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ABSTRACT 

Mastitis was inflammation of the udder caused by an 

infection of pathogenic bacteria that enters because of an 

unhygienic and incorrect milking process. The purpose of this 

research was to determine the effect of the concentration of 

extract neem leaf (Azadirachta indica A. Juss) on 

Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria for the 

causes of lactating dairy subclinical mastitis. The method of 

testing the antibacterial ability of neem leaf (Azadirachta indica 

A. Juss) against Staphylococcus aureus and Escherichia coli 

Bacteria was an experiment using a Completely Randomized 

Design (CRD) with 5 treatments (B1 and B2), each of which 

carried out 5 replications. Iodip solution (T0); Neem leaf extract 

12.5% (T1); Neem leaf extract 25% (T2); neem leaf extract 

37.5% (T3); neem leaf extract 50% (T4); Escherichia coli 

bacteria (B1); Staphylococcus aureus (B2) bacteria. The results 

of the research were neem leaf with a concentration of 12.5%; 

25%; 37.5% and 50% gave a very significant effect (P <0.01) 

on the inhibition power of the growth of Staphylococcus aureus 

and Escherichia coli bacteria. The average inhibition value was 

greater at a concentration of 50%, which is equal to 4.26mm in 
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Escherichia coli bacteria and 7.05mm in Staphylococcus aureus 

bacteria. The conclusions from this research extract neem leaf 

(Azadirachta indica A. Juss) had inhibitory effect on the growth 

and breeding of Staphylococcus aureus and Escherichia coli 

bacteria. The extraxt of neem leaf (Azadirachta indica A. Juss) 

with the most optimal concentration of 50% (T4) which has a 

strong inhibitory power against Staphylococcus aureus but in 

Escherichia coli bacteria has a moderate inhibitory power. 

 

Keywords: Inhibition, Milk, Completely Randomized Design 

(CRD)    
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RINGKASAN 

Mastitis adalah radang pada ambing yang disebabkan 

infeksi bakteri patogen yang masuk karena proses pemerahan 

yang tidak higienis dan tidak benar. Mastitis dapat menurunkan 

produksi susu hingga mencapai 20%. Bakteri (mikroorganisme) 

yang paling banyak menyebabkan mastitis subklinis, 80% 

didominasi antara lain oleh Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli. Pemakain antibiotik kimiawi untuk 

pengobatan mastitis dapat menyebabkan terjadinya residu 

antibiotik, sehingga perlu adanya alternatif antibiotik alami 

untuk menangani mastitis. Tanaman mimba (Azadirachta 

indica A. Juss) merupakan tanaman yang tergolong dalam 

tanaman perdu atau terna, tanaman ini mengandung beberapa 

senyawa aktif seperti azadirachtin, alkaloid, saponin, flavonoid, 

tannin, polifenol, minyak atsiri dan steroid yang dapat 

digunakan sebagai anti mikroba alami. Dari senyawa itu ekstrak 

daun mimba dapat digunakan sebagai teat dipping yang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli. Sehingga kejadian mastitis subklinis dapat 

ditekan dan dapat meningkatkan produksi susu serta pendapatan 

peternak. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi ekstrak daun mimba (Azadirachta indica 

A. Juss) terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli penyebab mastitis subklinis sapi perah laktasi. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2017 - Agustus 2018 

di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains dan Teknologi 

Pembuatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Penelitian ini menggunakan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli diambil dari sapi mastitis yang 

kemudian dilakukan pembiakan menggunakan metode spread 

plate di Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang.  

Metode penelitian uji kemampuan antibakteri ekstrak 

daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) Terhadap Bakteri 

Staphylococcus aureus dan  Escherichia coli ini adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 5 perlakuan yang masing-masing dilakukan 5 ulangan. 

Larutan iodip (P0); ekstrak daun mimba 12,5% (P1); ekstrak 

daun mimba 25% (P2); ekstrak daun mimba 37,5% (P3); 

ekstrak daun mimba 50% (P4); bakteri Escherichia coli (B1); 

bakteri Staphylococcus aureus (B2). 

Hasil penelitian ekstrak daun mimba dengan 

konsentrasi 12,5%; 25%; 37,5% dan 50% memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap daya hambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli. Rata-rata nilai daya hambatnya lebih besar pada 

konsentrasi 12,5% yaitu sebesar 2.68mm pada bakteri 

Escherichia coli dan 3.19mm pada bakteri Staphylococcus 

aureus. Pada konsentrasi 25% yaitu sebesar 2.79mm pada 

bakteri Escherichia coli dan 4.21mm pada bakteri 

Staphylococcus aureus. Pada konsentrasi 37,5% yaitu sebesar 
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3.04mm pada bakteri Escherichia coli dan 5.41mm pada bakteri 

Staphylococcus aureus. Sedangkan pada konsentrasi 50% yaitu 

sebesar 4,26mm pada bakteri Escherichia coli dan 7,05mm 

pada bakteri Staphylococcus aureus. Kekuatan daya hambat 

ekstrak daun mimba konsentrasi 12,5% dan 25% dikatakan 

lemah, dan konsentrasi 37,5% dan 50% dapat dikatakan sedang 

pada bakteri Escherichia coli. Sedangkan konsentrasi 12.5%; 

25%; 37.5% dikatakan sedang dan konsentrasi 50% pada 

bakteri Staphylococcus aureus dapat dikatakan kuat. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ekstrak daun 

mimba (Azadirachta indica A. Juss) memiliki daya hambat 

terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Ekstrak daun 

mimba (Azadirachta indica A. Juss) dengan konsentrasi 50% 

paling optimal yang memiliki daya hambat kuat terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus namun pada bakteri Escherichia 

coli memiliki daya hambat sedang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Mastitis adalah salah satu infeksi yang sering 

menyerang sapi perah di Indonesia bahkan diseluruh dunia. 

Mastitis adalah radang pada ambing yang disebabkan infeksi 

bakteri patogen yang masuk karena proses pemerahan yang 

tidak higienis dan tidak benar. Bakteri (mikroorganisme) yang 

paling banyak menyebabkan mastitis subklinis, 80% 

didominasi antara lain oleh Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus dysgalactiae, 

Streptococcus agalactiae dan Streptococcus uberis serta bakteri 

Coliform terutama Escherichia coli dan Klebsiella (Hameed, 

Sender, and Kossakowska. 2006; Sharif, Muhammad, dan 

Ghulam. 2009). 

Ada dua macam mastitis yang sering menyerang ternak 

yaitu klinis dan subklinis. Mastitis klinis tanda-tandanya dapat 

dilihat secara kasat mata seperti susu yang abnormal adanya 

lendir dan penggumpalan pada susu, puting yang terinfeksi 

terasa panas,bengkak dan sensitif bila disentuh saat pemerahan. 

Sedangkan mastitis subklinis tanda-tanda yang menunjukkan 

keabnormalan susu tidak kelihatan kecuali dengan alat bantu 

atau metode deteksi mastitis. Dari kedua tipe mastitis diatas, 

yang dianggap lebih berbahaya adalah mastitis subklinis karena 

infeksi ini tidak diketahui gejalanya dan menimbulkan kerugian 

yang sangat tinggi (Sudono, Rosdiana, dan Setiawan, 2003). 

Mastitis pada sapi perah umumnya dapat dicegah 

dengan cara mencelupkan puting kedalam larutan iodin dan 

antiseptik setelah proses pemerahan dilakukan yang disebut teat 

dipping. Hal ini jarang dilakukan oleh kebanyakan peternak 
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tradisional karena dianggap memakan waktu dan menambah 

biaya produksi, sehingga masih sering dijumpai kasus mastitis 

dalam peternakan tradisional. Pemberian antiseptik sendiri pada 

umumnya tidak langsung diberikan begitu saja, namun adanya 

proses pengenceran dari konsentrasi antibiotik itu sendiri. Hal 

ini dimaksudkan untuk menghindari iritasi pada puting karena 

antiseptik yang mempunyai konsentrasi tinggi dan pada 

konsentrasi tertentu antibiotik akan bekerja secara maksimal 

untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri 

patogen. 

Mengatasi berkembangnya bakteri mastitis dan 

mencegah residu pada susu, penggunaan bahan pengganti alami 

yang mengandung senyawa antibakteri diharapkan dapat 

mengatasi masalah ini. Di Indonesia terdapat banyak jenis 

tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan menjadi antibakteri 

alami, salah satunya yaitu tanaman Mimba (Azadirachta indica 

A. Juss). Tanaman mimba merupakan tanaman yang tergolong 

dalam tanaman perdu atau terna. Tanaman ini mengandung 

beberapa senyawa aktif seperti azadirachtin, alkaloid, saponin, 

flavonoid, tannin, polifenol, minyak atsiri dan steroid. Tanaman 

mimba mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. 

Daun mimba dimanfaatkan untuk pengobatan disentri, borok, 

malaria dan antibakteri serta untuk penambah nafsu makan 

(Sudarsono, Gunawan, Wahyuono, Donatus, dan Purnomo. 

2002). Oleh sebab karenanya, kemampuan antibakteri ekstrak 

daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap daya hambat 

bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli perlu 

dilakukan penelitian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak daun tanaman mimba (Azadirachta 

indica A. Juss) punya daya antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli?  

2. Berapa konsentrasi optimal dari ekstrak daun mimba 

(Azadirachta indica A. Juss) yang punya daya 

antibakteria terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli? 

1.3 Tujuan  

1. Mengetahui daya antibakteri ekstrak daun tanaman 

mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

2. Mengetahui konsentrasi optimal ekstrak daun tanaman 

mimba (Azadirachta indica A. Juss) yang mempunyai 

daya antibakterial bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli. 

1.4 Manfaat penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan bagi pembaca, dapat dijadikan refrensi 

penelitian selanjutnya, berguna bagi peternak sapi dalam upaya 

pencegahan dan pengobatan penyakit mastitis sehingga 

produktifitas sapi perah dapat meningkat dan berkualitas. 

1.5 Kerangka Pikir  

Penyakit yang sering kita jumpai dalam peternakan sapi 

perah baik di Indonesia maupun luar negeri adalah mastitis. 

Mastitis adalah suatu peradangan kelenjar internal ambing yang 

dapat mengakibatkan turunnya produktifitas susu. Mastitis 

dibedakan menjadi dua yaitu mastitis klinis dan mastitis 

subklinis, pada peternakan sapi perah di Indonesia kejadian 

mastitis dapat mencapai angka 85% dan sebagian besar bersifat 
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subklinis (Poeloengan, 2009). Bakteri (mikroorganisme) yang 

paling banyak menyebabkan mastitis subklinis, 80% 

didominasi antara lain oleh Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus dysgalactiae, 

Streptococcus agalactiae dan Streptococcus uberis serta bakteri 

Coliform terutama Escherichia coli dan Klebsiella (Hameed, 

Sender dan Kossakowska. 2006; Sharif, Muhammad, dan 

Ghulam. 2009). 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan oleh peternak 

dengan cara menjaga kebersihan kandang, higenitas, prosedur 

pemerahan sesuai SOP dan melakukan teat dipping 

menggunakan larutan kimia setelah melakukan proses 

pemerahan. Akan tetapi larutan kimia yang terus menerus 

dipakai ditakutkan dapat menyebabkan residu pada susu, 

sehingga perlunya mencari bahan lain yang bersifat alami dan 

tidak menyebabkan efek samping pada sapi maupun susu. 

Mimba merupakan salah satu tanaman yang tergolong dalam 

tanaman perdu atau terna. Menurut Pandey (2014) tanaman 

mimba (Azadirachta indica A. Juss), terutama biji dan daunnya 

mengandung beberapa komponen hasil produksi metabolit 

sekunder seperti flavonoid, saponin, tanin, azadirachtin, 

salanin, meliantriol, nimbin dan nimbidin yang diduga sangat 

bermanfaat, baik dalam bidang pertanian (pestisida dan pupuk), 

maupun farmasi (kosmetik dan obat-obatan). 

Ekstrak merupakan salah satu ekstrasi pelarut air pada 

temperatur (>30C) selama waktu tertentu. Metode ini 

merupakan metode yang mudah dilakukan tanpa menggunakan 

alat laboratorium dan biayanya pun murah, akan tetapi 

kekurangan dari metode ekstrak ini sendiri yaitu ekstrak yang 

dihasilkan tidak stabil. Metode ini merupakan metode yang 

paling mudah dan terjangkau yang dapat diterapkan dalam 
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peternkan rakyat. Ekstrak daun mimba (Azadirachta indica A. 

Juss) dilarutkan dalam akuades untuk mendapatkan konsentrasi 

yang diinginkan. Konsentrasi yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu 12,%; 25%; 37,5%; 50% dan larutan iodip sebagai 

kontrol. Pemilihan konsentrasi ini dikarena pada penelitian 

Ayini (2014) pada konsentrasi 12,5% ekstrak daun mimba 

mempunyai daya bunuh terhadap bakteri dan bisa dikatakan 

sebagai nilai MBC (Minimum Bacterisid Concentration). 

Pandiangan (2000) bakteri akan terbunuh lebih cepat apabila 

konsentrasi zat antibakteri lebih tinggi. Berdasarkan uraian 

diatas, diharapkan ekstrak daun mimba (Azadirachta indica A. 

Juss) dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli yang merupakan salah satu bakteri 

penyebab mastitis dan diharapkan dapat menekan kejadian 

mastitis serta dapat meningkatkan produksi susu serta 

pendapatan peternak. Skema kerangka pikir penelitian, secara 

sistematis dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Kerangka pikir uji kemampuan daya hambat daun 

mimba (Azadirachta indica A. Juss) 

1.6 Hipotesis Penelitian  

1. Ekstrak daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) dapat 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli penyebab mastitis karena 

mengandung antibakteri alami.  

2. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun mimba yang 

digunakan, semakin kuat pula daya hambat bakterinya. 

Mengakibatka

n turunnya 

produksi susu 

dan merugikan 

peternak 

Sapi sehat, 

produksi susu 

meningkat, 

keuntungan 

peternak 

Mastitis disebabkan oleh 

bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli 

Upaya pencegahan 

mastitis dengan 

biaya lebih murah 

Melakukan teat 

dipping secara rutin 

Mimba mengandung 

beberapa senyawa aktif 

seperti azadirachtin, 

alkaloid, saponin, 

flavonoid, tannin, 

polifenol, minyak astiri, 

dan steroid (Apristiani, 

2005) 

Ekstrak daun mimba 

(Azadirachta indica A. 

Juss) dengan 

konsentrasi 12,5%; 

25%; 37,5% dan 50% 

Kejadian mastitis 

berkurang 

Residu 

antibakteri pada 

susu 

Antiseptik kimia 

produksi pabrik 

Mengandung senyawa 

fitokimia sebagai 

antibakteri 

Pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli terhambat 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Mastitis  

Penyakit yang paling  sering menyerang sapi perah 

adalah mastitis yang menyebabkan turunnya produksi dan 

kualitas susu. Mastitis adalah reaksi peradangan ambing yang 

disebabkan oleh kuman, zat kimia, luka termis (bakar) atau luka 

mekanis. Peradangan ini menyebabkan bertambahnya protein 

di dalam darah dan sel-sel darah putih didalam jaringan 

mammae. Mastitis dapat timbul karena adanya reaksi dari 

kelenjar susu terhadap suatu infeksi bakteri yang terjadi pada 

kelenjar tersebut. Reaksi ini ditandai dengan adanya 

peradangan pada ambing untuk menetralisir rangsangan yang 

ditimbulkan oleh luka serta untuk melawan kuman yang masuk 

kedalam kelenjar susu agar dapat berfungsi normal. 

Penyebaran mastitis ini diakibatkan oleh pemerahan 

yang kurang memperhatikan kebersihan, alat pemerahan, kain 

yang digunakan untuk membersihkan puting dan lingkungan 

kandang yang kotor dan becek. Bakteri (mikroorganisme) yang 

paling banyak menyebabkan mastitis subklinis, 80% 

didominasi antara lain oleh Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus dysgalactiae, 

Streptococcus agalactiae dan Streptococcus uberis serta bakteri 

Coliform terutama Escherichia coli dan Klebsiella (Hameed,at 

al. 2006; Sharif et al. 2009).  

Menurut Marogna, Vidili, Tola, Schianchi dan Leori 

(2012) mastitis dapat dikelompokan berdasarkan gejala klinis 

yang ditunjukkan, yaitu mastitis klinis dan subklinis. Mastitis 

klinis dapat diketahui dari ambing yang mengalami 

kebengkakan, peningkatan suhu panas, berwarna kemerahan 
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dan jika disentuh ternak akan merasa sakit. Biasanya juga 

diikuti oleh peningkatan suhu tubuh dan frekuensi napas dan 

disertai dengan menurunnya napsu makan dan terjadi 

perubahan komposisi air susu dan bentuk ambing. Sedangkan 

mastitis subklinis ditandai dengan peningkatan Jumlah Sel 

Somatik (JSS) dalam susu tanpa disertai pembengkakan 

ambing, dan jika diuji dengan menggunakan California Mastitis 

Test (CMT) maka terjadi koagulasi.  

Menurut Adriani (2010) deteksi mastitis perlu 

dilakukan lebih awal, karena jika diketahui dengan segera, 

pengobatannya akan lebih mudah dan murah, selain itu peluang 

sembuh lebih cepat dan mudah, sedangkan mastitis yang jika 

sudah masuk tahap lanjut (klinis) akan lebih sulit sembuh dan 

mahal proses pengobatannya. Mastitis dapat diatasi dengan 

terapi antibiotik, namun pemanfaatan antibiotik menyebabkan 

mikroorganisme cenderung bersifat resisten dan meninggalkan 

residu pada susu. Residu antibiotik pada susu akan 

menyebabkan susu tidak aman untuk dikonsumsi karena dapat 

menimbulkan reaksi alergi, keracunan, dan mengakibatkan 

gangguan fisiologis pada manusia (Hermanto dan Sugoro, 

2009). Nurhayati (2015) menambahkan residu antibiotik dalam 

susu dapat diakibatkan karena tidak diperhatikannya 

withdrawal time antibiotik yang digunakan. Withdrawal time 

adalah waktu dimana residu dari zat bersifat racun (misal 

antibiotik) telah mencapai konsentrasi yang aman (batas 

toleransi). Produksi susu dari sapi yang dalam masa pengobatan 

harus dipisah dan tidak dikonsumsi, selama beberapa waktu 

tertentu (withdrawal time) tergantung antibiotik yang dipakai, 

sampai dipastikan tidak terdapat residu antibiotik di dalam air 

susu tersebut. 



 

9 
 

Insiden mastitis pada sapi perah di Indonesia sangat 

tinggi (85%) dan sebagian besar merupakan infeksi yang 

bersifat subklinis. Pengobatan dengan antibiotik merupakan 

pilihan utama dalam mengatasi kasus mastitis (Poeloengan, 

2009). Menurut Leitner et al., (2008) beberapa kerugian 

mastitis antara lain menurunkan produksi susu sekitar 10-25%, 

kematian anak karena tidak mendapat kolostrum, peningkatan 

biaya pengobatan yang cukup mahal, meningkatnya jumlah 

hewan yang harus dikeluarkan dan susu ditolak dipasaran 

karena Jumlah Sel Somatik (JSS) yang tinggi. Pengobatan 

mastitis dapat diberikan antibiotik long acting intra muscular. 

Antibiotika golongan Oksitetrasiklin, Tetrasiklin, Gentamisin, 

Ampisilin dan Eritromisin masih sensitif untuk pengobatan 

mastitis (Purnomo, et al.,  2006). 

2.2 Escherichia coli 

 Escherichia coli, atau biasa disingkat E. coli, pada 

umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Theodor Escherich ini 

dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Kebanyakan 

Escherichia coli tidak berbahaya, tetapi beberapa, diantaranya 

dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada 

manusia yaitu diare berdarah karena eksotoksin yang dihasilkan 

bernama verotoksin. Toksin ini bekerja dengan cara 

menghilangkan satu basa adenin dari unit 28S rRNA, sehingga 

menghentikan sintesis protein (Levinson, 2008). 

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif 

berbentuk batang pendek, bersifat fakultatif anaerob, tumbuh 

baik pada agar MacConkey dengan koloni berbentuk bulat dan 

cembung, bersifat memfermentasikan laktosa dan beberapa 

strain Escherichia coli bersifat menghemolisis darah. 

Escherichia coli umumnya menyebabkan diare terjadi diseluruh 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_Escherich&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Usus_besar
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Diare
https://id.wikipedia.org/wiki/Eksotoksin
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Verotoksin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Adenin
https://id.wikipedia.org/wiki/RRNA
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
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dunia. Escherichia coli diklasifikasikan berdasarkan sifat 

karakteristik dari virulensinya dan tiap kelompok menyebabkan 

penyakit dengan mekanisme berbeda (Dewanti dan Wahyudi, 

2011). 

Klasifikasi bakteri Escherichia coli berdasarkan 

Levinson (2008) adalah sebagai berikut:  

 Kingdom  : Bacteria  

 Filum   : Proteobacteria  

 Kelas   : Gammaproteobacteria 

 Ordo   : Enterobacteriales  

 Famili   : Enterobacteriaceae 

 Genus   : Escherichia  

 Spesies   : Escherichia coli  

Gambar 1. Bakteri Escherichia coli (Kunkel, 2009) 

Agen patogen berasal dari lingkungan yang biasa 

terdapat pada ambing dan tangan pemerah merupakan 

Escherichia coli. Bakteri akan masuk ke dalam saluran kelenjar 

susu ketika sapi mengalami kontak dengan lingkungan dan 

sumber penularan yang terkontaminasi. Meskipun demikian, 

tingkat kejadian penyakit mastitis subklinis yang disebabkan 

oleh agen dari luar lebih rendah jika dibandingkan dengan 

kekuatiran mastitis subklinis yang disebabkan oleh agen 

penyakit yang berasal dari dalam (Sori, Zerhium dan Abdicho, 

2005). 
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2.3 Staphylococcus aureus 

Menurut Ray dan Bhunia (2008) Staphylococcus 

aureus merupakan flora normal yang ada dilingkungan dan 

tergolong bakteri gram positif dengan bentuk bulat, hisup 

berkoloni menyerupai anggur dan mampu menghasilkan 

pigmen. Bakteri ini umumnya ditemukan dalam udara, debu, 

limbah, tumbuh pada makanan dan menghasilkan enterotoksin 

namun tidak mempengaruhi penampilan luar dari makanan. Hal 

ini disebabkan oleh kemampuan Staphylococcus aureus yang 

mudah beradaptasi dengan lingkungan melalui ketahanannya 

terhadap antimicrobial yang dimilikinya. (Refdanita, 2004) 

menambahkan resistensi Staphylococcus aureus terhadap 

antibiotik tertinggi berturut-turut untuk ampisilin, asam-

klavulanat, amoksisilin, penisilin G, sulbenisilin, kloramfenikol 

dan siprofloksasin. 

Infeksi Staphylococcus aureus dipengaruhi oleh tipe 

permukaan dinding sel bakteri. Permukaan dinding sel 

Staphylococcus aureus mempunyai sifat hidrofobisitas yang 

tinggi, sehingga memudahkan reaksi penempelan antara 

Staphylococcus aureus dengan sel epitel kelenjar mamae 

(Suwito dan Indarjlianto, 2013). Zecconi et al (2006) 

menambahkan adanya proten ekstra seluler seperti kolagen dan 

fibronectin (Fn) yang memudahkan terjadinya reaksi 

penempelan antara Staphylococcus aureus dengan sel epitel 

kelenjar mamae. Reaksi penempelan Staphylococcus aureus 

dengan sel epitel kelenjar mamae ada dua tipe yaitu reaksi 

spesifik dan non spesifik yang merupakan reaksi fisika kimia. 

Staphylococcus aureus bersifat non-motil, non-spora, 

anaerob fakultatif, katalase positif dan oksidase negative. 

Staphylococcus aureus tumbuh pada suhu 6,5-46C dan pada 

pH 4,2-9,3 (Paryati, 2002). Menurut Salle, (1978); Miranti 
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(2009) klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus sebagai 

berikut: 

 Diviso   : Protophyta  

 Sub divisio : Schizomycetea 

 Classis  : Schizomycetes 

 Ordo   : Eubacteriales  

 Familia  : Micrococcaceae 

 Genus   : Staphylococcus  

 Spesies   : Staphylococcus aureus 

Gambar 2. Bakteri Staphylcoccus aureus (Todar, 2008) 

Bakteri ini merupakan sel berbentuk bulat dengan 

diameter 0.8-1.0 µm, tersusun dalam kelompok-kelompok tidak 

teratur dan tidak bergerak, tidak membentuk spora. 

Staphylococcus aureus mudah tumbuh pada bakteriologik, 

bakteri ini paling baik membentuk pigmen pada suhu kamar 

(20 C) tapi tubuh paling cepat pada suhu 37 C. Pada 

pembenihan padat membentuk koloni bulat, halus, mengikat, 

dan biasa membentuk koloni abu-abu hingga kuning emas 

(Jawetz, 2001). 

2.4 Tanaman Mimba 

Tanaman mimba (Azadirachta indica A. Juss) adalah 

tanaman yang termasuk dalam family mileaceace dan banyak 
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ditemukan di negara-negara tropis seperti India, Pakistan, 

Burma dan Indonesia. Tanaman mimba (Azadirachta indica A. 

Juss) merupakan pohon yang tinggi batangnya dapat mencapai 

20 m. Tanaman mimba mengandung senyawa bioaktif baik 

pada batang, daun maupun bijinya (Asif, 2012). Menurut 

Supriyanto (2017) tanaman ini tumbuh di daratan rendah pada 

ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Mimba di 

Indonesia bisa ditemui hampir disemua daerah terutama di Jawa 

Barat, Jawa Timur dan Madura. Selama ini daun mimba hanya 

digunakan untuk pagar atau digunakan sebagai obat secara 

tradisional. 

Dalam sitematika tumbuhan, menurut Rukmana et al., 

(2002) kedudukan tanaman mimba (Azadirachta indica A. Juss) 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Subdivision : Angiospermae 

 Kelas  : Dicotyledonae 

 Ordo  : Rutales 

 Family  : Meliaceace 

 Genus  : Azadirachta 

 Spesies  : Azadirachta indica A. Juss 

Gambar 3. Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) 
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Tanaman mimba mempunyai banyak manfaat bagi 

kehidupan manusia. Daun mimba dimanfaatkan untuk 

penambah nafsu makan, disentri, borok, malaria dan antibakteri 

(Sudarsono et al., 2002). Senyawa yang terkandung dalam 

tanaman mimba berupa bioaktif alkaloid, steroid, flavonoid 

saponin dan tanin. Senyawa-senyawa tersebut dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri salmonella dan Escherichia 

coli (Susmitha, 2013). Pritima dan Pandian (2008) 

menambahkan ekstrak daun mimba mampu menghambat 

Bacillus cereus, Enterrococcus faecalis, Eschericihia coli, 

Kleibsiella pneumoniae, Neisseiria gonohorreae, Proteus 

mirabilis dan Staphylococcus aureus. 

2.5 Kandungan Fitokimia Tanaman Mimba  

Daun mimba mengandung beberapa senyawa aktif 

yang terkandung didalamnya dan dapat berperan sebagai zat 

antibakteri. Senyawa aktif yang terkandung dalam daun mimba 

antara lain: alkaloid, steroid, flavonoid saponin dan tannin. 

Senyawa-senyawa tersebut dapat diliahat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan senyawa pada ekstrak daun mimba 

(Azadirachta indica A. Juss) 

 (Ramadhani, Giri, dan Jimmy, 2017) 

Keterangan: (+) menunjukan reaksi positif 

         (-) menunjukan reaksi negatif 

No Senyawa Kimia Hasil Pengamatan Keterangan 

1 Flavonoid Merah Jingga + 

2 Saponin Terbentuk Busa + 

3 Terpenoid Violet/ Biru + 

4 Fenol Biru Kehitaman + 

5 Steroid Biru - 

6 Alkaloid 
Putih Kuning/ Jingga 

Coklat 
+ 
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2.5.1 Flavonoid 

Flavonoid merupakan derivat dari senyawa fenol. 

Secara umum, flavonoid merupakan senyawa dengan 15 atom 

karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6, yaitu dua 

cincin aromatik yang dihubungkan oleh tiga karbon yang dapat 

atau tidak dapat membentuk cincin ketiga (Pambudi, Syaefudin, 

Noriko, Swandari dan Azura, 2014). Menurut strukturnya 

semua flavonoid, merupakan turunan senyawa induk flavon 

yang terdapat berupa tepung putih pada tumbuhan (Puzi, 

Lukmayani dan Dasuki, 2015). Dewanti dan Wahyudi (2011) 

menambahkan flavonoid merupakan golongan polifenol 

sehingga memiliki sifat kimia senyawa fenol, yaitu bersifat 

agak asam sehingga dapat larut dalam basa. Flavonoid juga 

memiliki sejumlah gugus hidroksil sehingga pada umumnya 

larut dalam pelarut polar seperti etanol, methanol, butanol, 

aseton, air dan sebagainya. 

Menurut Pambudi, et al., (2014) flavonoid 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu antosianin (flavonoid yang 

berperan sebagai pigmen warna), flavonol atau flavon 

(perlindungan terhadap radiasi UV berlebih dan sebagai sinyal 

biologis), dan isoflavon (flavonoid biner yang banyak berperan 

sebagai senyawa pertahanan). Walaupun terlihat beragam, 

namun golongan flavonoid disintesis oleh prekursor yang sama 

(fenilalanin, yang merupakan  asam amino aromatik) melalui 

jalur biosintesis asam sikimat yang khas hanya terdapat pada 

tumbuhan. 

Protein sel bakteri dapat didenaturasi oleh flavonoid 

dan merusak membran sel tanpa dapat di perbaiki kembali. 

Mekanisme antibakteri dari senyawa flavonoid yaitu dapat 

menghambat sintesi asam nukleat, menghambat fungsi 

membran sel dan juga menghambat metabolisme energi 
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(Carolin, dan Wulan, 2016). Flavonoid berpotensi sebagai 

antioksidan dan mempunyai aktivitas sebagai anti bakteri, anti 

inflamasi, anti alergi dan anti thrombosis (Lipinski, 2011). 

Senyawa flavonoid dan pololifenolat bersifat antioksidan, 

antidiabetik, antikanker, antiinflamasi, antiseptik (Sudewo, 

2006). Mekanisme energi didalam mitokondria dengan 

menghambat sistem pengangkutan elektron dapat diganggu 

oleh flavonoid (Muta’ali dan Purwani, 2015).  

2.5.2 Tanin 

 Tanin adalah suatu senyawa polifenol alami dan 

terdapat dalam konsentrasi tinggi pada beberapa jenis 

tumbuhan, seperti akasia, eukaliptus, bakau (Rhizophora spp) 

gan tusam. Jenis pohon yang berbeda menghasilkan struktur 

tanin yang berbeda (Hindriani, Pradono dan Santoso, 2015). 

Senyawa tanin adalah senyawa astringent yang memiliki rasa 

pahit dari gugus  polifenolnya yang dapat mengikat dan 

mengendapkan atau menyusutkan protein. Zat astringent dari 

tannin menyebabkan rasa kering dan puckery (kerutan) di dalam 

mulut setelah mengkonsumsi teh pekat, anggur merah atau buah 

yang mentah (Ismarani, 2012). 

 Tanin dapat dijumpai pada hampir semua jenis 

tumbuhan hijau di seluruh dunia baik tumbuhan tingkat tinggi 

maupun tingkat rendah dengan kadar dan kualitas yang 

berbeda-beda. Menurut Sajaratud (2013) tanin merupakan zat 

organik yang sangat kompleks dan terdiri dari senyawa fenolik 

yang banyak terdapat pada bermacam-macam tumbuhan antara 

lain pisang, akasia, gabung, bakau, pinus dan gambir. Secara 

umum tanin tersebar hampir pada semua bagian tumbuhan 

seperti pada bagian kulit kayu, batang, daun dan buah.  
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Tanin merupakan salah satu senyawa metabolit 

sekunder yang terdapat pada tanaman dan disintesis oleh 

tanaman. Tanin tergolong senyawa polifenol dengan 

karakteristiknya yang dapat membentuk senyawa compleks 

dengan makromolekul lainnya. Tanin dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu tanin yang mudah terhidrolisis dan tanin 

terkondensasi. Polimer gallic atau ellagic acid yang berikatan 

ester dengan sebuah molekul gula merupakan tanin yang mudah 

terhidrolisis, sedangan polimer senyawa flavonoid dengan 

ikatan karbon-karbon merupakan tanin terkondensasi. Tanin 

dapat berikatan dengan dinding mikroorganisme rumen dan 

dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Jayanegara 

dan Sofyan, 2008). Dengan cara mengerutkan dinding sel atau 

membran sel sehingga terganggunya permeabilitas sel yang 

menyebabkan aktivitas hidup bakteri sehingga pertumbuhannya 

terhambat atau bahkan mati merupakan aktifitas senyawa 

antimikroba tanin (Ajizah, 2004). 

 Tanin diperoleh dengan cara ekstraksi dengan pelarut 

air dan etanol karena tannin dapat larut dalam pelarut tersebut. 

Tanin merupakan senyawa yang sangat penting penggunaannya 

dalam bidang kesehatan dan bidang industri (Endang, 1984) 

dalam (Sulastri, 2009). Tanin adalah senyawa polifenol yang 

dapat larut dalam air, gliserol, metanol, hidroalkoholik dan 

propilena glikol, tetapi tidak larut dalam benzena, kloroform, 

eter, petroleum eter dan karbon disulfida (Dewanti dan 

Wahyudi, 2011). Tanin memiliki sifat umum, yaitu memiliki 

gugus phenol dan bersifat koloid. Karena itu di dalam air 

bersifat koloid dan asam lemah semua jenis tanin dapat larut 

dalam air, sedangkan dalam air panas kelarutannya akan 

bertambah besar (Iriyanti dan Yenti, 2014).  
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 Tanin memiliki peranan biologis yang kompleks mulai 

dari pengendapan protein hingga pengkelatan logam. Tanin 

juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis (Hagerman, 

2002). Tanin merupakan senyawa aktif metabolit sekunder 

yang diketahui mempunyai beberapa khasiat diantaranya 

sebagai astrigent, antidiare, antibakteri dan antioksidan 

(Desmiaty, Ratih dan Dewi, 2008). Senyawa metabolit 

sekunder diproduksi oleh tumbuhan salah satunya untuk 

mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang 

menguntungkan seperti suhu, iklim, maupun gangguan hama 

dan penyakit tanaman (Zetra dan Prasetya, 2007). Tanin 

mempunyai daya antibakteri dengan cara mempresipitasi 

protein. Efek antibakteri tanin antara lain melalui: reaksi dengan 

membran sel, inaktivasi enzim, dan destruksi atau inaktivasi 

fungsi materi genetik (Dewanti dan Wahyudi, 2011).  

2.5.3 Alkaloid  

 Alkaloid merupakan salah satu metabolisme sekunder 

yang terdapat pada tumbuhan, yang bisa dijumpai pada bagian 

daun, ranting, biji, dan kulit batang. Alkaloid mempunyai efek 

dalam bidang kesehatan berupa pemicu sistem saraf, menaikkan 

tekanan darah, mengurangi rasa sakit, antimikroba, obat 

penenang, obat penyakit jantung dan lain-lain lain (Simbala, 

2009) dalam (Askara, Weny dan Alio, 2013). Alkaloid adalah 

senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom 

nitrogen, yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan dan ternak 

hewan. Sebagian besar senyawa alkaloid bersumber dari 

tumbuh-tumbuhan, terutama angiosperm, dimana lebih dari 

20% spesies angiosperm mengandung alkaloid (Wink, 2008). 

Kurniawan dan Wayan (2015) menambahkan alkaloid 

merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. 
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Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri, dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel 

bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh 

dan menyebabkan kematian sel tersebut merupakan dugaan 

mekanisme kerja senyawa alkaloid. 

Menurut Wink (2008) alkaloid bersifat basa, sehingga 

dapat mengganti basa mineral dalam mempertahankan 

kesetimbangan ion dalam tumbuhan. Alkaloid pada tanaman 

berfungsi sebagai racun yang dapat melindunginya dari 

serangga dan herbivora, factor pengatur pertumbuhan, dan 

senyawa simpanan yang mampu menyuplai nitrogen dan unsur-

unsur lain yang diperlukan tanaman. Senyawa alkaloid pada 

suatu tumbuhan dapat diisolasi dengan pelarut yang baik untuk 

mengekstrak senyawa alkaloid tersebut, yaitu pelarut organik 

seperti eter, alkohol, benzena dan yang lainnya, senyawa 

antikanker (Ayuni dan Sukarta, 2013). Padmawinata (1995) 

dalam Widodo (2007) menambahkan beberapa senyawa 

alkaloid jadian/sintetis dapat terbentuk jika menggunakan 

senyawa reaktif. Untuk alkaloid yang dapat menguap seperti 

nikotina dapat dimurnikan dengan cara penyulingan uap dari 

larutan yang dibasakan. Larutan dalam air yang bersifat asam 

mengandung alkaloid dapat dibasakan kemudian alkaloid 

diekstrasi dengan pelarut organic sehingga senyawa netral dan 

asam yang mudah larut dalam air tertinggal dalam air. Senyawa 

alkaloid merupakan salah satu senyawa yang bersifat 

antibakteri karena fungsi kerjanya dapat merusak dinding sel 

bekteri, sehingga pembelahan sel terhambat (Saifudin, 2006).  

Menurut Lenny (2006) sebagian besar alkaloid 

mempunyai kerangka dasar polisilik termasuk cincin 

heterosiklik nitrogen serta mengandung subtituen yang tidak 

bervariasi. Atom nitrogen alkaloid hampir selalu berada dalam 
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bentuk gugus amin (-NR2) atau gugus amida (-CO-NR2) dan 

tidak pernah dalam bentuk nitro (NO2) atau gugus diazo. 

Sedang subtituenoksigen biasanya ditemukan sebagai gugus 

fenol (-OH). Substituen-subtituen oksigen ini dan gugus N-

metil merupakan ciri sebagian besar alkaloid. 

2.5.4 Saponin 

Menurut Evans (2002) dalam setiap bagian bagian 

tumbuhan pasti terdapat metabolit sekunder. Salah sanyawa 

kimia yang termasuk metabolit sekunder yaitu saponin. 

Menurut golongannya saponin dapat dibedakan menjadi dua 

macam tipe yaitu tipe steroid dan triterpenoid. Manfaat saponin 

sebagai sumber antibakteri dan anti virus, meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh, meningkatkan vitalitas, mengurangi kadar 

gula dalam darah, mengurangi penggumpalan darah. Saponin 

mempunyai sifat polar, jadi saponin dapat larut dalam air dan 

etanol, tetapi tidak larut dalam eter. Saponin dapat berfungsi 

sebagai antibakteri karena adanya gugus monosakarida dan 

turunannya (Cheeke, 2000). 

Struktur senyawa saponin tersebut menyebabkan 

saponin bersifat seperti sabun atau deterjen sehingga saponin 

disebut sebagai surfaktan alami (nama saponin diambil dari 

sifat utama ini yaitu “sapo” dalam bahasa latin berarti sabun) 

(Hawley and Hawley, 2004). Karlina (2013) menambahkan 

senyawa saponin bekerja apabila berinteraksi dengan dinding 

bakteri maka dinding tersebut akan pecah atau lisis. Gangguan 

tegangan permukaan dinding sel maka saat tegangan 

permukaan terganggu, zat antibakteri akan datang dengan 

mudah masuk ke dalam sel dan akan mengganggu metabolisme 

hingga terjadilah kematian bakteri merupakan sistem kerja dari 

senyawa saponin. 
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Menurut Lubis (2017) saponin mengandung gugus gula 

terutama glukosa, galaktosa, xylosa, rhamnosa atau 

methilpentosa yang berikatan dengan suatu aglikon hidrofobik 

(SAPOGENIN) berupa triterpenoid, steroid atau steroid 

alkaloid. Aglikon dapat mengandung satu atau lebih ikatan C-C 

tak jenuh. Rantai oligosakarida umumnya terikat pada posisi C3 

(Monodesmosidic), tetapi beberapa saponin mempunyai gugus 

gula tambahan pada C26 atau C28 (Bidesmosidic). Struktur 

saponin yang sangat kompleks terjadi akibat bervariasinya 

struktur aglikon, sifat dasar rantai dan posisi penempelan gugus 

gula pada aglikon. 

2.6 Metode Ekstraksi 

Menurut Mukhriani (2014) proses ekstraksi dapat 

dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, salah 

satunya adalah dengan menggunakan metode ekstraksi dengan 

pelarut. Ekstraksi menggunakan pelarut dibagi lagi menjadi 2, 

yaitu, ekstraksi dengan cara panas dan cara dingin. Ekstraksi 

dengan cara panas seperti refluks, soxhletasi, digesti, infus dan 

ekstrak. Sedangkan ekstraksi dengan cara dingin diantaranya 

metode maserasi dan perkolasi. Pemilihan metode ekstraksi 

didasarkan pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. 

2.6.1 Dekok 

Dekok merupakan salah satu ekstraksi dengan cara 

memanaskan menggunakan pelarut air pada suhu 30°C sampai 

titik didih dengan waktu (± 30 menit). Pembuatan ekstrak dapat 

dilakukan dengan cara segar dan cara simplisia. Perbandingan 

antara pelarut dengan bahan yaitu 100 ml dengan 20 gr untuk 

konsentrasi 20%. Ekstrak daun mimba di rebus pada suhu 
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mendidih selama 15 menit (Khasanah, Sarwiyono, dan 

Surjowardojo, 2014). 

2.6.2 Perkolasi 

Perkolasi merupakan proses mengekstraksi senyawa 

terlarut dari jaringan selular simplisia dengan pelarut yang 

selalu baru sampai sempurna yang umumnya dilakukan pada 

suhu ruangan. Perkolasi cukup sesuai, baik untuk ekstraksi 

pendahuluan maupun dalam jumlah besar (Departemen 

Kesehatan RI, 2006). 

2.6.3 Soxhletasi 

Metode ekstraksi soxhlet adalah metode ekstraksi 

dengan prinsip pemanasan dan perendaman sampel. Hal itu 

menyebabkan terjadinya pemecahan dinding dan membran sel 

akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel. 

Dengan demikian, metabolit sekunder yang ada di dalam 

sitoplasma akan terlarut ke dalam pelarut organik. Larutan itu 

kemudian menguap ke atas dan melewati pendingin udara yang 

akan mengembunkan uap tersebut menjadi tetesan yang akan 

terkumpul kembali. Bila larutan melewati batas lubang pipa 

samping soxhlet maka akan terjadi sirkulasi. Sirkulasi yang 

berulang itulah yang menghasilkan ekstrak yang baik 

(Departemen Kesehatan RI, 2006). 

2.6.4 Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan 

kontinu) pada suhu yang lebih tinggi dari suhu ruangan, yaitu 

secara umum dilakukan pada suhu 40-50°C (Departemen 

Kesehatan RI, 2006). 
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2.6.5 Merasi 

Merasi adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruang.  

Prosedurnya dilakukan dengan merendam simplisia dalam 

pelarut yang sesuai dalam wadah tertutup. Pengadukan 

dilakukan dapat meningkatkan kecepatan ekstraksi. Kelemahan 

dari maserasi adalah prosesnya membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Ekstraksi secara menyeluruh juga dapat 

menghabiskan sejumlah besar volume pelarut yang dapat 

berpotensi hilangnya metabolit. Ekstraksi secara maserasi 

dilakukan pada suhu kamar (27°C), sehingga tidak 

menyebabkan degradasi metabolit yang tidak tahan panas 

(Departemen Kesehatan RI, 2006). 

2.6.6 Refluks 

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah 

ekstraksi berkesinambungan. Bahan yang akan diekstraksi 

direndam dengan cairan penyari dalam labu alas bulat yang 

dilengkapi dengan alat pendingin tegak, lalu dipanaskan sampai 

mendidih. Cairan penyari akan menguap, uap tersebut akan 

diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali menyari 

zat aktif dalam simplisia tersebut. Ekstraksi ini biasanya 

dilakukan 3 kali dan setiap kali diekstraksi selama 4 jam 

(Departemen Kesehatan RI, 2006). 

1.6.7 Infusa 

Infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada suhu 

penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air 

mendidih), suhu terukur (96- 98°C) selama waktu tertentu (15-

20 menit) (Departemen Kesehatan RI, 2006). 
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2.7 Media Eosin Methylene Blue Agar (EMBA) 

Pembiakan bakteri di laboratorium membutuhkan 

media yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan bakteri, 

salah satu media yang sering digunakan adalah media Eosin 

Methylene Blue (EMBA). Eosin Methylene Blue adalah 

medium yang di klasifikasikan sebagai medium sintetik 

terstruktur karena tersusun oleh komponen yang pasti dan jenis 

kualitasnya. Medium Eosin Methylene Blue merupakan 

medium yang di gunakan untuk isolasi dan membedakan antara 

koloni bakteri yang dapat memfermentasi laktosa dengan yang 

tidak dapat memfermentasi laktosa (Atmojo, 2016). Lindquist 

(2004) menambahkan Eosin Methylene Blue Agar adalah media 

yang mengandung Eosin dan metilen biru, yang menghambat 

pertumbuhan bakteri gram positif, maka media ini dipilih untuk 

bakteri gram negatif. EMBA juga mengandung karbohidrat 

laktosa, yang membuat bakteri gram negatif teridiferensiasi 

berdasarkan pada kemampuan mereka untuk memfermentasi 

laktosa. 

Menurut Atmojo (2016) proses pembuatan media 

nutrient agar yaitu dengan melarutkan 37,5 gr nutrient agar 

untuk 1000 ml aquades kedalam botol kaca dan ditutup 

almunium foil, disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121C 

selama 15 menit dengan tekanan 15 psi (1 atm). Setelah itu 

media dituangkan kedalam cawan petri masing-masing 10 ml 

dan dibiarkan hingga dingin dan padat. Warna media sebelum 

penanaman bakteri berwarna merah keunguan. Perubahan 

warna hijau metalik pada media EMBA karena Escherichia coli 

dapat memfermentasi laktosa yang mengakibatkan kadar asam 

dalam media. Kadar asam yang tinggi dapat mengedapkan 

methylene blue dalam media EMBA (Lindquist, 2004). 
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2.8 Media Mannitol Salt Phenol-Red Agar (MSPRA) 

Menurut Brown (2003) hingga saat ini belum 

ditemukan media selektif untuk isolasi dan identifikasi koloni 

Staphylococcus aureus, namun media Mannitol Salt Phenol-

Red Agar (MSPRA) masih dianggap memberikan hasil yang 

baik oleh BSAC maupun National Committee for Clinical 

Laboratory Standard (NCCLS) dan pada saat ini secara luas 

digunakan diseluruh dunia untuk mengisolasi Staphylococcus 

aureus. Staphylococcus aureus termasuk jenis bakteri yang 

tidak mudah untuk diisolasi karena umumnya bercampur 

dengan flora normal coagulase negative staphylococcus 

(CoNS) yaitu S. epidermidis dan S. haemolyticus. 

Menurut Dewi (2013) Staphylococus aureus pada 

media ini akan terlihat sebagai pertumbuhan koloni berwarna 

kuning dikelilingi zona kuning keemasan karena kemampuan 

memfermentasi mannitol. Jika bakteri tidak mampu 

memfermentasi mannitol, maka akan tampak zona. Austin 

(2010) menambahkan Staphylococcus aureus akan 

memfermentasi warna merah mannitol menjadi kuning dan 

pada pewarnaan gram akan berbentuk coccus berwarna ungu. 

Zona kuning menunjukan adanya fermentasi mannitol, yaitu 

asam yang dihasilkan menyebabkan perubahan phenol red pada 

agar yang berubah dari merah menjadi berwarna kuning. 

2.9 Uji In Vitro 

In vitro adalah istilah yang dipakai dalam biologi untuk 

menyebutkan kultur suatu sel, jaringan, atau bahkan organ 

tertentu dalam laboratorium. Istilah ini dipakai karena 

kebanyakan kultur artifisial ini dilakukan di dalam alat-alat 

laboratorium yang terbuat dari kaca, seperti cawan petri, labu 

erlenmeyer, tabung kultur, botol, dan sebagainya. Kultur 
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jaringan dan berbagai variasinya biasa disebut sebagai 

pembiakan in vitro. Pengujian antimikroba dapat dilakukan 

secara in vitro. Secara tradisional aktivitas antimikroba 

senyawa telah ditentukan oleh tes secara in vitro, yang dapat 

memeberikan indikasi untuk suatu potensi senyawa 

antimikroba tersebut (Reddy and Ali, 2000) 

Menurut Rahman (2008) uji in vitro merupakan salah 

satu metode uji pada media buatan yang sesuai dengan 

lingkungan optimal yang diperlukan oleh mikroba untuk 

tumbuh dan berkembangbiak. Metode yang digunakan pada 

pengujian in vitro adalah metode difusi atau metode cakram 

kertas antibiogram dan metode dilusi. Pada metode difusi 

parameter yang diamati adalah zona hambat yang terbentuk 

yaitu dengan mengukur diameter zona jernih di sekitarnya 

dengan pengaris. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN  

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juni s/d 16 

Agustus 2018. Lokasi penelitian dilaksanakan dibeberapa 

tempat yaitu: 

1. Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains dan Teknologi 

Pembuatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, untuk pembiakan bakteri  Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli serta uji daya antibakteri. 

2. Laboratorium Ternak Perah, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang, untuk pembuatan ekstrak 

daun mimba (Azadirachta indica A. Juss). 

3.2 Materi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli diambil dari sapi mastitis yang 

kemudian dilakukan pembiakan menggunakan metode spread 

plate di Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Daun mimba 

diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat 

Karangploso, Malang. 

3.3. Alat dan Bahan 

3.3.1. Alat pembuatan ekstrak daun mimba 

(Azadirachta indica A. Juss)  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

- Timbangan analitik  - Spatula 

- Lampu spiritus/Bunsen  - Cawan Petri  

- Autoklaf    - Aluminium foil 
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- Incubator    - Kertas label 

- Water bath    - Kertas cakram  

- Erlenmeyer 500 ml  - Plastic wrap 

- Gelas ukur 250 ml   - Tissue 

- Mikro pipet    - Plastic clip 

- Mikro tip 100 µl  - Toples 

- Pinset     - Thermometer 

- Beaker glass 500 ml   - Gunting dan pisau 

- Jangka sorong    - Kertas saring 

3.3.2. Bahan penelitian  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

- Media Eosin Methylene Blue (EMB) 

- Media Mannitol Salt Phenol-Red Agar (MSPRA) 

- Ekstrak daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) 

- Aquades dan Alkohol 70% 

3.4 Metode Penelitian  

Metode penelitian Uji Kemampuan Antibakteri Ekstrak 

Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) Terhadap Bakteri 

Staphylococcus aureus dan  Escherichia coli ini adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dikarenakan pengunaan daun mimba (Azadirachta indica A. 

Juss) secara homogen atau sama. Dengan 5 perlakuan yang 

masing-masing dilakukkan 5 ulangan (P0B1; P0B2; P1B1; 

P1B2; P2B1; P2B2; P3B1; P3B2; P4B1; P4B2). 5 perlakuan 

tersebut adalah sebagai berikut:  

 P0 : larutan iodip (kontrol) 

 P1  : ekstrak daun mimba 12,5%  

 P2 : ekstrak daun mimba 25%  

 P3  : ekstrak daun mimba 37,5%  
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 P4  : ekstrak daun mimba 50% 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1. Pra penelitian 

1. Pengumpulan preparasi daun mimba (Azadirachta indica 

A. Juss) yang diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman 

Pemanis dan Serat Karangploso, Malang. 

2. Kultur bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

dari Laboratorium Bakteriologi HPT (Hama Penyakit 

Tanaman) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. 

3. Sterilisasi alat yang akan digunakan menggunakan autoklaf 

di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, selama 15 menit pada suhu 121oC dengan 

mengatur tekanan sebesar 1,5 atm setelah sebelumnya 

semua alat dicuci bersih, dikeringkan dan dibungkus 

aluminium foil. 

4. Pembuatan ekstrak daun mimba (Azadirachta indica A. 

Juss) dengan konsentrasi 12,5%, 25%, 37,5% dan 50% 

dilakukan di Laboratorium Ternak Perah, Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

3.5.1.1. Prosedur pembuatan ekstrak daun mimba 

(Azadirachta indica A. Juss) 

  Pembuatan ekstrak dilakukan bertujuan untuk 

mengeluarkan senyawa yang ada pada daun mimba 

(Azadirachta indica A. Juss). Prosedur pembuatan ekstrak daun 

mimba menurut Agustin (2016) adalah sebagai berikut: 

1. Daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) yang telah 

disiapkan dicuci hingga bersih dan dikeringkan. Daun 
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mimba (Azadirachta indica A. Juss) diperkecil ukurannya 

dengan cara dicicang membujur dan melintang. 

2. Ditimbang daun mimba sesuai kebutuhan konsentrasi 

perlakuan dituangkan 100 ml aquadest kemudian direbus 

pada suhu 100°C selama ±15 menit untuk memperoleh 

konsentrasi yang diinginkan yaitu: 

 
12,5 𝑔𝑟𝑎𝑚

100 𝑚𝑙
𝑥100% = 12,5 %  

 
25 𝑔𝑟𝑎𝑚

100𝑚𝑙
𝑥  100% = 25 % 

 
37,5 𝑔𝑟𝑎𝑚

100 𝑚𝑙
𝑥100% = 37,5% 

 
50 𝑔𝑟𝑎𝑚

100 𝑚𝑙
𝑥  100%  = 50% 

3. Setelah semua selesai, rebusan disaring menggunakan kain 

flannel untuk memisahkan air dan potongan daun. 

4. Hasil ekstrak daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) 

kemudian siap untuk digunakan. 

3.5.1.2. Prosedur pembuatan Eosin Metilen Blue Agar 

(EMBA) 

  Pada penelitian ini media yang digunakan untuk 

pembiakan bakteri Escherichia coli adalah Eosin Methylene 

Blue. Menurut Wasita dan Hendrayana (2016) pengertian media 

Eosin Methylen Blue Agar ini digunakan untuk diferensiasi dari 

Enterobacteriaceae. Media berisi sukrosa dan laktosa. Jika 

organisme fermentasi sukrosa dan / atau laktosa, pH di dalam 

dan sekitar koloni akan jatuh di bawah pH 5, menyebabkan 

pembentukan kompleks metilen biru eosinate yang memiliki 

kemilau metalik. Pada saat yang sama, koloni-koloni berwarna 

gelap. Sukrosa dan laktosa-koloni-negatif berwarna ungu 

berwarna atau cahaya dalam warna. Menurut Atmojo (2016) 

media Eosin Methylene Blue merupakan contoh dari salah satu 
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medium yang dipakai sebagai tempat perkembangbiakan 

bakteri gram negatif. 

 Prosedur pembuatan media EMBA adalah: 

1. Ditimbang 3,7 gram bubuk media EMB, larutkan dengan 

100 ml aquadest. 

2. Dipanaskan sampai mendidih untuk melarutkan media. 

3. Disterilkan dengan autoclave pada suhu 121ºC selama 15 

menit. 

4. Dituangkan ke cawan petri masing-masing 10 ml. 

3.5.1.3. Prosedur pembuatan Mannitol Salt Phenol-Red 

Agar (MSPRA) 

  Menurut Leboffe (2008) Mannitol Salt Agar (MSA) 

merupakan media yang mengandung manitol, yaitu suatu 

karbohidrat yang dapat dijadikan sebagai media pertumbuhan 

bakteri. MSA mengandung 7,5% sodium klorida (garam) yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif. Selain 

itu media ini juga memiliki indikator pH yang disebut sebagai 

phenol red. Media ini bekerja dengan prinsip bakteri yang dapat 

tumbuh pada MSA adalah bakteri yang tahan pada keadaan 

garam yang tinggi dan selama pertumbuhan menghasilkan 

asam, sehingga mengubah indikator pH yang mengubah warna 

merah menjadi kuning. 

 Prosedur pembuatan media MSPRA adalah:  

1. Diambil dan ditimbang Mannitol Salt Phenol-Red Agar 

sebanyak 108gr. 

2. Dimasukan bahan kedalam Erlenmeyer, tambahkan 1 liter 

aquadest aduk kemudian panaskan (diatas bunsen).  

3. Ditutup dengan kapas kemudian disterilkan dalam autoklaf 

pada suhu 121ºC selama 15 menit. 
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3.5.2 Koleksi Data 

3.5.2.1 Pembiakan bakteri  

Prosedur pembiakan bakteri Menurut Lubis (2015) adalah 

sebagai berikut: 

1. Bakteri stok jadi di inokulasikan ke media dengan 

menggunakan mikropipet sebanyak 100 µL bakteri. 

2. Di inkubasi Selama 24 jam dengan suhu 37o C. 

3.5.2.2 Uji daya hambat bakteri 

  Uji daya hambat bakteri menggunakan metode cakram 

kertas menurut Saroinsong (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Dipanen bakteri aktif pada media padat, ditambahkan 5 

mL akuades steril sehingga diperoleh suspensi bakteri 

kemudian diambil dengan menggunakan mikropipet 

sebanyak 100 µL lalu dimasukkan ke dalam cawan. 

2. Dituangkan media yang sudah agak dingin (belum 

memadat) langsung ke dalam cawan petri yang berisi 

bakteri kemudian dihomogenkan lalu ditunggu hingga 

memadat (pour plate). 

3. Dimasukan kertas cakram yang berukuran kira-kira 0,5 

mm kedalam larutan ekstrak yang akan digunakan. 

4. Dimasukkan menggunakan pinset, kertas cakram 

diletakan di atas masing-masing medium yang akan 

digunakan. 

5. Di wrapping cawan petri dengan menggunakan plastik 

sampai rapat lalu diinkubasi dengan suhu 37C selama 

24 jam. 

6. Dilakukan pengamatan dengan melihat zona bening di 

sekeliling kertas cakram pada cawan yang 

menunjukkan daerah hambatan pertumbuhan bakteri. 
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7. Diukur diameter zona bening vertikal dan horizontal 

menggunakan jangka sorong. 

 

Cara Menghitung Diameter Zona Hambat 

 

Pengukuran Diameter Zona Hambat 

Sumber: (Toy, Lampus dan Hutagalung, 2015) 

Keterangan: 

: zona hambat 

Dv : Diameter vertikal 

Dh : Diameter horizontal 

Dc : Diameter cakram  

  

Diameter zona hambat diukur dengan rumus: 

(𝐷𝑉 − 𝐷𝐶) + (𝐷𝐻 − 𝐷𝐶)

2
 

Tabel 1. Kategori perhitungan luas zona hambat yang diamati 

pada media zona hambat 

Diameter Kekuatan daya hambat 

>6 mm Kuat 

3-6 mm Sedang 

0-3mm Lemah 

Sumber: Pan, Chen, Wu, Tang and Zhao (2009) 
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3.6 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan yang terdapat pada penelitian ini 

adalah zona hambat antibakteri yang ditunjukkan dengan 

terbentuknya zona bening zona bening yang terbentuk pada 

media yang terdapat bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli karena pemberian perlakuan ekstrak daun 

mimba pada konsentrasi yang berbeda yaitu 12,5%, 25%, 

37,5% dan 50%. 

3.7 Analisis Data  

Data diameter zona hambat yang diperoleh pada 

pengukuran akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

ragam (ANOVA). Jika didapat hasil yang berbeda, akan 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda atau Duncan (UJBD) 

terhadap setiap perlakuan konsentrasi agar diketahui benar 

tidaknya hipotesis yang mengatakan bahwa: 1) Ekstrak daun 

mimba dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli penyebab mastitis. 2) Semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak daun mimba, semakin kuat pula daya 

antibakterinya. 

3.8 Batasan Istilah 

Mastitis : Radang pada kelenjar susu 

(mamae) 

Antiseptik : Kelompok molekul, baik alami 

maupun sintetik, yang mempunyais 

efek menekan atau menghentikan 

suatu proses biokimia di dalam 

organisme, khususnya dalam proses 

infeksi oleh bakteri. 

Dekok  : Jenis ekstraksi dengan cara panas 

menggunakan pelarut air pada suhu 
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30°C sampai 60C dengan waktu 

yang lebih lama dari infus (≥ 30 

menit). 

Uji Daya Hambat : Metode untuk menetukan tingkat 

kerendahan bakteri terhadap zat anti 

bakteri dan untuk mengetahui 

senyawa murni yang memiliki 

aktifitas anti bakteri. 

3.9 Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Daya Hambat Bakteri Escherichia coli 

Uji daya hambat ekstrak daun mimba terhadap bakteri 

Escherichia coli dengan konsentrasi yang digunakan yaitu 

12,5%; 25%; 37,5% dan 50% dengan memakai iodip sebagai 

kontrol menghasilkan zona bening. Zona bening ini didapat dari 

proses inkubasi selama 24 jam pada suhu 37C dapat dilihat 

pada Gambar 6. uji daya hambat bakteri Escherichia coli 

menggunakan media Eosin Methyllene Blue Agar (EMBA). 

Zona bening terbentuk karena adanya aktivitas senyawa aktif 

yang terkandung dalam ekstrak daun mimba (Azadirachta 

indica A. Juss) mampu menghambat pertumbuhan dan 

perkembangbiakan bakteri Escherichia coli. Pemilihan media 

ini direnakan Eosin Methyllene Blue Agar (EMBA) adalah 

medium yang diklasifikasikan sebagai medium sintetik 

terstruktur, karena tersusun atas komponen yang pasti dan jenis 

kualitasnya serta medium yang digunakan untuk isolasi dan 

membedakan antara koloni bakteri yang dapat memfermentasi 

laktosa dengan yang tidak dapat memfermentasi laktosa. 

Penggunaan medium selektif ini bertujuan agar tidak terjadi 

kontaminasi dari bakteri lain yang tidak diharapkan. 

Gambar 1. Zona bening 
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Keterangan: D1. Diameter vertical zona bening 

  D2. Diameter horizontal zona bening 

Hasil pengukuran daya hambat ekstrak daun mimba 

dengan pelarut aquades terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli memiliki diameter zona hambat yang berbeda-

beda dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 1. Rata-rata diameter zona bening pada bakteri 

Escherichia coli 

Perlakuan Rata-rata ± 

SD (mm) 

  Kategori Daya 

Hambat 

P0 8.40 ± 0.15d Kuat 

P1 2.68 ± 0.10a Lemah 

P2 2.79 ± 0.23a Lemah 

P3 3.04 ± 0.31b Sedang 

P4 4.26 ± 0.61c Sedang 

Keterangan: Notasi yang berbeda (a,b,c dan d) pada kolom 

yang sama menunjukan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

Hasil pengukuran rata-rata diameter zona hambat bakteri 

Escherichia coli pada Tabel 3. menunjukan bahwa daya hambat 

ekstrak daun mimba terhadap bakteri Escherichia coli berbeda 

sangat nyata (P<0,01). Diameter zona hambat ekstrak daun 

mimba dengan konsentrasi 50% (P4) memiliki diameter hambat 

yang paling tinggi, dibandingkan dengan ekstrak daun mimba 

konsentrasi 12,5% (P1); 25% (P2); maupun 37,5% (P4) namun 

lebih rendah dibandingkan dengan iodip (P0). Hal ini 

membuktikan bahwa ekstrak daun mimba memiliki kandungan 

anti bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri 

Escherichia coli. Daya hambat terjadi karena terdapat 
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kandungan senyawa anti bakteri pada ekstrak daun mimba 

berupa flavonoid, alkaloid, tannin dan saponin. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi yang diberikan, maka akan semakin besar pula 

diameter zona hambat yang dihasilkan dalam menghambat 

bakteri Escherichia coli. Hal ini sesuai dengan Rahmawati 

(2014) bahwa semakin besar konsentrasi interaksi ekstrak yang 

diberikan maka akan semakin besar pula diameter daya hambat 

yang terbentuk, karena semakin banyak komponen bioaktif 

yang terkandung didalam ekstrak. Ajizah (2004) menambahkan 

jenis bahan antimikroba juga menentukan kemampuan 

menghambat bakteri, selain dari faktor konsentrasi. Diameter 

zona hambat yang menunjukan perbedaan antar perlakuan 

ditunjukan pada Gambar 7. 

 

Gambar 2. Zona hambat pada bakteri Escherichia coli 

Pada Gambar 7. dapat diketahui bahwa konsentrasi 12,5% 

(P1) dan 25% (P2) dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli namun dapat dikatakan lemah dan masih 
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sangat jauh untuk menyamai daya hambat dari larutan iodip 

(P0). Sedangkan untuk konsentrasi 37,55% (P3) dan 50% (P4) 

dapat dikatakan daya hambat sedang, namun masih belum dapat 

menyamai daya hambat larutan iodip (P0). Hal ini sesuai 

dengan Pan et al., (2009) diameter 0-3mm kekuatan daya 

hambat dapat dikatakan lemah, diameter 3-6mm kekuatan daya 

hambat dapat dikatakan sedang dan >6mm kekuatan daya 

hambat dapat dikatakan kuat. Hambatan pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli akan lebih besar seiring dengan bertambah 

besarnya konsentrasi yang digunakan. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan dalam ekstrak daun mimba terdapat banyak 

senyawa aktif yang berfungsi sebagai anti bakteri alami, 

sehingga semakin banyak senyawa aktif maka semakin besar 

pula kekuatan daya hambat yang diperoleh.  

4.2 Uji Daya Hambat Bakteri Staphylococcus aureus 

Uji daya hambat ekstrak daun mimba terhdap bakteri 

Staphylococus aureus dengan konsentrasi yang digunakan 

yaitu: 12,5%; 25%; 37,5% dan 50% dengan memakai iodip 

sebagai kontrol menghasilkan zona bening. Zona bening ini 

didapat dari proses inkubasi selama 24 jam selama 24 jam pada 

suhu 37C dapat dilihat pada Gambar 8. Zona bening terbentuk 

karena adanya aktivitas senyawa aktif yang terkandung dalam 

ekstrak daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) mampu 

menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri 

Staphylococcus aureus. Uji daya hambat bakteri 

Staphylococcus aureus ini menggunakan media Mannitol Salt 

Phenol-Red Agar (MSPRA). Menurut Brown (2003) hingga 

saat ini belum ditemukan media selektif isolasi dan identifikasi 

koloni Staphylococcus aureus, namun media Mannitol Salt 
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Phenol-Red Agar (MSPRA) masih dianggap memberikan hasil 

terbaik pada saat ini.  

Gambar 3. Zona bening 

 Keterangan: D1. Diameter vertical zona bening 

   D2. Diameter horizontal zona bening 

Hasil pengukuran daya hambat ekstrak daun mimba 

dengan pelarut aquades terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus memiliki diameter zona hambat yang 

berbeda-beda dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 2. Rata-rata diameter zona bening pada bakteri 

Staphylococcus aureus 

Perlakuan Rata-rata ± SD (mm) Katagori Daya Hambat 

P0 18.55 ± 1.58d Kuat 

P1 3.19 ± 0.71a Sedang 

P2 4.21 ± 0.43a Sedang 

P3 5.41 ± 0.70b Sedang 

P4 7.05 ± 1.04c Kuat 

Keterangan: Notasi yang berbeda (a,b,c dan d) pada kolom 

yang sama menunjukan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 
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Hasil pengukuran rata-rata diameter zona hambat bakteri 

Staphylococcus aureus pada Tabel 4. menunjukan bahwa daya 

hambat ekstrak daun mimba terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus berbeda sangat nyata (P<0,01). Diameter zona hambat 

ekstrak daun mimba dengan konsentrasi 50% (P4) memiliki 

diameter hambat yang paling tinggi, dibandingkan ekstrak daun 

mimba dengan konsentrasi 12,5% (P1); 25% (P2); maupun 

37,5% (P3) namun sama halnya dengan uji daya hambat 

terhadap bakteri Escherichia coli yang lebih rendah 

dibandingkan dengan iodip (P0). Hal ini membuktikan bahwa 

ekstrak daun mimba memiliki kandungan anti bakteri yang 

dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri Staphylococcus 

aureus. Daya hambat terjadi karena terdapat kandungan 

senyawa anti bakteri pada ekstrak daun mimba berupa 

flavonoid, alkaloid, tannin dan saponin. 

Pada Tabel 4. dapat diketahui bahwa nilai konsentrasi 

ekstrak duan mimba yang dihasilkan berbanding lurus dengan 

semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka akan 

semakin besar pula kekuatan daya hambat bakteri yang 

dihasilkan untuk menghambat bakteri Staphylococcus aureus. 

Dari ke-4 konsentrasi diatas terdapat perbedaan dari setiap 

konsentrasinya. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan oleh 

besar zat aktif yang terkandung dalam konsentrasi tersebut. 

Semakin besar suatu konsentrasi maka semakin besar pula 

komponen zat aktif yang terdapat didalamnya, sehingga zona 

hambat yang terbentuk juga akan berbeda-beda setiap 

konsentrasi yang digunakan (Brooks. 2005). Diameter zona 

hambat yang menunjukan perbedaan antar perlakuan 

ditunjukan pada Gambar 9. 
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Gambar 4. Zona hambat pada bakteri 

Staphylococcus aureus 

Pada Gambar 9. menunjukan bahwa konsentrasi 12,5% 

(P1); 25% (P2) dan 37,5% (P3) dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan keuatan 

daya hambat sedang namun masih jauh dari kekuatan daya 

hambat dari larutan iodip (P0). Sedangkan untuk konsentrasi 

50% (P4) memiliki kekuatan daya hambat kuat dan masih 

belum dapat menyamai kekuatan daya hambat dari larutan 

iodip. Hal ini sesuai dengan Pan et al., (2009) diameter 0-3mm 

kekuatan daya hambat dapat dikatakan lemah, diameter 3-

6mm kekuatan daya hambat dapat dikatakan sedang dan 

>6mm kekuatan daya hambat dapat dikatakan kuat. Hambatan 

terjadi karena adanya senyawa aktif yang berfungsi sebagai 

anti bakteri alami, sehingga semakin banyak senyawa aktif 

dalam ekstrak daun mimba maka semakin besar pula kekuatan 

daya hambatnya atau dapat dikatakan semakin besar 

18.55

3.19 4.21 5.41 7.05

0

5

10

15

20

P0 P1 P2 P3 P4

D
ia

m
et

er
 (

m
m

)

Perlakuan

Diameter Zona Hambat Staphylococcus 

aureus



 

43 
 

konsentrasi yang digunakan maka semakin besar kekuatan 

daya hambat bakteri yang diperoleh. 

4.3 Mekanisme Kerja Antibakteri Dalam Menghambat 

Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli 

Mekanisme kerja dari anti bakteri dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus dapat dilihat pada gambar. Anti bakteri akan bekerja 

dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri tersebut, 

bereaksi dengan membran sel, menginaktivasi fungsi material 

genetik dari sel dan enzim. Menurut Steeve (2007) proses 

pembentukan dinding sel, terjadi karena reaksi transpeptidasi 

yang dikatalis oleh enzim transpeptidase yang menghasilkan 

ikatan silang antara dua rantai peptidoglikan. Enzim 

transpeptidase yang berada pada membran sitoplasma tersebut 

dapat mengikat antibakteri, sehingga menyebabkan enzim ini 

tidak mampu mengkatalis reaksi transpeptidasi. Dinding sel 

yang terbentuk tidak memiliki ikatan silang dan peptidoglikan 

yang terbentuk tidak sempurna sehingga lebih lemah dan 

mudah terdegradasi. Pada kondisi ini perbedaan tekanan 

osmotik di dalam sel bakteri dan lingkungan akan membuat 

lisis pada sel tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 5. Mekanisme kerja antibakteri 

(Pelezar and Chan, 2010) 

Senyawa yang terkandung dalam tanaman mimba berupa 

bioaktif alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin memiliki sifat 

dan kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, yang 

hampir sama dengan senyawa pada antiseptik kimia. Senyawa 

alkaloid merupakan salah satu senyawa yang bersifat anti 

bakteri karena fungsi kerjanya dapat merusak dinding sel 

bakteri, sehingga pembelahan sel terhambat. Senyawa alkaloid 

bekerja sebagai anti bakteri dengan cara mengganggu 

komponen penyusun peptidoglikan pada dinding sel, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara sempurna dan 

mengakibatkan kematian pada sel. Campbell (2010) senyawa 

alkaloid bekerja dengan menghambat komponen penyusun 

peptidoglikan dan mengganggu enzim topoisomerase yang 

memiliki peran penting dalam roses replikasi, transkripsi dan 

rekombinasi DNA dengan cara menyambung atau memotong 

untai tunggal atau ganda DNA. 

Flavonoid merupakan salah satu senyawa yang terkandung 

dalam tanaman mimba, mekanisme kerja dari senyawa ini 

sebagai anti bakteri yaitu 1). Menghambat sintesis asam 

nukleat, 2). Menghambat fungsi membran sel dan, 3). 

Menghambat metabolisme energi (Carolin dan Wulan, 2016). 
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Mekanisme kerja flavonoid dalam menghambat sintesis asam 

nukleat adalah cincin A dan B yang memegang peran penting 

dalam proses interkelasi pembentukan DNA dan RNA. Letak 

gugus hidroksil di posisi 2’, 4’ atau 2’, 6’ dihidroksilasi pada 

cincin B dan 5, 7 dihidroksilasi pada cincin A berperan penting 

dalam aktivitas anti bakteri flavonoid. Sehingga menyebabkan 

terjadinya kerusakan pada dinding sel bakteri dan lisosom 

(Ceshnie and Lamb, 2005). Pambudi dkk., (2014) flavonoid 

merupakan derivat dari senyawa fenol. Secara umum, flavonoid 

merupakan senyawa dengan 15 atom karbon yang terususun 

dalam konfigurasi C6-C3-C6, yaitu dua cincin aromatic yang 

dihubungkan oleh tiga karbon yang dapat atau tidak dapat 

membentuk cincin ketiga. Fungsi yang kedua dari senyawa 

flavonoid yaitu dengan cara membentuk senyawa komplek 

dengan protein ekstraseluler sehingga dapat merusak membran 

sel, diikuti keluarnya senyawa intraseluler, dan dapat 

menghambat ikatan enzim ATPase dan fosfolipase serta 

mengganggu permaebilitas membran sel. Fungsi yang ketiga 

yaitu, menghambat metabolisme energi dengan mekanisme 

senyawa flavonoid menghambat sitokrom C reduktase, 

sehingga proses metabolisme dan biosintesis makromolekul 

yang mengakibatkan terhambatnya penggunaan oksigen oleh 

sel bakteri (Ceshnie and Lamb, 2005). 

Senyawa lain yang dapat berfungsi sebagai anti bakteri 

adalah tannin. Tannin mempunyai daya anti bakteri dengan cara 

mempresipitasi protein. Efek anti bakteri tannin antara lain 

dengan membran sel, inaktivasi enzim dan destruksi atau 

inaktivasi fungsi materi genetik. Mekanisme kerja tannin 

sebagai anti bakteri adalah menghambat enzim reverse 

transcriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak 

dapat terbentuk (Dewanti dan Wahyudi, 2011). Tannin juga 
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mempunyai target pada polipeptida dinding sel sehingga 

pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna. Hal ini 

dapat mengakibatkan sel bakteri menjadi lisis karena tekanan 

osmotic maupun fisik, sehingga sel bakteri akan mati. Sari dkk., 

(2011) menambahkan Senyawa saponin bekerja apabila 

berinteraksi dengan dinding bakteri maka dinding tersebut akan 

pecah atau lisis. Gangguan tegangan permukaan dinding sel 

maka saat tegangan permukaan terganggu, zat anti bakteri akan 

datang dengan mudah masuk ke dalam sel dan akan 

mengganggu metabolisme hingga terjadilah kematian bakteri 

merupakan sistem kerja dari senyawa saponin. 

 

Gambar 6. Perbandingan zona hambat bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus 

Pada Gambar 11. dapat diketahui bahwa terdapat 

perbedaan zona hambat antara bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus. Pada konsentrasi 50% daya hambat 

terhadap bakteri Escherichia coli sebesar 4,26 mm, sedangkan 

daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus sebesar 

7,05 mm. Perbedaan ini terjadi dikarenakan kedua bakteri ini 

berasal dari jenis bakteri yang berbeda, bakteri Escherichia coli 
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merupakan bakteri yang tergolong dalam jenis bakteri gram 

negatif sedangkan bakteri Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri yang tergolong dalam jenis bakteri gram positif. Kedua 

bakteri memiliki struktur dan morfologi yang berbeda. 

Perbedaan dasar antara bakteri gram positif dan negatif terletak 

pada komponen dinding selnya. Dinding sel bakteri berfungsi 

melindungi dan memberi bentuk sel. Terdapat lapisan 

permukaan yang disebut membran sel yang terdiri dari 

membran plasma tunggal yang dikelilingi oleh dinding sel tebal 

berupa peptidoglikan. Menurut Yuwono (2012) bakteri 

Staphylococcus aureus termasuk bakteri gram positif dan 

golongan prokariotik (bersel tunggal) dengan struktur selnya 

hanya terdiri dari dinding sel, membrane sel, ribosom dan bahan 

genetik. Dinding bakteri gram positif mengandung polisakarida 

(asam teikoat), asam teikoat merupakan polimer yang larut 

dalam air dan berfungsi sebagai transport ion positif untuk 

keluar atau masuk. Sifat larut dalam air inilah yang menunjukan 

bahwa dinding sel bakteri gram positif bersifat lebih polar. 

Sedangkan bakteri Escherichia coli merupakan bakteri 

gram negatif tersusun atas membran luar, membran 

peptidoglikan dan membrane dalam. Peptidoglikan yang 

terkandung dalam bakteri gram negatif memiliki struktur yang 

lebih kompleks dibandingkan gram positif. Membran luarnya 

terdiri atas lipid, liposakarida dan protein. Peptidoglikan 

berfungsi untuk mencegah sel lisis, menebabkan sel kaku dan 

memberi bentuk pada sel (Purwoko, 2007). Hal inilah yang 

menyebabkan aktivitas penghambatan pada bakteri gram 

negatif lebih kecil dari pada bakteri gram positif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ekstrak daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) 

konsentrasi 50% memiliki daya hambat terhadap 

pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri 

Staphylococcus aureus sebesar 7.05mm ± 1.04(SD) dan 

Escherichia coli sebesar 4.26mm ± 0.61(SD). 

2. Ekstrak daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) dengan 

konsentrasi 50% paling optimal yang memiliki daya 

hambat kuat terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

namun pada bakteri Escherichia coli memiliki daya 

hambat sedang.  

 

5.2 Saran 

Disarankan penelitian lebih lanjut penambahan 

konsentrasi diatas 50%, untuk mengetahui efektivitas daya 

hambat dari bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli. 
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Lampiran 1. Alur pembuatan media Eosin Methylene Blue Agar 

(EMBA) 

Pembuatan media Eosin Methylene Blue Agar (EMBA) Atmojo 

(2016) 

 

  

Ditimbang media EMBA sebanyak 

3,7gram 

Dilarutkan media dengan 100mL 

aquades ke dalam Erlenmeyer dan 

ditutup alumunium foil 

Dihomogenkan dengan strirring hot 

plate hingga mendidih 

Distrelilkan menggunakan autoklaf pada 

suhu 121C selama 15 menit dengan 

tekanan 2 atm 

Media EMBA dapat langsung 

digunakan langsung atau dapat 

disimpan di dalam refrigerator 
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Lampiran 2. Alur Pembuatan Media Mannitol Salt Phenol Red 

Agar (MSPRA) 

Pembuatan Media Mannitol Salt Phenol Red Agar 

 

  

Ditimbang media MSPRA 108gram per 

litter (10,8gram per 100mL) 

Dilarutkan media MSPRA dengan 

100mL aquades ke dalam Erlenmeyer 

dan ditutup aluminum foil 

Media MSPRA dapat langsung digunakan 

langsung atau dapat disimpan didalam 

refrigerator 

Disterilkan menggunakan autoklaf pada 

suhu 121C selama 15 menit dengan 

tekanan 2 atm 

Dihomogenkan dengan strirring hot plate 

hingga mendidih 
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Lampiran 3. Alur pembuatan ekstrak daun mimba 

Pembuatan ekstrak daun mimba 

  Dicuci hingga bersih daun mimba yang akan 

digunakan, ditiriskan hingga kering 

Dicincang daun mimba secara melintang dan 

membujur 

Ditimbang daun mimba sebanyak 12,5gram 

(konsentrasi 12,5%); 25gram (konsentrasi 25%); 

37,5gram (konsentrasi 37,5%) dan 50gram 

(konsentrasi 50%) dicampur dengan aquades 

sebanyak 100mL 

Direbus dengan waterbath pada suhu 100C 

selama ±15 menit 

Ekstrak daun mimba dapat langsung digunakan 

Disaring rebusan yang sudah selesai dan 

didinginkan 
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Lampiran 4. Alur pengujian daya hambat 

 Pengujian daya hambat bakteri Staphlococus aureus 

 

  

Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

Dituangkan media MSPRA yang sudah dicairkan 

kedalam cawan petri dan ditunggu hingga padat 

Dicelupkan cakram disk pada masing masing-masing 

perlakuan (12,5%; 25%; 37,5% dan 50%) selama 45 menit 

Diletakan cakram disk hasil celupan pada permukaan 

media yang sudah ditambahkan bakteri 

Diratakan atau streking menggunakan L glass 

Ditambahkan bakteri Staphylococcus aureus 

Pengamatan dan pengukuran zona bening menggunakan 

jangka sorong 

Dibungkus cawan petri dengan plastic wrap, dan diinkubasi 

pada suhu 37C selama 24 jam dengan posisi dibalik 
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 Pengujian daya hambat bakteri Echerichia coli 

 

  

Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

Dituangkan media EMBA yang sudah dicairkan 

kedalam cawan petri dan ditunggu hingga padat 

Ditambahkan bakteri Escherichia coli 

Diratakan atau streking menggunakan L glass 

Dicelupkan cakram disk pada masing masing-masing 

perlakuan (12,5%; 25%; 37,5% dan 50%) selama 45 menit 

Diletakan cakram disk hasil celupan pada 

permukaan media yang sudah ditambahkan bakteri 

Dibungkus cawan petri dengan plastic wrap, dan diinkubasi 

pada suhu 37C selama 24 jam dengan posisi dibalik 

Dibungkus cawan petri dengan plastic wrap, dan diinkubasi 

pada suhu 37C selama 24 jam dengan posisi dibalik 
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Lampiran 5. Hasil data daya hambat bakteri Escherichia coli 

 Tabel Data Daya Hambat Dan Perhitungan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan SD 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0B1 8,20 8,40 8,55 8,30 8,55 42,00 8,40 0,15 

P1B1 2,60 2,85 2,60 2,65 2,70 13,40 2,68 0,10 

P2B1 2,75 3,15 2,50 2,75 2,80 13,95 2,79 0,23 

P3B1 2,75 3,25 3,00 2,75 3,45 15,20 3,04 0,31 

P4B1 3,50 4,45 3,80 4,50 5,05 21,30 4,26 0,61 

Total      105,85   

FK   = 
(∑∑∑𝑌𝑖)

𝑎𝑟

2

 

  = 
(105,85)²

5𝑥5
 

  = 448,17 

JK Total  = (∑∑𝑌𝑖𝑗𝑘)² - FK 

  = (8,20² + 8,40² + 8,55² +…+ 4,50² + 5,05²) - 448,17 

  = 566,82 – 448,17 

  = 118,65 

JK Perlakuan  = 
(∑∑𝑌𝑖𝑗𝑘)²

𝑟
− 𝐹𝐾 

  = 
42,202+13,402+13,952+15,202+21,30²)

5
− 448,17 

  = 2240,84 – 448,17 

  = 116,41 

JK Galat  = JK total – JK perlakuan 

  = 118,65 – 116,41 = 2,24  
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Lampiran 6. Perhitungan daya hambat pada Escherichia coli 

Tabel ANOVA Zona Bening Ekstrak Daun Mimba 

SK Db JK KT Fhit 0,05 0,01 

Perlakuan 4 116,41 29,10 259,38** 2,87 4,43 

Galat 20 2,24 0,11    

Total 24      

 

Uji Jarak Nyata DUNCAN 

SE = 
√𝐾𝑇𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 

 = 
√0,11

5
 

 = 0,067 

JND(1%) 2 3 4 5 

TABEL 4,024 4,197 4,312 4,395 

JNT 0,269 0,281 0,288 0,307 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0B1 8,40 d 

P1B1 2,68 a 

P2B1 2,79 a 

P3B1 3,04 b 

P4BI 4,26 c 
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Lampiran 7. Hasil data daya hambat Staphylococcus aureus 

 Tabel Data Daya Hambat Dan Perhitungan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan SD 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0B2 18,05 20,70 16,45 19,35 18,20 92,75 18,55 1,58 

P1B2 4,45 2,75 3,05 2,90 2,80 15,95 3,19 0,71 

P2B2 4,46 3,85 3,95 4,85 3,95 21,06 4,21 0,43 

P3B2 5,05 6,60 4,80 5,35 5,25 27,05 5,41 0,70 

P4B2 6,25 5,75 8,25 7,80 7,20 35,25 7,05 1,04 

Total      192,06   

FK   = 
(∑∑∑𝑌𝑖)

𝑎𝑟

2

 

  = 
(192,06)²

5𝑥5
 

  = 1475,48 

JK Total  = (∑∑𝑌𝑖𝑗𝑘)² - FK 

= (18,05² + 20,70² + 16,45² +…+ 7,80² + 7,20²) – 

1475,48 

  = 2274,07 – 1475,48 

  = 798,59 

JK Perlakuan  = 
(∑∑𝑌𝑖𝑗𝑘)²

𝑟
− 𝐹𝐾 

  = 
92,752+15,952+21,062+27,052+35,25²)

5
− 1475,48 

  = 2254,95 – 1475,48 

  = 779,47 

JK Galat  = JK total – JK perlakuan 

  = 798,59 – 779,47 

  = 19,12 
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Lampiran 8. Perhitungan daya hambat Staphylococcus aureus 

Tabel ANOVA Zona Bening Ekstrak Daun Mimba 

SK Db JK KT Fhit 0,05 0,01 

Perlakuan 4 779,47 194,87 203,83** 2,87 4,43 

Galat 20 19,12 0,96    

Total 24      

Uji Jarak Nyata DUNCAN 

SE = 
√𝐾𝑇𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 

 = 
√0,96

5
 

 = 0,196 

JND(1%) 2 3 4 5 

TABEL 4,024 4,197 4,312 4,395 

JNT 0,787 0,821 0,843 0,859 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0B2 18,55 d 

P1B2 3,19 a 

P2B2 4,21 a 

P3B2 5,41 b 

P4B2 7,05 c 
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Lampiran 9. Kekuatan daya hambat ekstrak daun mimba 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli 

 Tabel Hasil data dari bakteri Escherichia coli 

Perlakuan Rataan 
Kekuatan daya 

Hambat 

P0B1 8,40 Kuat 

P1B1 2,68 Lemah 

P2B1 2,79 Lemah 

P3B1 3,04 Sedang 

P4B1 4,26 Sedang 

 

 Tabel Hasil data dari bakteri Staphylococcus aureus 

Perlakuan Rataan 
Kekuatan daya 

Hambat 

P0B2 18,55 Kuat 

P1B2 3,19 Sedang 

P2B2 4,21 Sedang 

P3B2 5,41 Sedang 

P4B2 7,05 Kuat 
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Lampiran 10. Alat dan bahan penelitian 

Alat Bahan 

 Timbangan 

 Waterbath 

 Gelas ukur, cawan 

petri, bunsen + 

korek api, 

mikropiper + blue 

tip, aluminium foil, 

plastic wrap, pinset, 

jangka sorong, L 

glass, erlenmeyer 

 

 

 

 

 Daun mimba 

 Bakteri  

 

 Media EMB (Eosin 

Methylene Blue) 
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 Stirring hot plate 

 

 Kertas cakram (disk 

blank) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Media MSA 

(Mannitol Salt Agar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Media Nutrien Borth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alkohol 70% 
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 Autoklaf 

 

 Incubator 

 

 Laminar air flow 

(LAF) 

 
 

 

 

 Aquades  

 Peremajaan bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengukuran daya 

hambat 
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 Destruktor 
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Lampiran 11. Foto hasil penelitian 

 Foto Daya Hambat Pada Bakteri Escherichia coli 
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Lampiran 11. Lanjutan 

 Foto Daya Hambat Pada Bakteri Staphylococcus 

aureus 

 

 


	cover
	LEMBAR PENGESAHAN
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA

