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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Uji Daya Hambat   

4.1.1 Uji Pengaruh Lama Simpan Ekstrak Daun Kelor 

Terhadap Pertumbuhan Bakteri   Streptococcus 

agalactiae 

Bakteri Streptococcus agalactiae masuk kedalam 

kelompok bakteri Gram positif anaerob fakultatif, beberapa 

spesies Steptococcus membutuhkan CO2 untuk berkembang 

(Poeloengan, 2013). Streptococcus agalactiae merupakan 

bakteri penyebab terjadinya radang ambing (mastitis). 

Pengobatan terhadap bakteri ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan antibiotik, namun hal ini rawan mengakibatkan 

bakteri resisten. Menurut Tuaskal, Estuningsih, Pasaribu 

Wibawan (2012), resistensi bakteri Streptococcus agalactiae 

terhadap beberapa antibiotik menyebabkan pengobatan tidak 

efektif dan masa pengobatan menjadi lebih lama serta ternak 

menjadi tidak produktif. Untuk itu perlu adanya metode untuk 

mencegah terjadinya mastitis, salah satunya dengan perlakuan 

teat dipping menggunakan ekstrak daun kelor. 

     Penggunaan daun kelor sebagai perlakuan pencegahan 

infeksi mastitis (teat dipping) dikarenakan  daun kelor 

memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus agalactiae. Ini dikarenakan daun kelor 

(Moringa oleifera)  banyak mengandug bahan alami 

antibakteri karena memiliki senyawa aktif, diantaranya adalah 

saponin, tannin, flavonoid, alkaloid, dan terpenoid (Yudistira, 

dkk, 2013). Pengambilan senyawa yang ada dalam daun kelor 

menggunakan prinsip maserasi atau proses perendaman suatu 
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bahan untuk melarutkan senyawa dalam bahan kedalam 

pelarut tertentu. Maserasi dilakukan selama 24 jam dengan 

harapan kandungan senyawa yang ada akan masuk kedalam 

pelarut. Dalam penelitian ini simplisia daun kelor dimaserasi 

dengan pelarut metanol. Menurut Susanti, Ardiana, Gumelar, 

dan Bening (2012), metanol merupakan salah satu pelarut 

yang sering digunakan dalam proses isolasi senyawa organik 

bahan alami. Selain itu metanol merupakan pelarut universal 

yang memiliki gugus polar (-OH) dan gugus nonpolar (-CH3) 

sehingga dapat menarik senyawa – senyawa yang bersifat 

polar maupun nonpolar (Astarina, Astuti dan Warditiani, 

2013). Uji fitokimia Ririn puspita dewi, Putranta adirestuti dan 

Leni yuliana (2013), ekstrak metanol daun kelor menghasilkan 

alkaloid, flavanoid, kuinon, monoterpenoid dan polifenol. 

Kandungan bahan aktif seperti alkaloid, flavanoid, kuinon, 

monoterpenoid dan polifenol dapat menyerang membran 

sitoplasma dan mempengaruhi integritasnya, kerusakan pada 

membran ini mengakibatkan peningkatan permeabilitas dan 

kebocoran sel yang diikuti dengan keluarnya materi 

intraseluler.  

     Uji aktivitas zat antibakteri ekstrak metanol daun kelor 

terhadap bakteri Streptococcus agalactiae dilakukan dengan 

metode sumuran (Darsono dan Artemisia, 2003). Metode 

sumuran dilakukan dengan membuat sumuran berupa lubang 

pada media agar yang telah diinokulasi suspensi bakteri, 

kemudian ekstrak yang akan diuji diteteskan pada lubang 

sumuran tersebut sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. 

Metode sumuran dilakukan untuk mengetahui aktivitas ekstrak 

daun kelor. Aktivitas ekstrak daun kelor ditandai dengan 

terbentuknya zona bening disekitar disk dan sumuran. Zona 

bening merupakan respon dari kandungan senyawa kimia yang 
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dapat menghambat dan menekan aktivitas bakteri (Poeloengan 

dan Andreani, 2013). Hasil uji pengaruh lama simpan ekstrak 

metanol daun kelor (Moringa oleifera) terhadap pertumbuhan 

Streptococcus agalactiae menunjukkan adanya perbedaan 

kemampuan daya hambat ekstrak daun kelor terhadap 

Streptococcus agalactiae.  

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya penurunan 

ke mampuan daya hambat ekstrak daun kelor, salah satunya 

lama penyimpanan. Lama penyimpanan dapat menurunkan 

efektifitas antibakteri dikarenakan penyimpanan ekstrak pada 

suhu yang tidak stabil  dapat menurunkan kandungan 

flavanoid akibat reaksi oksidasi oleh oksigen sehingga jumlah 

flavanoid berkurang, dengan menurunya kandungan flavanoid 

tersebut menyebabkan kemampuan mengikat fosfolipid 

dinding sel bakteri menurun sehingga efektivitas antibakteri 

ekstrak menurun selama penyimpanan (Klimczak, 2006). Ini 

didukung dengan data dilapang bahwa suhu selama 

penyimpanan ekstrak tidak stabil atau fluktuatif (tabel 

penyimpanan dapat dilihat pada Lampiran 4). Selain 

disebabkan lama penyimpanan, penurunan efektifitas 

antibakteri juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

adalah jenis, umur, konsentrasi zat antimikroba, keadaan 

mikroba, serta sifat fisikokimia seperti pH, kadar air (Siswadi, 

2002). Penelitian pengaruh lama simpan ekstrak metanol daun 

kelor terhadap bakteri Streptococcus agalactiae didapatkan 

data sebagai berikut.  

 

 

 

 



29 
 

Tabel 2. Diameter zona hambat ekstrak metanol daun kelor 

pada bakteri Streptococcus agalactiae 

Perlakuan  Rataan ± SD (mm) 

P0 (Hari nol) 22,53 ± 0,42
c 

P1 (Hari ke 2) 22,24 ± 0,29
c
  

P2 (Hari ke 4) 21,62 ± 0,49
b
  

P3 (Hari ke 6) 20,76 ± 0,25
a
  

P4 (Hari ke 8) 20,34 ± 0,58
a
 

Keterangan: Superscript a, b dan c menunjukan signifkan antar  

perlakuan  

 

Analisis varian menunjukkan lama simpan ekstrak 

daun kelor memiliki  perbedaan sangat nyata terhadap 

kemampuan daya hambat ekstrak dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae (P < 0,01). 

Karena hasil analisis varian menunjukkan perbedaan sangat 

nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Berdasarkan uji 

Duncan penyimpanan ekstrak hari ke-0 dan ke-2 menunjukkan 

nilai tengah pertama dan kedua tidak berbeda secara 

signifikan, dan berbeda signifikan terhadap perlakuan hari ke-

4, ke-6 dan ke-8. Untuk itu, penyimpanan ekstrak metanol 

daun kelor direkomendasikan hingga hari ke-2 (P1). Hasil ini 

sesuai dengan hipotesis, bahwa terdapat pengaruh lama 

simpan ekstrak metanol daun kelor terhadap kemampuan daya 

hambat pertumbuhan Streptococcus agalactiae.  
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Berikut ini  grafik penurunan diameter zona hambat 

ekstrak metanol daun kelor dapat dilihat pada Gambar 6.  

Gambar 6.  Diameter zona hambat ekstrak metanol daun kelor  

terhadap bakteri Streptococcus      agalactiae 

 

4.1.2 Uji Pengaruh Lama Simpan Ekstrak Metanol 

Daun Kelor Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Escherichia coli  

Hasil uji dari penelitian fitokimia menurut Ririn 

puspita dewi, Putranta adirestuti dan Leni yuliana (2013), 

ekstrak metanol daun kelor menghasilkan alkaloid, flavanoid, 

kuinon, monoterpenoid dan polifenol. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan Moyo (2012), bahwa daun kelor memiliki aktivitas 

antimikroba terhadap beberapa bakteri gram negatif 

diantaranya adalah Escherichia coli. Mekanisme aktivitas 

antibakteri dalam menghambat bakteri dengan merusak 

dinding sel sehingga mengakibatkan lisis atau menghambat 

proses pembentukan dinding sel pada sel yang sedang tumbuh, 

mengubah permeabilitas membran sitoplasma yang 

menyebabkan kebocoran nutrien dari dalam sel, mendenaturasi 
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protein sel, merusak sistem metabolisme di dalam sel dengan 

cara menghambat kerja enzim intraseluler (Poeloengan, 2006).  

Pengaruh lama simpan ekstrak metanol daun kelor 

terhadap daya hambat  bakteri Escherichia coli menggunkan 

metode sumuran. Metode sumuran yaitu membuat lubang pada 

media tanam untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas ekstrak 

daun kelor terhadap bakteri Escherichia coli, ditandai dengan 

adanya zona bening. Kemudian dilakukan pengukuran 

diameter zona bening yang terbentuk di sekitar daerah disk 

dan sumuran, terbentuknya zona ini merupakan respon dari 

kandungan senyawa kimia yang dapat menghambat dan 

menekan aktivitas bakteri (Poeloengan dan Andreani, 2013).  

Hasil uji pengaruh lama simpan ekstrak metanol daun kelor 

dengan kosentrasi 70%, menunjukkan adanya perbedaan 

diameter zona bening disekitar lubang sumuran pada setiap 

perlakuan yang diberikan. Perbedaan diameter zona bening ini 

menunjukkan penurunan daya hambat ekstrak daun kelor 

terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Hal ini 

membuktikan lama simpan ekstrak daun kelor berbanding 

lurus dengan kemampuan daya hambat ekstrak daun kelor 

dalam menghambat  abkteri bakteri Escherichia coli. Semakin 

lama penyimpanan ekstrak maka akan menurunkan 

kemampuan daya hambat ekstrak. Afrianti, Dwiloka, dan 

Setiani (2013) menambahkan, bahwa penyimpanan ekstrak 

pada suhu ruang selama 12 jam setelah ekstraksi menyebabkan 

penurunan pH ekstrak, sehingga semakin lama di simpan maka 

pH akan terus menurun, menurunya pH tersebut menurunkan 

kapasitas mengikat air yang menyebabkan menurunya 

kapasitas mengikat protein bakteri sehingga daya hambat dari 

ekstrak menurun. Rata-rata perbedaan diameter zona bening 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Diameter zona hambat ektrak metanol daun kelor 

pada bakteri Escherichia coli 

Perlakuan  Rataan zona hambat ± SD 

P0 (Hari nol) 22,04±0,59
d
 

P1 (Hari ke 2) 21,50±0,49
cd

  

P2 (Hari ke 4) 20,59±0,74
bc

  

P3 (Hari ke 6) 19,59±0,64
b 

 

P4 (Hari ke 8) 18,13±0,46
a
 

Keterangan: Superscript a, b, bc, cd dan d menunjukan 

perbedaan yang signifikan antar perlakuan 

  

Analisis varian menunjukkan lama simpan ekstrak 

daun kelor memiliki  perbedaan sangat nyata terhadap 

kemampuan daya hambat ekstrak dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Eschrichia coli (P < 0,01). Karena hasil 

analisis varian menunjukkan perbedaan sangat nyata, maka 

dilanjutkan dengan uji Duncan. Berdasarkan uji Duncan 

penyimpanan ekstrak hari ke-0 dan ke-2 menunjukkan nilai 

tengah pertama dan kedua berbeda namun tidak signifikan, 

dan berbeda signifikan terhadap perlakuan hari ke-4, ke-6 dan 

ke-8. Untuk itu, penyimpanan ekstrak metanol daun kelor 

direkomendasikan hingga hari ke-2 (P1).  

Kemampuan daya hambat ekstrak metanol daun kelor 

terhadap Eschrichia coli lebih lemah dibandingkan dengan 

Streptococcus agalactiae. Walaupun begitu, kemampuan daya 

hamat ekstrak metanol daun kelor pada kosentrasi 70% 

tergolong kuat. Mengingat dinding sel bakteri gram negatif 

lebih komplek dibandingkan struktur bakteri gram positif. Hal 

ini sesuai dengan penjelasan Suwito (2010), bahwa bakteri 

gram negatif memiliki dinding sel yang terdiri tiga lapisan 
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yaitu lapisan luar, lapisan tengah dan lapisan dalam. Dengan 

struktur bakteri gram negatif yang lebih komplek menurut 

Harijani (2009), menjadikan senyawa antibiotik lebih sukar 

masuk kedalam sel. Pada Gambar. 7 memperjelas bahwa daya 

hambat ekstrak daun kelor mengalami penurunan berbanding 

lurus dengan perlakuan yang diberikan, yaitu lama simpan 

ekstrak. Selain pengaruh lama simpan, penurunan daya hambat 

ini juga disebabkan faktor lain misalnya jenis, umur, 

konsentrasi zat antimikroba, keadaan mikroba, serta sifat 

fisikokimia seperti pH, kadar air (Siswadi, 2002).  

Berikut diagram rata-rata zona bening ekstrak daun 

kelor dengan pelarut metanol pada kosentrasi 70% dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7.   Diameter zona hambat ekstrak metanol daun kelor   

terhadap bakteri Escherichia coli 
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4.1.3 Perbandingan Uji Pengaruh Lama Simpan Ekstrak 

Daun Kelor Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Streptococcus agalactiae dan Bakteri Escherichia 

coli  

Mekanisme aktivitas antibakteri dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri dimulai  dengan merusak dinding sel 

sehingga mengakibatkan lisis atau menghambat proses 

pembentukan dinding sel pada sel yang sedang tumbuh. 

Dilanjutkan mengganggu permeabilitas membran sitoplasma 

yang menyebabkan kebocoran nutrien dari dalam sel, serta 

mendenaturasi protein sel dan merusak sistem metabolisme di 

dalam sel dengan cara menghambat kerja enzim intraseluler 

(Poeloengan, 2006). Berdasarkan sifatnya antibakteri 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) antibakteri yang mekanisme 

kerjanya menghambat pertumbuhan dari dinding sel, 2) 

antibakteri yang mekanisme kerjanya mengakibatkan 

perubahan pada permeabilitas membran sel, 3) antibakteri 

yang mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein dan 

asam nukleat (Brooks, et al., 2005).  

Proses awal dimulai dengan merusak atau menembus 

dinding sel bakteri. Ini dapat dilakukan bahan aktif alkaloid. 

Mekanisme alkaloid menembus dinding sel dengan cara 

mengganggu terbentuknya komponen penyusun peptidoglikan 

pada sel, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara 

utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Ajizah, 2004). 

Selain itu kerusakan dinding sel bakteri juga dapat disebabkan 

adanya flavonoid, sebab flavanoid memiliki kepolaran yang 

sama dengan peptidoglikan yang merupakan dinding sel 

bakteri, dengan kepolaran yang sama flavonoid dapat 

menembus peptidoglikan sel bakteri dan menyebabkan 

gangguan pada fungsi dinding sel bakteri (Puspita, 2012). 
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Flavonoid yang terkandung dalam daun kelor juga 

mengandung senyawa fenol yang merupakan suatu alkohol 

dan bersifat asam sehingga disebut juga asam karbolat. 

Pertumbuhan bakteri akan terganggu disebabkan adanya 

senyawa fenol yang terkadung dalam ekstrak daun kelor 

dengan pelarut metanol. Kondisi asam oleh adanya senyawa 

fenol dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Hal ini 

dikarenakan Senyawa fenol berikatan dengan atom H dari 

protein sehingga protein terdenaturasi. Protein yang 

merupakan komponen enzim apabila mengalami kerusakan 

akan mengganggu enzim. Apabila terjadi kerusakan pada 

enzim, maka akan mengakibatkan metabolisme menurun 

sehingga ATP menurun, ATP yang menurun mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan sel bakteri dan 

selanjutnya menyebabkan kematian sel (Widjawati, Wijaya, 

Harjasworo dan Sajuthi, 2010). 

Hasil analisis ragam (Lampiran. 2) menunjukkan 

adanya perbedaan kemampuan daya hambat ekstrak metanol 

daun kelor  terhadap dua bakteri Streptococcus agalactiae dan 

bakteri Escherichia coli. Perbedaan rata-rata diameter zona 

hambat antara bakteri Streptococcus agalactiae dan bakteri 

Escherichia coli disebabkan karena perbedaan sensitifitas 

bakteri dalam merespon antimikroba ekstrak metanol daun 

kelor. Bakteri Streptococcus agalactiae tergolong bakteri gram 

positif dengan dinding sel yang lebih sederhana, karenan inilah 

bakteri Streptococcus agalactiae lebih rentan dan peka 

terhadap zat antibakteri yang terlarut dalam ekstrak daun 

kelor. Hal ini berbeda  dengan bakteri Escherichia coli yang 

merupakan bakteri gram negatif dengan dinding sel yang lebih 

komplek (Harijani, 2009). Bakteri gram negatif memiliki 

dinding sel yang terdiri tiga lapisan yaitu lapisan luar, lapisan 
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tengah dan lapisan dalam (Suwito, 2010). Dengan struktur 

bakteri gram negatif yang lebih komplek menurut Harijani 

(2009), menjadikan senyawa antibiotik lebih sukar masuk 

kedalam sel. Sehingga bakteri gram positif lebih tahan 

terhadap zat antibakteri yang terkandung dalam ekstrak daun 

kelor. Dari perlakuan yang diberikan yaitu lama simpan 

ekstrak  yaitu P0(hari ke 0), P1 (hari ke 2 ), P2 (hari ke 4), 

P3(hari ke 6), P4 (hari ke 8) diketahui kemampuan daya hambat 

ekstrak metanol daun kelor mengalami penurunan baik daya 

hambat terhadap bakteri Streptococcus agalactiae maupun 

bakteri Escherichia coli.  

Berdasarkan 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 kedua 

bakteri 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. 

 


