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ABSTRACT 

 

The purpose of this research were to find influence 

long storage extract Moringa oleifera leaf on the growth of 

bacteria Streptococcus agalactiae and Escherichia coli cause 

mastitis on dairy cows. Material used in this research were 

Streptococcus agalactiae and Escherichia coli bacteria from 

Bacteriology Laboratory Agriculture Faculty, Brawijaya 

University counted as  10
8
 CFU/ml and Moringa oleifera leaf. 

This research method was an experiment Completely 

Randomized Design 5 treatments and 5 replications. 

Treatment of storage were P0 (first day), P1 (2
nd

), P2 (4
th 

day), 

P3 (6
th 

day), P4  (8
th 

day) on the same extract concentrations 

70%. The variables measured  was diameter of inhibition zone. 

The data analyzed using ANOVA, if significant effect 

appeared it would be continued by Duncan test. The results 

showed that extract Moringa oleifera leaf having the 

difference highly significant to capability of inhibit on the 

growth of bacteria Streptococcus agalactiae and Escherichia 

coli (P < 0.01). Based on the duncan test, extract leaves kelor 

to maintain the capacity of the inhibition the growth of 

bacteria until 2
nd 

day for  Streptococcus agalactiae, and first 

day ( P0 ) for Escherichia coli, but not until the different 

significant for day to-2. Suggested storage extract methanol 
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leaves kelor at room temperature maximum until 2
nd

 day, to 

keep the effectiveness of extract leaves kelor in pursuing the 

growth of Streptococcus agalactiae and Escherichia coli. 

 

Key word: Antimicrobial, Escherichia coli, Mastitis, Moringa 

oleifera, Streptococcus agalactiae,  
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RINGKASAN 

 

Mastitis adalah radang pada kelenjar susu (mammae) 

pada sapi perah. Mastitis ini disebabkan oleh mikroorganisme 

dan mudah menular pada sapi yang sehat. Mastitis menjadi 

masalah utama dalam peternakan karena menyebkan kerugian 

bagi peternak. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan 

teat dipping menggunakan ekstrak daun kelor dengan pelarut 

metanol pada kosentrasi 70 %. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh lama simpan ekstrak daun kelor 

(moringa oleifera) dengan pelarut metanol terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Escherichia coli penyebab mastitis pada sapi perah. Penelitian 

dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober – 30 Desember 2015 

di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Labolatorium Bakteriologi 

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dan Labolatorium 

Kimia Organik UIN Malang. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bakteri Streptococcus agalactiae dan Escherichia coli hasil 
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biakan Laboratorium Bakteriologi Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya dan ekstrak daun kelor dengan pelarut 

metanol. Daun kelor diperoleh dari kebun Bapak Juma’il di 

Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten 

Malang. Metode percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan lama 

penyimpanan yang diberikan adalah P0 (hari ke-0) , P1 (hari 

ke-2), P2 (hari ke-4), P3 (hari ke-6), P4 (hari ke-8) pada 

kosentrasi ekstrak yang sama, yaitu 70%. Variabel yang 

diamati adalah zona bening. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan anova, apabila berbeda nyata diantara 

perlakuan, dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan.  

Hasil analisis varian menunjukkan lama simpan 

ekstrak daun kelor memiliki  perbedaan sangat nyata terhadap 

kemampuan daya hambat ekstrak dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Escherichia coli (P < 0,01). Karena hasil analisis varian 

menunjukkan perbedaan sangat nyata, maka dilanjutkan 

dengan uji Duncan. Berdasarkan uji Duncan penyimpanan 

ekstrak metanol daun kelor mampu mempertahankan 

kemampuan daya hambat pertumbuhan bakteri hingga hari 

kedua untuk Streptococcus agalactiae, dan hari pertama (P0) 

untuk Escherichia coli, namun tidak berbeda signifikan hingga 

hari ke-2. Disimpulkan bahwa penyimpanan ekstrak metanol 

daun kelor pada suhu kamar maksimal sampai hari ke-2, untuk 

menjaga efektifitas ekstrak daun kelor dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae dan bakteri 

Escherichia coli. 


