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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Dekok Daun Sirih Merah (Piper 

crocatum) terhadap daya hambat bakteri 

Streptococcus agalactiae 

Hasil penelitian diperoleh daya hambat dekok daun 

sirih merah (Piper crocatum) dengan konsentrasi P1 

(10%), P2 (15%), P3 (20%) dan P0 larutan iodip sebagai 

kontrol terhadap bakteri Streptococcus agalactiae.  Rata-

rata diameter zona hambat dekok daun sirih merah (piper 

crocatum) terhadap bakteri Streptococcus agalactiae 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel. 1. Rata-rata diameter zona hambat dekok daun 

sirih merah (piper crocatum) terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae 

Pada Tabel 1 menunjukkan rata-rata diameter zona 

hambat dekok daun sirih merah terhadap bakteri 

Perlakuan 

Rata-rata 

Diameter zona hambat 

(mm) 

Kategori 

antibakteri 

P0 (Iodips) 19,07±4,77
 

kuat 

P1 (10%) 15,07±3,53 kuat 

P2 (15%) 17,62±3,72 kuat 

P3 (20%) 18,03±4,99 kuat 
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Streptococcus agalactiae, Nilai rata-rata diameter zona 

hambat tersebut dapat dilihat berturut-turut P0 iodips 

(19,07±4,77), P1 10% (15,07±3,53), P2 15% 

(17,62±3,72) dan P3 20% (18,03±4,99), dimana nilai 

rata-rata diameter zona hambat tersebut berkisar antara 

15-19 mm. Artinya kisaran nilai rata-rata diameter zona 

hambat dekok daun sirih merah terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae tersebut termasuk kedalam 

kategori zona hambat kuat. Kategori zona hambat 

dikatagorikan sesuai kemampuan menghambat bakteri, 

kemampuan menghambat bakteri lemah, diameter zona 

hambat berkisar ≤ 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 ≥ 21 mm (Susanto,Sudrajat, dan Ruga, 

2012). 

Larutan iodips yang dijadikan pembanding 

konsentrasi dekok daun sirih merah (Piper crocatum) 

memiliki nilai daya hambat 19,07mm. Tingginya zona 

hambat perlakuan kontrol dari pada perlakuan dekok P1 

(10%), P2 (15%) dan P3 (20 %) tidak dapat dijadikan 

acuan bahwa zona hambat P0 lebih baik dari P1, P2 

maupun P3, dan berdasarkan analisis ragam tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) pada 

setiap konsentrasi dekok daun sirih merah (Piper 

crocatum) dengan iodips yang digunakan sebagai 

pembanding dalam menghambat bakteri Streptococcus 

agalactiae. Artinya, pada semua perlakuan memiliki 

kemapuan yang sama dalam menghambat pertumbuhan 
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bakteri Streptococcus agalactiae, atau dengan kata lain 

pada P1 dengan konsentrasi 10% sudah bisa digunakan 

sebagai lauratan teat dipping untuk pencegahan mastitis 

pada sapi perah, apabila dilihat dari diameter perlakuan 

pada P3 merupakan konsentrasi terbaik karena diameter 

P3 (20%) mempunyai diameter tertinggi daripada P1 

maupun P2 atau dengan kata lain rata-rata diameter P3 

hampir menyamai rata-rata diameter P0 yaitu iodips yang 

digunakan sebagai pembanding dalam menghambat 

bakteri Streptococcus agalactiae, sehingga hal ini 

membuktikan bahwa larutan alami dekok daun sirih 

merah (Piper crocatum) memiliki kemampuan yang 

setara dengan larutan kimia buatan pabrik yaitu iodips 

yang mana penggunaannya sama yaitu sebagai 

penghambat pertumbuhan bakteri atau zat antimikroba 

dan penggunaan antiseptik atau zat antimikroba alami 

dekok daun sirih merah (Piper crocatum) lebih aman 

karena komponen atau kandungan yang ada didalamnya 

tidak membahayakan bagi kesehatan ternak. 
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Gambar 9. Rata-rata diameter zona hambat dekok daun 

sirih merah (Piper crocatum) terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae 

 

Seperti yang tercantum pada Gambar 9 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 

(P>0,05) antara dekok daun sirih merah konsentrasi 10%, 

15% dan 20% dengan iodips 10% sebagai kontrol. 

Namun demikian terdapat kecenderungan peningkatan 

diameter zona hambat bakteri uji seiring dengan 

peningkatan konsentrasi dekok daun sirih merah. Dekok 

daun sirih merah dengan konsentrasi 20% memiliki 

kemampuan menghambat yang lebih besar dibandingkan 

dengan konsentrasi 15% dan konsentrasi 15% memiliki 

kemampuan menghambat yang lebih besar dibandingkan 

dengan konsentrasi 10 % namun masih lebih rendah 

dibandingkan iodips  
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Semakin tinggi konsentrasi dekok daun sirih merah 

yang digunakan, semakin besar pula zona hambat yang 

dihasilkan. Zona hambat tersebut merupakan ukuran daya 

hambat yang dihasilkan terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae. Menurut Brooks, Janet, dan 

Stepen (2005) perbedaan diameter zona hambat pada 

masing-masing konsentrasi disebabkan karena perbedaan 

besarnya zat aktif yang terkandung pada konsentrasi 

tersebut. Semakin besar suatu konsentrasi, semakin besar 

pula komponen zat aktif yang terkandung didalamnya, 

sehingga zona hambat yang terbentuk juga berbeda tiap 

konsentrasi. Selain itu, menurut Prawira, Sarwiyono, dan 

Surjowardojo (2013) bahwa peningkatan dan penurunan 

besar zona hambat disebabkan karena komponen zat-zat 

yang terkandung dalam tanaman obat dapat saling 

melemahkan, memperkuat, memperbaiki atau merubah 

sama sekali, selain itu juga kualitas dan kuantitas zat-zat 

yang ada dalam tanaman obat ditentukan oleh faktor-

faktor lingkungan tempat tumbuh seperti iklim, tanah, 

sinar matahari dan kondisi pertumbuhan sampai saat 

dipanen. Ditambahkan oleh Katno, Sari Haryanti, Agus 

Triyono (2009) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

uji daya hambat salah satunya yakni konsentrasi senyawa 

aktif yang ada pada antibakteri itu sendiri. 

Elizabeth (2009) Streptococcus agalatiae adalah 

salah satu bakteri yang menyebabkan mastitis pada sapi 

perah, Streptococcus agalatiae termasuk dalam bakteri 

gram positif yang mana dinding sel bakteri gram positif 

hanya tersusun dari satu lapisan saja, yaitu lapisan 
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peptidoglikan yang relatif tebal. Struktur dinding sel 

bakteri gram positif tebal (15-80 mm) berlapis tunggal 

(mono), komposisi dinding sel 1-4% lipid, peptidoglikan 

sebagai lapisan tunggal.  

Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun sirih 

merah diduga berasal dari unsur-unsur yang terkandung 

didalamnya, berdasarkan analisis senyawa fitokimia air 

rebusan sirih merah menunjukkan bahwa air rebusan sirih 

merah mengandung alkaloid, flavonoid, dan tanin ( 

Safitri dan Fahma, 2008). Ditambahkan oleh Soerya, dkk 

(2013) bahwa analisis senyawa fitokimia daun sirih 

merah menunjukkan adanya kandungan minyak atsiri. 

Menurut Melki, Wike, dan Kurniati (2012) menjelaskan 

bahwa mekanisme daya hambat bakteri oleh senyawa 

anti bakteri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara 

lain gangguan pada senyawa dinding sel, peningkatan 

permeabilitas membran sel yang dapat menyebabkan 

kehilangan komponen penyusun sel, menginaktivasi 

enzim, dan destruksi atau kerusakan fungsi material 

genetik. Dinding sel bakteri yang rusak dan terhambatnya 

sintesis dinding sel mengakibatkan dinding sel tidak 

berfungsi lagi, sehingga bakteri tidak mampu bertahan 

dari pengaruh luar dan terganggunya metabolisme 

didalam sel bakteri yang mengakibatkan kematian 

bakteri. 
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4.2 Pengaruh Dekok Daun Sirih Merah (Piper 

crocatum) terhadap daya hambat bakteri 

Streptococcus uberis 

Hasil penelitian diperoleh daya hambat dekok daun 

sirih merah (Piper crocatum) dengan konsentrasi P1 

(10%), P2 (15%), P3 (20%) dan P0 larutan iodip sebagai 

kontrol terhadap bakteri Streptococcus uberis. Rata-rata 

diameter zona hambat dekok daun sirih merah (piper 

crocatum) terhadap bakteri Streptococcus uberis dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata diameter zona hambat dekok daun 

sirih merah (Piper crocatum) terhadap bakteri 

Streptococcus uberis 

Perlakuan Rata-rata 

Diameter zona hambat 

(mm) 

Kategori 

antibakteri 

P0 (Iodips) 18,10±3,23
 

kuat 

P1 (10%) 15,89±3,62 kuat 

P2 (15%) 16,55±2,17 kuat 

P3 (20%) 17,79±5,20 kuat 

Pada Tabel 2 menunjukkan rata-rata diameter zona 

hambat dekok daun sirih merah terhadap bakteri 

Streptococcus uberis, dimana nilai rata-rata diameter 

zona hambat dekok daun sirih merah terhadap bakteri 

Streptococcus uberis tersebut berkisar antara 15-18 mm. 
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Nilai rata-rata diameter zona hambat tersebut dapat 

dilihat berturut-turut P0 iodips (18,10±3,23), P1 10% 

(15,89±3,62), P2 15% (16,55±2,17) dan P3 20% 

(17,79±5,20). Artinya kisaran nilai rata-rata diameter 

zona hambat dekok daun sirih merah terhadap bakteri 

Streptococcus uberis tersebut termasuk kedalam kategori 

zona hambat kuat. Kategori zona hambat dikatagorikan 

sesuai kemampuan menghambat bakteri, kemampuan 

menghambat bakteri lemah, diameter zona hambat 

berkisar ≤ 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 ≥ 

21 mm (Susanto dkk., 2012). 

Larutan iodips yang dijadikan pembanding 

konsentrasi dekok daun sirih merah (Piper crocatum) 

memiliki nilai daya hambat 18,10 mm. Tingginya zona 

hambat perlakuan kontrol dari pada perlakuan dekok P1 

(10%), P2 (15%) dan P3 (20 %) tidak dapat dijadikan 

acuan bahwa zona hambat P0 lebih baik dari P1, P2 

maupun P3, dan berdasarkan analisis ragam tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05) pada 

setiap konsentrasi dekok daun sirih merah (Piper 

crocatum) dengan iodips yang digunakan sebagai 

pembanding dalam menghambat bakteri Streptococcus 

uberis. Artinya, pada semua perlakuan memiliki 

kemapuan yang sama dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus uberis, atau dengan kata lain pada 

P1 dengan konsentrasi 10% sudah bisa digunakan 

sebagai lauratan teat dipping untuk pencegahan mastitis 
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pada sapi perah apabila dilihat dari diameter perlakuan 

pada P3 merupakan konsentrasi terbaik karena diameter 

P3 (20%) mempunyai diameter tertinggi daripada P1 

maupun P2 atau dengan kata lain rata-rata diameter P3 

hampir menyamai rata-rata diameter P0 yaitu iodips yang 

digunakan sebagai pembanding dalam menghambat 

bakteri Streptococcus uberis, sehingga hal ini 

membuktikan bahwa larutan alami dekok daun sirih 

merah (Piper crocatum) memiliki kemampuan yang 

setara dengan larutan kimia buatan pabrik yaitu iodips 

yang mana penggunaannya sama yaitu sebagai 

penghambat pertumbuhan bakteri atau zat antimikroba 

dan penggunaan antiseptik atau zat antimikroba alami 

dekok daun sirih merah (Piper crocatum) lebih aman 

karena komponen atau kandungan yang ada didalamnya 

tidak membahayakan bagi kesehatan ternak. 
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Gambar 10. Rata-rata diameter zona hambat dekok daun 

sirih merah (Piper crocatum) terhadap bakteri 

Streptococcus uberis 

 

Pada Gambar 10 menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan (P>0,05) antara dekok daun sirih merah 

konsentrasi 10%,15% dan 20% dengan iodips sebagai 

kontrol, namun demikian terdapat kecenderungan 

peningkatan diameter zona hambat bakteri uji seiring 

dengan peningkatan konsentrasi dekok daun sirih merah. 

Dekok daun sirih merah dengan konsentrasi 20% 

memiliki kemampuan menghambat yang lebih besar 

dibandingkan dengan konsentrasi 15% dan konsentrasi 

15% memiliki kemampuan menghambat yang lebih besar 

dibandingkan dengan konsentrasi 10 % namun masih 

lebih rendah dibandingkan iodips. 

18,10 

15,89 
16,55 

17,79 

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

P0 P1 P2 P3

R
a
ta

a
n

 Z
o
n

a
 

H
a
m

b
a
t 

Perlakuan 

Zona Hambat (mm) 



59 
 

Semakin tinggi konsentrasi dekok daun sirih merah 

yang digunakan, semakin besar pula zona hambat yang 

dihasilkan. Zona hambat tersebut merupakan ukuran daya 

hambat yang dihasilkan terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus uberis. Menurut Brooks, Janet, dan Stepen 

(2005) perbedaan diameter zona hambat pada masing-

masing konsentrasi disebabkan karena perbedaan 

besarnya zat aktif yang terkandung pada konsentrasi 

tersebut. Semakin besar suatu konsentrasi, semakin besar 

pula komponen zat aktif yang terkandung didalamnya, 

sehingga zona hambat yang terbentuk juga berbeda tiap 

konsentrasi. Menurut Sinambela (1985) dalam Prawira, 

Sarwiyono, dan Surjowardojo (2013) bahwa peningkatan 

dan penurunan besar zona hambat disebabkan karena 

komponen zat-zat yang terkandung dalam tanaman obat 

dapat saling melemahkan, memperkuat, memperbaiki 

atau merubah sama sekali. Selain itu juga kualitas dan 

kuantitas zat-zat yang ada dalam tanaman obat ditentukan 

oleh faktor-faktor lingkungan tempat tumbuh seperti 

iklim, tanah, sinar matahari dan kondisi pertumbuhan 

sampai saat dipanen.  

Elizabeth (2009) menjelaskan bahwa Streptococcus 

uberis adalah salah satu bakteri yang menyebabkan 

mastitis pada sapi perah, Streptococcus uberis termasuk 

dalam bakteri gram positif yang mana dinding sel bakteri 

gram positif hanya tersusun dari satu lapisan saja, yaitu 

lapisan peptidoglikan yang relatif tebal. Struktur dinding 

sel bakteri gram positif tebal (15-80 mm) berlapis 

tunggal (mono), komposisi dinding sel 1-4% lipid, 
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peptidoglikan sebagai lapisan tunggal. Menurut Maharti 

(2007) faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas 

antibakteri diantaranya pH lingkungan, komponen 

pembenihan, stabilitas zat aktif, besarnya inoculum, masa 

pengeraman dan aktifitas metabolik bakteri. 

Ditambahkan oleh Katno, Sari Haryanti, Agus Triyono 

(2009) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi uji daya 

hambat salah satunya yakni konsenrasi senyawa aktif 

dalam antibakteri itu sendiri.  

Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun sirih 

merah diduga berasal dari unsur-unsur yang terkandung 

didalamnya, berdasarkan analisis senyawa fitokimia air 

rebusan sirih merah menunjukkan bahwa air rebusan sirih 

merah mengandung alkaloid, flavonoid, dan tanin ( 

Safitri dan Fahma, 2008). Ditambahkan oleh Soerya, dkk 

(2013) bahwa analisis senyawa fitokimia daun sirih 

merah menunjukkan adanya kandungan minyak atsiri. 

Menurut Melki, Ayu, dan Kurniati (2012) menjelaskan 

bahwa mekanisme daya hambat bakteri oleh senyawa 

anti bakteri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara 

lain gangguan pada senyawa dinding sel, peningkatan 

permeabilitas membran sel yang dapat menyebabkan 

kehilangan komponen penyusun sel, menginaktivasi 

enzim, dan destruksi atau kerusakan fungsi material 

genetik. Dinding sel bakteri yang rusak dan terhambatnya 

sintesis dinding sel mengakibatkan dinding sel tidak 

berfungsi lagi, sehingga bakteri tidak mampu bertahan 

dari pengaruh luar dan terganggunya metabolisme 
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didalam sel bakteri yang mengakibatkan kematian 

bakteri. 

4.3 Pengaruh Dekok Daun Sirih Merah (Piper 

crocatum) terhadap daya hambat bakteri 

Streptococcus agalactiae dan Streptococcus 

uberis 

Hasil penelitian diperoleh daya hambat dekok daun 

sirih merah (Piper crocatum) dengan konsentrasi P1 

(10%), P2 (15%), P3 (20%) dan P0 larutan iodip sebagai 

kontrol terhadap bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Streptococcus uberis. Rata-rata diameter zona hambat 

dekok daun sirih merah (piper crocatum) terhadap 

bakteri Streptococcus agalactiae dan Streptococcus 

uberis dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Rata-rata diameter zona hambat dekok daun 

sirih merah (Piper crocatum) terhadap 

bakteri Streptococcus agalactae dan 

Streptococcus uberis 

 

Bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Streptococcus uberis keduannya merupakan bakteri gram 

positif. Dewi, Muwarni, dan Pratiwi (2013) bahwa 

bakteri gram positif memiliki dinding sel dengan lebih 

banyak peptidoglikan, sedikit lipid dan dinding sel 

mengandung polisakarida (asam teikoat). Berdasarkan 

data pada Gambar 11 dapat dilihat bahwa kedua bakteri 

memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap 

antibakteri yang diberikan, terbukti dengan adanya 

perbedaan zona hambat yang terbentuk. Bakteri 
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Streptococcus agalactae memiliki rata-rata diameter zona 

hambat lebih besar dari pada bakteri Streptococcus 

uberis.  

Dewi, Muwarni, dan Pratiwi (2013) bahwa didalam 

bakteri Streptococcus uberis terdapat enzim β-laktamase 

yang diketahui merupakan enzim yang berperan dalam 

melindungi bakteri, sehingga menjadi resisten dan 

Streptococcus uberis ini sendiri merupakan bakteri yang 

mampu membentuk biofilm secara in vitro. Biofilm 

adalah suatu kumpulan sel bakteri yang terstruktur dan 

saling menempel, bakteri-bakteri tersebut mampu 

memproduksi matriks polimer dan mampu melekat pada 

permukaan biologis maupun benda mati, tidak hanya itu 

formasi ini membuat bakteri pembuat biofilm mampu 

bertahan terhadap lingkungan ekstrim yang 

membahayakan bakteri tersebut. Bakteri di dalam biofilm 

mampu bertahan terhadap antibiotik, desinfektan, bahkan 

mampu tahan terhadap sistem immunitas hospesnya. 

Manifestasi klinis dari infeksi oleh bakteri pembentuk 

biofilm adalah adanya resistensi atau tahan terhadap 

pengobatan antibiotik. Terapi antibiotik pada umumnya 

hanya akan membunuh sel-sel bakteri planktonic (yang 

berenang-berenang di luar biofilm) sedangkan bentuk 

bakteri yang tersusun rapat dalam biofilm akan tetap 

hidup dan berkembang serta akan melepaskan bentuk sel-

sel planktonic keluar dari formasi biofilm. Demikian juga 

terhadap sistem kekebalan hospes dimana bakteri 

didalam formasi biofilm dapat terlindungi dari efektor-

efektor sistim immun hospesnya (Setiawan, 
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Estoepangestie, dan Koesdarto, 2012). Ditambahkan oleh 

Kromker, et al (2014) karena kemampuan biokimia dan 

kemampuannya untuk menyerang ke dalam sel kelenjar 

mamae serta kemampuannya untuk menghasilkan biofilm 

dan pembentukan kapsul, hal ini menjadikan 

Streptococcus uberis dapat secara tetap menginfeksi 

ambing sapi. 

Sinambela (1985) dalam Prawira, Sarwiyono, dan 

Surjowardojo (2013) menjelaskan bahwa peningkatan 

dan penurunan besar zona hambat disebabkan karena 

komponen zat-zat yang terkandung dalam tanaman obat 

dapat saling melemahkan, memperkuat, memperbaiki 

atau merubah sama sekali. Selain itu juga kualitas dan 

kuantitas zat-zat yang ada dalam tanaman obat ditentukan 

oleh faktor-faktor lingkungan tempat tumbuh seperti 

iklim, tanah, sinar matahari dan kondisi pertumbuhan 

sampai saat dipanen. Menurut Maharti (2007) faktor-

faktor yang mempengaruhi aktifitas antibakteri 

diantaranya pH lingkungan, komponen pembenihan, 

stabilitas zat aktif, besarnya inoculum, masa pengeraman 

dan aktifitas metabolik bakteri. Ditambahkan oleh Katno 

dkk. (2009) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi uji 

daya hambat salah satunya yakni konsenrasi senyawa 

aktif dalam antibakteri itu sendiri.. 

Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun sirih 

merah diduga berasal dari unsur-unsur yang terkandung 

didalamnya, berdasarkan analisis senyawa fitokimia air 

rebusan sirih merah menunjukkan bahwa air rebusan sirih 

merah mengandung alkaloid, flavonoid, dan tanin (Safitri 
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dan Fahma, 2008). Ditambahkan oleh Soerya dkk. (2013) 

bahwa analisis senyawa fitokimia daun sirih merah 

menunjukkan adanya kandungan minyak atsiri.  

 Flavonoid dalam daun sirih merah mempunyai 

aktivitas penghambatan lebih besar terhadap bakteri gram 

positif (Streptococcus agalactiae dan Streptococcus 

uberis). Menurut Neldawati, Ratnawulan, dan Gusnedi 

(2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kadar 

flavonoid dari daun sirih merah (Piper crocatum) yakni 

sebesar 39,3778 µg/ml dan merupakan kadar flavonoid 

terbesar dibandingkan dengan kadar flavonoid daun lain 

yakni daun ekor naga, daun sirsak maupun daun katuk. 

Ada tiga mekanisme yang dimiliki flavonoid dalam 

memberikan efek antibakteri, antara lain flavonoid 

mampu menghambat fungsi membran sitoplasma, 

menghambat sintesis asam nukleat dan menghambat 

aktifitas bakteri (Rafael, Miranda, Bellei, Brito dan 

Teixeira, 2004 dalam Umam, dkk. 2014). Mekanisme 

kerja flavonoid sebagai anti bakteri adalah membentuk 

senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan 

terlarut sehingga dapat merusak membrane sel bakteri 

dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler 

(Cowan, 1999 : Nuria, 2009 : Bobbarala, 2012 dalam 

Ngajow dkk, 2013). Selain berperan dalam inhibisi pada 

sintesis DNA-RNA dengan interkalasi atau ikatan 

hidrogen dengan penumpukan basa asam nukleat, 

flavonoid juga berperan dalam menghambat metabolisme 

energi. Senyawa ini akan mengganggu metabolisme 

energi dengan cara yang mirip dengan menghambat 
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sistem respirasi, karena dibutuhkan energi yang cukup 

untuk penyerapan aktif berbagai metabolit dan untuk 

biosintesis makromolekul (Ngajow dkk., 2013). 

Alkaloid termasuk dalam kelompok antibakteri 

yang dapat mengganggu permeabilitas membran sel 

mikroba, mengakibatkan kerusakan membran sel dan 

menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

dalam sel mikroba yaitu protein, asam nukleat dan 

nukleotida ( Umam, dkk. 2014), sedangkan senyawa 

tanin dapat mengganggu permeabilitas sel karena 

kemampuannya dapat mengkerutkan dinding sel atau 

membran sel. Pada dinding sel yang tidak selektif 

permeabel, penetrasi senyawa-senyawa tersebut mudah 

menembus dinding sel yang akan menimbulkan 

terganggunya integritas dinding sel bakteri (Pambayun, 

2007 dalam Umam, dkk. 2014). Menurut Agustina, 

Sunyoto dan Anita (2014) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa rata-rata kadar tanin pada daun sirih 

merah yakni sebesar 0,25% (b/b). Mekanisme kerja tanin 

sebagai anti bakteri adalah menghambat enzim reservase 

transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel 

bakteri tidak dapat terbentuk (Ngajow dkk., 2013). 

Tannin memiliki aktifitas antibakteri yang berhubungan 

dengan kemampuannya menginaktifkan adhesin sel 

mikroba juga menginaktifkan enzim, dan mengganggu 

transport protein pada lapisan dalam sel (Ngajow, dkk. 

2013). Ngajow, dkk (2013) menambahkan bahwa tannin 

juga mempunyai target pada polipeptida dinding sel 

sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang 



67 
 

sempurna. Hal ini menyebabkan sel bakteri menjadi lisis 

karena tekanan osmotik maupun fisik, sehingga sel 

bakteri akan mati. Selain itu, menurut Akiyama et al 

(2001) dalam Ngajow dkk. (2013) menjelaskan bahwa 

kompleksasi dari ion besi dengan tanin dapat 

mmenjelaskan toksisitas tanin. Mikroorganisme yang 

tumbuh dibawah kondisi aerobik membutuhkan zat besi 

untuk berbagai fungsi, termasuk reduksi dari prekursor 

ribonukleotida DNA. Hal ini disebabkan oleh kapasitas 

pengikat besi yang kuat oleh tanin. 

Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan 

komponen minyak atsiri mempunyai aktivitas antibakteri 

yaitu dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan 

bakteri patogen karena mengandung 4,2% minyak atsiri 

yang sebagian besar terdiri dari betephenol yang 

merupakan isomer Euganol allypyrocatechine, Cineol 

methil euganol, Caryophyllen (siskuiterpen), kavikol, 

kavibekol, estragol dan terpinen (Soerya dkk., 2013). 

Hasil analisis spektra menunjukkan bahwa diperoleh dua 

komponen utama dari minyak atsiri daun sirih merah 

yaitu sabinen (44,91%) dan β-mirsen (18,88%). 

Kemampuan minyak atsiri daun sirih merah sebagai 

antibakteri sangat dipengaruhi oleh komponen kimia 

penyusunnya (Soerya dkk., 2013). 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa dekok daun sirih merah (Piper 

crocatum) dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae dan Streptococcus uberis 

penyebab mastitis pada sapi perah, sehingga untuk 

mengetahui sejauh mana efektivitas dari aplikasi 

penggunaan dekok daun sirih merah (Piper crocatum) 

maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yakni 

penelitian lapang penggunaan dekok daun sirih merah 

(Piper crocatum) sebagai larutan teat dipping pada sapi 

perah. 

 

 


