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Effect of Storage Duration of Cherry Leaves Extracts 

(Muntingia calabura L) With Methanol 

SolventAgainst Growth of Staphylococcus aureus and 

Streptococcus agalactiae Which Caused Mastitis in 
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1)
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2)
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2)

 

 
1)
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2)

Lecturer at Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University 

 

ABSTRACT 

  This research was held from 22
nd

 April to 22
nd

 

May 2015 at Bacteriology  Laboratory, Faculty of 

Agriculture, Brawijaya University. The purpose of this 

research was to determine the effectiveness of cherry 

leaves extract in inhibiting the growth of Staphylococcus 

aureus and Streptococcus agalactiae during room 

temperature storage. The research used CRD method 

with 5 treatments and 5 replications. Forty percent of 

Muntingia calabura L leaves extract was tested for T1 

(day-2), T2 (day-4), T3 (day-6), T4 (day-8) with T0 

(without storage) as a control. The result showed that 

cherry leaves methanol extract had a highly significant 

effect (P<0.01) on inhibiting the growth of the bacteria so 

the results were continued with LSD test analysis, 

because there were differences among variables. T0 of 

cherry leaves extracted with methanol had high inhibition 

of Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae. 

T1 had almost equal inhibiting bacteria to T0. The 

conclusion was that methanol extract of cherry leaves 

could inhibit optimum when it was stored for two days. 

Keywords: Bacteria, storage, inhibition ability.
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RINGKASAN 

 

  Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 April 

sampai dengan 22 Mei 2015 di Laboratorium Bakteriologi 

Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. Materi dalam penelitian ini 

menggunakan bakteri Staphylococcus aureus  dan 

Streptococcus agalactiae yang merupakan stok biakan 

bakteri dari Laboratorium Bakteriologi HPT Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya. Daun kersen diekstraksi 

menggunakan pelarut metanol dengan konsentrasi 40%. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola tersarang 

dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni P0 (hari ke-0) sebagai 

perlakuan kontrol, P1 (hari ke-2), P2 (hari ke-4) P3 (hari ke-6) 

dan P4 (hari ke-8). Variabel yang diukur adalah zona hambat 

pertumbuhan bakteri. Uji daya hambat ekstrak daun kersen 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus  dan Streptococcus 

agalactiae dilakukan dengan menggunakan metode sumuran. 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam 



viii 

 

(ANOVA) dengan uji BNT apabila terdapat perbedaan yang 

nyata. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01) penyimpanan ekstrak 

daun kersen dengan pelarut metanol (Muntingia calabura L) 

terhadap pertumbuhan bakteri  Staphylococcus aureus  dan 

Streptococcus agalactiae. Diameter zona hambat tertinggi 

dihasilkan oleh ekstrak metanol daun kersen pada bakteri  

Staphylococcus aureus P0 (hari ke-0, sebagai kontrol) (15,44 

± 0,45mm), sedangkan diameter zona hambat ekstrak 

metanol daun kersen pada bakteri Streptococcus agalactiae  

P0 (hari ke-0, sebagai kontrol) (14,51 ± 0,40mm). Hasil rata-

rata ekstrak daun kersen yang disimpan selama beberapa hari 

masih dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae meskipun mengalami penurunan 

pada setiap perlakuan penyimpanan.  

  Kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat pengaruh 

perbedaan lama penyimpanan ekstrak metanol daun kersen 

dengan konsentrasi 40% yang disimpan pada suhu 27
o
C. 

Pada penyimpanan hari ke-2 memiliki potensi yang sama 

dengan ekstrak metanol daun kersen segar tanpa 

penyimpanan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disarankan ekstrak metanol daun kersen disimpan sampai 

hari ke-2 agar lebih efektif dalam menghambat bakteri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani 

semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk dan tingkat kesadaran masyarakat akan 

pentingnya gizi. Salah satu sumber protein hewani yang 

memiliki peranan besar yaitu susu. Menurut Virgihani 

(2011), sapi perah merupakan salah satu ternak penghasil 

protein hewani yang tinggi berupa susu. Susu sangat 

penting dalam kehidupan manusia karena mengandung 

nilai gizi yang tinggi seperti lemak, protein, laktosa, 

vitamin, mineral. 

Salah satu masalah yang sering dihadapi dan 

sangat merugikan peternak sapi perah ialah mastitis. 

Wahyuni dan Budiarso (2010) melaporkan bahwa 

masalah utama dalam peternakan sapi perah adalah 

mastitis yang merupakan peradangan pada ambing. 

Terdapat 2 macam mastitis yakni mastitis subklinis dan 

mastitis klinis. Sebesar 97-99% merupakan mastitis 

subklinis dan 2-3% merupakan mastitis klinis yang 

terdeteksi di lapangan. Beberapa kerugian yang 

diakibatkan oleh mastitis menurut Leitner, et al (2008) 

antara lain penurunan produksi susu sekitar 10-25%, 

kematian anak karena tidak mendapatkan kolostrum dan 

meningkatnya biaya pengobatan. Menurut Wahyuni dan 

Budiarso (2010), Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae dan Coliform merupakan tiga bakteri utama 

yang sering menyebabkan mastitis subklinis. 
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Tumbuhan kersen atau Muntingia calabura 

merupakan tumbuhan yang sangat melimpah jumlahnya 

di Indonesia karena mudah tumbuh di berbagai tempat. 

Tumbuhan ini seringkali dijumpai di pinggir-pinggir 

jalan, pekarangan rumah, kebun dan tempat lain. Zakaria, 

et al (2006) menyatakan bahwa daun kersen memiliki 

efek antipiretik dan antiinflamasi. Diketahui ekstrak 

aqueous daun kersen atau Muntingia calabura memiliki 

aktivitas antinociceptive, anti-inflamasi dan antipiretik 

yang diduga disebabkan oleh efek sinergis dari flavonoid, 

saponin, tannin dan steroid yang berada didalamnya. 

Menurut Juliantina, dkk (2009), kandungan senyawa 

tanin dalam daun kersen mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan mengkoagulasi protoplasma 

dari bakteri. Tanin mempunyai peranan sebagai 

antibakteri dikarenakan dapat mengikat protein sehingga 

pembentukan dinding sel akan terhambat. Penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa ekstrak 

daun kersen dengan konsentrasi 40% memiliki kekuatan 

daya hambat paling tinggi. Berdasarkan uraian-uraian 

diatas maka daun kersen dapat digunakan sebagai 

antibakteri terhadap penyakit mastitis subklinis pada sapi 

perah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dapat diambil rumusan 

masalah yaitu apakah lama waktu penyimpanan ekstrak 

daun kersen (Muntingia calabura L.) dengan pelarut 

metanol pada suhu ruang dapat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 
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Streptococcus agalactiae penyebab mastitis subklinis 

pada sapi perah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

lama waktu penyimpanan ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L.) dengan pelarut metanol pada 

suhu ruang berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

agalactiae penyebab mastitis subklinis pada sapi perah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi masyarakat khususnya peternak sapi perah 

mengenai lama simpan ekstrak daun kersen yang masih 

bisa digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri 

penyebab mastitis. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Mastitis membutuhkan suatu penanganan dan 

pengendalian yang tepat agar kerugian yang ditimbulkan 

dapat ditekan sehingga para peternak sapi perah tidak 

mengalami kerugian yang terus menerus. Akibat yang 

ditimbulkan dari penggunaan antibiotik dalam kasus 

mastitis mungkin tidak selalu tepat dan menimbulkan 

masalah baru yaitu adanya residu antibiotika dalam susu, 

alergi, resistensi serta mempengaruhi pengolahan susu. 

Dalam hal ini penggunaan bahan-bahan alami 

dari tumbuhan yang dapat digunakan sebagai penanganan 

penyakit mastitis dianggap sangat penting untuk 



4 

 

mengurangi resiko kerugian secara ekonomi dan 

kerugian akibat residu antibiotik dari pengobatan 

mastitis. Salah satu tanaman yang mengandung senyawa-

senyawa antibakteri alami untuk mastitis ialah daun 

kersen atau Muntingia calabura. Santoso, dkk (2009) 

melaporkan bahwadaun Muntingia calabura tersebut 

mengandung saponin, flavonoid dan polifenol yang 

bersifat sebagai antimikroba. Sabir (2005) menambahkan 

bahwa senyawa flavonoid memiliki gugus hidroksil yang 

menyebabkan perubahan komponen organik dan 

transportasi nutrisi yang mengakibatkan timbulnya efek 

toksik terhadap lapisan dinding bakteri. 

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 

pertumbuhan jaringan daun telah mencapai maksimal, 

sehingga diharapkan banyak kandungan senyawa aktif 

yang mudah diikat oleh pelarut metanol. Hal tersebut 

didukung oleh Mintowati,dkk (2013) yang menyatakan 

bahwa kerapatan jumlah trikoma daun tua lebih banyak 

dibandingkan dengan daun muda. Hal ini berkaitan 

dengan umur daun tersebut. Pertumbuhan jaringan daun 

tua telah maksimal sehingga trikoma sebagai derivat 

epidermisnya lebih banyak dari pada daun muda yang 

umumnya masih mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan.  

Metanol merupakan pelarut yang sering digunakan 

dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam 

(Susanti, dkk, 2012). Metanol dipilih karena kandungan 
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flavonoid yang ada dalam daun kersen merupakan 

senyawa yang bersifat polar, sehingga harus dilarutkan 

dengan pelarut yang berjenis polar (Koirewoa dkk., 

2009). 

Sediaan ekstrak daun kersen yang dibuat disimpan 

untuk beberapa waktu, kemudian dilakukan pengujian 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae. Kerangka pikir penelitian ini 

disajikan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Sapi perah laktasi 

Mastitis  

Bakteri  

Staphylococcus 

aureus dan 

Streptococcus 

agalactiae 

Daun kersen 

Antibakteri 

Ekstrak daun kersen 

(40%) dengan pelarut 

metanol  

Menarik keluar 

kandungan 

flavonoid, tanin 

dan saponin yang 

ada di daun kersen 

(Astarina, 2013) 

Lama simpan pada 

hari ke 0, 2, 4, 6, 8 

Menghambat pertumbuhan  
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1.6 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

perbedaan lama penyimpanan ekstrak daun kersen 

dengan pelarut metanol pada suhu ruang terhadap daya 

hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae penyebab mastitis sapi perah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mastitis 

Mastitis adalah suatu radang ambing yang 

disebabkan adanya infeksi mikroorganisme seperti 

bakteri dan jamur. Kondisi lingkungan yang buruk, 

mikroorganisme sebagai agen infeksi dan kondisi 

kesehatan sapi merupakan tiga faktor penyebab 

terjadinya mastitis (Sugoro, 2004). Mastitis merupakan 

peradangan yang bersifat komplek dengan penyebab 

yang bervariasi, derajat keparahan, lama infeksi dan 

akibat infeksi yang beragam. Mastitis subklinik ialah 

mastitis yang tidak menunjukkan perubahan secara fisik 

pada puting dan susu yang dihasilkan menyebabkan 

penurunan kualitas dan produksi susu (Sudarwanto dan 

Sudarnika, 2008).  

Sampai akhir tahun 2006, kasus mastitis terutama 

mastitis subklinis di Indonesia tercatat sekitar 75-83% 

(Sudarwanto, et al, 2006). Kejadian terbesar dari kasus 

mastitis yaitu mastitis subklinis dengan tingkat kejadian 

dapat mencapai 90% yang disertai dengan adanya 

penurunan produksi susu hingga mencapai 30% (Taylor 

and Field, 2004). Kasus mastitis subklinis memerlukan 

adanya pemeriksaan khusus terhadap susu karena 

kejadiannya banyak yang tidak diketahui oleh para 

peternak (Poeloengan, 2009). 

Bakteri utama penyebab mastitis subklinis adalah 

Streptococcus agalactiae dan Staphylococcus aureus. 

S.agalactiae dan S.aureus mengandung hemaglutinin 
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yang mempunyai kemampuan adesi pada sel epitel 

ambing jauh lebih besar daripada yang tidak mempunyai 

hemaglutinin. Hemaglutinin sendiri diduga merupakan 

faktor virulen yang penting (sebagai adesin) (Wahyuni, 

dkk, 2005).  

 

2.2Bakteri Mastitis 

2.2.1 Bakteri Staphylococcus aureus 

Bakteri Staphylococcus aureus memiliki 

permukaan yang bersifat hidrofobisitas yang tinggi 

sehingga memudahkan reaksi penempelan antara 

Staphylococcus aureus dengan sel epitel kelenjar 

mammae (Suwito dan Indarjulianto, 2013). Bentuk 

bakteri Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Gambar 

2. 

 
Gambar 2. Bakteri Staphylococcus aureus pada 

pewarnaan gram 
Klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus adalah 

sebagai berikut: 

Divisi : Firmicutes 

Kelas : Bacilli 

Ordo : Bacillales 

Family : Micrococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies : S. aureus 
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Bakteri Staphylococcus aureus merupakan jenis 

bakteri dari gram positif, mempunyai bentuk seperti bola 

dengan garis tengah sekitar 1 µm, tidak membentuk 

spora dan tersusun dalam kelompok yang tidak beraturan 

serta menghasilkan katalase positif. Ketahanan bakteri ini 

hingga suhu 50
o
C dan pada lingkungan dengan 

konsentrasi garam yang tinggi serta mudah membentuk 

pigmen pada suhu kamar (20-25
o
C). Bentuk koloni 

Staphylococcus aureus ialah bundar, halus menonjol dan 

berwarna abu-abu sampai kuning emas tua 

(Sulistiyaningsih, 2010). 

Poeloengan (2013) menambahkan bahwa 

Staphylococcus aureus mempunyai dinding yang terdiri 

dari 50% lapisan peptidoglikan dan memiliki susunan 

dinding yang kompak. Susunan dinding inilah yang 

menyebabkan Staphylococcus aureus bersifat sangat 

toleran terhadap zat antimikroba. Bakteri Staphylococcus 

aureus sebagian besar memiliki antigen polisakarida 

yang tersusun dari asam sialat dan dinding selnya 

memiliki antigen protein dengan serotipe-x sebagai 

faktor virulensi imunogenik. Dinding sel Staphylococcus 

aureus hanya terdiri dari beberapa lapis peptidoglikan 

tanpa adanya tiga polimer pembungkus yang terletak 

diluar lapisan peptidoglikan yaitu lipoprotein, selaput 

luar dan lipopolisakarida. 

2.2.2 Bakteri Streptococcus agalactiae 

 Bakteri Streptococcus agalactiae masuk kedalam 

spesies Streptococcus sp. berbentuk bulat (coccus) dan 

rantai atau berpasangan. Spesies dari Streptococcus sp. 
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merupakan bakteri non motil, tidak membentuk spora 

dan sebagai bakteri  yang termasuk kedalam kelompok 

bakteri gram positif anaerob (Virgihani, 2011). Bakteri 

Streptococcus agalactiae dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Streptococcus agalactiae 

 Menurut Virgihani (2011), resistensi bakteri 

Streptococcus agalactiae terhadap beberapa antibiotik 

menyebabkan pengobatan tidak efektif dan masa 

pengobatan menjadi lebih panjang serta ternak menjadi 

tidak produktif. Streptococcus agalactiae terkenal 

sebagai penyebab mastitis pada sapi, hewan lain seperti 

domba, kambing dan unta. Bakteri ini juga menyebabkan 

mastitis dan laminitis. Menurut Khadijah (2006), 

klasifikasi bakteri Streptococcus agalactiae sebagai 

berikut: 

Kingdom : Bacteria     

Phylum : Firmicutes    

Class  : Bacili     

Ordo  : Lactobacillales    

Family  : Streptococcaeceae   

Genus  : Streptococcus   
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Spesies : Streptococcus agalactiae 

 Bakteri S. agalactiae memiliki antigen 

polisakarida yang sebagian besar tersusun dari asam 

sialat dan dinding selnya memiliki antigen protein 

dengan serotipe-X sebagai faktor virulensi imunogenik. 

Bakteri S. agalactiae memiliki kapsul yang tersusun dari 

asam sialat dan senyawa karbohidrat lainnya yang 

membentuk struktur oligosakarida. Kapsul ini sebagai 

salah satu faktor virulen dari S. agalactiae yang berperan 

dalam mencegah fagositosis, menentukan ketahanan 

hidup, mencegah serangan dari sel antiradang dan 

mencegah proses pembunuhan bakteri (Poeloengan dkk, 

2013). 

 

2.3 Tanaman Kersen 

2.3.1 Deskripsi dan Klasifikasi Tumbuhan Kersen 

Kersen merupakan pohon kecil yang mempunyai 

percabangan banyak dengan tingggi tanaman mencapai 

10 m (Hidayati, 2009). Daunnya tunggal, berbentuk bulat 

telur, berukuran (4-14) cm x (1-4) cm dengan pangkal 

lembaran daun yang tidak simetris, tepi daun bergerigi. 

Bunga berwarna putih, buahnya berwarna merah kusam 

apabila sudah matang dan didalamnya terdapat biji yang 

kecil (Haki, 2009). 

Tumbuhan kersen berbentuk perdu atau pohon 

dengan tinggi sampai 12 m, meski tinggi umumnya 

hanya sekitar 3-6 m. Hijau dan terus menerus berbunga 

dan berbuah sepanjang tahun. Cabang yang dimiliki 

mendatar dan menggantung di ujungnya serta 

membentuk naungan yang rindang. Ranting-ranting 
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berambut halus dan bercampur dengan rambut kelenjar 

demikian pula daunnnya. Daun tumbuhan kersen ini 

terletak mendatar, berseling, helaian daun tidak simetris, 

bundar telur lanset, tepinya bergerigi serta berujung 

runcing dengan ukuran 1-4 x 4-14 cm. Bagian daun sisi 

bawah berambut kelabu rapat dengan tangkai yang 

pendek. Daun penumpu yang sebelah meruncing 

berbentuk benang, lk. 0,5 cm, cukup lama untuk 

mengering dan rontok (Noorhamdani, dkk, 2014). 

Klasifikasi ilmiah tumbuhan kersen ialah sebagai berikut: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Malvales 

Famili : Muntingiaceae 

Genus : Muntingia L 

Spesies : M. Calabura 

Daun kersen merupakan salah satu bahan alami 

yang berpotensi sebagai antimikroba. Kersen (Muntingia 

calabura) sering dijumpai di pinggir jalan, di tepi saluran 

pembuangan air dan di tempat yang kurang kondusif 

untuk hidup dikarenakan tumbuhan ini memiliki 

kemampuan adaptasi yang baik. Berdasarkan beberapa 

penelitian, daun kersen dapat dimanfaatkan sebagai obat 

dikarenakan diduga daun kersen mengandung senyawa 

flavonoid, polifenol dan tanin sehingga dapat digunakan 

sebagai antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi 

(Santoso, dkk, 2009). 
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2.3.2. Flavonoid 

Flavonoid memberikan aktifitas antibakteri 

dengan cara menghambat metabolisme energi.Sifat 

penghambat tersebut seperti halnya antiseptik yang dapat 

menghambat respirasi oksigen yang akan menyebabkan 

kematian bakteri itu sendiri. bakteri yang terkena 

flavonoid akan kehilangan permeabilitas dinding sel, 

mikrosom dan lisosom sebagai hasil interaksi antara 

flavonoid dengan DNA bakteri (Dini,dkk,2013). 

Ditambahkan oleh Sabir (2005) bahwa flavonoid 

menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding 

sel bakteri, mikrosom dan lisosom sebagai hasil interaksi 

antar flavonoid. 

 

2.3.3. Tanin 

Menurut Nurhalimah dkk. (2014), senyawa tanin 

mampu merusak dinding sel, menonaktifkan enzim dan 

mendenaturasi protein sehingga mengalami kerusakan 

bahkan kematian pada dinding sel yang diakibatkan 

karena penurunan permeabilitas. Senyawa tanin 

merupakan komponen dari zat organik derivat polimer 

glikosida yang terdapat dalam bermacam-macam 

tumbuhan, terutama adalah tumbuhan dikotil atau 

tumbuhan berkeping dua. Ekstrak tanin terdiri dari 

campuran senyawa polifenol yang sangat kompleks dan 

juga biasanya tergabung dengan karbohidrat rendah 

(Linggawati, dkk, 2002). 
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2.3.4. Saponin 

Saponin adalah senyawa aktif permukaan yang 

kuat dan akan menimbulkan busa apabila dikocok dalam 

air dan pada konsentrasi yang rendah sering 

menyebabkan hemolisis pada sel darah merah (Cheeke, 

2004 dalam Faradisa, 2008). Busa yang ditimbulkan oleh 

saponin dikarenakan adanya kombinasi struktur senyawa 

penyusunnya yaitu rantai sapogenin nonpolar dan rantai 

samping polar yang larut dalam air (Oleszek, 2002 dalam 

Faradisa, 2008). 

Pertumbuhan dari bakteri dapat ditekan oleh 

saponin dikarenakan senyawa tersebut dapat menurunkan 

tegangan dari permukaan dinding sel dan apabila terdapat 

interaksi dengan dinding bakteri maka dinding tersebut 

akan pecah atau lisis. Saponin juga akan mengganggu 

tegangan dari permukaan dinding sel bakteri. Ketika 

tegangan permukaan tersebut terganggu zat antibakteri 

akan masuk dengan mudah dan mengakibatkan 

terganggunya metabolisme hingga akhirnya bakteri akan 

mati (Karlina, dkk, 2013). 

 

2.4 Ekstraksi dan Pelarut 

 Ekstraksi adalah suatu peristiwa pemindahan massa 

senyawa aktif yang pada awalnya berada didalam sel dan 

kemudian ditarik oleh pelarut sehingga terjadi larutan 

senyawa aktif dalam pelarut tersebut. Metode ekstraksi 

dibagi menjadi 2 yaitu cara dingin dan cara panas. Cara 

panas ada bermacam-macam antara lain refluks, 

sokletasi, digesti, infundasi dan dekok. Cara dingin 

dilakukan dengan metode maserasi. Maserasi merupakan 
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metode ekstraksi dengan cara perendaman tanpa 

melibatkan panas, sedangkan sokletasi merupakan 

metode ekstraksi dengan pelarut yang mengalir dan 

menggunakan panas (Astuti, 2012). 

Metanol merupakan pelarut yang sering 

digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan 

alam (Susanti, dkk, 2012). Metanol dipilih karena 

kandungan flavonoid yang ada dalam daun kersen 

merupakan senyawa yang bersifat polar sehingga harus 

dilarutkan dengan pelarut yang berjenis polar (Koirewoa 

dkk, 2009). Astarina, dkk, (2013) menjelaskan bahwa 

metanol merupakan pelarut universal yang memiliki 

gugus polar (-OH) dan gugus nonpolar (-CH3) sehingga 

dapat menarik senyawa yang bersifat polar dan nonpolar.  

 

2.5 Lama Simpan Ekstrak 

Penyimpanan pada suhu tinggi menyebabkan 

turunnya beberapa bahan kimia pada tanaman terutama 

terpenoid dan flavonoid. Penyimpanan pada suhu tinggi 

menyebabkan kandungan ekstrak terutama flavonoid 

mengalami penurunan (Klimczak, 2006). Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Eveline, dkk (2014), 

kandungan flavonoid mengalami penurunan signifikan 

pada hari ke-12, namun telah dimulai sejak hari ke-6 

selama penyimpanan. Hal ini disebabkan oleh adanya 

proses oksidasi flavonoid oleh oksigen dapat 

menurunkan jumlah flavonoid selama penyimpanan. 

Ditambahkan oleh Siswadi (2002) bahwa penurunan 

efektivitas senyawa antimikrobia ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain jenis, umur dan keadaan 
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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. 

Suhartatik, dkk, (2013) menyatakan bahwa terjadi 

penurunan kadarflavonoid yang signifikan selama proses 

penyimpanan ekstrak yang mengandung flavonoid 

(antosianin pada buah), baik yang disimpan pada suhu 

dingin maupun suhu kamar terutama pada 

perlakuanpenyimpanan suhu kamar pada pH netral (7,0). 

Sedangkan untuk perlakuan yang disimpan pada pH 

6,0(suhu kamar), perubahan antosianin pada 

penyimpanan haripertama tidak signifikan terhadap 

penyimpanan hari ke-3. Penyimpanan pada suhu kamar 

dapat menyebabkan kerusakan pada flavonoid yang 

disebabkan oleh sinar UV dan oksidasi.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yakni 

tanggal 22 April sampai 22 Mei 2015 di Laboratorium 

Bakteriologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap yaitu: 

1. Tahap sebelum penelitian 

Penelitian pada tahap ini dilakukan mulai tanggal 

22 April sampai  4 Mei 2015. Pada tahap ini dilakukan 

pengeringan dan ekstraksi daun kersen dengan pelarut 

metanol di Laboratorium Teknik Kimia Polinema 

Malang. 

2. Tahap penelitian 

Pada tahap ini dimulai pengambilan data yang 

dilakukan mulai tanggal 5 Mei sampai 22 Mei 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah: 

1. Daun kersen segar sebanyak 1,5 kg. 

2. Bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

agalactiae yang didapat dari stok biakan 

Laboratorium Bakteriologi Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

3. Alat untuk ekstraksi daun kersen yaitu, oven, 

grinder, erlenmeyer, kertas saring, evaporator dan 

timbangan analitik. Sedangkan alat untuk uji daya 
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hambat menggunakan glass L, cawan petri, cork 

borer, micro pipet, dan jangka sorong. 

4. Ekstrak daun kersen (Muntingia calabura) dengan 

konsentrasi 40% menggunakan pelarut metanol. 

Contoh daun kersen segar yang diambil tertera pada 

Gambar 4. 

 

Gambar 4. Daun kersen yang diambil 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan yaitu 

eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola tersarang dengan ketentuan 5 

perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni lama simpan pada konsentrasi 

ekstrak daun kersen 40% dengan menggunakan pelarut 

metanol. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Penyimpanan hari ke 0 (perlakuan kontrol) 

2. Penyimpanan hari ke 2 

3. Penyimpanan hari ke 4 

4. Penyimpanan hari ke 6 

5. Penyimpanan hari ke 8 
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3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1. Prosedur Ekstraksi Daun Kersen 

Proses ekstraksi daun kersen dilakukan dengan 

metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Proses 

ekstraksi dilakukan Laboratorium Jurusan Teknik Kimia 

Politeknik Negeri Malang. Berikut adalah proses 

ekstraksi dengan metode maserasi: 

1. Daun kersen yang masih segar diangin-anginkan. 

2. Daun dimasukkan kedalam oven dengan suhu 60
o
C 

selama 24 jam. 

3. Daun kering dihaluskan dengan mesin grinding 

sampai halus. 

4. Serbuk daun kersen ditimbang sebanyak 150 g. 

5. Dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer. 

6. Metanol sebanyak 0,45 liter dituangkan kedalam 

erlenmeyer.  

7. Bahan direndam dan didiamkan pada suhu kamar 

selama 2x24 jam. 

8. Rendemen daun kersen disaring dengan kertas 

saring. 

9. Dilakukan proses evaporasi untuk memisahkan 

larutan metanol dengan zat-zat aktif yang ada 

didalam ekstrak. 

10. Rendemen hasil penyaringan dipekatkan dengan 

rotary evaporator pada temperatur 65-70
o
C selama 2 

jam. 
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3.4.2 Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Daun Kersen 

40% 

Konsentrasi ekstrak 40% didapat dengan cara 

sebagai berikut: 

EDK=
𝑒

𝑒+𝑎
×100% 

Keterangan:  

EDK = Ekstrak daun kersen (%) 

E = Volume ekstrak daun kersen yang 

diperoleh dari hasil ekstraksi 

A = Aquades yang ditambahkan  

e + a = Volume total antara ekstrak daun 

kersen dan aquades dengan total 10 

ml 

EDK=
4

4+6
×100% 

= 0,4 x 100% 

= 40% 

 

3.4.3 Pembuatan Media Nutrient Agar (NA) 

Menurut Prawira, dkk (2013), pembuatan media 

NA ialah sebagai berikut: 

1. Ditimbang kurang lebih 2,8 gram agar nutrient. 

2. Dimasukkan kedalam gelas kimia 250 ml. 

3. Ditambahkan aquadest 500 ml, kemudian 

dihomogenkan. 

4. Disterilisasi di autoklaf dengan suhu 121
o
C tekanan 

2 atm selama 15 menit. 

5. Dituang di cawan petri dan dibiarkan hingga dingin 

dan membentuk gel. 
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3.4.4 Uji Daya Hambat Bakteri 

Uji daya hambat bakteri menggunakan metode 

Kirby-Bauer (Disk Diffusion Method) dengan teknik 

sumur (Hole atau Well) sebagai berikut: 

1. Bakteri aktif sebanyak 100 μℓ dengan kepadatan 

bakteri 10
8
 CFU/ml diambil menggunakan mikropipet, 

dimasukkan kedalam cawan petri yang telah dibuat 

media agar. 

2. Suspensi bakteri (sesuai dengan standart Mc Farland) 

dihomogenkan dan diratakan menggunakan glass L 

hingga memadat. 

3. Didiamkan selama 4-5 menit. 

4. Media yang telah bercampur dengan bakteri dilubangi 

menggunakan cork borer dengan diameter lubang 5 

mm.  

5. Ekstrak daun kersen dimasukkan ke lubang sumuran 

menggunakan micro pipet sebanyak 50 μl.  

6. Cawan petri dibungkus menggunakan plastik wrap 

lalu didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam.  

7. Zona bening yang terbentuk di sekitar lubang sumuran 

diamati dan diukur menggunakan jangka sorong 

sesuai dengan kategori zona hambat. 

Prosedur kerja secara keseluruhan disajikan pada 

Lampiran 1. 

 

3.4.5 Pengukuran Diameter Zona Hambat 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini 

adalah besarnya diameter zona hambat yang terbentuk 

akibat pengaruh ekstrak daun kersen menggunakan 

pelarut metanol. Zona hambat yang terbentuk di sekitar 
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lubang sumuran menunjukkan terdapat aktivitas senyawa 

antibakteri. Susanto, dkk, (2012) menyatakan bahwa 

kategori zona hambat dikategorikan sesuai kemampuan 

menghambat bakteri, kemampuan menghambat bakteri 

dengan kategori lemah diameter zona hambat bekisar ≤ 5 

mm, kategori sedang diameter zona hambat sekitar 6-10 

mm, kategori kuat diameter zona hambat 10-20 mm dan 

kategori sangat kuat diameter zona hambat ≥ 21mm. Cara 

pengukuran diameter zona hambat disajikan pada 

Lampiran 2. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

diameter zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus agalactiae. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang telahdiperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dimana terdapat 

5 perlakuan serta 5 ulangan.Apabila berbeda nyata maka 

dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Mastitis : Peradangan pada jaringan ambing 

yang biasanya disebabkan oleh 

infeksi bakteri yang dapat masuk 

melalui lubang puting yang masih 

terbuka setelah dilakukan 

pemerahan. 
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2. Antimikroba  : Zat yang mampu membunuh atau 

menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. 

3. Ekstraksi  : Proses pemisahan suatu zat 

berdasarkan perbedaan kelarutannya 

terhadap dua cairan tidak saling 

larut yang berbeda, biasanya air dan 

yang lainnya pelarut organik. 

4. Zona hambat : Suatu zona yang menunjukkan 

kemampuan suatu bahan dalam 

menghambat pertumbuhan suatu 

bakteri. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Ekstraksi Daun Kersen 

Daun kersen segar dipilih yang agak tua yakni 

tiga perempat dari ujung dan pangkal. Kemudian 

dilakukan proses ekstraksi dengan pelarut metanol. Daun 

kersen yang telah dilakukan proses ekstraksi dibagi 

kedalam 5 botol sesuai dengan perlakuan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Mintowati, dkk. (2013) bahwa  

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 tua dipilih karena trikoma yang 

terdapat di daun yang tua telah terbentuk dengan 

sempurna dimana trikoma inilah tempat terkandungnya 

senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri. Santoso, dkk, (2009) melaporkan bahwa 

Muntingia calabura memiliki aktivitas antibakteri yang 

diduga berasal dari unsur-unsur didalamnya yang 

mengandung saponin, flavonoid dan polifenol yang 

bersifat sebagai antimikroba. 

 Metode ekstraksi yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni metode maserasi atau proses 

ekstraksi dengan cara dingin. Menurut (Astuti, 2012), 

metode ekstraksi dibagi menjadi 2 yaitu cara dingin dan 

cara panas. Cara panas ada bermacam-macam antara lain 

refluks, sokletasi, digesti, infundasi dan dekok. Cara 

dingin dilakukan dengan metode maserasi. Maserasi 

merupakan metode ekstraksi dengan cara perendaman 
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tanpa melibatkan panas, sedangkan sokletasi merupakan 

metode ekstraksi dengan pelarut yang mengalir dan 

menggunakan panas. 

 Konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 40% yang merupakan konsentrasi 

yang memiliki daya hambat paling baik terhadap bakteri 

penyebab mastitis yang telah dilakukan pada penelitian 

sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari 

Khasanah (2014) bahwa konsentrasi ekstrak daun kersen 

40% memberikan diameter zona hambat tertinggi 

terhadap bakteri penyebab mastitis. Ditambahkan oleh 

Widyasari (2005) yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi antimikrobia yang ditambahkan, 

semakin tinggi pula aktivitas antimikrobia yang 

ditunjukkan. 

 

4.2 Uji Daya Hambat Bakteri Staphylococcus 

aureus 

 Kemampuan suatu antibakteri ekstrak metanol 

daun kersen dapat diukur dengan menghitung 

kemampuan zona hambat terhadap bakteri. Selain itu 

lama penyimpanan ekstrak metanol daun kersen juga 

dapat mempengaruhi diameter zona hambat dari hari ke 

hari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 5 

perlakuan yakni P0 (hari ke-0, sebagai kontrol), P1 (hari 

ke-2), P2 (hari ke-4), P3 (hari ke-6), dan P4 (hari ke-8).Uji 

daya hambat dilakukan dengan pengamatan zona bening 

setiap 24 jam. Hasil pengukuran zona hambat bakteri 

Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil pengukuran diameter zona hambat ekstrak 

metanol daun kersen terhadap bakteri  

Staphylococcus aureus 
Perlakuan 

Ulangan (mm) Total 

(mm) 

Rata-rata 

(mm) 1 2 3 4 5 

P0 hari ke 0 14,9 16,05 15,35 15,7 15,2 77,2 15,44 ± 0,44d 

P1 hari ke 2 14,2 15,5 14,7 14,4 15,3 74,1 14,84 ± 0,61d 

P2 hari ke 4 13,9 14,5 14 13,6 14 70 13,66 ± 0,38c 

P3 hari ke 6 12,8 13,5 12,75 13,4 13 65,45 12,56 ± 0,60b 

P4 hari ke 8 12,4 11,2 12,5 11,5 12,4 60 11,12 ± 0,53a 

Total  338,1  

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Diameter rata-rata zona hambat ekstrak metanol 

daun kersen pada perlakuan P0 (hari ke-0), P1 (hari ke-2), 

P2 (hari ke-4), P3 (hari ke-6) dan P4 (hari ke-8) 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

kemudian hasil analisisnya dilanjutkan dengan uji BNT 

(Beda Nyata Terkecil). Tabel 1 menunjukkan bahwa 

ekstrak metanol daun kersen pada P1 (hari ke-1) memiliki 

hasil yang setara dengan P0 (hari ke-0), sedangkan P4 

(hari ke-8) memiliki hasil yang lebih rendah 

dibandingkan dengan P1 (hari ke-2), P2 (hari ke-4) dan P3 

(hari ke-6) dalam menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus. Hasil analisis perhitungan ini 

disajikan pada Lampiran 3. 

Hasil analisis tersebut sesuai dengan hipotesis 

yang diduga level lama penyimpanan ekstrak metanol 
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daun kersen mempengaruhi daya hambat bakteri 

Staphylococcus aureus penyebab mastitis pada sapi 

perah. Tabel 1 menunjukkan semakin lama ekstrak daun 

kersen disimpan, maka daya hambat yang dihasilkan juga 

semakin menurun. Hal ini disebabkan karena adanya 

penurunan aktivitas antioksidan didalam ekstrak daun 

kersen selama mengalami penyimpanan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Siswadi (2002) bahwa penurunan 

efektivitas senyawa antimikrobia ini dipengaruhi oleh 

beberapa 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. 

Mekanisme ekstrak daun kersen awalnya dengan 

merusak dinding sel bakteri. Ditambahkan oleh Sabir 

(2005) bahwa senyawa flavonoid memiliki gugus 

hidroksil yang menyebabkan perubahan komponen 

organik dan transportasi nutrisi yang mengakibatkan 

timbulnya efek toksik terhadap lapisan dinding bakteri. 

Razak (2013) menambahkan bahwa mekanisme kerja 

fenol dari minyak atsiri dengan cara mendenaturasi 

protein dan merusak sitoplasma sel bakteri hingga terjadi 

lisis. Setelah lisis maka selanjutnya senyawa tanin 

merusak dinding sel. Nurhalimah dkk., (2014) 

menambahkan bahwa senyawa ini mampu merusak 

dinding sel, menonaktifkan enzim dan mendenaturasi 

protein sehingga mengalami kerusakan bahkan kematian 

pada dinding sel yang diakibatkan karena penurunan 

permeabilitas. Persentase diameter zona hambat ekstrak 
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metanol daun kersen terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Diameter zona hambat ekstrak metanol daun kersen 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus 
 

 Gambar 5 menunjukkan bahwa semakin lama 

ekstrak metanol daun kersen disimpan pada suhu ruang, 

maka diameter zona hambat yang dihasilkan semakin 

menurun. Hal ini terjadi karena terjadinya penurunan 

kandungan antioksidan yang terdapat pada ekstrak daun 

yang disebabkan oleh pengaruh suhu serta lingkungan 

selama penyimpanan. Hasil tersebut dapat dikategorikan 

kemampuan daya hambat ekstrak daun kersen dengan 

pelarut metanol terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus yakni P0 (hari ke-0) (15,44 ± 0,44 

mm), P1 (hari ke-2) (14,84 ± 0,61 mm), P2 (hari ke-4) 

(13,66 ± 0,38 mm), P3 (hari ke-6) (12,56 ± 0,60 mm), P4 
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(hari ke-8) (11,12 ± 0,53 mm) tergolong kuat meskipun 

zona hambat yang dihasilkan pada setiap perlakuan 

mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat dari dengan Susanto, dkk 

(2012) bahwa kemampuan menghambat bakteri dengan 

kategori lemah diameter zona hambat bekisar ≤ 5 mm, 

kategori sedang diameter zona hambat sekitar 6-10 mm, 

kategori kuat diameter zona hambat 10-20 mm dan 

kategori sangat kuat dengan diameter zona hambat ≥ 21 

mm. Ditambahkan oleh Poeloengan (2009) bahwa 

Staphylococcus aureus memiliki dinding yang terdiri dari 

50% lapisan peptidoglikan dan memiliki susunan dinding 

yang kompak. Dinding inilah yang menyebabkan 

Staphylococcus aureus bersifat sangat toleran terhadap 

senyawa antibakteri. 

 

4.3 Uji Daya Hambat Bakteri Streptococcus 

agalactiae 

 Kemampuan suatu antibakteri ekstrak daun 

kersen dengan pelarut metanol dapat diukur dengan 

menghitung kemampuan zona hambat terhadap bakteri. 

Kepadatan bakteri diukur sesuai standart prosedur Mc 

Farland yang disajikan pada Lampiran 4. Selain itu lama 

penyimpanan ekstrak metanol daun kersen juga dapat 

mempengaruhi diameter zona hambat. Uji daya hambat 

dilakukan dengan pengamatan zona bening setiap 24 jam. 

Hasil pengukuran zona hambat bakteri Streptococcus 

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

metanol daun kersen terhadap bakteri  

Streptococcus agalactiae 
Perlakuan 

Ulangan (mm) Total 

(mm) 

Rata-rata 

(mm) 1 2 3 4 5 

P0 hari ke 0 14 15 14,8 14,25 14,5 72,55 14,51± 0,40d 

P1 hari ke 2 13,1 13,53 14,5 14 13,8 68,93 13,78± 0,52d 

P2 hari ke 4 12,5 12,6 13,4 12,7 13,7 64,9 11,96± 0,51c 

P3 hari ke 6 11,5 11,9 12,5 12,3 12,6 60,8 9,92± 0,70b 

P4 hari ke 8 10,5 11,6 11,5 12 11,5 57,1 7,98± 0,39a 

Total  290,78  

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Diameter rata-rata zona hambat ekstrak metanol 

daun kersen pada perlakuan P0 (hari ke-0), P1 (hari ke-2), 

P2 (hari ke-4), P3 (hari ke-6) dan P4 (hari ke-8) 

berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae dan kemudian hasil analisisnya 

dilanjutkan dengan uji jarak BNT. Tabel 2 menunjukkan 

bahwa ekstrak metanol daun kersen pada P1 (hari ke-1) 

memiliki hasil yang setara dengan P0 (hari ke-0), 

sedangkan P4 (hari ke-8) memiliki hasil yang lebih 

rendah dibandingkan dengan P1 (hari ke-2), P2 (hari ke-4) 

dan P3 (hari ke-6) dalam menghambat pertumbuhan 

Streptococcus agalactiae. 

Hasil analisis tersebut sesuai dengan hipotesis 

awal bahwa level lama penyimpanan ekstrak metanol 

daun kersen mempengaruhi daya hambat bakteri 

Streptococcus agalactiae penyebab mastitis pada sapi 
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perah. Tabel 2 menunjukkan bahwa level lama 

penyimpanan menyebabkan adanya penurunan zona 

hambat.Semakin lama ekstrak disimpan semakin turun 

pula efektifitasnya dalam menghambat bakteri. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Siswadi (2002) bahwa penurunan 

efektivitas senyawa antimikrobia ini dipengaruhi oleh 

beberapa 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. Persentase diameter zona 

hambat ekstrak metanol daun kersen 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 menunjukkan bahwa semakin lama 

ekstrak metanol daun kersen disimpan pada suhu ruang, 

maka diameter zona hambat yang dihasilkan semakin 

menurun. Hal ini disebabkanoleh penurunan kandungan 

antioksidan yang terdapat pada ekstrak daun sebagai 

akibat pengaruh suhu serta lingkungan selama 

penyimpanan. Dari hasil data tersebut dapat 

dikategorikan bahwa P0 (hari ke-0), P1 (hari ke-2), dan P2 

(hari ke-4) tergolong kuat dalam menghambat bakteri 

Streptococcus agalactiae. Sedangkan P3 (hari ke-6)  dan 

P4 (hari ke-8) tergolong sedang. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Susanto, dkk (2012) bahwa kemampuan 

menghambat bakteri dengan kategori lemah diameter 

zona hambat bekisar ≤ 5 mm, kategori sedang diameter 

zona hambat sekitar 6-10 mm, kategori kuat diameter 

zona hambat 10-20 mm dan kategori sangat kuat dengan 

diameter zona hambat ≥ 21 mm. 

 Zona hambat bakteri Streptococcus agalactiae 

selama mengalami penyimpanan mengalami penurunan. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor terutama suhu. 

Apabila ekstrak disimpan pada suhu ruang, maka ekstrak 

akan cepat menguap dan menyebabkan menurunnya 

efektifitas ekstrak terhadap pertumbuhan bakteri. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Siswadi (2002) bahwa selama 

penyimpanan, zona hambat bakteri yang dihasilkan 

semakin kecil 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 
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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. 

Ditambahkan oleh Klimczak (2006) bahwa semakin 

tinggi suhu penyimpanan maka akan menurunkan 

kandungan flavonoid dan fenolik pada ekstrak. 

Penyimpanan ekstrak tanaman mempengaruhi  aktivitas 

kandungan dan tergantung pada suhu ekstraksi dan suhu 

penyimpanan. 

 

4.4 Pengaruh lama penyimpanan ekstrak daun 

kersen dengan pelarut metanol terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae. 

 Efektifitas antibakteri ekstrak daun kersen dengan 

pelarut metanol setelah mengalami penyimpanan 

dilakukan uji daya hambat memberikan hasil terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae. Rata-rata hasil pengukuran 

diameter zona hambat selama penyimpanan suhu ruang 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Rata-rata diameter zona hambat ekstrak daun kersen 

dengan pelarut metanol pada Staphylococcus aureus 

dan Streptococcus agalactiae selama penyimpanan 

Perlakuan 

Diameter zona hambat bakteri (mm) 

Staphylococcusaureus Streptococcus 

agalactiae 

P0 (hari ke-

0)(kontrol) 15,44 ± 0,44
d
 14,51 ± 0,40

d
 

P1 (Hari ke-2) 14,84 ± 0,61
d
 13,78± 0,52

d
 

P2 (Hari ke-4) 13,66 ± 0,38
c
 11,96 ± 0,51

c
 

P3 (Hari ke-6) 12,56 ± 0,60
b
 9,92 ± 0,70

b
 

P4 (Hari ke-8) 11,12 ± 0,53
a
 7,98 ± 0,39

a
 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa ekstrak metanol 

daun kersen yang disimpan sesuai dengan perlakuan terus 

mengalami penurunan. Bakteri Staphylococcus aureus 

mengalami penurunan yang tidak signifikan selama 8 

hari. Pada P0 (Hari ke-0) ekstrak metanol daun kersen 

dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus 

dengan diameter (15,44 ± 0,44 mm). Sedangkan pada P4 

(Hari ke-8) masih dapat menghambat dengan diameter 

(11,12 ± 0,53 mm). Gambar diameter zona hambat 

bakteri Staphylococcus aureus ini disajikan pada 

Lampiran 5. Ekstrak daun kersen dengan pelarut metanol 

yang dicobakan pada bakteri Streptococcus agalactiae 

mengalami penurunan yang lebih signifikan. Pada P0 

(hari ke-0) (kontrol) memiliki diameter (14,51 ± 0,40 

mm) sedangkan pada hari terakhir penyimpanan P4 (Hari 

ke-8) memiliki diameter (7,98 ± 0,39 mm). Gambar 
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diameter zona hambat Streptococcus agalactiae ini 

disajikan pada Lampiran 6. 

Bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Staphylococcus aureus memiliki tingkat penurunan yang 

berbeda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat 

sensitifitas masing-masing bakteri terhadap senyawa 

antibakteri dimana bakteri Staphylococcus aureus 

memiliki sensitifitas lebih tinggi dibandingkan dengan 

bakteri Streptococcus agalactiae. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Poeloengan, dkk (2013) bahwa bakteri 

Streptococcus agalactiae memiliki antigen polisakarida 

yang sebagian besar tersusun dari asam sialat dan dinding 

selnya memiliki antigen protein dengan serotipe-x 

sebagai faktor virulensi imunogenik. Bakteri 

Streptococcus agalactiae memiliki kapsul yang tersusun 

dari asam sialat dan senyawa karbohidrat lainnya yang 

membentuk struktur oligosakarida. Kapsul ini sebagai 

salah satu faktor virulen dari Streptococcus agalactiae 

yang berperan dalam mencegah fagositosis, menentukan 

ketahanan hidup, mencegah serangan dari sel antiradang 

dan mencegah proses pembunuhan bakteri. Sedangkan 

menurut Poeloengan (2013) bakteri Staphylococcus 

aureus mempunyai dinding yang terdiri dari 50% lapisan 

peptidoglikan dan memiliki susunan dinding yang 

kompak. Susunan dinding inilah yang menyebabkan 

Staphylococcus aureus bersifat sangat toleran terhadap 

zat antimikroba. Bakteri Staphylococcus aureus sebagian 

besar memiliki antigen polisakarida yang tersusun dari 

asam sialat dan dinding selnya memiliki antigen protein 

dengan serotipe-x sebagai faktor virulensi imunogenik. 
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Dinding sel Staphylococcus aureus hanya terdiri dari 

beberapa lapis peptidoglikan tanpa adanya tiga polimer 

pembungkus yang terletak diluar lapisan peptidoglikan 

yaitu lipoprotein, selaput luar dan lipopolisakarida. 

Koagulase positif, aktivitas DNAase dan diproduksinya 

lisosim pada Staphilococci dapat dijadikan indikator sifat 

patogen bakteri tersebut. Hal ini menyebabkan perbedaan 

kepekaan bakteri terhadap ekstrak daun kersen. 

 Selama penyimpanan, ekstrak daun kersen akan 

mengalami penurunan dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri. Salah satu kandungan daun kersen yang turun 

selama penyimpanan yakni flavonoid. Flavonoid 

merupakan salah satu kandungan ekstrak yang memiliki 

peran paling banyak dalam menghambat bakteri. Data 

suhu selama penyimpanan disajikan pada Lampiran7. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Suhartatik dkk., (2012) bahwa 

selama proses penyimpanan ekstrak yang mengandung 

flavonoid (antosianin pada buah), baik itu disimpan pada 

suhu dingin maupun suhu kamar terjadi penurunan kadar 

flavonoid yang signifikan. Ditambahkan oleh Al–

Zubaydi et al, (2009) bahwa flavonoid memiliki aktivitas 

antibakteri yang luas karena kemampuan yang kompleks 

dengan ekstraseluler dan protein larut serta untuk 

mengendapkan protein pada dinding sel bakteri 

Kiarostami et al, (2010). Selain itu, senyawa fenol ini 

cenderung membentuk ikatan hidrogen dengan protein 

dinding sel sehingga dapat menghancurkan sel membran 

pada bakteri (Al - Zubaydi et al, 2009). 



39 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Terdapat pengaruh perbedaan lama penyimpanan 

ekstrak metanol daun kersen (Muntingia calabura L.) 

dengan konsentrasi 40% yang disimpan 8 hari pada 

suhu ruang dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. 

2. Ekstrak metanol daun kersen dengan lama simpan 

selama 2 hari memiliki kemampuan daya hambat yang 

sama dengan ekstrak metanol daun kersen segar (tanpa 

penyimpanan). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan 

ekstrak metanol daun kersen disimpan sampai hari ke-2 

serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

bahan pengawet alami yang digunakan selama masa 

simpan 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 metanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan diameter zona hambat menurut 

Zahara, dkk, (2013), adalah sebagaiberikut : 

  
𝑎1+𝑏1

2
     5 

Keterangan: 

A1 = Diameter vertikal bakteri ditumbuhkan pada 

media 

B1 = Diameter horizontal bakteri ditumbuhkan pada 

media 

H = Lubang sumuran (5 mm) 

 

 

A1 

H 

A1 

B1 B1 
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Lampiran 3. Hasil analisis perbandingan daya hambat 

ekstrak daun kersen dengan pelarut 

metanol terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus agalactiae 

 

 

Analisis ragam 

JK bakteri: 

𝐽𝐾𝐵 =   
𝑦𝑖2

𝑏𝑛

𝑎

𝑖=1

−
𝑦2

𝑎𝑏𝑛
 

𝐽𝐾𝐵 =   
290.782 + 338.12

(5 ∗ 5)
 −  

628.882

2 ∗ 5 ∗ 5
  

𝐽𝐾𝐵 = 7954.5847 − 7909.8011 

𝐉𝐊𝐁 = 44,78365 
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JK perlakuan yang tersarang pada bakteri 

𝑱𝑲𝑷 𝑩 =    
𝑦𝑖𝑗2

𝑛

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

−
𝑦𝑖2

𝑏𝑛
 

=  
72.552 + 68.932 + 59.82 + 49.62 + 39.92 + 77.22 + 74.22 + 68.32 + 62.82 + 55.62

5

−  
290.782 + 338.12

(5 ∗ 5)
  

𝑱𝑲𝑷 𝑩 = 8161.7255− 7954.5847 

𝑱𝑲𝑷 𝑩 = 𝟐𝟎𝟕,𝟏𝟒𝟏 

 

 

JK galat 

𝐽𝐾𝐺 =     𝑦2𝑖𝑗𝑘 −

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

  
𝑦𝑖𝑗2

𝑛

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

𝐽𝐾𝐺 =  142 + 152 + 14.82 + 14.252 … 10.72 − 8161.7255 

𝑱𝑲𝑮 = 𝟖𝟏𝟕𝟐.𝟔𝟕𝟖𝟒 − 𝟖𝟏𝟔𝟏.𝟕𝟐𝟓𝟓 

𝑱𝑲𝑮 = 10,9529 

 

JK total 

𝐽𝐾𝑇 =     𝑦2𝑖𝑗𝑘 −

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

𝑦2

𝑎𝑏𝑛
= 8172.6784− 7909.8011 

𝐽𝐾𝑇 =  𝟐𝟔𝟐,𝟖𝟕𝟕 
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Tabel analisis ragam  

SK DB JK KT F hitung 
F tabel 

Notasi 

5% 1% 

Bakteri 1 44,78 44,78 163,55 4,08 7,31 ** 

Perlakuan 

(Bakteri) 8 207,14 25,89 94,56 5,32 
11,2

6 ** 

Galat 40 10,95 0,27 

Total 49 262,87 

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

yang 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 BNT (Beda Nyata Terkecil) 

 

SE = 
2(KT  Galat )

Ulangan  (𝑟)
=   

2(0,274)

5
 = 0,331 

BNT α% = (α%, db galat) x SE 

     = 2,423 x 0,331 

     = 0,8019 
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Tabel notasi bakteri Staphylococcus aureus 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 11,12 a 

P3 12,56 b 

P2 13,66 c 

P1 14,84 d 

P0 (Kontrol) 15,44 d 

 

Tabel notasi bakteri Streptococcus agalactiae 

Perlakuan Rata-rata Simbol 

P4 7,98 a 

P3 9,92 b 

P2 11,96 c 

P1 13,786 d 

P0 (Kontrol) 14,51 d 

 

Tabel perbandingan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus agalactiae 

Perlakuan 

Diameter zona hambat bakteri (mm) 

Staphylococcusaureus Streptococcus 

agalactiae 

P0 (hari ke-

0)(kontrol) 15,44 ± 0,44
d
 14,51 ± 0,40

d
 

P1 (Hari ke-2) 14,84 ± 0,61
d
 13,78± 0,52

d
 

P2 (Hari ke-4) 13,66 ± 0,38
c
 11,96 ± 0,51

c
 

P3 (Hari ke-6) 12,56 ± 0,60
b
 9,92 ± 0,70

b
 

P4 (Hari ke-8) 11,12 ± 0,53
a
 7,98 ± 0,39

a
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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 bakteri 

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 10
8
 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 kedalam medium Natrium Agar dengan 

cara zigzag. 

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

4. Bakteri yang tumbuh dimasukkan ke tabung reaksi. 

5. Dilakukan pengenceran. 

6. Disiapkan spektrofotometer dengan setting panjang 

gelombang 540-600 nm. 

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

disiapkan masing-masing sebanyak 2 mL kedalam 

kuvet steril. 

8. Run spektrofotometer. 

9. Dicatat hasil absorbansi. 

10. Disetarakan dengan nilai absorbansi konsentrasi Mc 

Farland.
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Lampiran 5. Gambar diameter zona bening ekstrak daun 

kersen menggunakan pelarut metanol 

terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus 

  

  

 

 

 P0(hari ke-0) P1 (hari ke-2) 

 

P2 (hari ke-4)

  

P3 (hari ke-6) 

P4 (hari ke-8) 
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Lampiran 6. Gambar diameter zona bening ekstrak daun 

kersen menggunakan pelarut metanol 

terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae 

  

  

 

 

 P0(hari ke-0) P1 (hari ke-2) 

 

P2 (hari ke-4)

  

P3 (hari ke-6) 

P4 (hari ke-8) 
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Lampiran 7. Data suhu penyimpanan ekstrak daun kersen 

dengan pelarut metanol 

 

Hari Penyimpanan Suhu (
o
C) 

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. 

 
 


