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EFFECT OF STORAGE EXTRACT Muntingia 
calabura L. WITH ETHANOL AGAINST 
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ABSTRACT 

 
 This research was carried out from 22nd April to 
22nd May 2015 at Bacteriology HPT Laboratory, Faculty 
of Agriculture, Brawijaya University, Malang. The 
purpose of this research was to determine effect of 
storage Muntingia calabura L. leaves extract with etanol 
solvent on Staphylococcus aureus and Streptococcus 
agalactiae which caused mastitis in dairy cattle. Material 
used Staphylococcus aureus and Streptococcus 
agalactiaewere obtained from Bacteriology HPT 
Laboratory, Faculty of Agriculture, Brawijaya 
University, Malang. The method used five treatments 
with five replications. Muntingia calabura L. leaves 
extract were tested for inhibition of Staphylococcus 
aureus and Streptococcus agalactiae with storages 
treatments day-0 such as control (P0), day-2 (P1), day-4 
(P2), day-6 (P3) and day-8 (P4). Data were analyzed by 
analysis of variance based on Completely Randomized 
Design (CRD). If  significant effect appeared it would be 
continued by Least Significant Different (LSD). Results 
showed that the Muntingia calabura L. leaves extract 
with ethanol solvent gave highly significant effect 
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(P<0.01) on inhibiting the growth of Staphylococcus 
aureus and Streptococcus agalactiae. The efficiency of 
bacterial inhibition declined as the storage time 
increased, eventhough up to 2 days storage the inhibition 
potential was not significantly different with that of 
freshly prepared. In conclusion, to inhibit mastitis 
bacterial agents, Muntingiacalabura L. leaves extract 
should be used before 2 days of storage. 
 
Keywords: Bacteria, storage, natural antimicrobial. 
  



ix 
 

PENGARUH  LAMA  SIMPAN HASIL EKSTRAK 
DAUN KERSEN (Muntingia calabura L.) DENGAN 

PELARUT ETANOL TERHADAP BAKTERI 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae 

PENYEBAB MASTITIS SAPI PERAH 
 

1)Halida Irma Amelia, 2)Puguh Surjowardojo, 2)Pratiwi Trisunuwati 
1) Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

2) Dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
 

RINGKASAN 
 

Mastitis merupakan infeksi radang ambing yang 
sering menyerang sapi perah. Mastitis pada umumnya 
disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan 
Staphylococcus agalactiae. Beberapa penelitian 
membuktikan bahwa daun kersen (Muntingia calabura 
L.) dapat digunakan sebagai antiseptik alami untuk 
mencegah penyakit mastitis. Apabila ekstrak daun kersen 
yang telah dibuat dapat disimpan untuk beberapa hari, 
maka peternak dapat menggunakannya sebagai 
antimikroba alami untuk mencegah mastitis pada sapi 
perah. Selama ini belum dilakukan penelitian mengenai 
berapa umur simpan maksimal ekstrak daun kersen pada 
suhu kamar. Berdasarkan uraian diatas maka perlu 
dilakukan penelitian tentang pengaruh lama simpan hasil  
ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) dengan 
pelarut etanol pada suhu kamar sebagai antimikroba 
alami terhadap bakteri staphylococcus aureus dan 
Streptococcus agalactiae sebagai penyebab mastisis 
subklinis pada sapi perah. 
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Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 April 
2015 sampai dengan 22 Mei 2015 di Laboraturium 
Bakteriologi Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) 
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Data 
yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam 
(ANOVA) dengan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) pola tersarang dengan Uji BNT apabila 
memiliki perbedaan nyata diantara perlakuan. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
lama waktu  penyimpanan ekstrak daun kersen 
(Muntingia calabura L.) dengan pelarut etanol sebagai 
antimikroba alami terhadap bakteri staphylococcus 
aureus dan Streptococcus agalactiae penyebab mastisis 
subklinis pada sapi perah. 

 Materi dalam penelitian ini adalah bakteri ekstrak 
daun kersen dengan pelarut etanol. Daun kersen 
diekstraksi menggunakan larutan etanol dan dibuat 
konsentrasi 40%. Variabel yang diukur adalah zona 
hambat pertumbuhan bakteri pada setiap perlakuan 
dimana terdapat 5 perlakuan dan 5 ulangan. Ekstrak daun 
kersen masing-masing diuji daya hambat dengan 
perlakuan penyimpanan P0 (hari ke 0) sebagai kontrol, P1 

(hari ke 2), P2 (hari ke 4), P3 (hari ke 6) serta P4 (hari ke 
8). Pengujian pengaruh  lama  simpan hasil ekstrak etanol 
daun kersen (Muntingia calabura L.) terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae 
menggunakan metode sumuran. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 
penyimpanan ekstrak etanol daun kersen memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
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pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 
Streptococcus agalactiae dimana ekstrak yang 
mengalami penyimpanan selama 8 hari pada suhu ruang 
27oC mengalami penurunan kemampuan menghambat 
pertumbuhan bakteri.  Penurunan kandungan senyawa 
aktif pada ekstrak daun kersen berupa flavonoid terjadi 
akibat perlakuan penyimpanan. Semakin lama ekstrak 
disimpan, maka semakin kecil zona hambat yang 
dihasilkan. Ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol 
pada perlakuan  P1 (hari ke 2) memiliki potensi yang 
sama dengan P0 (hari ke 0) sebagai kontrol. Ekstrak daun 
kersen dengan pelarut etanol dapat menunjukan 
keefektifitasannya dalam menghambat pertumbuhan 
bakteri Staphylococcus aureus pada P1 (hari ke 2) yaitu 
sebesar 14.10 ± 0.45 mm serta pada bakteri Streptococcus 
agalactiae pada P1 (hari ke 2) yaitu sebesar 12.98 ± 0.22  

mm. 
Kesimpulan dari penelitian adalah efisiensi 

ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri semakin menurun 
seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan, 
meskipun sampai pada penyimpanan hari ke 2 daya 
hambat ekstrak daun kersen tidak berbeda dengan ekstrak 
daun kersen yang masih segar. Untuk menghambat 
bakteri penyebab mastitis, ekstrak daun kersen dengan 
pelarut etanol harus digunakan sebelum mengalami 
penyimpanan  selama 2 hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu sebagai salah satu hasil komoditi peternakan 
adalah bahan makanan yang menjadi sumber gizi atau zat 
protein hewani. Kebutuhan protein hewani masyarakat 
Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat seiring 
dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat 
kesadaran kebutuhan gizi masyarakat yang didukung 
oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan meningkatnya konsumsi susu dari 
6.8 liter per kapita per tahun pada tahun 2005 menjadi 
7.7 liter per kapita per tahun pada tahun 2008 (setara 
dengan 25 g per kapita per hari). Hal ini merupakan 
indikasi bahwa peluang untuk mengembangkan industri 
persusuan di masa mendatang cukup baik (Usmiati dan  
Abu, 2009). 

Salah satu penghambat peningkatan produksi susu 
adalah mastitis yang dapat secara langsung maupun tidak 
langsung menurunkan produksi. Infeksi  radang ambing 
yang dikenal sebagai mastitis, merupakan masalah utama 
dalam tatalaksana usaha peternakan sapi perah yang 
sangat merugikan, baik peternak sapi perah, industri 
pengolah susu dan konsumen (Suparjo, 2010) 

Mastitis merupakan infeksi kelenjar ambing yang 
disebabkan oleh mikroorganisme. Mastitis pada sapi 
perah disebabkan oleh berbagai jenis bakteri yang masuk 
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ke dalam ambing melalui saluran puting susu. Pada 
umumnya sapi perah yang dipelihara peternak terserang 
mastitis subklinis, sehingga sering luput dari 
pengamatan, karena gejala yang ditimbulkan tidak dapat 
dilihat secara kasat mata. Penyebab mastitis subklinis 
yang paling sering terdeteksi adalah Staphylococcus 
aureus dan beberapa jenis bakteri lain seperti 
Streptococcus agalactiae dan Eschericia coli (Poelongan, 
2009). Salah satu bahan alamiah yang berpotensi sebagai 
antimikroba alami untuk menghambat pertumbuhan 
bakteri mastitis pada ternak perah adalah daun kersen. 

Pohon kersen sering ditemui dipinggir jalan. 
Sebagian orang menanam pohon kersen sebagai peneduh. 
Kersen  merupakan tanaman yang dimanfaatkan sebagai 
obat baik buah maupun daunnya karena di dalam daun 
kersen mengandung senyawa flavonoid, saponin, 
polifenol dan tanin yang dapat digunakan sebagai 
antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi, serta ekstrak 
dari daun kersen memiliki daya hambat terhadap bakteri 
Eschericia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Bacillussubtilis dan Staphylococcus aureus (Mintowati, 
Setya dan Maria, 2013). 

Daun kersen dapat digunakan sebagai antiseptik 
alami untuk mencegah mastitis. Ekstrak daun kersen 
yang dapat disimpan untuk beberapa hari, dapat 
digunakan oleh para peternak sapi perah sebagai 
antimikroba alami untuk mencegah mastitis pada sapi 
perah. Namun perlu diperhatikan pula kandungan zat 
aktif didalam ektsrak daun kersen setelah dilakukan 
penyimpanan agar sediaan ekstrak daun kersen dengan 
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pelarut etanol masih efektif digunakan sebagai 
antimikroba alami yang dapat mencegah pertumbuhan 
bakteri penyebab mastitis karena masih terdapat 
kandungan zat aktifnya. Selama ini belum dilakukan 
penelitian mengenai berapa umur simpan maksimal 
ekstrak daun kersen pada suhu kamar. Berdasarkan 
uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang 
pengaruh lama waktu penyimpanan ekstrak daun kersen 
(Muntingia calabura L.) dengan pelarut etanol pada suhu 
kamar sebagai antimikroba alami terhadap bakteri 
staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae 
sebagai penyebab mastisis subklinis pada sapi perah. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil rumusan 
masalah yaitu bagaimana pengaruh lama simpan pada 
suhu ruang hasil ekstrak daun kersen (Muntingia 
calabura L.) dengan pelarut etanol sebagai antimikroba 
alami terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 
Streptococcus agalactiae sebagai bakteri penyebab 
mastisis subklinis pada sapi perah. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh lama waktu penyimpanan hasil 
ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) dengan 
pelarut etanol sebagai antimikroba alami terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae 
penyebab mastisis subklinis pada sapi perah. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan 

dapat memberikan informasi bagi peternak sapi perah 
mengenai penggunaan hasil ekstrak daun kersen dengan 
pelarut etanol yang dapat disimpan dalam beberapa 
waktu pada suhu kamar, namun masih terdapat zat aktif 
penghambat bakteri mastitis subklinis didalamnya 
sehingga dapat digunakan sebagai antimikroba alami 
untuk mencegah dan mengendalikan mastitis subklinis 
pada sapi perah. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Sapi perah merupakan ternak penghasil susu. 
Penurunan produksi susu dapat disebabkan oleh radang 
ambing atau yang disebut mastitis. Terdapat dua macam 
jenis mastitis yaiu mastitis klinis dan mastitis subklinis. 
Sapi perah di Indonesia jenis PFH lebih dari 80% 
mengalami mastitis subklinis. Terdapat banyak bakteri 
penyebab mastitis, diantaranya yakni bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. 

Kejadian mastitis dapat dicegah dengan antimikroba 
alami, salah satunya dengan daun kersen. Daun kersen 
memiliki kandungan senyawa aktif yang bersifat 
antimikroba diantaranya adalah saponin, tannin dan 
flavonoid. Daun kersen ini diekstraksi dengan pelarut 
etanol.  

Daun yang dipilih untuk menguji aktivitas mikroba 
yaitu daun kersen yang agak tua, cara mengambilnya 
yaitu lebih kurang tiga perempat dari ujung dan pangkal 
batang tanaman kersen. Daun ini dipilih karena 
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pertumbuhan jaringan daun telah mencapai maksimal, 
sehingga diharapkan banyak kandungan senyawa aktif 
yang mudah diikat oleh pelarut yang digunakan yaitu 
berupa etanol, hal tersebut didukung oleh Mintowati, 
Setya dan Maria (2013) yang menyatakan bahwa 
kerapatan jumlah trikoma daun tua lebih banyak 
dibandingkan dengan daun muda, hal ini berkaitan 
dengan umur daun tersebut. Daun tua pertumbuhan 
jaringannya telah maksimal sehingga trikoma sebagai 
derivat epidermisnya lebih banyak dari pada daun muda 
yang umumnya masih mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan.  

Daun kersen di ekstrak dengan menggunakan 
metode maserasi. Mujahid dan Nita (2008) 
menambahkan bahwa maserasi sebagai proses 
perendaman bahan alam yang dikeringkan (simplisia) 
dalam suatu pelarut. Harapannya dengan menggunakan 
pelarut etanol akan menembus dinding sel dan masuk ke 
dalam rongga sel yang mengandung zat aktif sehingga 
zat aktif akan larut. Ditambahkan oleh Manu (2013) 
bahwa etanol merupakan salah satu pelarut yang baik 
untuk menarik senyawa golongan polifenol, fenol, 
glikosida, dan flavonoid dari tumbuhan. Ekstrak tersebut 
digunakan untuk menguji aktivitas bakteri dan 
mengetahui daya hambat yang terbentuk dari ekstraksi 
menggunakan daun kersen. 

Sediaan ekstrak daun kersen yang dibuat mengalami 
perlakuan penyimpanan berbeda yakni pada hari ke 0, 2, 
4, 6 dan 8 hari dalam suhu ruang yakni 27oC, kemudian 
dilakukan pengujian terhadap bakteri Staphylococcus 
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aureus dan Streptococcus agalactiae yakni pada hari ke 
2, 4, 6 dan 8. Berikut skema kerangka pikir pada 
penelitian ini terdapat pada Gambar 1 dibawah ini. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini bahwa terdapat 

pengaruh perbedaan lama simpan hasil ekstrak daun 

kersen (Muntingia calabura L.) dengan pelarut etanol 

terhadap kemampuan dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri staphylococcus aureus dan Streptococcus 

agalactiae penyebab mastisis subklinis pada sapi perah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Mastitis 

Mastitis merupakan infeksi kelenjar ambing yang 
disebabkan oleh mikroorganisme. Mastitis pada sapi 
perah disebabkan oleh berbagai jenis bakteri yang masuk 
ke dalam ambing melalui saluran puting susu. Pada 
umumnya sapi perah yang dipelihara peternak terserang 
mastitis subklinis, sehingga sering luput dari 
pengamatan, karena gejala yang ditimbulkan tidak dapat 
dilihat secara kasat mata. Penyebab mastitis subklinis 
yang paling sering terdeteksi adalah Staphylococcus 
aureus (S. aureus) dan beberapa jenis bakteri lain seperti 
Streptococcus agalactiae dan Eschericia coli (Poelongan, 
2009). 

Supar dan Ariyanti (2008), manifestasi mastitis 
pada sapi perah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 
mastitis klinis (MK) dan mastitis subklinis (MSK). Pada 
umumnya para peternak sudah mengenal mastitis klinis, 
akan tetapi mereka belum begitu paham dan mengenal 
MSK, karena tidak tampak tanda-tanda klinisnya. 
Distribusi MSK dalam peternakan sapi perah tergantung 
kepada distribusi infeksi mikroba patogen mastitis dalam 
kelenjar ambing. Mastitis subklinis merupakan mastitis 
yang paling umum terjadi, yaitu kira-kira 15–40 kali 
lebih banyak dibandingkan dengan mastitis klinis. 
Sebagian besar kejadian mastitis di Indonesia merupakan 
mastitis subklinis. 
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2.2 Bakteri Staphylococcus aureus 
2.2.1 Klasifikasi Staphylococcus aureus 

 

 
Gambar 2. Bakteri Stapyhlococcus aureus; sumber: 

Sulistyaningsih (2010) 
 

Berikut ini adalah klasifikasi ilmiah bakteri 
Stapyhlococcus aureus: 

Domain: Bacteria  

Kerajaan: Eubacteria  

Filum: Firmicutes  

Kelas: Bacilli  

Ordo: Bacillales  

Famili: Staphylococcaceae  

Genus: Staphylococcus  

Spesies: S. aureus 
 

2.2.2 Morfologi Staphylococcus aureus 
Stapylococcus aureus merupakan bakteri gram 

positif berbentuk bulat, secara mikroskopis tersusun 
berkelompok menyerupai anggur, dan berdiameter 
sekitar 1 μm. Stapylococcus aureus adalah bakteri 
flora normal pada manusia yang ditemukan pada 
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saluran pernafasan, kulit dan membran lendir. Suhu 
optimum untuk pertumbuhan Stapylococcus aureus 
adalah 35o-37oC, suhu minimum 6,7oC dan suhu 
maksimum 45,4oC. Bakteri ini dapat tumbuh pada 
pH 4,0-9.8 dengan pH optimum 7,0-7,5. 
Pertumbuhan pada pH mendekati 9,8 hanya mungkin 
bila substratnya mempunyai komposisi yang baik 
untuk pertumbuhannya. Bakteri ini membutuhkan 
asam Nikotinat untuk tumbuh dan tiamin untuk 
menstimulasi pertumbuhannya. Pada keadaan 
anaerob, bakteri ini juga membutuhkan Urasil 
(Sulistyaningsih, 2010). 

 
2.3 Bakteri Streptococcus agalactiae 

2.3.1 Klasifikasi Streptococcus agalactiae 
 

 
Gambar 3. Bakteri Streptococcus agalactiae 
sumber: Wijayani (2010) 
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Berikut ini adalah klasifikasi ilmiah bakteri 
Streptococcus agalactiae: 

Domain: Bacteria 

Filum: Firmicutes 
Kelas: Bacili 
Ordo: Lactobacillales 
Famili: Streptococcaeceae 
Genus: Streptococcus  
Spesies: Streptococcus 

agalactiae 
 

2.3.2 Morfologi Streptococcus agalactiae 
Streptococcus agalactiae termasuk dalam genus 

Streptococcus golongan B. Bakteri ini merupakan 
bakteri Gram positif. Streptococcus agalactiae 
merupakan bakteri yang hanya sedikit berespon 
terhadap terapi antiseptik. Bakteri Streptococcus 
agalactiae memiliki rata-rata diameter zona hambat 
yang rendah dibandingkan bakteri Staphylococcus 
aureus. Hasil yang berbeda disebabkan karena 
kemampuan setiap bakteri dalam melawan aktivitas 
antibakteri berbeda-beda bergantung ketebalan dan 
komposisi dinding selnya. Terdapat perbedaan 
komposisi dan struktur dinding sel pada setiap 
bakteri (Virgihani, 2010). 

Bakteri gram positif lebih peka terhadap senyawa 
antibakteri karena pada bakteri gram positif dinding 
selnya tidak memiliki lapisan lipopolisakarida,   
sehingga senyawa antimikroba yang bersifat 
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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 (Wijayani, 2010). 

Poeloengan (2009) menyatakan bakteri 
Stapylococcus aureus sebagian besar memiliki 
antigen polisakarida yang tersusun dari asam sialat 
dan dinding selnya memiliki antigen protein dengan 
serotipe-x sebagai faktor virulensi imunogenik. 
Berbeda dengan Stapylococcus aureus lebih lebar 
daripada E. coli karena dinding sel Streptococcus 
aureus hanya terdiri dari beberapa lapis 
peptidoglikan tanpa adanya tiga polimer 
pembungkus yang terletak diluar lapisan 
peptidoglikan yaitu lipoprotein, selaput luar dan 
lipopolisakarida. Bakteri Streptococcus agalactiae 
memiliki kapsul yang berada didalam tubuhnya, 
tersusun dari asam sialat dan senyawa karbohidrat 
lainnya yang membentuk struktur oligosakarida. 
Salah satu faktor virulen kapsul ini dari 
Streptococcus agalactiae yang berperan dalam 
menentukan ketahanan hidup, mencegah serangan 
dari sel anti radang, mencegah fagositosis dan 
mencegah proses pembunuhan bakteri. Lapisan tebal 
peptidoglikan dengan susunan polimer karbohidrat 
yang menyusun dinding sel bakteri Streptococcus 
agalactiae. 
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2.4 Tanaman Kersen 
2.4.1 Klasifikasi Tanaman Kersen 

 
Gambar 4. Daun kersen (Muntingia calabura L.) 

Sumber: Hanafi (2012) 
 

Berikut ini adalah klasifiasi ilmiah tanaman kersen 
(Muntingia calabura L.): 

Kerajaan: Plantae 

Divisi: Magnoliophyta  

Kelas: Magnoliopsida  

Ordo: Malvales  

Famili: Muntingiaceae  

Genus: Muntingia L. 
Spesies: M. calabura 

 
2.4.2 Morfologi Tanaman Kersen  

    Tanaman Kersen (Muntingia calabura L.) 
berasal dari Amerika tropis. Di Indonesia, tanaman 
kersen banyak tumbuh di pekarangan rumah dan 
kadang-kadang tumbuh secara liar di ladang 
maupun kebun. Fisiologi tanaman ini secara umum 
adalah pohon kecil dengan tinggi 2-10 m. 
Merupakan pohon tahunan, batang berkayu, bulat, 
cabang berambut halus, berwarna coklat keputih-
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putihan. Memiliki daun tunggal, berseling, bentuk 
daun elips memanjang dengan pangkal runcing, 
lonjong dengan panjang kurang lebih sekitar 6-10 
cm, lebar 2-4 cm, ujung dan pangkal runcing, 
berbulu, pertulangan menyirip, berwarna hijau. 
Bunga tunggal, berkelamin dua, berada diketiak 
daun, mahkota lonjong, putik kecil. Buah kersen 
berbentuk bulat, kecil dan setelah tua akan 
berwarna merah (Hanafi, 2012). 

    Pohon kersen termasuk pohon yang tumbuh 
cepat dan dapat tumbuh subur di lahan marginal. 
Tumbuhan ini mampu melakukan penyerbukan 
sendiri secara spontan, mampu memproduksi buah 
dan biji dalam jumlah besar sepanjang tahun serta 
memiliki laju perkecambahan biji yang tinggi. 
Kersen memiliki kemampuan adaptasi yang baik 
dengan lingkungan, pada umumnya pertumbuhan 
kersen tumbuh sebagai semai liar di tepi jalan, 
ditengah retakan tembok lantai atau pagar, selokan 
dan akhirnya tumbuh dengan cepat, membesar 
sebagai pohon naungan (Haki, 2009). 
 

2.4.3 Kandungan Daun Kersen 
Kersen merupakan tanaman yang memiliki 

kandungan senyawa kimia yang dapat 
dimanfaatkan untuk kesehatan manusia sebagai anti 
tumor, Mintowati, Kuntorini, Setya dan Maria 
(2013) menambahkan bahwa setelah dilakukan uji 
fitokimia berdasarkan hasil uji tersebut secara 
kualitatif daun kersen mengandung senyawa 
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flavonoid, triterpen, tanin, saponin dan steroid, 
namun secara kuantitatif tidak dilakukan 
pengukuran kadar senyawa yang terkandung 
sehingga tidak mengetahui berapa kadar senyawa 
tersebut pada daun kersen muda dan tua. 
Kandungan kimia pada daun kersen adalah protein, 
air, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, 
besi, karoten, tianin, ribofalin, niacin, tanin, 
saponin, flavonoid. 

Menurut Haki (2009) daun kersen telah lama 
dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional 
yang digunakan sebagai obat sakit kepala dan anti 
radang oleh masyarakat Peru. Beberapa hasil 
penelitian didapatkan bahwa ekstrak hasil isolasi 
dari daun kersen memiliki daya hambat terhadap 
bakteri, secara kuantitatif diketahui bahwa senyawa 
yang dominan dalam daun kersen adalah flavonoid. 
Ditambahkan oleh Arum, dkk. (2012) bahwa 
berdasarkan hasil uji fitokimia yang dilakukan, 
senyawa yang diisolasi dari daun kersen 
menggunakan pelarut etanol adalah flavonoid 
karena hasil uji terhadap flavonoid menunjukkan 
hasil yang positif. 

 
2.4.3.1 Saponin 

Saponin adalah suatu glikosida yaitu campuran 
karbohidrat sederhana dan aglikon yang larut dalam 
methanol dan air (Rosida, 2002). Saponin dapat 
menurunkan kolesterol, mempunyai sifat sebagai 
antioksidan, antivirus dan anti karsinogenik dan 
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manipulator fermentasi rumen (Suparjo, 2010). 
Saponin juga mempunyai sifat bermacam-macam, 
misalnya: terasa manis, ada yang pahit, dapat 
berbentuk buih, dapat menstabilkan emulsi, dapat 
menyebabkan hemolisis. Dalam pemakaiannya 
saponin dapat dipakai untuk banyak keperluan, 
misalnya dipakai untuk membuat minuman 
beralkohol, dalam industri pakaian, kosmetik, 
membuat obat-obatan, dan dipakai sebagai obat 
tradisional.  

 
2.4.3.2 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 (Arum, Supartono dan Sudarmin, 
2012). Tanin merupakan polimer polifenolik yang 
dapat larut dalam air dengan berat molekuler yang 
relatif tinggi dan memiliki kemampuan untuk 
membentuk senyawa kompleks dengan protein 
membentuk kelompok fenolik hidroksil yang besar. 
Tanin banyak terdapat pada hijauan pohon yang 
memiliki nutrisi baik, semak belukar, dan kacang-
kacangan, buah-buahan serta biji-bijian.  
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2.4.3.3 Flavonoid 
Flavonoid adalah suatu antioksidan alam dan 

mempunyai aktivitas biologis, antara lain sebagai 
antioksidan yang dapat menghambat berbagai 
reaksi oksidasi, serta mampu bertindak sebagai 
pereduksi radikalhidroksil, superoksida dan radikal 
peroksil. Menurut Susanto, Sudrajat, dan Ruga 
(2012) flavonoid adalah suatu kelompok senyawa 
fenol yang tersebar tersebar yang ditemukan di 
alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna 
merah, ungu, dan biru dan sebagian zat warna 
kuning yang diemukan dalam tumbuh-tumbuhan. 
Flavonoid sebagai senyawa metabolit sekunder 
yang dihasilkan oleh suatu tanaman, yang bisa 
dijumpai pada bagian daun, akar, kayu, kulit, 
tepung sari, bunga dan biji, ranting, buah. Fungsi 
dari flavonoid sebagai antibakteri dengan cara 
membentuk senyawa kompleks terhadap protein 
extraseluler yang mengganggu integritas membran 
sel bakteri. Flavonoid merupakan senyawa fenol 
yang dapat bersifat koagulator protein. Flavonoid 
bekerja dengan cara merusak membran sitoplasma 
sehingga sel bakteri akan rusak dan mati. 

 
2.5 Antibakteri 

Antibakteri merupakan sifat dari senyawa yang 
dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan bakteri 
dari suatu bahan. Kemampuan zat antibakteri untuk 
menghambat pertumbuhan bakteri dibedakan menjadi 3 
sifat, yaitu dapat bersifat bakterisidal (membunuh 
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bakteri), bakteri statik (menghambat pertumbuhan 
bakteri) dan germisidal (menghambat germinasi spora 
bakteri).  Yuliani, dkk. (2014) menambahkan bahwa 
antibakteri dapat dibedakan berdasarkan mekanisme 
kerjanya, yaitu antibakteri yang menghambat 
pertumbuhan dinding sel, antibakteri yang 
mengakibatkan perubahan permeabilitas membran sel 
atau menghambat pengangkutan aktif melalui membran 
sel, antibakteri yang menghambat sintesis protein, dan 
antibakteri yang menghambat sintesis asam nukleat. 

Kemampuan suatu zat antimikroba dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, diantaranya : 1) konsentrasi zat 
pengawet, 2) jenis, umur dan keadaan mikroba, 3) suhu, 
4) waktu dan 5) sifat-sifat kimia dan fisik makanan 
termasuk kadar air, pH, jenis dan jumlah komponen di 
dalamnya (Sulistyaningsih, 2010). 
 
2.6 Metode Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan suatu peristiwa pemindahan 
massa zat aktif yang awalnya berada dalam sel ditarik 
oleh pelarut sehingga menghasilkan larutan zat aktif 
dalam pelarut tersebut. Pada umumnya ekstraksi akan 
bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang 
bersentuhan dengan pelarut makin luas dengan kata lain 
bahwa semakin lembut serbuk yang akan diekstrak 
menghasilkan permukaan yang luas sehingga akan lebih 
mudah pelarut memisahkan zat aktif dari suatu bahan. 
Dengan demikian, makin halus serbuk simplisia, 
seharusnya makin baik ekstraksinya. Pelaksanaannya 
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tidak selalu demikian karena hasil dari proses ekstraksi 
dipengaruhi pada sifat fisik dan kimia simplisia yang 
bersangkutan (Yuliani, 2014).   

Sumarni (2010) menambahkan bahwa maserasi 
adalah proses perendaman bahan alam yang dikeringkan 
(simplisia) dalam suatu pelarut. Metode ini dapat 
menghasilkan ekstrak dalam jumlah banyak, serta 
terhindar dari perubahan kimia senyawa-senyawa tertentu 
karena pemanasan. Pelarut akan menembus dinding sel 
dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat 
aktif sehingga zat aktif akan larut, karena adanya 
perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam 
sel, maka larutan yang terpekat di desak keluar. Pelarut 
yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol atau 
pelarut lain. 

Pelarut polar (etanol) mampu mengekstrak fenol 
lebih tinggi sehingga nilai total fenol fraksi etanol lebih 
tinggi. Etanol merupakan pelarut organik yang memiliki 
polaritas tinggi. Pelarut etanol memiliki derajat dielektrik 
sebesar 24,30 sedangkan etil asetat sebesar 6,02 
(Naufalin dan Rukmini, 2010). 

Pelarut yang dgunakan untuk ekstraksi adalah etanol 
80% karena etanol merupakan pelarut yang bersifat 
polar, mudah diperoleh dan selektif sehingga diharapkan 
semua senyawa yang terkandung didalam simplisia dapat 
terambil. Selain itu etanol bersifat tidak toksik serta 
ekonomis. Flavonoid berupa senyawa fenol yang 
terkandung dalam simplisia diekstraksi menggunakan 
etanol 80% untuk mencegah terjadinya oksidasi enzim 
(Manu, 2013). 
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2.7 Metode Sumuran 

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 selama 24 jam pada suhu kamar. 
Apabila ada aktivitas antibiotik maka akan terbentuk 
zona penghambat pertumbuhan organisme yang diuji. 
Potensi antibiotik dapat diperoleh dengan mengukur zona 
hambat disekitar lubang (Maliana, Khotimah dan Diba, 
2013). 
 
2.8 Lama Simpan Ekstrak Pada Suhu Kamar 

Menurut Siswadi (2002) Terjadinya peningkatan 
daya hambat ekstrak terjadi karena adanya penurunan 
efektivitas senyawa antimikrobia yang ada dalam ekstrak. 
Penurunan efektivitas senyawa antimikrobia ini 
dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jenis, umur 
dan keadaan mikroba, konsentrasi zat antimikroba, suhu 
dan waktu kontak, serta sifat fisiokimia substrat seperti 
pH, kadar air dan tegangan permukaan, jumlah 
komponen yang ada dan faktor- faktor lainnya. 

Menurut Sanger (2010) yang telah melakukan 
penelitian mengenai penyimpanan larutan ekstrak daun 
sirih yang diaplikasikan pada ikan tongkol asap diketahui 
bahwa hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 
perendaman dengan daun sirih dan lama penyimpanan 
memberikan pengaruh nyata terhadap angka peroksida. 
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Angka peroksida cenderung meningkat. Hal ini 
disebabkan karena peroksida terbentuk pada tahap 
propagasi disertai radikal bebas baru, disamping 
kenaikan suhu yang tidak terkontrol saat penyimpanan. 

Menurut Dono, Santosa dan Inangsih (2011) pada 
penyimpanan ekstrak B. asiaica, pengaruh panas terhadap 
penguraian berkaitan dengan suhu dan cahaya matahari. 
Semakin tinggi suhu, maka suatu zat akan cepat 
mengalami penguraian. Terjadinya penguraian oleh sinar 
matahari diduga karena pada saat percobaan formulasi 
ekstrak B. asiatica mendapatkan energi sinar matahari 
secara tidak langsung selama penyimpanan. Pada proses 
penguraian bila kelembaban semakin rendah berarti 
proses penguraian berjalan lambat. 
Selama proses penyimpanan ekstrak yang mengandung 
flavonoid, baik itu disimpan pada suhu dingin ataupun 
suhu kamar, terjadi penurunan kadar kandungan 
flavonoid yang signifikan. Terutama pada perlakuan 
penyimpanan suhu kamar pada pH netral (7,0). Perlakuan 
yang disimpan pada pH 6,0 (suhu kamar), perubahan 
kandungan flavonoid pada penyimpanan hari pertama 
tidak signifikan terhadap penyimpanan hari ke-3. 
Penyimpanan pada suhu kamar dengan kondisi terkena 
sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan kandungan 
bahan aktif ekstrak yang disebabkan oleh sinar UV, 
oksidasi, dan degradasi kimia yang lain yang disebabkan 
oleh komponen yang ada dalam ekstrak (Suhartatik, 
Karyantina, Mustofa, Cahyanto, Raharjo, dan Rahayu, 
2013). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu 22 
April-22 Mei 2015 di Laboratorium Teknik Kimia 
Politeknik Negeri Malang untuk pengeringan dan 
penghalusan daun kersen menjadi serbuk halus, serta 
ekstraksi daun kersen menggunakan pelarut etanol dan di 
Laboratorium Bakteriologi Fakultas Pertanian 
Universitas Brawijaya Malang untuk penyimpanan 
ekstrak daun kersen, penanaman bakteri dan pengujian 
ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol  yang telah 
mengalami penyimpanan terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. 

 
3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah menggunakan bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae stok 
biakan bakteri yang berasal dari susu sapi yang menderita 
mastitis subklinis dari Laboratorium Bakteriologi 
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 
Ekstrak daun kersen yang digunakan sebanyak 2 kg daun 
segar untuk menghasilkan 200 g serbuk. Daun kersen 
diperoleh dari daerah sekitar Kecamatan Dau, Malang. 
Ekstrak daun Kersen dengan pelarut etanol dibuat dengan 
konsentrasi berdasarkan penelitian sebelumnya yakni 
konsentrasi ekstrak 40% mampu melebihi kemampuan 
dari konsentrasi ekstrak lain dalam menghambat bakteri 
(Khasanah, Sarwiyono dan Surjowardojo, 2014). 



24 
 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain timbangan analitik, cawan petri, tabung reaksi, 
autoklaf, bunsen, stirrer, inkubator, waterbath, gelas 
ukur, labu Erlenmeyer, spet volume, mikro pipet 1 ml, 
pinset, glass L, corong, silinder glass, rotary evaporator, 
inkubasi shaker, jarum inokulan, pangaduk, jangka 
sorong, alumunium foil, kertas label, gunting, tisu dan 
kapas. Bahan yang digunakan antara lain bakteri 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 
aquadest, ekstrak daun kersen, dan media biakan Nutrient 
Agar (NA). 

 
3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental 
dengan menggunakan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Berikut 
merupakan perlakuan dalam penelitian:  

a. P0 (Penyimpanan ekstrak pada hari 0) sebagai 
kontrol 

b. P1 (Penyimpanan ekstrak pada hari 2) 
c. P2 (Penyimpanan ekstrak pada hari 4) 
d. P3 (Penyimpanan ekstrak pada hari 6) 
e. P4 (Penyimpanan ekstrak pada hari 8) 

Proses ekstraksi dilakukan dengan 1 jenis pelarut 
yaitu etanol dan kemudian ekstrak diuji aktivitas 
antibakterinya. Uji efektivitas antibakteri dari ekstrak 
daun kersen terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 
Streptococcus agalactiae dilakukan secara invitro 
menggunakan metode sumuran dengan mengukur zona 
hambat berupa zona bening dan diukur dengan jangka 
sorong (mm). Ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol 
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disimpan pada hari 0, 2, 4, 6 dan 8 hari pada suhu ruang 
yakni 27oC. Pengukuran suhu penyimpanan ekstrak daun 
kersen dilakukan pada setiap pukul 09.00 WIB.  
Kemudian dilakukan pengujian terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae 
sesuai dengan perlakuan. 

 
3.3.1. Prosedur Ekstraksi Daun Kersen 

Daun Kersen dilakukan proses ekstraksi dengan 
metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Proses 
ekstraksi dilakukan Laboraturium Kimia pada Jurusan 
Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Berikut adalah 
proses ekstraksi dengan metode maserasi: 

1. Di angin-anginkan daun kersen yang masih 
segar. 

2. Dimasukan daun kedalam oven dengan suhu 
60o C selama 24 jam. 

3. Dihaluskan daun kering dengan mesin 
grinding sampai halus. 

4. Ditimbang serbuk daun kersen sebanyak 200 
g. 

5. Dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer 
ukuran 1liter.  

6. Dituangkan etanol kedalam erlenmeyer 
7. Direndam bahan dan didiamkan pada suhu 

kamar selama 2x24 jam 
8. Disaring rendemen daun kersen dengan kertas 

saring. 
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9. Dilakukan proses evaporasi untuk 
memisahkan larutan etanol dengan zat-zat 
aktif yang ada di dalam ekstrak. 

10. Dipekatkan rendemen hasil penyaringan 
dengan rotary evaporator, pada temperatur 65-
70o C selama 2 jam. 

11. Dibuat konsentrasi ekstrak  40% (w/v 
aquades). 
 

3.3.2. Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Daun Kersen 
40% 

 Pembuatan konsentrasi ekstrak 40% diperoleh 
dengan rumus berikut: 

 EDK= ×100% 
Keterangan:  
EDK = Ekstrak daun kersen (%)  
e = Volume ekstrak daun kersen yang diperoleh 

dari hasil ekstraksi  
a = Aqudes yang ditambahkan  
e + a = Volume total antara ekstrak daun kersen 

dan aquadest, dengan total 10 ml. 

EDK= ×100% 
= 0,4 x 100% 

= 40% 
 Konsentrasi 40% = Ekstrak  daun kersen 4 

ml + 6 ml  aquades steril 
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3.3.3.  Prosedur Pembuatan Media Nutrient Agar 
(NA) 

Prosedur pembuatan media NA menurut Fatisa 
(2013) adalah sebagai berikut : 

1. Ditimbang kurang lebih 2.8 gram/100 ml 
agar nutrient. 

2. Dimasukkan kedalam gelas kimia 500 ml. 
3. Ditambahkan aquadest 100 ml, dikocok dan 

dipanaskan hingga larut. 
4. Disterilisasi di Autoklaf denga suhu 121oC 

tekanan 2 atm selama 15 menit. 
5. Dituang di cawan petri dan dibiarkan hingga 

dingin dan membentuk gel. 
 

3.3.4. Uji Penghambatan Pertumbuhan Bakteri 
Pengujian penghambatan pertumbuhan bakteri 

menggunakan metode difusi lubang sumuran dan 
dilakukan cara Kirby-Bauer (Standart Single Disc 
Method): 

1. Diambil sebanyak 100 μℓ suspensi bakteri 
(sesuai standart MC Farland 108CFU/ml) 
menggunakan micro pipet, diinokulasikan 
pada media agar padat. 

2. Diratakan dengan menggunakan glass L. 
3. Didiamkan selama 4-5 menit. 
4. Dibuat lubang sumuran dengan  menggunakan 

cork borer dengan diameter lubang 5 mm.  
5. Dimasukkan ekstrak daun kersen kedalam 

lubang sumuran menggunakan micro pipet 
sebanyak 50 μl.  



28 
 

6. Ditutup cawan petri menggunakan plastik 
wrap. 

7. Didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam.  
8. Diamati dan diukur zona bening yang 

terbentuk di sekitar lubang sumuran 
menggunakan jangka sorong sesuai dengan 
kategori zona hambat.  

 
3.3.5. Pengukuran Diameter Zona Hambat 

Pengamatan dilakukan setelah masa inkubasi 
yaitu 1x24 jam. Pengukuran daya hambat dapat 
diketahui berdasarkan pengukuran diameter zona 
inhibisi (zona bening) yang terbentuk disekitar lubang 
sumuran. Daerah zona bening merupakan aktivitas 
yang ditunjukan oleh bakteri terhadap antibiotik. 
Pengukuran tersebut menggunakan jangka sorong. 
Daya hambat diketahui dari pengukuran diameter zona 
hambat dengan satuan milimeter (mm) diukur mulai 
dari diameter keseluruhan dikurangi dengan diameter 
sumuran 5 mm. 
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3.4 Variabel Penelitian 
3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol yang 
disimpan dalam suhu ruang pada hari ke 0, 2, 4, 6 
dan 8. 
 

3.4.2 Variabel Terikat 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
diameter zona hambat berupa daerah bening pada 
permukaan medium antara ekstrak daun kersen 
dengan pelarut etanol yang telah mengalami 
penyimpanan 8 hari dengan bakteri uji yaitu 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus 
agalactiae serta membandingkan besarnya 
diameter yang terbentuk terhadap konsentrasi 
yang ditentukan. 
 

3.5 Analisis Data 
 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
analisis ragam (ANOVA). Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) pola tersarang dengan 5 perlakuan dan 5 kali 
pengulangan. Selanjutnya apabila di antara perlakuan 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata atau 
sangat nyata maka dilanjutkan dengan Uji BNT 
(Beda Nyata Terkecil). 
 
 
 



30 
 

3.6 Batasan Istilah 
1. Antimikroba : Bahan-bahan yang digunakan 

untuk membunuh atau 
menghambat pertumbuhan dan 
metabolisme mikroorganisme. 

2.  Ekstrak : Sediaan pekat yang diperoleh 
dengan mengekstraksi zat aktif 
dari simplisia suatu bahan 
dengan menggunakan pelarut 
yang sesuai hingga terbentuk 
serbuk.  

3. Ektraksi : Proses penarikan atau 
penyarian kandungan kimia pada 
suatu bahan dengan 
menggunakan suatu pelarut. 

4. Mastitis : Infeksi pada ambing yang 
menyebabkan peradangan pada 
ambing sapi perah biasanya 
disebabkan oleh bakteri yang 
masuk melalui puting yang 
membuka setelah pemerahan. 

5. Mastitis subklinis : Peradangan pada ambing yang 
ditandai peningkatan jumlah sel 
somatik (> 400.000/ml) namun 
gejala yang ada tidak dapat 
dilihat secara kasat mata. 

6. Uji Daya Hambat : Uji yang dilakukan untuk 
mengetahui konsentrasi hambat 
minimum dan maksimum dalam  
pertumbuhan bakteri . 
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7. Zona Bening : Zona berwarna bening yang 
terbentuk disekitar sumuran 
setelah perlakuan uji daya 
hambat  bakteri. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Ekstraksi Daun Kersen 

Penelitian ini dilakukan menggunakan daun kersen 
sebagai sampel. Daun kersen yang digunakan yakni daun 
kersen segar, kemudian didiamkan pada suhu ruang 
terlebih dahulu selama 24 jam agar kandungan air yang 
ada pada daun kersen berkurang setelah itu dioven dan 
dihaluskan hingga menjadi serbuk. Sampel 200 gram dari 
daun kersen yang telah menjadi serbuk tersebut 
diekstraksi dengan pelarut etanol 96%. Ekstraksi 
dilakukan dengan menggunakan cara ekstraksi dingin 
dengan metode maserasi. Menurut Sumarni (2010), 
maserasi merupakan proses perendaman bahan alam 
yang dikeringkan (simplisia) dalam suatu pelarut. Metode 
ini dapat menghasilkan ekstrak dalam jumlah banyak, 
serta terhindar dari perubahan kimia senyawa-senyawa 
tertentu karena pemanasan.  

Pelarut yang digunakan untuk mengekstrak daun 
kersen adalah etanol 96 % dimana pelarut ini telah 
diketahui merupakan pelarut yang mampu menghasilkan 
ekstrak dengan kandungan senyawa bahan aktif dengan 
maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Naufalin, 
dkk. (2010) bahwa pelarut polar (etanol) mampu 
mengekstrak fenol lebih tinggi sehingga nilai total fenol 
yang dihasilkan oleh fraksi etanol lebih tinggi. Etanol 
merupakan pelarut organik yang memiliki polaritas 
tinggi, yang seiring dengan derajat dielektrik sehingga 
pelarut ini mampu menarik bahan aktif didalam simplisia 
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lebih banyak. Golongan senyawa-senyawa polar seperti 
flavonoid diduga lebih maksimal terkstrak oleh etanol.  

Daun kersen yang dipilih yakni lebih kurang tiga 
perempat dari ujung dan pangkal batang tanaman kersen. 
Daun agak tua dipilih karena sel-selnya telah tumbuh 
berkembang sehingga diharapkan banyak kandungan 
senyawa aktif yang mudah diikat oleh pelarut yang 
digunakan yaitu berupa etanol. Senyawa aktif yang 
terkandung didalam daun kersen diantaranya adalah 
flavonoid, tanin, dan saponin dimana senyawa-senyawa 
aktif tersebut dapat digunakan sebagai zat antibakteri 
yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab 
mastitis diantaranya adalah bakteri staphylococcus 
aureus dan Streptococcus agalactiae. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Arum, dkk. (2012) bahwa berdasarkan 
hasil uji fitokimia yang dilakukan, senyawa yang 
diisolasi dari daun kersen menggunakan pelarut etanol 
adalah flavonoid karena hasil uji terhadap flavonoid 
menunjukkan hasil yang positif. Ditambahkan oleh Haki 
(2009), beberapa hasil penelitian didapatkan bahwa 
ekstrak hasil isolasi dari daun kersen memiliki daya 
hambat terhadap bakteri, secara kuantitatif diketahui 
bahwa senyawa yang dominan dalam daun kersen adalah 
flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang 
dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri dan 
antiinflamasi karena mampu menghambat aktivitas 
bakteri penyebab penyakit. 

Hasil ekstrak daun kersen kemudian di simpan 
selama 0, 2, 4, 6, dan 8 hari didalam suhu ruang untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan lama 
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simpan sediaan ekstrak daun kersen (Muntingia calabura 
L.) dengan pelarut etanol terhadap kemampuan dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 
aureus dan Streptococcus agalactiae penyebab mastisis 
subklinis pada sapi perah. 
 
4.2 Pengujian Daya Hambat Bakteri  

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun kersen 
dengan pelarut etanol terhadap pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae 
menggunakan media NA dan dilakukan dengan metode 
difusi sumuran. NA dipilih sebagai media pertumbuhan 
bakteri dikarenakan media ini merupakan media yang 
spesifik digunakan untuk bakteri yang telah diketahui 
yakni bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus 
agalactiae. Pada penelitian ini dipilih metode difusi 
sumuran karena metode sumuran merupakan metode 
yang sederhana dan prosedurnya mudah. Penggunaan 
konsentrasi 40% pada penelitian ini karena digunakan 
konsentrasi terbaik ekstrak daun kersen dengan pelarut 
etanol dalam menghambat bakteri mastitis pada sapi 
perah dari penelitian sebelumnya menurut Khasanah, 
Sarwiyono dan Surjowardojo (2014) yakni bahwa 
konsentrasi 40% mampu melebihi kemampuan dari 
konsentrasi ekstrak lain dalam menghambat bakteri. 

Pada pengujian daya hambat kedua bakteri tersebut, 
perlakuan penyimpanan esktrak yang digunakan sama 
yakni P0 (penyimpanan ekstrak hari 0), P1 (penyimpanan 
ekstrak hari 2), P3 (penyimpanan ekstrak hari 4), P4 
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(penyimpanan ekstrak hari 6) dan P5 (penyimpnan 
ekstrak hari 8).  

Metode difusi sumuran dilakukan dengan membuat 
sumuran dengan diameter 5 mm pada media agar yang 
telah diinokulasi bakteri Staphylococcus aureus dan 
Streptococcus agalactiae sebagai bakteri yang akan diuji. 
Sumuran tersebut ditetesi ekstrak daun kersen dengan 
pelarut etanol 40% sesuai dengan perlakuan 
penyimpanan kemudian diinkubasi selama 24 jam pada 
suhu 27oC. Zona bening disekitar sumuran diukur untuk 
menentukan kempuan daya hambat ekstrak daun kersen 
dengan pelarut etanol sesuai dengan  lama penyimpanan 
terhadap bakteri uji yang ditandai dengan terbentuknya 
zona bening disekitar lubang sumuran. Hasil pengujian 
ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol menggunakan 
metode sumuran dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 
4.3 Hasil Uji Daya Hambat Terhadap Bakteri 
Staphylococcus aureus 

Pengujian daya hambat antibakteri dilakukan dengan 
menggunakan metode difusi sumuran untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh penyimpanan ekstrak daun 
kersen dengan pelarut etanol dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus hasil isolasi 
susu sapi perah yang menderita mastitis. Pengaruhnya 
dapat dilihat dari zona bening yang terbentuk di sekitar 
lubang sumuran yang dibuat pada media NA. Hasil 
pengujian aktivitas antibakteri dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil pengukuran diameter zona hambat ekstrak 
daun kersen (Muntingia calabura L.) dengan 
pelarut etanol terhadap bakteri  Staphylococcus 
aureus. 

Perlakuan Rata-rata (SD) 
(mm) 

         P0 kontrol 14.41 ± 0.21d 
P1 (hari ke 2) 14.10 ± 0.45d 
P2 (hari ke 4) 12.93 ± 0.37c 
P3 (hari ke 6) 11.81 ± 0.43b 
P4 (hari ke 8) 10.1  ± 1.72a 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01) 

Tabel 1 menjelaskan tentang diameter zona hambat 
bakteri Staphylococcus aureus yang terbentuk dari 
masing-masing perlakuan penyimpanan ekstrak daun 
kersen dengan pelarut etanol. Diameter zona hambat 
yang terbentuk menunjukkan kemampuan ekstrak daun 
kersen dengan pelarut etanol dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri. Semakin lama penyimpanan 
ekstrak, diperoleh zona hambat yang semakin kecil. Hal 
ini dikarenakan ekstrak daun kersen mengalami 
penurunan  kandungan zat antimikroba berupa flavonoid 
yang dapat mempengaruhi ekstrak dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus.  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan 
rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap Pola 
Tersarang. Setelah dianalisis, ekstrak yang telah 
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mengalami penyimpanan menunjukkan hasil yang 
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, kemudian 
dilanjutkan menggunakan uji jarak BNT (Beda Nyata 
Terkecil). Presentase diameter zona hambat ekstrak daun 
kersen dengan pelarut etanol terhadap pertumbuhan 
bakteri Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Gambar 
5. 

 
 
Gambar 5. Diameter zona hambat ekstrak etanol 

daun kersen terhadap pertumbuhan 
bakteri Staphylococcus aureus. 

 
Gambar 5 menjelaskan apabila nilai diameter yang 

dihasilkan pada zona hambat semakin besar,  hal ini 
menunjukkan kemampuan zat antimikroba yang 
terkandung pada daun kersen dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri semakin baik. Ekstrak daun kersen  
dengan pelarut etanol pada P0 (kontrol) memiliki hasil 
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yang setara  dengan P1 (hari ke 2) dan lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan perlakuan P2 (hari ke 4), P3 (hari 
ke 6) dan P4 (hari ke 8), sedangkan P4 (hari ke 8) 
menghasilkan diameter zona hambat paling rendah bila 
dibandingkan perlakuan lain dalam menghambat bakteri 
Staphylococcus aureus. Hasil tersebut sesuai dengan 
hipotesis yang diduga bahwa terdapat pengaruh 
perbedaan lama simpan ekstrak daun kersen dengan 
pelarut etanol terhadap kemampuan dalam menghambat 
bakteri Staphylococcus aureus. 
 

4.4 Hasil Uji Daya Hambat Terhadap Bakteri 
Streptococcus agalactiae 

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan 
menggunakan metode difusi sumuran untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh penyimpanan ekstrak daun 
kersen dengan pelarut etanol dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae hasil 
isolasi sebagai salah satu penyebab penyakit mastitis. 
Pengaruhnya dapat dilihat dari zona bening terbentuk di 
sekitar lubang sumuran yang dibuat pada media NA. 
Hasil pengujian aktivitas antibakteri menghasilkan data 
yang dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil pengukuran diameter zona hambat ekstrak 
daun kersen (Muntingia calabura L.) dengan 
pelarut etanol terhadap bakteri Streptococcus 
agalactiae. 

Perlakuan Rata-rata (SD) 
(mm) 

       P0 kontrol 13.95 ± 0.30d 
P1 (hari ke 2) 12.98 ± 0.22d 
P2 (hari ke 4) 10.61 ± 0.29c 
P3 (hari ke 6) 8.97   ± 0.34b 
P4 (hari ke 8) 7.97    ± 0.28a 

 Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01) 

Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin lama 
penyimpanan ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol, 
maka semakin kecil zona hambat yang dihasilkan. Data 
tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan 
ANOVA dengan rancangan percobaan RAL Pola 
Tersarang. Setelah dianalisis, ekstrak yang telah 
mengalami penyimpanan menunjukkan hasil yang 
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 
pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae yang 
kemudian hasil analisisnya dilanjutkan menggunakan uji 
jarak BNT. 

Ekstrak daun kersen pada P0 (kontrol) memiliki 
hasil yang setara dengan P1 (hari ke 2) dan lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan perlakuan lain, sedangkan P4 
(hari ke 8) menghasilkan diameter zona hambat paling 
rendah bila dibandingkan lain dalam menghambat bakteri 
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Streptococcus agalactiae. Hasil tersebut sesuai dengan 
hipotesis yang diduga bahwa terdapat pengaruh 
perbedaan lama simpan ekstrak daun kersen terhadap 
kemampuan dalam menghambat bakteri Streptococcus 
agalactiae. Hal ini berhubungan dengan menurunnya 
kandungan senyawa aktif seperti flavonoid pada ekstrak 
akibat perlakuan penyimpanan. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Suhartatik, dkk., (2013), selama proses 
penyimpanan ekstrak yang mengandung flavonoid, baik 
itu disimpan padasuhu dingin ataupun suhu kamar, 
terjadi penurunan kadar kandungan flavonoid yang 
signifikan. Presentase diameter zona hambat ekstrak daun 
kersen dengan pelarut etanol terhadap pertumbuhan 
bakteri Streptococcus agalactiae dapat dilihat pada 
Gambar 6. 

 
Gambar 6. Diameter zona hambat ekstrak metanol daun 

kersen terhadap pertumbuhan bakteri 
Streptococcus agalactiae 
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Gambar 6 menunjukan bahwa semakin lama ekstrak 
disimpan maka semakin kecil zona hambat yang 
dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin 
menurunnya kemampuan ekstrak daun kersen dengan 
pelarut etanol dalam menghambat pertumbuhan bakteri 
Streptococcus agalactiae. 

 
4.5 Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kersen  

Dengan Pelarut Etanol Terhadap Pertumbuhan 
Bakteri Staphylococcus aureus. 

 
Efektivitas antibakteri ekstrak daun kersen dengan 

pelarut etanol dapat diketahui setelah dilakukan uji daya 
hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 
aureus. Hasil zona hambat ekstrak terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus memiliki kategori hambatan kuat 
dimana seluruh perlakuan berada pada rentang zona 
hambat 10-20 mm. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Susanto, dkk (2012) bahwa kemampuan menghambat 
bakteri dengan kategori lemah memiliki diameter zona 
hambat bekisar ≤ 5 mm, kategori sedang 6-10 mm, 
kategori kuat 10-20 mm dan kategori sangat kuat ≥ 21 
mm. 

Seluruh perlakuan menunjukkan bahwa bakteri 
Staphylococcus aureus berada pada kategori zona hambat 
yang kuat. Hal ini dikarenakan Staphylococcus aureus 
merupakan bakteri gram positif yang pada umumnya 
memiliki lapisan dinding sel yang lebih sederhana bila 
dibandingkan bakteri gram negatif. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Wijayani (2010) bakteri gram positif lebih peka 
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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 menyebabkan 
kandungan senyawa antimikroba yang terkandung pada 
daun kersen mampu menembus dinding sel bakteri dan 
menyebabkan kematian sel bakteri. 

Ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol pada 
perlakuan  P1 (hari ke 2) memiliki kemampuan 
menghambat bakteri yang sama dengan P0 (hari ke 0). 
Selain itu, kedua perlakuan ini merupakan perlakuan 
penyimpanan ekstrak terbaik karena kemamapuan 
menghambat bakteri dengan baik. Ekstrak daun kersen 
dengan pelarut etanol dapat menunjukan 
keefektivitasannya dalam menghambat pertumbuhan 
bakteri Staphylococcus aureus pada P0 sebesar 14.41 ± 
0.21 dan P1 (hari ke 2) yaitu sebesar 14.10 ± 0.45. Pada 
P2 (hari ke 4) diperoleh rata-rata diameter sebesar 12.93 
± 0.37, pada P3 (hari ke 6) sebesar 11.81 ± 0.43  dan 
pada P4 (hari 8) sebesar 10.1 ± 1.72. Hasil ini 
menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kemampuan 
ekstrak dalam menghambat bakteri dilihat dari semakin 
kecilnya zona hambat yang dihasilkan, namun masih 
dapat digunakan sebagai antimikroba alami dalam 
mencegah mastitis pada sapi perah. Apabila 
dibandingkan dengan standar penghambatan bakteri 
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Staphylococcus aureus oleh larutan iodips, kemampuan 
iodips sebagai antiseptik dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus adalah 
sebesar 13.04 ± 0.39 (Permadani, 2015). Dimana 
penghambatan bakteri dengan menggunakan iodips 
berada dalam kategori kuat. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol 
memiliki kemampuan menghambat bakteri  
Staphylococcus aureus yang setara dengan antiseptik 
kimia yakni larutan iodips. 

 
4.6 Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kersen 

Dengan Pelarut Etanol Terhadap Pertumbuhan 
Bakteri Streptococcus agalactiae. 
Zona hambat ekstrak daun kersen dengan pelarut 

etanol terhadap bakteri Streptococcus agalactiae secara 
berturut-turut adalah P0 (13.95 mm), P1 (12.98 mm), P2 
(10.61 mm), P3 (8.97 mm) dan P4 (7.97 mm). 
Berdasarkan kategori hambatannya, P0, P1 dan P2 
termasuk dalam kategori hambatan kuat karena berada 
diantara zona hambat 10-20 mm. Sedangkan P3 dan P4 
termasuk dalam kategori hambatan sedang karena berada 
diantara zona hambat 6-10 mm. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Susanto, dkk (2012) bahwa kemampuan 
menghambat bakteri dengan kategori lemah memiliki 
diameter zona hambat bekisar ≤ 5 mm, kategori sedang 
6-10 mm, kategori kuat 10-20 mm dan kategori sangat 
kuat ≥ 21 mm. Apabila dibandingkan dengan standar 
penghambatan bakteri Streptococcus agalactiae oleh 
larutan iodips, kemampuan iodips sebagai antiseptik 
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dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 
agalactiae adalah sebesar 7.01 ± 0.73 (Khasanah, 2014). 
Dimana penghambatan bakteri dengan menggunakan 
iodips berada dalam kategori sedang. Hal ini 
menunjukkan bahwa kemampuan ekstrak daun kersen 
dengan pelarut etanol memiliki kemampuan menghambat 
bakteri  Streptococcus agalactiae yang setara dengan 
larutan iodips pada perlakuan penyimpanan hari ke 6 
(P3) dan penyimpanan hari ke 8 (P4). 

Berdasarkan kategori hambatannya, bakteri 
Streptococcus agalactiae memiliki kemampuan yang 
beragam dalam merespon zat aktif yang terdapat pada 
ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol. Hal ini 
dikarenakan bakteri Streptococcus agalactiae merupakan 
bakteri gram positif yang tahan terhadap senyawa 
antibakteri, bakteri ini agak sulit untuk dikendalikan 
karena tahan terhadap sejumlah antiseptik yang sering 
digunakan dalam penanggulangan penyakit. Hal ini dapat 
dilihat dari zona hambat yang dihasilkan lebih kecil 
daripada zona hambat yang dihasilkan oleh bakteri 
Staphylocoocus aureus. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
dari Virgihani (2011) bahwa Streptococcus agalactiae 
merupakan bakteri yang hanya sedikit berespon terhadap 
terapi antiseptik. Bakteri Streptococcus agalactiae 
memiliki rata-rata diameter zona hambat yang rendah 
dibandingkan bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini 
dikarenakan bakteri Streptococcus agalactiae memiliki 
kapsul yang berada didalam tubuhnya, sebagai salah satu 
faktor virulen yang berperan dalam menentukan 
ketahanan hidup, mencegah serangan dari sel antiradang, 
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mencegah fagositosis dan mencegah proses pembunuhan 
bakteri. 

Ditambahkan menurut Poeloengan, (2009) bakteri 
Streptococcus agalactiae sebagian besar memiliki 
antigen polisakarida yang tersusun dari asam sialat dan 
dinding selnya memiliki antigen protein dengan serotipe-
x sebagai faktor virulensi imunogenik. Bakteri 
Streptococcus agalactiae memiliki kapsul yang berada 
didalam tubuhnya, tersusun dari asam sialat dan senyawa 
karbohidrat lainnya yang membentuk struktur 
oligosakarida. Salah satu faktor virulen kapsul ini dari 
Streptococcus agalactiae yang berperan dalam 
menentukan ketahanan hidup, mencegah serangan dari 
sel antiradang, mencegah fagositosis dan mencegah 
proses pembunuhan bakteri. Hal ini menyebabkan 
perbedaan kepekaan bakteri terhadap ekstrak daun kersen 
dengan pelarut etanol. Perbedaan inilah yang 
menyebabkan Streptococcus agalactiae lebih tahan 
terhadap aktivitas antimikroba ekstrak daun keren dengan 
pelarut etanol dibandingkan dengan Staphylococcus 
aureus. 

Perlakuan  P0 sebagai kontrol menghasilkan zona 
hambat paling tinggi sama dengan P1 (hari ke 2). Hal ini 
berarti ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol pada 
perlakuan  P1 (hari ke 2) memiliki potensi yang sama 
dengan P0 (hari ke 0). Ekstrak daun kersen dengan 
pelarut etanol dapat menunjukan keefektivitasannya 
dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 
agalactiae pada P0 yakni 13.95 ± 0.3 dan P1 (hari ke 2) 
yaitu sebesar 12.98 ± 0.22. Perbedaan zona hambat 
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bakteri selain dipengaruhi oleh kemmapuan bakteri itu 
sendiri, juga dipengaruhi oleh senyawa aktif dari ekstrak 
yang telah mengalami penyimpanan. Hal ini dapat dilihat 
bahwa semakin lama ekstrak disimpan maka semakin 
kecil zona hambat yang mampu dihasilkan. Hasil ini 
menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kandungan 
ekstrak daun kersen yang dapat dilihat dari semakin 
kecilnya zona hambat yang dihasilkan namun masih 
dapat digunakan sebagai antimikroba alami pencegah 
mastitis pada sapi perah. 

 
4.7 Pengaruh Lama Penyimpanan Ekstrak Daun 

Kersen Dengan Pelarut Etanol Terhadap 
Kemampuan Dalam Menghambat Bakteri 

 
Ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol yang 

mengalami perlakuan penyimpanan selama 0, 2, 4, 6, dan 
8 hari di uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. 
Berdasarkan hasil penelitian, zona hambat yang 
dihasilkan oleh ekstrak selama penyimpanan semakin 
kecil. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi 
penurunan kandungan senyawa ekstrak daun kersen.  

Penyimpanan ekstrak daun kersen dengan pelarut 
etanol sampai dengan hari ke 8 menunjukkan angka 
penurunan yang berbeda antara bakteri Staphylococcus 
aureus dengan bakteri Streptococcus agalactiae. 
Kemampuan ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol 
dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus 
mengalami penurunan sebanyak 29.9% sedangkan pada 
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bakteri Streptococcus agalactiae mengalami penurunan 
sebanyak 42.86% sampai penyimpanan hari ke 8. Hal ini 
menunujukkan bakteri Streptococcus agalactiae 
memiliki persentase penurunan yang lebih besar 
dibandingkan dengan bakteri Staphylococcus aureus.  

Penurunan kandungan senyawa aktif pada ekstrak 
daun kersen berupa flavonoid terjadi akibat perlakuan 
penyimpanan. Semakin lama ekstrak disimpan, maka 
semakin kecil zona hambat yang dihasilkan. Penurunan 
kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, terutama suhu. Ekstrak yang disimpan pada suhu 
ruang, akan mengalami penurunan efektivitas ekstrak 
terhadap pertumbuhan bakteri karena semakin tinggi 
suhu, maka suatu zat akan cepat mengalami penguraian. 
Hal ini sesuai dengan pendapat dari Suhartatik dkk., 
(2012) bahwa selama proses penyimpanan ekstrak yang 
mengandung flavonoid, baik itu disimpan pada suhu 
dingin ataupun suhu kamar, terjadi penurunan kadar  
kandungan flavonoid yang signifikan. Terutama pada 
perlakuan penyimpanan suhu kamar pada pH netral (7,0), 
sedangkan untuk perlakuan yang disimpan pada pH 6,0 
(suhu kamar), perubahan kandungan flavonoid pada 
penyimpanan hari pertama tidak signifikan terhadap 
penyimpanan hari ke-3. Ditambahkan oleh pendapat 
Siswadi (2002), terjadinya penurunan daya hambat 
ekstrak dikarenakan  adanya penurunan efektivitas 
senyawa antimikrobia yang ada dalam ekstrak. 
Penurunan efektivitas senyawa antimikrobia ini 
dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jenis, umur 
dan keadaan mikroba, konsentrasi zat antimikroba, suhu 
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dan waktu kontak, serta sifat fisiokimia substrat seperti 
pH, kadar air dan tegangan permukaan, jumlah 
komponen yang ada dan faktor- faktor lainnya. 

Ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol yang 
digunakan dalam penelitian ditempatkan pada botol 
plastik sesuai dengan perlakuan penyimpanan. Kemudian 
ekstrak ini disimpan pada suhu kamar yakni pada suhu 
rata-rata 27oC (data suhu terlampir pada Lampiran 5). 
Menurut Naufalin dkk., (2010), jenis pengemas ekstrak 
tidak berpengaruh pada nilai total fenol, diduga 
kerusakan zat aktif ekstrak disebabkan terjadinya 
kerusakan fraksi terekstrak selama penyimpanan. 
Kerusakan ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, 
seperti cahaya, suhu, dan oksigen serta dari faktor 
internal pada fraksi tersektrak itu sendiri. Beberapa 
senyawa fenol mudah teroksidasi oleh oksigen terutama 
dalam suasana alkali atau oleh enzim polifenoloksidase 
sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan pada 
senyawa aktif terekstrak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian adalah efisiensi 
ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri semakin menurun 
seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan, 
meskipun sampai pada penyimpanan hari ke 2 daya 
hambat ekstrak daun kersen tidak berbeda dengan 
ekstrak daun kersen yang masih segar. Untuk 
menghambat bakteri penyebab mastitis, ekstrak daun 
kersen dengan pelarut etanol harus digunakan 
sebelum mengalami penyimpanan selama 2 hari. 

5.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan 

perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai 
kandungan senyawa aktif ekstrak etanol daun kersen 
dan pengukuran suhu penyimpanan ekstrak yang 
lebih lengkap serta penggunaan bahan pengawet 
alami yang dapat digunakan untuk ekstrak daun 
kersen. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Prosedur kerja penelitian 
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Lampiran 2. Pengukuran Diameter Zona Hambat 
Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kersen 
(Muntingia Calabura L.) Dengan Pelarut 
Etanol. 

 

 
 
 
Cara 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 (5 mm) 

 

  

D1 
D2 
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Lampiran 3. Hasil analisis perbandingan daya hambat 
ekstrak daun kersen menggunakan 
pelarut Etanol terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus 
agalactiae 

 

 
Keterangan: Satuan yang digunakan (mm) 
 
Analisis Ragam 

퐽퐾퐵 =  
푦푖
푏푛

−
푦
푎푏푛

 

퐽퐾퐵 =  
316.775 + 272.515

(5 ∗ 5)
−

589.29
2 ∗ 5 ∗ 5

 

  
퐽퐾퐵 = 6984.433 − 6945.2541 

 
푱푲푩 = ퟑퟗ.ퟏퟕퟗ 
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퐽퐾푃(퐵) =  
푦푖푗
푛

−
푦푖
푏푛

 

 

퐽퐾푃(퐵) = 7176.9676 − 6984.433 

푱푲 푷(푩) = ퟏퟗퟐ.ퟓퟑퟓ 

 

퐽퐾퐺 =  푦 푖푗푘 −
푦푖푗
푛

 

퐽퐾퐺 =  14.65 + 14.4 + 14.1 + 14.35 … 8.1
− 6984.433 

퐽퐾퐺 = 7192.9227 − 6984.433 

푱푲푮 = ퟏퟓ.ퟗퟓퟓ 

푱푲푻 =  푦 푖푗푘 −
푦
푎푏푛

= 7192.9227 − 6945.2541 = ퟐퟒퟕ.ퟔퟔ 
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Tabel Analisis Ragam 

SK DB JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

B 1 39.17 39.178 98.223 5.32 7.31 ** 

P(B) 8 192.53 24.066 60.337 4.08 11.26 ** 

Galat 40 15.955 0.398 

Total 49 247.66 
 
Kesimpulan: Tanda (**) berarti F hitung >F tabel 1%, 

menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan perbedaan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus dan Streptococcus 
agalactiae, sehingga dilanjutkan pada uji 
BNT (Beda Nyata Terkecil). 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

 

SE = (  )
 ( )

=  ( . ) = 0.398 

BNT α% = (α%, db galat) x SE 

     = 2.423x 0.398 

     = 0,9678 
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Tabel Uji BNT Faktor yang tersarang dalam Bakteri  
Staphylococcus aureus: 

P(S. aureus) Rata-Rata Simbol 
P4  10.1 A 
P3  11.81 B 
P2  12.93 C 
P1 14.10 D 
P0 kontrol 14.41 D 

 

Tabel Uji BNT Faktor yang tersarang dalam Bakteri 
Streptococcus agalactiae: 

P(S. agalactiae) Rata-Rata Simbol 
P4 7.97 A 
P3 8.97 B 
P2 10.61 C 
P1 12.98 D 
P0 kontrol 13.95 D 
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Lampiran 4. Pengertian dan Prosedur MC Farland 

Mc Farland adalah penyetaraan konsentrasi 

mikroba dengan menggunakan larutan BaCl2 1% dan 

H2SO4 1%. Standar kekeruhan MC. Farland ini 

dimaksudkan untuk menggantikan perhitungan bekateri 

satu per satu dan untuk memperkirakan kepadatan sel 

yang akan digunakan pada prosedur pengujian 

antimikroba. 

Suspensi Standar MC. Farland adalah suspensi 

yang menunjukkan konsentrasi kekeruhan bakteri sama 

dengan 108 CFU/ml. 

Komposisi : 

1. Larutan Asam sulfat 1 % b/v 9,5 ml 

2. Larutan Barium klorida v/v 0,5 ml 

 

Prosedur Mc Farland: 

1. Bakteri yang telah diremajakan diambil 1 mL. 

2. Diinokulasi ke dalam medium Natrium Agar 

dengan cara zigzag 

3. Diinkubasi dengan suhu 37oC selama 24 jam. 

4. Bakteri yang tumbuh dimasukkan ke tabung 

reaksi. 

5. Dilakukan pengenceran. 
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6. Disiapkan Spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 540-600 nm. 

7. Blanko (medium) dan sampel kultur (biakan cair) 

disiapkan masing-masing sebanyak 2 mL ke 

dalam kuvet steril. 

8. Run spektrofotometer. 

9. Di catat hasil absorbansi. 

10. Disetarakan dengan niai absorbansi konsentrasi 

Mc Farland. 

11. Run spektrofotometer. 
12. Dicatat hasil absorbansi. 
13. Disetarakan dengan nilai absorbansi konsentrasi 

Mc Farland. 
  



69 
 

Lampiran 5. Data Suhu Penyimpanan Ekstrak Daun 
Kersen Dengan Pelarut Etanol 

Penyimpanan 
(Hari) 

Suhu (oC) 

1 25.5 

2 26.4 

3 25.8 

4 27.4 

5 28 

6 27.3 

7 29 

8 27.2 

Rata-rata                     27.2 
Keterangan: Pengukuran suhu penyimpanan ekstrak 

daun kersen dilakukan pada setiap pukul 
09.00 WIB. 
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Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian 

a. Pengujian Zona Hambat Pada Bakteri 
Staphylococcus aureus 

 

  

 

P0 (hari ke 0) sebagai kontrol 

   

 

P1 (hari ke 2)  

U1 

U2 U3 

U4 U5 

U1 
U2 U3 

U4 
U5 
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P2 (hari ke 4)  

 

P3 (hari ke 6)  

 

P4 (hari ke 8)  

U1 
U2 U3 

U4 U5 

U1 

U2 U3 

U4 U5 

U1 
U2 U3 

U4 U5 
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b. Pengujian Zona Hambat Pada Bakteri 
Streptococcus agalactie 

 
 
  

 

P0 (hari ke 0) sebagai kontrol 

 

P1 (hari ke 2)  

U1 
U2 U3 

U4 U5 

U1 
U2 U3 

U4 U5 



74 
 

  

 

P2 (hari ke 4)  

 

P3 (hari ke 6)  

 

P4 (hari ke 8)  

U1 U2 U3 

U4 U5 
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c. Ekstrak Daun Kersen Dengan Pelarut Etanol 
 

 

 

 

 

 

d.  Ekstraksi Daun Kersen Dengan Pelarut Etanol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pengeringan daun kersen 

 

Pengovenan daun kersen 
60oC 

 

Perendaman dengan pelarut 
etanol 

 

Proses penyaringan ekstrak 
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e. Proses Pengujian Daya Hambat Ektrak Etanol 
Daun Kersen 
 
v 
 

 

Pembuatan media NA 

 

Penanaman bakteri pada media 

Perataan bakteri dengan glass L 

 

Metode sumuran dengan cork 
borer 

Pemberian ekstrak etanol daun 
kersen 

 

Inkubasi pada suhu 27oC selama 24 
jam 


