki pohon yang rindang, dan 

belum dimanfaatkan secara maksimal.  Berdasarkan hasil 

penelitian Kuntorini, Fitriana dan Astuti (2013) menjelaskan 

bahwa daun kersen mengandung berbagai senyawa bioaktif 

sebagai antibakteri seperti senyawa flavonoid, saponin, 

triterpen, steroid dan tanin.  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian pengaruh ekstrak daun kersen dengan pelarut eter 

dan etanol terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus penyebab terjadinya mastitis pada sapi 

perah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  apakah 

ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) dengan pelarut 

eter dan etanol dapat digunakan sebagai antimikrobial alami 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus penyebab mastitis 

pada sapi perah. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui  kemampuan antimikrobial ekstrak daun 

(Muntingia calabura L) dengan pelarut eter dan etanol 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus penyebab mastitis 

pada sapi perah.   

2. Menentukan pelarut terbaik untuk memperoleh senyawa 

antimikrobial pada ekstrak daun kersen (Muntingia 

calabura L). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai: 

1. Sumber informasi bagi akademisi, peternak sapi perah  

dan  masyarakat umum tentang manfaat daun kersen  

(Muntingia calabura L) yang dapat digunakan sebagai 

antimikrobial  untuk mencegah mastitis pada sapi perah. 

2. Ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L)  dapat 

dikembangkan sebagai produk antiseptik alami dalam 

skala industri.   

 

1.5 Kerangka Pikir  

Mastitis merupakan peradangan pada ambing yang 

disebakan oleh infeksi bakteri yang menyerang sel-sel kelenjar 

susu. Mastitis pada sapi perah dapat menurunkan produksi  

dan kualitas susu. Terdapat dua macam jenis mastitis yaitu 

mastitis subklinis dan mastitis klinis.  

Pencelupan puting (teat dipping) menggunakan antiseptik 

setelah proses pemerahan selesai bertujuan untuk  mencegah 

masuknya bibit penyakit yang dapat menyebabkan mastitis, 

karena setelah selesai proses pemerahan saluran susu pada 
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puting beberapa saat masih terbuka sehingga kuman atau 

bakteri penyebab mastitis lebih mudah masuk ke dalam 

ambing (Kurniawan, Sarwiyono dan Surjowardojo 2013).  

Antiseptik alami yang dapat digunakan untuk teat dipping 

pada sapi perah salah satunya dengan menggunakan daun 

kersen (Muntingia calabura L.). Santoso, Soemardini dan 

Rusmayanti (2009),  menyebutkan bahwa dari beberapa hasil 

penelitian didapatkan bahwa ekstrak hasil isolasi dari daun 

kersen memiliki daya hambat, kandungan kimia dari daun dan 

kulit batang kersen (Muntingia calabura L.) mengandung 

saponin, flavonoid dan polifenol.   

Hasil penelitian Aprillia, Sarwiyono dan Surjowardojo, 

(2014),  mengemukakan bahwa ekstrak daun kersen 

menggunakan pelarut metanol dengan konsentrasi 40% 

menghasilkan diameter zona hambat sebesar 7,63 mm pada 

bakteri Staphylococcus aureus penyebab mastitis. Erzad, 

Sarwiyono dan Setyowati (2014),  menambahkan bahwa daun 

kersen (Muntingia calabura L) yang diekstrak dengan pelarut 

aquades, asam sitrat, etanol, dan metanol memiliki daya 

hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus penyebab 

mastitis subklinis pada sapi perah.  Dari hasil penelitian 

terdahulu  maka diharapkan ekstrak  daun kersen (Muntingia 

calabura L.) dengan pelarut eter dan etanol dapat digunakan 

sebagai antimikrobial alami terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus penyebab mastitis pada sapi perah.   
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Gambar 1. Kerangka Pikir 
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(Khodijah, dkk 2006) 

Daun kersen (Muntingia calabura L) yang diekstrak 

dengan pelarut aquades, asam sitrat, etanol, dan metanol 

memiliki daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus penyebab mastitis subklinis pada sapi perah (Erzad 

dkk. 2014) 

Daun kersen mengandung senyawa 

bioaktif seperti flavonoid,  saponin, 

dan tanin yang bersifat sebagai 

antibakteri (Santoso, dkk. 2009) 
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1.6 Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1.  Ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L) dengan 

pelarut eter dan etanol dapat menghambat bakteri 

Staphylococcus aureus. 

2. Konsentrasi Ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L) 

dengan pelarut eter dan etanol berpengaruh terhadap zona 

hambat bakteri Staphylococcus aureus. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mastitis 

  Mastitis merupakan peradangan pada ambing yang 

disebabkan oleh mikroorganisme dan mudah menular pada 

sapi perah yang sehat. Mastitis terjadi akibat adanya luka pada 

puting ataupun jaringan ambing, sehingga terjadi kontaminasi 

mikroorganisme melalui puting yang luka. Mastitis dapat 

menurunkan produksi susu mencapai 20%, penyakit ini mudah 

berjangkit dan menular apabila kondisi lingkungan dan cara 

pemerahan tidak bersih dan tepat. Penyebab lain adalah 

kondisi lingkungan dan sanitasi kandang yang kurang baik 

akan mempengaruhi tingkat penularan dan penyebaran 

patogen Khodijah dkk. (2006). Menurut Effendi (2007),  sapi  

perah  yang  terserang  mastitis  akan berdampak  pada  

penurunan  produksi  susu,  sehingga berdampak pada 

kerugian  secara ekonomi. Kerugian ekonomi akibat dari 

mastitis diperkirakan 10% dari total nilai jual  yang  

diproduksi  pada  usaha  peternakan  sapi perah dan sekitar dua 

per tiga dari  kerugian  disebabkan karena  penurunan  

produksi  susu  pada sapi yang terinfeksi  penyakit  mastitis. 

 Bakteri Staphylococcus aureus merupakan penyebab 

terjadinya mastitis terpenting pada peternakan sapi perah 

karena mikroorganisme ini terdapat dimana-mana seperti pada 

kulit sapi, ambing yang sakit maupun yang sehat, lingkungan, 

pemerah, peralatan yang digunakan, air dan udara dan 

penyebab mastitis subklinis yang paling sering terdeteksi 

adalah Staphylococcus aureus (Abrar, Wibawan, 

Priosoeryanto, Soedarwanto dan Pararibu 2012). Menurut 

Poeloengan (2009) menjelaskan bahwa penyebab mastitis 

subklinis yang paling sering terdeteksi adalah Staphylococcus 
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aureus.  Mastitis terdapat dua macam yaitu subklinis dan 

klinis. Mastitis subklinis memiliki ciri-ciri ambing tidak 

bengkak, tidak sakit tetapi terdapat kelainan tertentu pada 

susu, hanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan laboratorium 

atau uji khusus seperti CMT sedangkan mastitis klinis terdapat 

suatu gejala abnormalitas pada ambing dan susu yang 

dihasilkan terlihat menggumpal atau encer seperti air dan 

terdapat darah atau nanah. 

2.2 Bakteri Staphylococcus aureus 

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan jenis 

bakteri dari gram  positif yang memiliki struktur dinding sel 

lebih sederhana dibandingkan dengan bakteri dari jenis gram 

negatif. Bakteri jenis gram positif memiliki dinding sel yang 

terdiri dari 50% peptidoglikan dan 40% dari kelompok 

polimer yang mengandung fosfat disebut asam teichoic. 

Peptidoglikan memiliki kandungan polisakarida serta asam 

amino yang bersifat polar. Bakteri Staphylococcus aureus 

berbentuk coccus atau bulat dan bergerombol tidak teratur 

seperti buah anggur. Suhu optimum pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dalam kisaran  370C hingga 400C, 

sedangkan suhu minimal untuk pertumbuhan sekitar 70C-80C. 

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

optimum pada  pH 6-7 (Harris, Foster, and Richard, 2002). 

Staphylococcus aureus mampu memfermentasi karbohidrat, 

seperti fermentasi mannitol dalam media Mannitol Salt Agar 

dengan warna kuning, serta menghasilkan asam laktat (Suwito 

dan Indarjulianto, 2013). 

 Berdasarkan Purnomo, Hartatik, Khusnan, Salasia, 

dan Soegiyono  (2006) menjelaskan bahwa bakteri 

Staphylococcus aureus memiliki klasifikasi sebagai berikut : 
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Kingdom : Eubacteria 

Phylum  : Firmicutes 

Class  : Bacilli 

Order  : Bacillales 

Family  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus  

Species : Staphylococcus aureus (S. aureus) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Bakteri Stapyhlococcus aureus 

 

Proses radang ambing hampir selalu dimulai dengan 

masuknya mikroorganisme ke dalam kelenjar melalui lubang 

puting. Bakteri Staphylococcus aureus adalah salah satu 

kelompok bakteri yang paling banyak diisolasi dari kasus 

mastitis klinis maupun subklinis (Sugiri dan Anri, 2010). 

Surjowardojo (2011), menjelaskan Staphylococcus aureus 

merupakan salah satu agen patogenik terbesar dalam ambing 

penyebab utama infeksi mastitis subklinis. Tipe mastitis ini 

dapat merusak fungsi alveolar, menurunkan produksi susu dan 

kualitas susu yang diikuti meningkatnya jumlah sel somatik 

dalam susu. 
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2.3 Tanaman Kersen  

Kuntorini dkk. (2013) menjelaskan bahwa kersen 

(Muntingia calabura) merupakan  tumbuhan yang banyak 

dijumpai, pohonnya rindang dan biasanya digunakan sebagai 

peneduh. Haki (2009) menambahkan bahwa daun dari 

tanaman kersen adalah tunggal, berbentuk bulat telur sampai 

berbentuk lanset, berukuran (4-14) cm x (1-4) cm, dengan 

pangkal lembaran daun yang nyata tidak simetris, tepi daun 

bergerigi, lembaran daun bagian berbulu kelabu. Bunga 

berwarna putih dan buahnya bertipe buni, berwarna merah 

kusam apabila sudah matang, didalamnya terdapat biji yang 

kecil. 

a.  Klasifikasi Tanaman Kersen  

Klasifikasi ilmiah dari tumbuhan Muntingia calabura 

L. menurut Kuntorini dkk.  (2013) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)   

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhanberpembuluh) 

Superdivisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (Dikotil/berkeping dua) 

Ordo  : Malvales 

Famili  : Muntingiaceae  

Genus  : Muntingia L. 

Spesies  : Muntingia calabura L. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tanaman Kersen 
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b. Kandungan Daun Kersen 

Menurut Kuntorini dkk. (2013) dari hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa daun kersen mengandung 

berbagai senyawa bioaktif yaitu senyawa flavonoid, saponin, 

triterpen, steroid, dan tanin. 

 Flavonoid 

Menurut Agestia dan Sugrani (2009), flavonoid adalah 

suatu kelompok senyawa fenol yang tersebar dan ditemukan di 

alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, 

ungu, dan biru dan sebagian zat warna kuning yang diemukan 

dalam tumbuh-tumbuhan. 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, Yosef, dan Rosalia 2010). Komala dan 

Ismanto, (2008) menambahkan bahwa senyawa flavonoid 

yang bersifat polar akan lebih mudah menembus lapisan 

peptidoglikan yang bersifat polar daripada lapisan lipid yang 

sifatnya nonpolar, sehingga menyebabkan aktivitas 

penghambatan pada bakteri gram positif lebih besar daripada 

bakteri gram negatif. 

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). 

 

Arum, Supartono dan  Sudarmin (2012) melaporkan 

bahwa daun kersen mengandung senyawa antimikroba dan 
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senyawa flavonoid, serta hasil uji fitokimia pendahuluan 

terhadap ekstrak kental metanol yang menunjukkan salah 

satunya mengandung senyawa flavonoid. Hasil pengamatan uji 

fitokimia serbuk daun kersen menurut Surjowardojo, Thohari, 

Sarwiyono and Ridhowi (2014) menjelaskan bahwa komponen 

bioaktif seperti flavonoid, saponin dan tannin ditemukan 

dalam ekstrak daun kersen dengan berbagai pelarut. Adapun 

analisis fitokimianya seperti pada Tabel 1. sebagai berikut: 

     Tabel 1. Analisis fitokimia ekstrak daun kersen dengan 

berbagai pelarut 

No. Pelarut Konstituen bioaktif daun kersen  

  Saponin  Tannin  Flavonoid  

1  Aquades  ++  ++++  ++++  

2  Metanol  ++  ++++  ++++  

3  Etanol  ++  ++++  ++++  

4  Klorofom  +  ++  +++  

5  Eter  +  ++  +++  

6  Asam sitrat  +  ++  +++  

     Sumber : Surjowardojo, et.al. (2014) 

 Saponin 

         Saponin termasuk dalam kelompok antibakteri yang 

mengganggu permeabilitas membran sel mikroba, yang 

mengakibatkan kerusakan membran sel dan menyebabkan 

keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel mikroba 

yaitu protein, asam nukleat, nukleotida dan lain-lain (Agung, 

Nengah, Kerta dan Hapsari., 2013). Prawira, Sarwitono dan 

Surjowardojo (2013) menyatakan bahwa 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 
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dinding sel dan zat antibakteri akan masuk dengan mudah ke 

dalam sel dan akan menganggu metabolisme sel hingga 

akhirnya bakteri mati. 

 Triterpen 

Widyawati (2005) menjelaskan bahwa 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. 

 Steroid 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

senyawa terpenoid, steroid, dan saponin mempunyai aktivitas 

sebagai antibakteri (Rosyidah, Nurmuhaimina, Komari dan 

Astuti, 2010). Lathifah, (2008) mengemukakan bahwa steroid 

merupakan golongan lipid yang diturunkan dari senyawa jenuh 

yang dinamakan siklopentanoperhidrofenantrena, yang 

memiliki inti dengan empat cincin. Beberapa turunan steroid 

yang penting ialah alkohol. 

 Tanin  

Tanin merupakan golongan senyawa aktif tumbuhan 

yang bersifat fenol mempunyai rasa sepat dan mempunyai 

kemampuan menyamak kulit sehingga lebih dikenal sebagai 

zat samak, memiliki sifat yang dapat menyusut dan 

mengendapkan protein dari larutan dengan membentuk 

senyawa yang tidak larut (Simanjuntak, 2008). 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 
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menyebabkan sel tersebut tidak dapat melakukan aktifitas 

hidup sehingga pertumbuhannya terhambat dan mampu 

mengerutkan dinding sel bakteri sehingga terhambat dan 

bakteri mati (Maliana, Khotimah dan Diba, 2013). 

 

2.4   Metode Ekstrasi 

Metode ekstraksi merupakan pemindahan massa zat 

aktif yang awalnya berada dalam suatu sel ditarik oleh pelarut 

sehingga menghasilkan larutan zat aktif dalam pelarut 

tersebut, pada umumnya ekstraksi akan bertambah baik bila 

permukaan serbuk simplisia yang bercampur dengan pelarut 

makin luas, semakin lembut serbuk yang akan diekstrak akan 

menghasilkan permukaan yang luas sehingga memudahkan 

pelarut untuk memisahkan zat aktif dari suatu bahan. Dengan 

demikian, semakin halus serbuk simplisia, semakin baik 

ekstraksinya. Selain hal tersebut ekstraksi dapat dipengaruhi 

oleh sifat fisik dan kimia simplisia yang bersangkutan 

(Noorhamdani dkk. 2010).  

  Pembuatan ekstrak dibuat dengan cara maserasi 

dengan merendam serbuk dalam campuran pelarut dengan 

perbandingan tertentu dan dilakukan pada suhu 400C dan 

500C. Proses maserasi ini dilakukan pengadukan untuk 

meratakan kontak antara serbuk dengan cairan penyari dan 

mengoptimalkan proses difusi. Kontak yang cukup besar dan 

merata menghasilkan penarikat zat aktif yang lebih optimal, 

sehingga asiatikosid dapat tersari secara merata diseluruh 

bagian pelarut yang digunakan dalam proses maserasi. Setelah 

dimaserasi selama 24 jam, larutan disaring untuk mendapatkan 

maserat (Lestari, Susanti, dan Dwiatmaka 2012). 
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2.5 Uji Aktifitas Antibakteri 

Aktivitas dari suatu zat antibakteri dapat dilakukan 

dengan beberapa metode yaitu metode dilusi (pengenceran) 

dan difusi. Pengujian antibakteri yang sering digunakan adalah 

metode difusi agar, metode ini diperkenalkan oleh William 

Kirby dan Alfred Bauer pada tahun 1966 (Farida, 2002). 

Metode difusi telah dimodifikasi dengan beberapa metode 

yaitu metode lubang (sumuran), Poor Plate dan kertas cakram 

(Deby,  Fatimawali, Weny dan Wiyono, 2010). 

  Dinding sel merupaakan target utama yang diserang 

oleh zat antibakteri yang terkandung didalam ekstrak yang 

digunkan sehingga memudahkan senyawa antibakteri untuk 

masuk kedalam membran sel. Dinding sel yang tidak selektif 

permeabel sehingga senyawa antibakteri mudah dalam 

melakukan penetrasi menembus dinding sel yang akan 

mengakibatkan terganggunya integritas dinding sel bakteri 

(Khasanah, Sarwiyono dan Surjowardojo 2013).  

 

2.6 Metode Sumuran 

Metode difusi sumuran merupakan metode umum 

yang praktis, cepat dalam pembacaan hasil mudah dan murah, 

sehingga cocok untuk digunakan dalam penelitian 

pendahuluan, akan tetapi pada metode difusi tersebut kadar 

hambat minimal tidak dapat ditentukan, sehingga hasil yang 

dapat dilihat bersifat kualitatif (Faatih, 2005). Rahayu, (2006) 

menjelaskan bahwa metode sumuran merupakan cawan petri 

yang diinokulasi masing-masing dengan organisme uji pada 

medium nutrient agar. Pada permukaan natrium agar dilubangi 

dengan silinder glass. Lubang yang terbentuk kemudian diisi 

dengan kultur cair penghambat bakteri, kemudian diinkubasi 
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selama 24 jam pada suhu kamar, apabila ada aktifitas 

antibiotik maka akan terbentuk zona penghambat pertumbuhan 

organisme yang diuji. Potensi antibiotik dapat diperoleh 

dengan mengukur zona hambat disekitar lubang. Rahman, 

Solaiman dan Mustafizur, (2010) menambahkan bahwa 

metode sumuran yaitu membuat lubang atau sumuran pada 

media agar yang telah diinokulasi suspensi bakteri, letak, 

jumlah dan jarak lubang sumuran disesuikan dengan tujuan 

penelitian, kemudian estrak yang akan diuji diteteskan pada 

lubang sumuran sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. 

Setelah dilakukan inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati 

untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan disekeliling 

lubang.  

  Jannata, Gunadi dan Ermawati, (2014) menjelaskan 

bahwa hasil penelitian yang menggunakan metode difusi 

sumuran (Well diffusion method) menghasilkan zona hambat. 

Zona hambat merupakan suatu daerah yang jernih yang 

tampak di sekililing lubang sumuran. Semakin besar diameter 

zonanya, berarti semakin besar daya antibakterinya. Kekuatan 

daya antibakteri sebagai berikut diameter zona hambta 5 mm 

atau kurang dikategorikan lemah, diameter zona hambat 5-10 

mm dikategorikan sedang, diameter zona hambat 10-20 mm 

dikategorikan kuat dan zona hambat 20 mm atau lebih 

dikategorikan sangat kuat.  

Pengukuran diameter zona bening (clear zone) yang 

terbentuk disekitar daerah disk dan sumuran, terbentuknya 

zona tersebut merupakan respon dari kandungan senyawa 

kimia yang dapat menghambat dan menekan aktivitas bakteri. 

Syarat jumlah bakteri untuk uji kepekaan/sensitivitas yaitu 

105-108 CFU/mL (Hermawan, Hana dan Wiwiek 2007). Hasil 
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penelitian Pangalinan, Kojong dan Yamlean (2013) 

menyebutkan bahwa zona hambat yang telah terbentuk di 

sekitar sumuran kemudian diukur secara horizontal dan 

vertikal dengan menggunakan penggarisberskala. 

 

2.7 Pelarut Ekstrak 

Pelarut merupakan suatu benda cair atau gas yang 

bersifat melarutkan benda padat, cair, atau gas yang dapat 

menghasilkan sebuah larutan. Air adalah salah satu pelarut 

yang paling umum dugunakan dalam kehidupan sehari – hari. 

Pada umumnya pelarut memiliki titik didih yang rendah dan 

lebih mudah untuk menguap. Pemilihan pelarut yang akan 

digunakan dalam proses ekstraksi harus memperhatikan sifat 

kandungan senyawa yang akan diisolasi. Sifat yang penting 

adalah polaritas dan gugus polar dari senyawa. Pada 

prinsipnya suatu bahan akan mudah larut dalam pelarut yang 

sama polaritasnya sehingga akan mempengaruhi sifat 

fisikokimia ekstrak yang dihasilkan (Septiana dan Asnani, 

2012).  

Pelarut yang akan digunakan dalam proses ekstrasi 

harus memenuhi syarat diantaranya bersifat selektif, memiliki 

titik didih rendah, tidak berreaksi dengan komponen minyak 

dan harga murah serta mudah didapat (Irawan, 2010). 

2.7.1 Eter 

Eter merupakan senyawa tidak berwarna dan memiliki 

bau yang khas. Titik didihnya rendah dibandingkan dengan 

alkohol dengan jumlah atom karbon yang sama, akan tetapi 

memiliki titik didih yang sama dengan hidrokarbon, dimana 

pada eter gugus –CH2- digantikan oleh oksigen (Hidayat dan 

Satriadi, 2008). Struktur umum eter terdapat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Struktur umum eter 

Eter adalah suatu senyawa yang dapaat digunakan 

untuk menaikkan bilangan oktan dalam bahan bakar premium. 

Diantara jenis eter yang bisa digunakan untuk menaikkan 

bilangan oktan adalah MTBE (Methyl Tertuary Buthyl Ether) 

dan ETBE (Ethyl Tertiary Butyl Ether). Senyawa dietil eter 

meupakan salah satu dari eter komersil yang paling penting 

diantara eter yang lainnya. Dietil eter pada akhir-akhir ini 

banyak dimanfaatkan sebagai bahan pelarut untuk 

memisahkan senyawa organik dan untuk melakukan reaksi-

reaksi organik. Pemanfaatan sebagai pelarut diantaranya untuk 

melarutkan minyak, lemak, getah, resin, mikroselolosa, 

parfum, alkaloid dan sebagian kecil digunakan dalam industri 

butadiena (Hidayat dan Satriadi, 2008). Sifat-sifat beberapa 

alkil eter terdapat pada Tabel 2. sebagai berikut : 

Tabel 2. Sifat-sifat alkil eter 

Eter Struktur Titik 

Lebur 

(0C) 

Tidik 

Didih 

(0C) 

Momen 

dipol 

(D) 

Dimetil eter  CH3-O-CH3  -138,5 23,0 1,30 

Dietil eter  CH3CH2-O-CH2CH3  -116,3 34,4 1,14 

Tetrahidrofuran  O(CH2)4  -108,4 66,0 1,74 

Dioksana  O(C2H4)2O  11,8 101,3 0,45 

Sumber: Wikipedia 
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2.7.2 Etanol 

Etanol merupakan salah satu senyawa hidrokarbon 

dari golongan alkohol yang memiliki rumus C2H5OH. 

Fermentasi merupakan salah satu upaya untuk mengubah 

senyawa karbohidrat menjadi etanol dengan bantuan 

mikroorganisme. Etanol banyak dimanfaatkan sebagai bahan 

kosmetik, obat-obatan, pembuatan karet sintesis bahkan 

sebagai bahan bakar motor yang dikenal sebagai gasohol, 

petranol (Sebayang, 2006). Kusmayanti dan Agustini (2007) 

menambahkan bahwa etanol merupakan pelarut universal yang 

dapat melarutkan hampir sebagian besar komponen senyawa 

yang terkandung dalam ekstrak. Kuntorini dkk. (2013) 

menjelaskan bahwa dari beberapa penelitian telah diketahui 

bahwa aktivitas antioksidan yang tinggi dihasilkan oleh pelarut 

ekstrak yang bersifat polar. Zat aktif yang diekstrak dari 

tumbuhan dengan metanol dan etanol memiliki aktivitas 

terbaik, berbagai senyawa aktif yang diikat oleh pelarut etanol 

seperti tanin, polifenol, flavonol, terpenoid, sterol dan 

alkaloid.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 September 

– 1 Oktober 2014.  Pengovenan dan penggrindingan daun 

kersen menjadi serbuk halus dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi  Makanan Ternak  Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. Proses ekstraksi daun kersen dengan 

menggunakan pelarut eter dan etanol dilakukan di 

Laboratorium Kimia Organik Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.  Analisis penanaman, 

pembiakan, dan pengujian daya hambat bakteri 

Staphylococcus aureus  di Laboratorium Bakteriologi Jurusan 

Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah menggunakan bakteri 

Staphylococcus aureus yang diisolasi dari susu mastitis pada 

sapi peternakan sapi perah di Jabung dengan skor CMT 3. 

Daun Kersen yang digunakan sebanyak 200 gram bahan 

kering (simplisia) untuk ekstrak eter dan etanol daun kersen 

yang dibuat dengan konsentrasi 10%, 20% , 30%, 40% dan 

50% serta larutan iodips 10% sebagai kontrol. 

Alat yang digunakan untuk ekstrak daun kersen adalah 

timbangan analitik, erlenmeyer 1 L, beaker glass 30 mL, 

corong bushner, shaker inkubator, gelas media, rotary 

evaporator, kertas saring, dan pengaduk. Alat yang digunakan 

uji daya hambat bakteri adalah cawan petri, tabung reaksi 10 

mL, bunsen, autoklaf, inkubator, erlenmeyer 250 mL, gelas 
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ukur, mikro pipet, pinset, jangka sorong, pengaduk, 

alumunium foil, kertas label, plastik wrap, dan tissue.  

Bahan yang digunakan adalah serbuk daun kersen, pelarut 

dietyl eter dan etanol 96%. Bahan yang digunakan uji daya 

hambat adalah bakteri Staphylococcus aureus, larutan iodips 

10% , media nutrient agar (NA), aquades steril, alkohol 70%, 

Manitol salt agar (MSA), ekstrak daun kersen. 

3.3. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini merupakan penelitian percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang 

dengan 11  perlakuan dan 4 ulangan, dengan konsentrasi 

perlakuan Tabel. 3. 

Tabel. 3  Konsentrasi Perlakuan 

Kode Pelarut Eter Kode Pelarut Etanol 

P0  Iodips 10% 

P1 EDK 10% P11 EDK 10% 

P2 EDK  20% P21 EDK  20% 

P3 EDK  30% P31 EDK  30% 

P4 EDK  40% P41 EDK  40% 

P5 EDK  50% P51 EDK  50% 

 

Pengujian daya hambat antibakteri dari ekstrak daun 

kersen terhadap bakteri Staphylococcus aureus dilakukan 

secara invitro menggunakan metode sumuran dengan 

mengukur zona hambat berupa zona bening dan diukur dengan 

jangka sorong (mm). 
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3.4 Jalannya Penelitian 

 Prosedur Pembuatan Serbuk (Simplisia) Daun Kersen 

 Daun kersen  (Muntingia calabura L.)  yang 

digunakan dalam penelitian diperoleh dari halaman parkir  

Fakultas Peternakan Universitas  Brawijaya.  Bagian daun 

kersen yang diambil yaitu daun kersen tua atau sepertiga 

pangkal ranting tanaman kersen. Menurut Kuntorini dkk. 

(2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan jaringan pada daun 

kersen tua telah maksimal dibandingkan dengan daun muda 

yaitu trikoma sebagai derivat epidermis lebih banyak, pada 

umumnya pada daun muda masih mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan. Trikoma glanduler berfungsi sebagai 

penyimpan senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid dan 

tanin. Daun kersen segar yang telah diambil diangin-anginkan 

kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 600 C selama 24 

jam. Setelah dioven daun kersen kering kemudian dihaluskan 

dengan alat berupa grinder dan didapatkan hasil serbuk daun 

kersen (simplisia) yang akan digunakaan untuk sampel 

penelitian. 

 Proses Ekstraksi Daun Kersen 

Ekstraksi daun kersen dilakukan dengan metode meserasi 

dengan menggunakan  pelarut eter dan etanol. Menurut 

Noorhamdani dkk. (2010) metode ekstrasi merupakan 

pemindahan massa zat aktif yang awalnya berada dalam suatu 

sel ditarik oleh pelarut sehingga menghasilkan larutan zat aktif 

dalam pelarut tersebut. Proses ekstraksi dengan metode 

maserasi adalah sebagai berikut: 

1. Serbuk daun kersen (simplisia) ditimbang sebanyak 100 g. 

2. Daun kersen dimasukan dalam erlenmeyer ukuran 1 L. 

3. Meserasi dilakukan dengan menambahkan pelarut eter dan 

etanol sampai terendam seluruhnya (±500 mL) kemudian 
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dihomogenkan dengan alat shaker inkubator selama 24 

jam.  

4. Larutan daun kersen disaring menggunakan vaccum pump, 

sampai residu tidak menetes dan diperoleh filtrat. 

5. Filtrat diuapkan menggunakan Rotary evaporator dengan 

suhu 45o-50o C sampai pelarut menguap seluruhnya, 

sehingga diperoleh ekstrak pekat daun kersen. 

6. Ekstrak pekat diencerkan menjadi beberapa konsentrasi 

sesuai perlakuan penelitian. 

 Pembuatan  Variasi Konsentrasi Larutan Uji 

Pembuatan variasi konsentrasi larutan uji menurut Achmad 

dan Suryana, (2009) yaitu dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

EDK= 
𝑒

𝑒+𝑝
x 100 %  

Keterangan:  

EDK = Ekstrak daun kersen (%)  

e = Volume ekstrak daun kersen yang diperoleh dari 

hasil ekstraksi  

p = Pelarut yang ditambahkan  

 e + p = Volume total antara ekstrak daun kersen dan   

pelarut 

  Pembuatan variasi konsentrasi ekstrak pekat daun kersen 

adalah sebagai berikut : 

1. Konsentrasi 10% (b/v): 0,5 g EDK + 4,5 mL eter. 

                                          0,5 g EDK + 4,5 mL etanol 

2. Konsentrasi 20% (b/v) : 1 g EDK + 4 mL eter. 

                                           1 g EDK + 4 mL etanol. 

3. Konsentrasi 30% (b/v) : 1,5 g EDK + 3,5 mL eter. 

                                          1,5 g EDK + 3,5 mL etanol. 
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4. Konsentrasi 40% (b/v) : 2 g EDK + 3 mL eter. 

                                         : 2 g EDK + 3 mL etanol. 

5. Konsentrasi 50% (b/v) : 2,5 g EDK + 2,5 mL eter. 

                                          2,5 g EDK + 2,5 mL etanol. 

 Prosedur Uji CMT Susu Mastitis  

Metode California Mastitis Test atau uji CMT digunakan 

untuk mendeteksi terjadinya mastitis subklinis pada sapi 

perah. Bakteri Staphylococcus aureus diisolasi dari susu 

mastitis skor CMT 3.  Prosedur pengujian CMT adalah:  

1. Sampel susu curahan pertama dari keempat puting sapi 

(kira-kira 1-2 mL) dimasukan ke dalam cawan paddle.  

2. Setiap cawan ditambahkan reagen CMT  yang  sama  

jumlahnya  dengan volume susu. 

3. Setelah  reagen  CMT ditambahkan, cawan paddle diputar 

secara horizontal dengan perlahan-lahan selama 10 detik 

susu menjadi homogen. 

4. Diamati terbentuk gumpalan gel berwarna putih abu-abu 

dengan cepat. 

     Tabel 4. Interpretasi berdasarkan CMT 
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 Pembuatan Media MSA 

Media yang digunakan untuk mengisolasi, dan 

identifikasi bakteri Staphylococcus aureus pada susu mastitis 

adalah Mannitol Salt Agar (MSA). Media MSA dapat 

digunakan untuk menyeleksi bakteri S. aureus atau anggota 

genus Staphylococcus lainnya. Suryanto, Irmayanti, dan Lubis 

(2007) menerangkan bahwa terjadi pertumbuhan  S. aureus 

yang ditandai dengan adanya perubahan warna media dari 

merah menjadi kuning karena adanya fermentasi mannitol 

yang dilakukan S. aureus. Prosedur pembuatan media MSA 

sebagai berikut : 

1. Timbang MSA sebanyak 28 gram dimasukkan dalam 

erlenmeyer, ditambahkan 250 ml aquades steril, dipanaskan 

dengan hot stirer selanjutnya ditutup almunium foil. 

2. Distesrilkan menggunakan autoklaf dengan suhu 121 oC  

bertekanan 15 atm, selama 25 menit.  

3. Media dituangkan ke masing-masing cawan petri sebanyak 

20 ml.  

4. Ditutup dan dibiarkan sampai suhu menurun dan media 

memadat.  

 Identifikasi dan Pembiakan Bakteri 

1. Diidentifikasi bakteri Staphylococcus aureus dengan 

pewarnaan Gram.  

2. Diinokulasi bakteri Staphylococcus aureus kedalam 

medium cair menggunakan spet volume sebanyak 1 ml 

bakteri.  

3. Diinkubasi bakteri Staphylococcus aureus dengan suhu 37 
0C selama 24 jam.  
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  Uji Antibakteri 

Pengujian daya hambat dilakukan untuk mengetahui 

besar hambatan ekstrak daun kersen dengan meggunakan 

pelarut eter dan ethanol terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dengan menggunakan metode difusi 

sumuran. Pengujian daya hambat dilakukan dengan cara: 

1. Media MSA (Manitol Salt Agar) yang sudah keras 

kemudian ditambahkan suspensi bakteri sebanyak 5 µl setia 

cawan petri kemudian diratakan dengan gelas L. 

2. Dibuat sumuran dengan melubangi media MSA 

menggunakan silinder glass sebanyak 4 sumuran tiap cawan. 

Diameter lubang sebesar 0.5 mm dengan tinggi sumuran 0.5 

cm. 

3. Tiap sumuran disuspensikan larutan ekstrak daun kersen, 

larutan iodips, dan pelarut eter dan etanol sebanyak 5 µL 

sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan sebagai 

perlakuan. Satu cawan untuk 1 perlakuan yang didalamnya 

terdapat 4 ulangan. 

4. Cawan petri ditutup kembali dan dilapisi dengan plastik 

wrap dan di inkubasi pada suhu kurang lebih 30oC selama 24 

jam. 

5. Dihitung diameter zona hambatnya dengan menggunakan 

jangka sorong 

 Pengukuran Diameter Zona Hambat 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah 

besarnya diameter zona  hambat yang terbentuk akibat 

pengaruh ekstrak daun kersen dengan pelarut eter dan etanol. 

Cara pengamatannya yaitu dengan mengukur  diameter  zona  

bening yang terbentuk diluaran sumuran dengan jangka 

sorong, sehingga dapat disebut zona hambat. Susanto, Sudrajat 

dan Ruga (2012) menyebutkan kategori kekuatan zat 
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antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri ditinjau 

dari diameter zona hambat. Kategori kekuatan zat antibakteri 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Kategori kekuatan zat antibakteri berdasarkan 

diameter zona hambat  

Diameter Kekuatan Daya Hambat 

>20 mm Sangat Kuat 

11-20 mm Kuat 

6-10 mm Sedang 

<5 mm Lemah 

Sumber: Susanto dkk, (2012) 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:  

a. Luasan zona hambat dari tiap-tiap konsentrasi ekstrak daun 

kersen baik dengan pelarut eter maupun etanol. 

b. Mengklasifikasikan respon hambatan ekstrak daun kersen. 

 

3.6. Analisis Data 

  Data yang telah diperoleh dilakukan analisis ragam 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

tersarang, jika analisis diperoleh data berbeda nyata maka 

dilanjutkan menggunakan uji Duncan’s untuk membedakan 

antara masing-masing konsentrasi perlakuan yang diuji. 

Adapun model matematis Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

pola tersarang menurut Sampurna (2013) adalah sebagai 

berikut:  
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Yijk = µ + τ i + E (i) j + u (ij) k  

Keterangan: 

µ = Rataan 

τ i = Efek perlakuan 

E (i) j = Efek random subjek 

u (ij) k = Efek random sampel/subjek 

 Dari model maka perbedaan antara rataan dengan 

rataan sampel dapat dibagi dalam 3 bagian orthogonal: 

1. Perbedaan antara rataan perlakuan dengan rataan 

sampel. 

2. Perbedaan antara rataan subjek dengan rataan 

perlakuan (Eij). 

3. Perbedaan antara observasi dengan rataan subyek 

(U (ij) k ). 

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Ekstraksi merupakan suatu proses untuk melarutkan 

senyawa dalam suatu bahan kedalam pelarut agar dapat 

memisahkan dan mengambil keluar senyawa yang 

dimaksud. 

2. Antimikroba adalah suatu senyawa yang dapat 

menghambat pertumbuhan atau bahkan dapat 

membunuh suatu mikroorganisme 

3. Mastitis subklinis adalah penyakit radang ambing yang 

tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas. 

4. Uji daya hambat adalah merupakan uji untuk 

mengetahui konsentrasi hambat minimum bakteri dalam 

berkembang biak. 
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5. Zona hambat merupakan suatu zona yang menunjukkan 

kemampuan suatu bahan dalam menghambat 

pertumbuhan suatu bakteri  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Ekstrasi Daun Kersen 

Penelitian ini menggunakan sampel daun kersen  

(Muntingia calabura L.). Bagian daun kersen yang digunakan 

adalah sepertiga bagian tengah dan pangkal ranting tanaman 

kersen. Menurut Setiawan, Surjowardojo dan Setyowati 

(2014) menjelaskan bahwa daun kersen yang digunakan 

dipilih yang berkualitas, bersih berumur ± 4 tahun dan diambil 

sepertiga bagian pucuk.  Kuntorini dkk. (2013) menambahkan 

bahwa aktivitas antioksidan pada daun kersen tua lebih tinggi 

dibandingkan dengan daun kersen muda, hal tersebut 

diasumsikan dengan jumlah trikoma glanduler pada daun tua 

lebih banyak daripada daun muda, karena trikoma glanduler 

berfungsi sebagai penyimpan senyawa metabolit sekunder 

seperti flavonoid dan tanin. Pertumbuhan jaringan pada daun 

tua telah maksimal dibandingkan dengan daun muda yaitu 

trikoma sebagai derivat epidermis lebih banyak, pada 

umumnya pada daun muda masih mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat 

Poeloengan (2009) yang menjelaskan bahwa pada daun kersen 

bagian sepertiga pangkal ranting sel-sel daun sudah tumbuh 

dan berkembang secara optimal, sehingga kandungan senyawa 

aktif  yang dapat diikat oleh pelarut juga semakin banyak.  

Daun kersen dilakukan pengeringan dengan 

menggunakan oven dengan suhu 600C selama 24 jam, setelah 

kering dihaluskan dengan grinder sehingga didapat sampel 

berupa serbuk halus (simplisia). Kuntorini dkk. (2013) 

menjelaskan bahwa selama pengeringan daun kersen 

mengalami perubahan berat, warna dan tekstur. Daun kersen 
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segar yang awalnya berwarna hijau, sedikit lengket dan 

daunnya tidak mudah sobek, setelah di oven berubah menjadi 

warna kuning kecoklatan dan mudah diremas menjadi halus. 

Perubahan warna pada daun kersen setelah dikeringkan 

disebabkan oleh terjadinya fotooksidasi, sedangkan perubahan 

struktur dan berat dikarenakan hilangnya kandungan air pada 

daun. 

Ekstrak daun kersen dilakukan dengan cara maserasi 

dengan menggunakan pelarut eter dan etanol. Menutut 

Noorhamdani dkk. (2010) ekstraksi merupakan pemindahan 

massa zat aktif yang berada dalam suatu sel ditarik oleh 

pelarut sehingga menghasilkan zat aktif dalam pelarut. Irawan 

(2010) Pelarut yang akan digunakan dalam proses ekstrasi 

harus memenuhi syarat diantaranya bersifat selektif, memiliki 

titik didih rendah, tidak berreaksi dengan komponen minyak 

dan harga murah serta mudah didapat. 

Tabel 6. Berat ekstrak pekat daun kersen 

Pelarut Warna Berat Ekstrak 

Pekat (g) 

Etanol  Hijau pekat 9,3 

Eter Hijau-

kecokelatan 

7,8  

Sumber : Data pengamatan 

Ekstrak pekat daun kersen tertinggi dihasilkan oleh 

pelarut etanol yaitu dari 100 g simplisia yang dilarutkan dalam 

pelarut dihasilkan ekstrak pekat sebesar 9,3 g dibandingkan 

dengan pelarut eter menghasilkan 7,8 g  ekstrak pekat. 

Kuntorini dkk. (2013) menjelaskan bahwa berat ekstrak pekat 

yang dihasilkan dipengaruhi oleh tingkat kepolaran perarut 

yang digunakan, hal tersebut dikarenakan tingginya aktivitas 
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antioksidan yang dihasilkan oleh pelarut yang bersifat polar. 

Lathifah (2008) menambahkan bahwa pelarut yang bersifat 

polar akan lebih tinggi menghasilkan ekstrak pekat dari pada 

pelarut yang bersifat nonpolar. Menurut Wirda, Halim, Millati 

dan Zulhidiani (2011)  menjelaskan bahwa sifat-sifat 

kepolaran kelarutan antara zat pelarut dan zat yang dilarutkan 

memiliki kecocokan atau efektifitas pelarut dari bahan. Sejalan 

dengan pernyataan diatas Astarina, Astuti dan Warditiani. 

(2012)  menambahkan bahwa senyawa antibakteri yang ada di 

dalam daun kersen seperti flavinoid, saponin dan tanin bersifat 

polar dan  merupakan bagian dari senyawa fenolik yang 

bersifat polar yang dapat ditarik oleh pelarut polar seperti 

etanol dan metanol. Pada penelitian ini pelarut etanol 

merupakan pelarut yang paling baik untuk ekstraksi 

dibandingkan dengan pelarut eter. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemungkinan besar polaritas pelarut etanol yang paling 

mendekati polaritas senyawa bioaktif dalam daun kersen. 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 5. Hasil Ekstrak Pekat Eter dan Etanol 

 

Etanol Eter 
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4.2 Uji Daya Hambat Bakteri Staphylococcus aureus 

Pengujian daya hambat bakteri dilakukan untuk 

mengetahui efektifitas kandungan antibakteri dalam ekstrak 

daun kersen (Muntingia calabura L.) dengan menggunakan 

pelarut eter dan etanol terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

diisolasi dari susu sapi perah mastitis subklinis dengan skor 

CMT 3. Konsentrasi ekstrak daun kersen dengan pelarut eter 

dan etanol yang digunakan yaitu 10%, 20%, 30%, 40% dan 

50%. 

Pengujian uji daya hambat bakteri Staphylococcus 

aureus dilakukan secara in vitro dengan menggunakan difusi 

sumuran dengan diameter 5 mm pada media agar yang telah 

diinokulasi. Ekstrak pekat daun kersen yang telah diencerkan 

sesuai dengan konsentrasi kemudian dimasukkan pada setiap 

lubang sumuran cawan petri sebanyak 50 mL menggunakan 

mikropipet. Sampel diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 

37o C. Penentuan daya hambat ekstrak daun kersen setelah 

diinkubasi pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dapat 

diamati dan diukur dengan jangka sorong yang ditandai 

dengan adanya pada zona bening disekitar lubang sumuran. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kusmayanti dan 

Agustini (2007) yang menjelaskan bahwa metode lubang atau 

sumuran yaitu agar padat yang telah diinokulasi dengan 

bakteri diberi lubang. Jumlah dan letak lubang disesuaikan 

dengan tujuan dari penelitian, selanjutnya lubang yang telah 

dibuat diinjeksikan dengan ekstrak yang diujikan. Setelah 

inkubasi selesai, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat 

ada tidaknya daerah hambatan di sekeliling lubang. 



34 

 

 
Gambar 6. Zona Hambat, Sumuran dan Koloni Bakteri 

 

4.3 Hasil Pengujian Ekstrak  Daun Kersen (Muntingia 

calabura L.)  dengan Pelarut Eter dan Etanol 

 

Hasil pengujian daya hambat bakteri Staphylococcus 

aureus pada masing- masing pelarut memiliki rata-rata 

diameter zona hambat yang berbeda, berdasarkan pengamatan 

dan pengukuran diameter zona hambat pada ekstrak daun 

kersen dengan menggunakan pelarut eter dan etanol diperoleh 

data Tabel 7. sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumuran 

Zona Hambat 

Koloni Bakteri 
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Daya hambat tertinggi terdapat pada ekstrak daun 

kersen dengan pelarut eter dan etanol pada konsentrasi 50% 

yaitu 8,87±1,10 mm dan 10,77±2,26 mm. Konsentrasi ekstrak 

daun kersen 10% dengan pelarut eter dan etanol rata-rata 

diameter yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol iodips 10%. Hasil analisis ragam pada 

Lampiran 2 menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak daun 

kersen berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap daya hambat 

bakteri Staphylococcus aureus. Nilai rataan diameter zona 

hambat ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol lebih besar, 

hal ini menunjukkan bahwa rata-rata diameter daya hambat 

yang dihasilkan esktrak daun kersen dengan pelarut eter 

berbeda nyata (P<0,05) dibandingkan rata-rata diameter daya 

hambat dengan pelarut etanol.  

Kemampuan ekstrak daun kersen dengan pelarut eter 

dan etanol dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dipengaruhi oleh konsentrasi yang 

digunakan. Hasil UJBD Lampiran 3 menunjukkan bahwa 

ekstrak daun kersen dengan pelarut eter dan etanol dengan 

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

kemampuan daya hambat yang lebih besar daripada larutan 

iodips 10%. Penentuan konsentrasi hambatan yang optimal 

disesuaikan dengan nilai MIC (Minimum Inhibitory 

Concentration) dari masing-masing perlakuan. Menurut 

Rinawati (2013) MIC (Minimum Inhibitory Concentration) 

merupakan konsentrasi terendah bahan antibakteri yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ekstrak daun kersen dengan pelarut eter 

dan etanol pada  konsentrasi 10% merupakan konsentrasi yang 

terendah akan tetapi memiliki kemampuan lebih tinggi dalam 

menghambat bakteri dibandingkan dengan kontrol iodips 10%. 
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Perbandingan daya hambat EDK Eter dan EDK Etanol 

dibandingkan dengan rata-rata daya hambat iodips dapat 

dilihat pada Gambar 7 berikut : 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak daun kersen dengan pelarut eter dan etanol 

pada konsentrasi 10% memberikan pengaruh zona hambat 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus lebih tinggi 

dibandingkan dengan kontrol iodips 10%. Ekstrak daun kersen 

dengan pelarut eter dan etanol pada konsentrasi 10% memiliki 

daya hambat sebesar 6,37 mm dan 6,76 mm lebih besar dari 

kontrol iodips 10% diameter 4,7 mm.  Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Kasogi, Sarwiyono dan Surjowardojo, (2014)  

yang menjelaskan bahwa rata-rata diameter zona hambat 

kontrol larutan iodips  10% pada bakteri Staphylococcus 

aureus adalah 5,805 mm. Erzad dkk., (2014) menambahkan 

bahwa hasil penelitian zona hambat  bakteri Staphylococcus 

aureus  dengan kontrol iodips 10%  menghasilkan zona 

hambat sebesar 2,568 mm. Sehingga pada konsentrasi 10% 
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pada ekstrak daun kersen dengan pelarut eter dan etanol 

memiliki kemampuan daya hambat lebih besar daripada 

larutan iodips 10%.  

Data diatas menujukkan bahwa ekstrak daun kersen 

dengan pelarut eter dan etanol yang digunakan efektif sebagai 

antibakteri Staphylococcus aureus. Hal ini sesuai dengan 

mendapat A’yunin (2008) yang menjelaskan bahwa apabila 

ekstrak yang digunakan menghasilkan diameter zona bening 

lebih besar dibandingkan dengan diamter zona bening kontrol, 

maka ekstrak yang digunakan sangat efektif sebagai 

antibakteri, dan sebaliknya apabila zona bening yang terbentuk 

pada ekstrak lebih kecil dibandingkan dengan diameter zona 

bening kontrol, maka ekstrak yang digunakan dinyatakan 

kurang efektif sebagai antibakteri.  

Ekstrak eter dan etanol daun kersen bekerja stabil 

dalam penghambatan bakteri Staphylococcus aureus, hal ini 

ditunjukkan dengan konsentrasi yang semakin besar 

memberikan hasil zona hambat yang lebih besar. 

Kemungkinan hal ini dikarenakan ekstrak yang digunakan 

merupakan ekstrak halus yang kelarutan senyawa 

antibakterinya telah maksimal, sehingga aktivitasnya juga 

maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Noorhamdani, 

dkk. (2010) yang menjelaskan bahwa semakin lembut serbuk 

yang akan diekstraksi maka akan menghasilkan permukaan 

yang luas sehingga memudahkan pelarut untuk memisahkan 

zat aktif dari suatu bahan.  

Selain penentuan konsentrasi yang optimal, dilakukan 

pula penentuan pelarut yang terbaik dalam pembuatan ekstrak 

daun kersen. Berdasarkan rata-rata daya hambat yang 

dihasilkan dapat diketahui bahwa pelarut yang terbaik dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan pelarut etanol. Rata-
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rata daya hambat masing-masing pelarut terdapat pada 

Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

     Data diatas menunjukkan bahwa pelarut eter dan 

pelarut etanol berbeda nyata, pelarut etanol memiliki rata-rata 

daya hambat sebesar 9,14 mm sedangkan pada pelarut eter 

hanya memiliki rata-rata daya hambat sebesar 7,78 mm. 

Pelarut etanol merupakan pelarut universal yang bersifat polar 

yang dapat melarutkan hampir sebagian besar komponen 

senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Menurut Kuntorini 

dkk. (2013) menjelaskan bahwa zat aktif yang diekstrak dari 

tumbuhan dengan pelarut metanol dan etanol memberikan 

hasil aktivitas antibakteri yang lebih baik. Selain itu Arum, 

Supartono dan Sudarmin (2012) menyebutkan bahwa senyawa 

Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam 

dan merupakan senyawa polar karena mempunyai sejumlah 

gugus hidroksil, sehingga senyawa flavonoid akan mudah larut 

dalam pelarut yang bersifat polar seperti pelarut etanol dan 

metanol. 
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Ekstrak daun kersen dengan pelarut eter menghasilkan 

rata-rata daya hambat yang lebih rendah dibandingkan dengan 

ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol, hal ini dikarenakan 

pelarut eter yang digunakan dalam mengekstrak daun kersen 

bersifat non-polar sehingga kurang maksimal dalam menarik 

senyawa-senyawa antibakteri dalam daun kersen. Hasil 

pengujian ekstrak daun kersen dengan pelarut eter dan etanol 

dengan menggunakan difusi sumuran Gambar 9. dan Gambar 

10. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

P5 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Kemampuan Zat Antimikroba Daun Kersen 

(Muntingia calabura L.) 

Diameter zona hambat cenderung meningkat 

sebanding dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak yang 

digunakan, hal ini kemungkinan dikarenakan aktivitas 

antibakteri pada daun kersen seperti senyawa flavonoid, tanin 

dan saponin telah bekerja secara maksimal dalam menghambat 

pertumbuuhan maupun membunuh bakteri Staphylococcus 

aureus. Dinding sel bakteri merupakan sasaran utama yang 

diserang oleh senyawa antibakteri sebelum masuk dalam 

membran sel. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram 

posistif yang memiliki dinding sel dengan peptidoglikan yang 

P51 

P21 



41 

 

lebih banyak, sedikit lipid dan dinding sel yang mengandung 

polisakarida (asam teikoat). Asam teikoat berfungsi sebagai 

transport ion positif untuk keluar atau masuk dan merupakan 

polimer yang dapat larut dalam air. Hal ini menunjukkan 

bahwa dinding sel bakteri Staphylococcus aureus bersifat lebih 

polar. Menurut Zakaria, Matsura, Mohamed, Moch Jamil, 

Rofiee and Sulaiman (2007) menjelaskaan bahwa kelompok 

senyawa yang terkandung dalam daun talok atau kersen 

(Muntingia calabura L.) memiliki aktivitas antioksidatif antara 

lain flavonoid, tannin, triterpene, saponin dan polifenol. Hasil 

penelitian terdahulu melaporkan bahwa flavonoid merupakan 

senyawa yang secara kualitatif paling dominan pada daun 

talok atau kersen (Muntingia calabura L.).  Arum dkk. (2012) 

menambahkan bahwa senyawa  flavonoid merupakan senyawa 

yang bersifat polar, hal ini menyebabkan senyawa flavonoid 

yang terkandung dalam daun kersen dapat lebih mudah 

menembus lapisan peptidoglikan yang bersifat polar pada 

dinding sel bakteri  Staphylococcus aureus. Hal ini sependapat 

dengan Lathifah, (2008) yang menjelaskan bahwa flavonoid 

merupakan senyawa yang bersifat polar, sehingga 

menyebabkan senyawa lebih mudah menembus dinding sel 

bakteri Staphylococcus aureus karena struktur dinding sel 

bakteri  berlapis tunggal dan tersususn atas protein, gula serta 

lemak dengan kadar rendah, sehingga ekstrak mudah untuk 

masuk. Komala dan Ismanto, (2008) menambahkan bahwa 

senyawa flavonoid yang bersifat polar akan lebih mudah 

menembus lapisan peptidoglikan yang bersifat polar daripada 

lapisan lipid yang sifatnya nonpolar, sehingga menyebabkan 

aktivitas penghambatan pada bakteri gram positif lebih besar 

daripada bakteri gram negatif. 
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Saponin merupakan suatu senyawa antibakteri yang 

terkandung dalam daun kersen yang memiliki tingkat 

toksisitas yang tinggi yang dapat mengganggu permeabilitas 

membran sel dan dapat menyebabkan kerusakan serta 

keluarnya komponen-komponen dari dalam sel mikroba 

seperti protein asam nukleat dan nukleotida (Agung dkk. 

2013). Hal ini sesuai dengan Prawira, dkk. (2013) yang 

menjelaskan bahwa 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. 

Salah satu senyawa yang ada pada ekstrak daun kersen 

yaitu tanin, senyawa tanin ini memiliki fungsi sebagai 

antibakteri alami dengan cara menghambat enzim pada 

transport selubung sel terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

Simanjuntak (2008) menjelaskan bahwa tanin merupakan 

golongan senyawa aktif tumbuhan yang bersifat fenol 

mempunyai rasa sepat dan mempunyai kemampuan 

menyamak kulit sehingga lebih dikenal sebagai zat samak, 

memiliki sifat yang dapat menyusut dan mengendapkan 

protein dari larutan dengan membentuk senyawa yang tidak 

larut. 
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4.5 Efektifitas Antibakteri Pelarut Ekstrak Daun Kersen 

Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus  

  Bakteri Staphylococcus aureus termasuk jenis bakteri 

dari gram positif yang memiliki struktur dinding sel lebih 

sederhana dibandingkan dengan bakteri dari jenis gram 

negatif. Cara kerja antibakteri dalam menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme yaitu dengan cara merusak 

dinding sel, merubah permeabilitas sel, menghambat kerja 

enzim, merubah molekul protein dan asam nukleat dan asam 

laktat, serta menghambat sintesis asam nukleat dan protein 

(Harris, et al (2002).  

  Mekanisme daya kerja antibakeri terhadap sel bakteri 

salah satunya yaitu dengan merusak dinding sel sehingga 

senyawa antibakteri yang ada di dalam ekstrak daun kersen 

seperti tanin, saponin, dan flavonoid dapat masuk dengan 

mudah menembus dinding sel bakteri Staphylococcus aureus. 

Struktur dinding sel Staphylococcus aureus berbentuk lapis 

tunggal dan tersusun atas protein, gula dan lemak dengan 

kadar rendah, sehingga ekstrak yang digunakan akan mudah 

masuk (Lathifah, 2008). 

  Pengujian zat antibakteri pada ekstrak daun kersen 

dengan pelarut eter dan etanol yang efektif untuk melemahkan 

dan terhambatnya pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

penyebab mastitis pada sapi perah ditandai dengan adanya 

zona hambat atau zona bening yang ada di sekitar sumuran. 

Susanto, dkk. (2012) menambahkan bahwa zona bening yang 

terbentuk di sekitar lubang sumuran diamati dan diukur 

menggunakan jangka sorong sesuai dengan kategori zona 

hambat. Hasil pengujian zona hambat pada ekstrak daun 

kersen dengan pelarut eter dan etanol terhadap bakteri 
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Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 10% sampai 50% 

maka zona hambat dapat dikatagorikan seperti pada Tabel 8. 

Tabel 8. Kategori Zona Hambat Ekstrak Daun Kersen Pelarut 

Eter dan Etanol 

Perlakuan Rataan diameter zona 

hambat (mm) 

Kategori 

Iodips (10%) 4,7 Lemah 

EDK Eter (10%) 6,38 Sedang 

EDK Eter (20%) 7,46 Sedang 

EDK Eter (30%) 7,86 Sedang 

EDK Eter (40%) 8,31 Sedang 

EDK Eter (50%) 8,88 Sedang 

EDK Etanol (10%) 6,76 Sedang 

EDK Etanol (20%) 8,33 Sedang 

EDK Etanol (30%) 9,3 Sedang 

EDK Etanol (40%) 10,55 Sedang 

EDK Etanol (50%) 10,78 Sedang 

Sumber : Data Hasil Pengamatan 

 Zona hambat yang dihasilkan perlakuan ekstrak daun 

kersen dengan pelarut eter dan etanol masuk dalam kategori 

sedang artinya ekstrak daun kersen konsentrasi 10% sampai 

50%  sebagai antibakteri penghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus penyebab mastitis pada sapi perah 

hanya mampu membentuk diameter zona hambat ± 6 sampai 

10 mm, sedangkan zona hambat dari kontrol iodips masuk 

dalam kategori lemah karena hanya mampu membentuk zona 

hambat bakteri Staphylococcus aureus kurang dari 5 mm. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa ekstrak daun kersen 

dengan pelarut eter dan etanol memiliki aktivitas bakteriostatik 

yaitu mampu menghambat pertumbuhan bakteri 
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Staphylococcus aureus. Pengujian terhadap pelarut eter dan 

etanol tidak menunjukkan adanya zona hambat terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pelarut yang digunakan tidak berpengaruh pada uji 

antibakteri, sehingga zona hambat yang didapat merupakan 

hasil dari senyawa antibakteri yang terkandung dalam daun 

kersen dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus penyebab mastitis pada sapi perah. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Dewi, (2010) yang menjelaskan 

bahwa kontrol terhadap pelarut etanol tidak menunjukkan 

adanya zona hambat terhadap bakteri pembusuk daging segar, 

hal ini membuktikan bahwa pelarut yang digunakan tidak 

berpengaruh pada uji bakteri. 

 

 

  

 

 

                                   (a)                         (b) 

                      

Gambar 11.  Hasil Pengujian Pelarut Eter dan Etanol 

      Keterangan : 

a. Pengujian pelarut eter terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus 

b. Pengujian pelarut etanol terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Daun kersen (Muntingia calabura L.) yang 

diekstrak dengan pelarut eter dan etanol 

memiliki daya hambat terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus penyebab mastitis 

pada sapi perah dan pada konsentrasi 10% 

telah efektif menghambat bakteri. 

2. Ekstrak daun kersen (Muntingia calabura 

L.) dengan pelarut eter dan etanol dengan 

konsentrasi 50% memberikan pengaruh zona 

hambat tertinggi. 

3. Ekstrak daun kersen (Muntingia calabura 

L.) dengan pelarut etanol pada konsentrasi 

10% sampai 50%  menghasilkan zona 

hambat lebih tinggi dibandingkan dengan 

ekstrak daun kersen dengan pelarut eter. 

4. Pelarut terbaik untuk ekstraksi daun kersen 

(Muntingia calabura L.) dengan 

menggunakan pelarut etanol. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka 

disarankan perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai daya simpan penggunaan 

ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.)  

dengan pelarut etanol yang dapat digunakan 
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sebagai larutan teat dipping dalam mencegah 

mastitis pada sapi perah. 
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Lampiran 1. Cara Pengukuran Diameter Zona Hambat 

Aktivitas Antibakteri 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cara pengukuran diameter zona hambat yaitu : 
(DE−5)+(FG−5)

2
  

Keterangan : 

1) A adalah daerah yang ditumbuhi bakteri  

2) B adalah sumuran berdiameter 5 mm 

3) C adalah zona bening  

4) DE dan FG adalah zona bening yang diukur 
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Lampiran 2. Data dan Hasil Analisis Daya Hambat 

Ekstrak Daun Kersen dengan Pelarut Eter dan Etanol 

terhadap Bakteri Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

 =  (Tyijk)2 / abr 

= (18,8 + 25,5 + 29,85................... + 43,1)2 

                                 48 

= 141.376 

             48                   

=  2.945,333 

 

Jumlah Kuadrat Pelarut (JKP) 

= (yi12 + yi22 + ........+ yijk2) – FK 

                      24 

 

= (18,82 + 25,52 .......+ 43,12) - 2.945,333 

          24 

= 2.960,86 - 2.945,333      

 = 15,527 
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Jumlah Kuadrat Konsentrasi  (JKK) 

= (Tyik2) – (Tyijk2) 
                   r                br 

= (18,82 + 25,52.......+ 43,12)  -  52.180,6199 

                          4    24 

= 3114,918 – 2959,408 

= 155,51 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

= (y12 + y22..............+ yijk2) – FK 

= (32 + 32 .................+ 142) - 2.945,333 

= 3220,53 -  2.945,333   = 275, 197  

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP1) 

= 353,44 + 650,25..............+  1857,61 -  FK 

= 3114,918 - 2.945,333 

= 169,584 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

= JK Total – JK Perlakuan 

= 275, 197 – 169,584 

= 105,613 
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Analisis Ragam 

Variasi db JK KT F.Hitung 
F.Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 

(Pelarut) 

1 15,527 15,527       5, 

292* 

4,96 10,04 

Perlakuan 

(Konsentrasi) 

10 155,51 15,551 5,3*   

Galat 36 105,613 2,934    

Total 47      

Keterangan : * pengaruhnya berbeda  nyata F hit  >F 0,05 

 

Kesimpulan :  

F Hitung Pelarut 5,292 >  Ftabel  0,05 menunjukkan bahwa 

penggunaan ekstrak daun kersen  (Muntingia calabura L.) 

dengan pelarut eter dan etanol berpengaruh  nyata (P< 0,05) 

terhadap bakteri  Staphylococcus aureus penyebab mastitis 

pada sapi perah. 

F Hitung Konsentrasi 5,3 > Ftabel  0,05 menunjukkan bahwa 

konsentrasi (level tersarang) pada ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L.) dengan pelarut eter dan etanol 

berpengaruh  nyata (P< 0,05) terhadap bakteri  Staphylococcus 

aureus penyebab mastitis pada sapi perah. 
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Lampiran 3. Uji  Jarak Beda Duncan (UJBD) 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 Iodips 10% 4,7 a 

P1 EDK Eter 10% 6,38    ab 

P11 EDK Etanol 10% 6,76        c 

P2 EDK Eter 20% 7,46          cd 

P3 EDK Eter 30% 7,86         cd 

P4 EDK Eter 40% 8,31         cd 

P21 EDK Etanol 20% 8,33         cd 

P5 EDK Eter 50% 8,88         cd 

P31 EDK Etanol 30% 9,3         cd 

P41 EDK Etanol 40% 10,55              e 

P51 EDK Etanol 50% 10,78                f 

Kesimpulan : Notasi yang sama menunjukkan hasil tidak 

berbeda nyata, sedangkan notasi     yang berbeda 

menunjukkan hasil berbeda  nyata (P<0,05). 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 
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