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ABSTRACT 

 
  The purpose of this research was to determine the 

effect of decoction neem (Azadirachta indica.) in storage 

temperature for inhibiting bacteria Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus, that cause subclinical mastitis of 

lactation dairy cows. The research method was experimental 

laboratory and disc diffusion, treatments: storage in refrigerator 

temperatures at 40C-50C (T1) and storage in room temperature at 

260C-280C (T2) with 9 replications on 2 bacteria for 24 hours. The 

results of research of the neem (Azadirachta indica) gave significant 

effect (P<0.01) on storage in different temperatures for inhibiting 

bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The average 

value of its inhibitory power is greater in refrigrator storage 40C-50C 

(T2) has a larger inhibitory power compared to storage at room 

temperature of 260C-280C (T2) different degrees respectively 2.94 

mm and 2.86 mm on Escherichia coli, and Staphylococcus aureus 

average value of  inhibitory power is 4.12 mm for refrigrator storage 

and 3.93 for room storage temperature. It can be concluded that neem 

(Azadirachta indica.) can be used to inhibit Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus growth and the decoction of neem 

(Azadirachta indica.) was stored in refrigerator temperature has a 
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better inhibitory potential effect than the room temperature to the 

bacteria inhibition. 

 

Keywords: Azadirachta indica, storage temperature, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
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RINGKASAN 

Mastitis adalah suatu peradangan kelenjar internal 

ambing yang dapat mengakibatkan turunya produktifitas susu. 

Pada peternakan sapi perah di Indonesia kejadian mastitis dapat 

mencapai angka 85% dan sebagian bersar bersifat subklinis, 

bakteri yang menyebabkan mastitis subklinis 80% didominasi 

oleh Staphylococcus aureus. Penggunaan antiseptis untuk 

mastitis dalam jangka panjang ditakutkan akan menimbulkan 

residu pada susu serta resistensi terhadap mikroorganisme. 

Mimba (Azadirachta indica) mengandung beberapa senyawa 

aktif seperti, saponin flavonoid, tanin, minyak atsiri dan steroid. 

Berdasarkan uraian tersebut daun mimba dapat digunakan 

sebagi larutan teat dipping yang bersifat alami untuk mencegah 

penyakit mastitis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui suhu 

penyimpanan yang baik pada ekstrak daun mimba (Azadirachta 

indica) dan pengaruhnya dalam daya hambat bakteri Eschericia 

Coli dan Staphylococcus aureus penyebab mastitis subklinis 

sapi perah laktasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – 

Agustus 2018 di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains 

dan Teknik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Penelitian ini menggunakan bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus diambil dari sapi mastitis yang 

kemudian dilakukan pembiakan di Laboratorium Hama dan 

mailto:abrahamestie@gmail.com
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Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. 

Perlakuan yang diberikan adalah penyimpanan didalam 

suhu refrigerator 4-5 oC dan suhu ruang 26o C-28oC selama 24 

jam. Metode yang digunakan adalah percobaan laboratorium 

dengan metode kertas cakram untuk pengujian daya hambat 

dengan perlakuan suhu penyimpanan berbeda terhadap 

pertumbuhan bakteri Eschericia Coli dan Staphylococcus 

aureus kemudian dianalilis dengan 9 ulangan pada tiap bakteri. 

Hasil penelitian ekstrak daun mimba (Azadirachta 

indica) yang disimpan pada suhu yang berbeda memberikan 

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

pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus. Rata-rata pada penyimpanan refrigrator memiliki 

diameter daya hambat yang lebih besar dibandingkan 

penyimpanan pada suhu ruang, pada bakteri Escherichia coli 

diameter daya hambat yang terbentuk berurutan sebesar 2,94 

mm dan 2,86 mm dan 4,12 mm dan 3,93 mm pada 

Staphylococcus aureus. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suhu 

penyimpanan ekstrak daun mimba (Azadirachta indica) 

berpengaruh terhadap daya hambat bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli. Ekstrak daun mimba (Azadirachta 

indica) yang disimpan pada suhu refrigerator memiliki daya 

hambat yang lebih baik dibanding suhu ruang serta efektif untuk 

menhambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Saran 

dari penelitian ini adalah dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan penambahan tingkat konsentrasi serta lama waktu 

penyimpanan untuk mengetahui batas optimal penyimpanan 

ekstrak daun mimba (Azadirachta indica). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mastitis adalah suatu peradangan kelenjar internal 

ambing yang dapat mengakibatkan turunya produktifitas susu. 

Mastitis dibedakan menjadi dua yaitu mastitis klinis dan 

mastitis subsklinis, pada peternakan sapi perah di Indonesia 

kejadian mastitis dapat mencapai angka 85% dan sebagian 

bersar bersifat subklinis. Penyebaran mastitis ini disebabkan 

karena kebersihan alat pemerahan dan kain yang digunakan 

untuk membersihkan ambing kurang diperhatikan serta 

lingkungan kandang yang kotor dan becek. Pada umumnya 

peternak mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyakit 

mastitis dari dini. Hal tersebut dikarenakan mastitis subklinis 

tidak menampakkan gejala yang nyata namun terdapat kelainan 

tertentu pada susu yang dihasilkan, sedangkan kebanyakan 

peternak baru mengetahui ternaknya mengalami mastitis pada 

fase klinis karena memiliki tanda-tanda yang nyata yaitu 

ambing membengkak, ambing kemerahan dan merasa kesakitan 

ketika mendapat sentuhan. 

Mastitis subklinis hanya dapat diketahui dengan 

melakukan pengujian laboratorium dikarenakan tidak ada 

perubahan yang nampak pada jaringan ambing. Mastitis 

subklinis pada sapi perah laktasi terjadi dikarenakan masuknya 

berbagai macam mikroorganisme patogen kedalam ambing 

melalui lubang puting, bakteri yang paling banyak 

menyebabkan mastitis subklinis 80% didominasi oleh 

Staphylococcus aureus serta bakteri lain seperti Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus dysgalactiae dan Streptococcus 

uberis serta bakteri Coliform terutama Escherichia coli dan 
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Klebsiella (Hameed, Sender and Kossakowska. 2006; Sharif 

and Muhammad. 2009). Pencegahan radang ambing atau 

mastisis pada sapi perah umumnya dilakukan dengan 

mencelupkan puting kedalam larutan iodin atau antiseptik 

setelah proses pemerahan atau biasa disebut teat dipping, 

penggunaan jangka panjang dari antiseptis ditakutkan akan 

menimbulkan kontaminasi dan residu pada susu serta resistensi 

terhadap mikroorganisme penyebab mastitis. Dalam upaya 

pencegahan penyakit mastitis pada sapi perah perlu dicari 

alternatif lain yang berasal dari bahan alami dan lebih aman 

sebagai pengganti antiseptis, salah satu tanaman herbal yang 

mengandung zat antiseptis di Indonesia adalah tanaman mimba.  

Mimba (Azadirachta indica) merupakan daun yang 

tergolong dalam tananam perdu, tanaman ini mengandung 

beberapa senyawa aktif seperti azadirachtin, alkaloid, saponin 

flavonoid, tanin, polifenol, minyak atsiri dan steroid. Tumbuhan 

mimba banyak digunakan sebagai obat beberapa macam 

penyakit seperti obat sisentri, borok dan malaria (Apristiani, 

2005). Kandungan flavonoid, alkaloid dan tannin dalam daun 

mimba (Azadirachta indica A. Juss) dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri dan motilitas bakteri, merusak membran 

sel bakteri sehingga sel bakteri akan lisis (koagulator protein) 

terutama dalam proses remodelling serta menghambat 

pertumbuhan fibroblast sehingga perawatan luka akan lebih 

mudah (Mustamu, Endang dan Liana, 2016 ). Berdasarkan 

uraian tersebut daun mimba dapat menghambat aktifitas 

pertumbuhan bakteri sehingga memiliki potensi untuk 

digunakan sebagi larutan teat dipping yang bersifat alami untuk 

mencegah penyakit mastitis. Ekstraksi menggunakan metode 

dekok merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air yang 

mudah dilakukan tanpa harus menggunakan peralatan 
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laboratorium maupun industri. Proses perebuasan bertujuan 

untuk mengeluarkan minyak atsiri dalam daun mimba serta 

memutuskan ikatan rantai zat-zat berkhasiat yang tahan panas 

dan tidak tahan panas Metode ini lebih aplikatif untuk 

diterapkan langsung ke masyarakat terutama peternakan rakyat. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi degradasi 

kimiawi, fisik, dan mikrobiologi adalah temperatur. Hidrolisis 

dan oksidasi merupakan contoh dari degradasi kimiawi yang 

dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan temperatur. 

Eveline (2014) selama masa penyimpanan pada suhu rendah 

berlansung aktifitas antioksidan dapat mengalami perubahan. 

Perubahan ini dikarenakan selama penyimpanan suhu rendah 

komponen-komponen yang berpotensi sebagai antioksidan 

seperti lokopen, dan vitamin C mengalami penurunan kualitas. 

Dengan memberikan perlakuan suhu penyimpanan yang 

berbeda diharapkan larutan dipping menggunakan daun mimba 

ini dapat bekerja secara efektif dan maksimal sarta mampu 

mengimbangi daya hambat lautan iodip. Berdasarkan uraian 

diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pemberian 

suhu penyimpanan yang berbeda terhadap zat aktif yang 

terkandung dalam daun mimba sebagai bahan yang mampu 

memperngaruhi daya hambat bakteri penyebab mastitis, 

sehingga dapat diketahui pada suhu penyimpanan berapa 

ekstrak daun mimba mampu bekerja dengan optimal.    

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh suhu penyimpanan ekstrak daun mimba 

(Azadirachta indica) terhadap daya hambat bakteri Eschericia 

Coli dan Staphylococcus aureus? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

suhu penyimpanan yang baik pada ekstrak daun mimba 

(Azadirachta indica) dan pengaruhnya terhadap daya hambat 

bakteri Eschericia Coli dan Staphylococcus aureus  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi tentang manfaat ekstrak 

daun mimba (Azadirachta indica) sebagai anti 

bakteri. 

2. Sebagai pengkayaan manfaat tanaman herbal yang 

dapat digunakan sebagai larutan dipping pada sapi 

perah. 

1.5 Kerangka berfikir 

Mastitis adalah suatu penyakit pada ternak betina 

berupa 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 subklinis 

(Poeloengan, 2009). Penyebaran mastitis ini disebabkan akibat 

pemerahan yang kurang sadar akan kebersihan, alat pemerahan, 

kain yang digunakan untuk membersihkan puting dan 

lingkungan kandang yang kotor dan becek.  Bakteri yang paling 

banyak menyebabkan mastitis subklinis, 80% didominasi 

antara lain oleh Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus uberis serta bakteri Coliform 

terutama Escherichia coli dan Klebsiella (Hameed, Sender dan 

Kossakowska. 2006; Sharif et al. 2009). 
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Peternak biasa melakukan pencegahan mastitis 

menggunakan bahan kimia sebagai larutan dipping setelah 

dilakukan pemerahan yang memiliki kemungkinan dapat 

menyebabkan residu pada susu, sehingga perlu dicari bahan lain 

yang bersifat alami dan tidak memiliki banyak efek samping, 

salah satu tananam tersebut adalah mimba (Azadirachta indica). 

Mimba merupakan daun yang tergolong dalam tananam perdu 

atau terna, tanaman ini mengandung beberapa senyawa aktif 

seperti azadirachtin, alkaloid, saponin flavonoid, tanin, 

polifenol, minyak atsiri dan steroid. Tumbuhan mimba banyak 

digunakan sebagai obat beberapa macam penyakit seperti obat 

disentri, borok dan malaria (Apristiani, 2005).  

Berdasarkan uraian diatas, ekstrak daun mimba 

(Azadirachta indica) diharapkan mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus yang merupakan salah satu bakteri penyebab mastitis. 

Hal ini tentunya dapat menekan tingkat kejadian mastitis pada 

peternakan sapi perah sehingga produksi susu meningkat. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah perbedaan suhu 

penyimpanan ekstrak daun mimba (Azadirachta indica) 

berpengaruh positif terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus penyebab mastitis 

pada sapi perah laktasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 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 subklinis. Pada umumnya peternak hanya mampu 

menilai ternak yang mengalami mastitis klinis karena memiliki 

tanda-tanda yang nyata yaitu ambing bengkak, kemerahan dan 

merasa kesakitan ketika mendapat sentuhan, sedangkan mastitis 

subklinis tidak menunjukkan tanda klinis, namun terdapat 

kelainan tertentu pada susunya (Poeloengan, 2009). 

Penyebaran mastitis ini disebabkan akibat pemerahan 

yang kurang sadar akan 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, 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus uberis serta bakteri 

Coliform terutama Escherichia coli dan Klebsiella (Hameed, 

sender dan Kossakowska. 2006; Sharif et al. 2009). 

2.2 Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan agen patogen berasal dari 

lingkungan yang biasa terdapat pada ambing dan tangan 

pemerah. Bakteri ini akan masuk ke dalam saluran kelenjar susu 

ketika sapi mengalami kotak dengan lingkungan dan sumber 
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penularan yang terkontaminasi. Meskipun demikian, tingkat 

terjadinya penyakit yang disebabkan oleh agen dari dalam 

kuartir lebih tinggi jika dibandingkan dengan mastitis subklinis 

yang disebabkan oleh agen penyakit yang berasal dari 

lingkungan (Nurhayati, 2015). 

Bakteri ini termasuk flora normal tubuh yang berbentuk 

batang pendek (kokobasi) berukuran 0,4-0,7µm x 1,4 µm 

berfisat gram negative. Escherichia coli merupakan bakteri 

anaerob fakulatif sehingga dapat hidup dalam kondisi aerob 

maupun anaerob, bakteri jenis fakulatif anaerob merupakan 

bakteri patogen yang sering dijumpai (Lubis, 2015) 

Klasifikasi ilmiah 

Domain    : Bakteria 

Kingdom : Eubateria  

Filum : Proteobacteria 

Kelas : Gammaproteobacteria 

Ordo : Enterobacteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus : Escherichia 

Spesies : E. coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 . Escherichia coli (Lubis, 2015) 
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Bakteri ini dapat tumbuh baik pada hampir seluruh 

media yang biasa dipakai untuk isolasi bakteri enternik. Koloni 

E. coli dalam medium tampak bulat berukuran kecil hingga 

sedang, basah halus, permukaan licin, pinggiran rata dan 

berwarna keabu-abuan atau kilap logam (Lubis, 2015) 

2.3 Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif 

berbentuk bulat berdiameter 0,7-1,2 μm, tersusun dalam 

kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif 

anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. Lebih dari 

90% isolat klinik menghasilkan S. aureus yang mempunyai 

kapsul polisakarida atau selaput tipis yang berperan dalam 

virulensi bakteri (Rahmi, yulia., Darmawi, dan Yudha, 2015). 

Staphylococcus aureus merupakan agen penyebab 

utama mastitis pada sapi perah maupun kambing. 

Staphylococcus aureus sering menyebabkan mastitis subklinis 

maupun mastitis kronis, sehingga kejadian mastitis seringkali 

dihubungkan dengan infeksi S. aureus (Dewi, 2013). 

Staphylococcus aureus membentuk koloni berwarna 

abu-abu sampai kuning emas tua. Staphylococcus aureus 

membentuk pigmen lipochrom yang menyebabkan koloni 

tampak berwarna kuning keemasan dan kuning jeruk. Pigmen 

kuning tersebut membedakannya dari Staphylococcus 

epidermidis yang menghasilkan pigmen putih (Dewi, 2013) 

 

Klasifikasi ilmiah 

Kingdom: Eubacteria 

Phylum: Firmicutes 

Class: Bacilli 

Ordo: Bacillales 
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Family: Staphylococcaceae 

Genus: Staphylococcus 

Spesies: Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Staphylococcus aureus (Dewi, 2013) 

 

2.4  Mimba (Azadirachta indica) 

Pohon mimba (Azadirachta indica A. Juss) merupakan 

pohon yang berfungsi sebagai peneduh jalan/ pekarangan, 

reboisasi, penahan angin (wind breaks), pakan ternak, dan 

termasuk tanaman herbal (Wirawan dkk, 2017). menurut 

Ambarwati (2007) Mimba (Azadirachta indica A. juss) 

merupakan tanaman multi fungsi, karenanya tanaman ini juga 

dikenal sebagai Wonderful tree. Mimba merupakan pohon 

dengan ketinggian 10-15 meter. Mimba terdiri dari akar, batang, 

daun, bunga, buah dan biji. Batang tegak, berkayu, berbentuk 

bulat, permukaan kasar, dan berwarna coklat. Daun mimba 

dengan helaian berbentuk memanjang lanset bengkok, panjang 

3-10 cm, lebar 0,5-3,5 cm, pangkal runcing tidak simetri, tepi 

daun bergerigi kasar, remasan berasa pahit, warna hijau muda, 

tangkai panjang 8-20 cm (Lidya, Karta, Candra, dan Andini, 

2017). 
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Gambar 4 . Daun Mimba 

Klasifikasi ilmiah mimba. 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Subkelas : Dialypetaleae 

Ordo  : Rutales 

Famili  : Meliaceae  

Genus  : Azadirachta 

Spesies  : Azadirachta indica juss 

 

2.5 Kandungan Kimia  Daun Mimba 

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). Kandungan flavonoid, alkaloid dan tannin dalam daun 

mimba (Azadirachta indica A. Juss) dapat menghambat 
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pertumbuhan bakteri dan motilitas bakteri, merusak membran 

sel bakteri sehingga sel bakteri akan lisis (koagulator protein) 

terutama dalam proses remodelling serta menghambat 

pertumbuhan fibroblast sehingga perawatan luka akan lebih 

mudah (Mustamu, Endang dan Liana, 2016 ). 

2.6 Zat Antibakteri Pada Daun Mimba 

Daun mimba mengandung senyawa kimia yang dapat 

berperan sebagai zat antibakteri. Dari beberapa penelitian daun 

mimba mempunyai kandungan kimia antara lain: Azadirachtin, 

paraisin, alkaloid dan komponen-komponen minyak atsiri yang 

mengandung senyawa Sulfida (Syarmalina dan Dian, 2005). 

 

Tabel 1. Hasil kandungan ekstrak daun mimba 

Sumber: Ramadhani, Giri, dan Jimmy, (2017) 

Keterangan : 

(+)menunjukkan reaksi positif 

(-) menunjukkan reaksi negatif 

 

2.6.1 Flavanoid 

Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok senyawa 

phenol yang terbesar yang ditemukan dialam. Senyawa ini 

merupakan zat warna merah ungu dan biru dan sebagai zat 

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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warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan (Sovia, 

2006). Pada tumbuhan, flavonoid tidak hanya berperan sebagai 

pigmen yang memberi warna bunga, daun, dan buah, namun 

juga penting bagi pertumbuhan, perkembangan dan pertahanan 

tubuh misalnya sebagai enzim inhibitor, prekusor 14 bahan 

toksik, melindungi tumbuhan dari bakteri, virus berperan dalam 

transfer energi, fotosíntesis, dan juga sebagai regulator hormon 

pertumbuhan dari tumbuhan. 

Flavonoid merupakan senyawa yang dapat 

mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel 

tanpa dapat di perbaiki kembali. mekanisme antibakteri dari 

senyawa flavonoid yaitu dapat menghambat sintesis asam 

nukleat, menghambat fungsi membran sel dan juga 

menghambat metabolisme energi (Carolia, dan Wulan, 2016). 

Flavonoid mampu menghambat komponen sel yang 

berperan mengeluarkan zat antimikroba, komponen tersebut 

terdapat pada membran lipopolisakarida. Aktivitas flavonoid 

dimungkinkan membentuk ikatan kompleks dengan protein 

terlarut dan dinding sel bakteri. semakin lifofilik suatu 

flavonoid, berarti semakin merusak membran mikroba 

(Kuete,2010). 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Flavonoid  (Noer,2018) 
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2.6.2 Saponin  

Saponin merupakan kelompok senyawa antibakteri 

yang bekerja dengan cara mengganggu permeabilitas membran 

sel bakteri sehingga menyebabkan kerusakan membran sel dan 

mengakibatkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

dalam sel eperti asam nukleat dan nukleotida. Saponin akan 

menurunkan tegangan permukaan sehingga, permeabilitas 

mengalami kenaikan atau terjadi kebocoran sel (Faradiba, dkk, 

2016). 

Senyawa saponin apabila berinteraksi dengan dinding 

bakteri maka dinding tersebut akan pecah atau lisis. Saponin 

akan mengganggu 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 (Karlina dkk., 

2013). 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur Saponin (Noer, 2018) 
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2.6.3 Tanin 

Secara kimia senyawa tanin dibagi menjadi dua 

golongan utama yaitu tannin terkondensasi yang biasanya 

terdapat pada paku-pakuan dan gimnospermae, serta tersebar 

luas dalam angiospermae, khususnya tumbuhan berkayu. Jenis 

tannin yang kedua adalah tannin terhidrolisis yang biasa 

ditemukan pada tumbuhan berkeping dua. Tannin bersifat 

antibakteri melalui aktivitas molekulnya yaitu membentuk 

kompleks dengan protein melalui ikatan hydrogen dan ikatan 

hidrofobik (Cowan, 1999). 

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 kompleks 

dengan makromolekul lainnya. Tanin dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu tanin yang mudah terhidrolisis dan tanin 

terkondensasi. Tanin yang mudah terhidrolisis merupakan 

polimer gallic atau ellagic acid yang berikatan ester dengan 

sebuah molekul gula, sedangan tanin terkondensasi merupakan 

polimer senyawa flavonoid dengan ikatan karbon. Tanin dapat 

berikatan dengan dinding mikroorganisme rumen dan dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Jayanegara dan 

Sofyan, 2008). 

Aktifitas senyawa antimikroba tanin adalah dengan 

cara mengerutkan dinding sel atau membrane sel sehingga 

terganggunya permeabilitas sel yang menyebabkan sel tidak 

dapat menyebabkan aktivitas hidup bakteri, sehingga 

pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati (Ajizah, 2004) 
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Gambar 7. Struktur Tanin (Noer, 2018) 

 

2.6.4 Alkaloid 

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder 

yang terbesar. Alkaloid memiliki kemampuan sebagai 

antibakteri. Mekanisme yang diduga adalah dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel 

bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh 

dan menyebabkan kematian sel tersebut (Kurniawan dan 

Wayan, 2015). 

Alkaloid terdapat dalam tumbuhan sebagai garam 

berbagai senyawa organik dan sering ditangani di laboratorium 

sebagai garam dengan asam hidroklorida dan asam sulfat. 

Penggolongan senyawa ini dilakukan berdasarkan sistem 

cincinnya, misalnya piridina, piperidina, indol, isokuinolina, 

dan tropana. (Robinson, 1995). 
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Gambar 8. Struktur Alkaloid (Robinson, 1995) 

 

2.7 Definisi dan Macam-Macam Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah proses penarikan kandungan kimia 

yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat 

larut. 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 

dingin dan cara panas. Ekstraksi dengan cara dingin diantaranya 

metode maserasi dan perkolasi, sedangkan ekstraksi dengan 

cara panas seperti refluks, soxhletasi, digesti, infus dan dekok. 

Pemilihan metode ekstraksi didasarkan pada sifat bahan dan 

senyawa yang akan diisolasi (Mukhriani, 2014). 

2.7.1 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 
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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). 

2.7.2 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). 

2.7.3 Soxhlet 

 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). 

2.7.4 Refluks 

 Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah 

ekstraksi berkesinambungan. Bahan yang akan diekstraksi 
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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). 

2.7.5 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). 

2.7.6 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). 

2.7.7 Dekok 

 Dekok merupakan salah satu ekstraksi dengan cara 

panas menggunakan pelarut air pada suhu 30°C sampai titik 

didih dengan waktu (± 30 menit).  Pembuatan dekok dapat 

dilakukan dengan cara segar dan cara simplisia. Perbandingan 

antra pelarut dengan bahan yaitu 100 ml dengan 20 gr untuk 

konsentrasi 20%. Dekok daun mimba di rebus pada suhu 

mendidih selama 15 menit (Khasanah, Sarwiyono dan 

Surjowardojo, 2014). 

2.8 Media Eosin Methylene Blue Agar (EMBA) 

 Pembiakan bakteri di laboratorium membutuhkan 

media yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan bakteri, 
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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. 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 121oC 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. 

 

2.9 Media Mannitol Salt Agar (MSA) 

Media Mannitol Salt Agar (MSA) adalah 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. MSA merupakan media yang bekerja dengan 

prinsip bakteri yang dapat tumbuh pada media ini adalah bakteri 

yang tahan pada keadaan garam yang tinggi dan selama 

pertumbuhan menghasilkan asam, sehingga mengubah 

indikator pH yang mengubah warna merah menjadi kuning 

(Mainous et al, 2006). 

 Mannitol Salt Agar merupakan salah satu medium 

selektif yang baik untuk mengisolasi dan mengembangbiakan 

bakteri Staphylococcus aureus, dengan indikasi media akan 
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berubah warna dari merah menjadi kekuningan apabila bakteri 

tumbuh (Sharp 2006). 

 

2.10 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. Menurut 

Reddy and Ali (2000), secara tradisional aktivitas antimikroba 

senyawa telah ditentukan oleh tes secara in vitro, yang dapat 

memeberikan indikasi untuk suatu potensi senyawa 

antimikroba tersebut. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai Tanggal 16 Juni 

sampai dengan 16 Agustus 2018. Lokasi penelitian 

dilaksanakan di beberapa tempat yaitu: 

1. Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 

untuk pembiakan bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus serta penanaman, pengujian daya 

hambat bakteri penyebab mastitis.  

2. Laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pembuatan ekstrak 

daun mimba (Azadirachta indica.) 

3.2 Materi Penelitian 

Matei penelitian yang digunakan yaitu : 

1. Daun mimba diperoleh dari Balai Penelitian 

Tanaman Pemanis dan Serat Karangploso, Malang. 

2. Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

diambil dari sapi mastitis yang kemudian dilakukan 

pembiakan di Laboratorium Hama dan Penyakit 

Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang 

3.3 Alat dan Bahan 

3.3.1 Alat Pembuatan Ekstrak Daun Mimba 

(Azadirachta indica.)  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

- Timbangan analitik  - Spatula 

- Lampu spiritus/Bunsen  - Cawan Petri  
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- Autoklaf    -Aluminium foil 

- Incubator    - Kertas label 

- Water bath    - Plastic wrap 

- Erlenmeyer 500 ml  - Jangka sorong 

- Gelas ukur 250 ml   - Kertas saring 

- Mikro pipet    - Plastic clip 

- Mikro tip 100 µl  - Toples 

- Pinset     - Thermometer 

- Beaker glass 500 ml   - Gunting & pisau 

- Tissue    - Kertas cakram 

3.3.2 Bahan Penelitian  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

- Media Eosin Methylene Blue 

- Mannitol Salt Agar 

- Ekstrak daun mimba (Azadirachta indica.) 

- Aquades dan Alkohol 70% 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan 4 dengan 9 ulangan. Penelitian ini dilakukan 

secara in vitro menggunakan metode kertas cakram untuk 

pengujian daya hambat ekstrak daun mimba (Azadirachta 

indica) dengan perlakuan suhu penyimpanan berbeda, yang 

terdiri dari penyimpanan pada suhu ruang (P1) dan 

penyimpanan pada suhu refrigerator (P2) terhadap bakteri 

Escherichia coli (R1) dan Staphylococcus aureus (R2). 

Perlakuan yang diberikan dapat dilihat sebagai berikut:  

 

 

 

 



 

24 

P1R1: ekstrak daun mimba disimpan dalam suhu ruang uji pada   

Escherichia coli. 

P2R1: ekstrak daun mimba disimpan dalam suhu refrigerator  

(4-5 oC) uji pada Escherichia coli. 

P1R2: ekstrak daun mimba disimpan dalam suhu ruang uji pada  

S. aureus. 

P2R2: ekstrak daun mimba disimpan dalam suhu refrigerator 

(4-5 oC) uji pada S. aureus 

  

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Pra Penelitian 

1. Preparasi daun mimba (Azadirachta indica) yang diambil 

pada ranting pohon diperoleh dari Balai Penelitian 

Tanaman Pemanis dan Serat Karangploso, Malang. 

2. Kultur bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

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 Negeri Islam Maulana Malik 

Ibrahim Malang, selama 15 menit pada suhu 121o C 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). 

5. Penyimpanan ekstrak dengan suhu ruang 26o C-28o C dan 

refrigerator 4o C-5o C selama 24 jam. 
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3.5.1.1 Prosedur Pembuatan Ekstrak Daun mimba 

(Azadirachta indica) 

Pembuatan ekstrak dilakukan bertujuan untuk 

mengeluarkan senyawa yang ada pada daun mimba 

(Azadirachta indica). Menurut Khasanah, dkk (2014) prosedur 

pembuatan ekstrak dengan metode dekok daun dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Daun mimba (Azadirachta indica) yang telah disiapkan 

dicuci hingga bersih. 

2. Daun mimba (Azadirachta indica) diperkecil 

ukurannya dengan cara dicicang membujur dan 

melintang atau dihaluskan dengan blender. 

3. Timbang 20 gr daun mimba dan dituangkan 100 ml 

aquadest kemudian direbus pada suhu 60° C selama 60 

menit untuk memperoleh konsentrasi 20%. 

4. Setelah semua selesai, rebusan disaring menggunakan 

kain flannel untuk memisahkan air dan potongan daun. 

Hasil dekok daun mimba (Azadirachta indica) 

kemudian disimpan pada suhu berbeda yaitu suhu refrigerator 

4o C-5o C dan suhu ruang 26o C-28o C selama 24 jam untuk siap 

digunakan. 

 

3.5.1.2 Prosedur Pembuatan Eosin Methylene Blue Agar 

(EMBA) 

  Pada penelitian ini media yang digunakan untuk 

pembiakan bakteri Escherichia coli adalah Eosin Methylene 

Blue. Menurut Atmojo (2016) media Eosin Methylene Blue 

merupakan contoh dari salah satu medium yang dipakai sebagai 

tempat perkembangbiakan bakteri gram negatif. 

Prosedur pembuatan media EMBA adalah: 
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1. Timbang 3,7 gram bubuk media EMB, larutkan dengan 100 

ml aquadest. 

2. Panaskan sampai mendidih untuk melarutkan media. 

3. Sterilkan dengan autoclave pada suhu 121ºC (15 menit). 

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

 

3.5.1.3 Pembuatan Mannitol Salt Agar (MSA) 

  Pada penelitian ini media yang digunakan untuk 

pembiakan bakteri Staphylococcus aureus adalah Mannitol Salt 

Agar. Menurut Sharp (2006) Mannitol Salt Agar merupakan 

salah satu medium selektif yang baik untuk mengisolasi dan 

mengembangbiakan bakteri Staphylococcus aureus, dengan 

indikasi media akan berubah warna dari merah menjadi 

kekuningan apabila bakteri tumbuh. 

  Prosedur pembuatan media MSA adalah: 

1. Timbang 11 gram MSA, larutkan dengan 100 ml aquadest. 

2. Aduk hingga larut dan panaskan hingga mendidih. 

3. Sterilkan dengan autoclave pada suhu 121ºC selama 15  

    menit. 

 

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 menggunakan metode cakram 

menurut Tendencia, (2004) adalah sebagai berikut: 
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1. Disiapkan cawan petri kemudian dituangi media yang 

sudah agak dingin dan ditunggu hingga padat. 

2. Diambil suspensi bakteri menggunakan micropippet 

kemudian diinokulasikan ke dalam media padat dan 

diratakan dengan metode streaking. 

3. Dimasukan cakram disk pada tiap perlakuan ekstrak daun 

mimba. 

4. Dimasukan kertas cakram yang telah direndam kedalam 

cawan yang berisi bakteri dan media. 

5. Cawan kemudian dibungkus menggunakan plastik wrap 

dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC. 

6. Dilakukan pengamatan dengan melihat zona bening di 

sekeliling cakram yang menunjukkan daerah hambatan 

pertumbuhan bakteri. 

7. Diukur diameter zona bening vertikal dan horizontal 

memakai jangka sorong. 

8. Hasil dari pengukuran kemudian dijumlahkan lalu dirata-

rata kemudian dikurangi 6 mm (diameter cakram disk). 

 

3.5.2.3 Pengukuran Diameter Zona Hambat  

Zona bening disektar daerah cakram terjadi akibat dari 

aktivitas zat antibakteri. Cara Menghitung Diameter Zona 

Hambat menurut Toy, Lampus dan Hutagalung, (2015) sebagai 

berikut : 
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Gambar 9. Pengukuran Diameter Zona Hambat 

 Keterangan: 

: zona hambat 

Dv  : diameter vertikal 

Dh  : Diameter horizontal 

Dc  : diameter cakram   

 

Diameter zona hambat diukur dengan rumus: 

(𝐷𝑉 − 𝐷𝐶) + (𝐷𝐻 − 𝐷𝐶)

2
 

Tabel 2. Kategori perhitungan luas zona hambat yang diamati  

              pada media zona hambat 

 

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

 

Diameter Kekuatan daya hambat 

>6 mm  Kuat 

3-6 mm Sedang 

0-3 mm Lemah 
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3.6 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari 

2 macam variabel yaitu : 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian adalah 

ekstrak daun mimba yang disimpan pada suhu ruang dan 

suhu refrigerator dalam kisaran waktu 24 jam. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian adalah 

diameter zona hambat berupa daerah bening pada 

permukaan media yang terdapat bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus dan membandingkan 

besarnya diameter yang terbentuk terhadap suhu 

penyimpanan.  

 

3.7  Analisis Data  

Data yang diperoleh diolah dan ditabulasi 

menggunakan microcsoft excel. Hasil rata-rata yang diperoleh 

dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) apabila berbeda atau signifikan dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) terhadap setiap 

perlakuan. 

 

3.8 Batasan Istilah 

1. Mastitis  : Radang pada kelenjar susu (mamae) 

2.  Antiseptik : Kelompok molekul, baik alami 

maupun sintetik, yang mempunyai 

efekmenekan atau menghentikan suatu 

proses biokimia di dalam organisme, 

khususnya dalam proses infeksi oleh 

bakteri. 
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3. Dekok  : Jenis ekstraksi dengan 

cara panas menggunakan pelarut air 

pada suhu 30°C sampai titik didih 

dengan waktu yang lebih lama dari 

infus (≥ 30 menit). 

4. Uji Hambat : Metode untuk menetukan tingkat 

kerendahan bakteri terhadapzat anti 

bakteri dan untuk mengetahui senyawa 

murni yang memiliki aktifitas anti 

bakteri. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Zona Hambat Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta  

      indica)   

Pada penelitian ini adalah bagian daun dari tanaman 

mimba (Azadirachta indica). daun mimba yang telah 

dikumpulkan dibersihkan dari pengotor menggunakan air 

mengalir hingga bersih, kemudian daun mimba yang akan 

digunakan diperkecil ukurannya dengan cara dipotong 

melintang dan membujur menggunakan pisau. Daun mimba 

kemudian dibuat ekstrak menggunakan waterbath pada suhu 

60ºC selama 60 menit dengan konsentrasi 20%. Penggunaan 

suhu tersebut dikarenakan senyawa bioaktif seperti tannin, 

saponin, flavonoid, dan polifenol merupakan senyawa yang 

tidak tahan panas dan suhu >60ºC akan mengalami perubahan 

struktur (Handayani, Sriherfyna dan Yunianta, 2016). Ekstrak 

daun mimba yang diperoleh dari proses dekok memiliki bau 

khas, berwarna kuning kehijauan, konsistensi berupa ekstrak 

agak encer dan rasa yang pahit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Zona hambat ekstrak daun mimba terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus 
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Keterangan : D1. Diameter vertikal bakteri ditumbuhkan 

pada media 

D2. Diameter horizontal bakteri yang tumbuh 

pada media 

 

Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

yang digunakan diregenerasi terlebih dahulu menggunakan 

media NB (Nutrient Borth) dan dinkubasi selama 24 jam pada 

suhu 37ºC. Bakteri yang sudah diregenerasi ditanam pada 

media selektif seperti EMB (Eeosin Methylene Blue) untuk 

Escherichia coli dan MSA (Mannitol Salt Agar) untuk 

Staphylococcus aureus, penggunaan media selektif dilakukan 

guna mencegah adanya kontaminasi dari bakteri yang tidak 

diinginkan. Eosin Methylene Blue merupakan contoh dari salah 

satu medium yang dipakai sebagai tempat pembiakan bakteri 

gram negatif yang melakukan fermentasi terhadap laktosa dapat 

menghasilkan asam, dalam kondisi asam Eosin Methylene Blue 

akan menghasilkan warna kompleks berwarna ungu gelap atau 

merah muda (Atmojo, 2016). Menurut Mainous et al (2006) 

Mannitol Salt Agar adalah media yang mengandung manitol, 

yaitu suatu karbohidrat yang dapat dijadikan sumber energi 

pada media pertumbuhan bakteri. MSA mengandung 7,5% 

sodium klorida (garam) yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri gram negatif. Selain itu media ini juga mengandung 

indikator pH yang disebut sebagai phenol red yang akan 

berubah warna dari merah menjadi kuning apabila terkena asam 

yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri.  

Pengujian daya hambat dilaksanakan menggunakan 

metode cakram setelah proses peremajaan bakteri selesai, kertas 

cakram yang telah direndam dalam ekstrak daun mimba 

diletakan pada permukaan agar yang sebelumnya telah 
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diinokulasi oleh bakteri kemudian diinkubasi selama 24 jam 

dalam suhu 37ºC. Adanya zona bening (clear zone) yang 

terbentuk disekitar kertas cakram menjadi indikasi bahwa 

ekstrak daun mimba memiliki kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus. Zona hambat yang terbentuk diukur dari zona bening 

vertical dan horizontal menggunakan jangka sorong kemudian 

dirata-rata setelah itu dikurangi 6 mm (diameter cakram).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Zona hambat ekstrak daun mimba terhadap 

bakteri Escherichia coli 

Keterangan : D1. Diameter vertikal bakteri ditumbuhkan 

pada media 

D2. Diameter horizontal bakteri 

ditumbuhkan pada media 

 

Zona hambat tertembuk karena aktifitas senyawa aktif 

yang terkandung dalam ekstrak daun mimba, tanaman mimba 

(Azadirachta indica A. Juss) mengandung beberapa komponen 

hasil produksi metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, 
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tanin, azadirachtin, salanin, meliantriol, nimbin dan nimbidin. 

Kandungan flavonoid, alkaloid dan tannin dalam daun mimba 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan motilitas bakteri, 

merusak membran sel bakteri sehingga sel bakteri akan lisis 

(Mustamu, 2016). Senyawa flavonoid dapat menyebabkan 

berhentinya aktifitas metabolisme sel bakteri. Aktivitas 

flavonoid membentuk reaksi kompleks dengan protein terlarut 

dan dinding sel bakteri, semakin lifofilik suatu flavonoid, 

berarti semakin merusak membran mikroba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Mekanisme Kerja Antibakteri (Pelczar dan Chan, 2008) 

 

Menurut Kuete (2010) flavonoid mampu menghambat 

komponen sel yang berperan mengeluarkan zat antimikroba, 

komponen tersebut terdapat pada membran lipopolisakarida. 

Flavonoid yang berikatan demgan protein fungsional sel dan 

DNA dapat merusak permeabilitas dinding sel sehingga mampu 

menghambat pertumbuhan mikroba (Setiawan dkk, 2017). 

Flavonoid bersifat desinfektan yang bekerja dengan cara 
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mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan aktifitas 

metabolism sel bakteri berhenti, sedangkan saponin dapat 

meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri sehingga 

dapat mengubah struktur dan fungsi membran, menyebabkan 

denaturasi protein membran sehingga membran sel akan rusak 

dan lisis yang berakibat pada kematian sel bakteri (Rein, 2005). 

Saponin merupakan kelompok senyawa antibakteri 

yang bekerja dengan cara mengganggu permeabilitas membran 

sel bakteri, sehingga menyebabkan kerusakan membran sel dan 

mengakibatkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

dalam sel seperti asam nukleat dan nukleotida. Saponin akan 

menurunkan tegangan permukaan sehingga permeabilitas 

mengalami kenaikan atau terjadi kebocoran sel (Faradiba, dkk, 

2016). Tanin mempunyai daya antibakteri yaitu bereaksi 

terhadap membran sel, tanin menyerang polipeptida dinding sel 

sehingga pembentukan membran sel menjadi tidak sempurna 

dan menyebabkan sel bakteri mati dikarenakan lisis (Puspodewi 

dkk, 2015).  

 

4.2 Pengaruh Suhu Penyimpanan Ekstrak Daun Mimba 

(Azadirachta indica) Terhadap Daya Hambat Bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

Hasil pengukuran diameter daya hambat ekstrak daun 

mimba (Azadirachta indica) dengan perlakuan suhu 

penyimpanan terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli pada suhu penyimpanan refrigerator dan ruang 

serta kategori anti kimia menurut Pan et al (2009) dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rataan diameter zona hambat daun mimba 

(Azadirachta indica) terhadap bakteri   
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Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dan 

kategori anti kimia menurut Pan et al (2009) 

Perlakuan Rata-Rata ± SD (mm) Kategori Anti Kimia 

P1R1 2,86±0,48a Lemah 

P2R1 2,94±0,60ab Lemah 

P1R2 3,93±1,09b Sedang 

P2R2 4,12±0,64c Sedang 

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

sama menunjukan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

Hasil analisis pada Tabel 2. menunjukan bahwa ekstrak 

daun mimba (Azadirachta indica) dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri, pemberian perlakuan suhu penyimpanan 

berbeda pada ekstrak daun mimba memberikan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) terhadap daya hambat bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli. Diameter zona bening yang 

terbentuk dari uji daya hambat bakteri Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli pada suhu ruang lebih rendah dibanding 

suhu refrigerator. Penurunan daya hambat yang terbentuk 

diduga karena ekstrak daun mimba mengalami penurunan 

kualitas yang disebabkan berkurang dan rusaknya senyawa anti 

bakteri. Hal ini didukung oleh Naufalin dan Rukmini (2010) 

Penyimpanan pada suhu ruang yang termasuk panas akan 

memicu terjadinya kerusakan komponen senyawa bioaktif. 

Cahaya juga merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan 

senyawa bioaktif, secara visual ekstrak daun mimba yang 

disimpan dalam suhu ruang maupun refrigerator tidak 

menunjukan adanya koloni fungi maupun bakteri yang 

terbentuk sebagai indikasi terjadinya kontaminasi. Menurut 
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Suradi (2012) pertumbuhan mikroba atau kontaminasi mikroba 

seperti kapang, khamir, dan bakteri yang menurunkan kualitas 

ekstrak dapat diperlambat dengan penyimpanan pada suhu 

rendah. Adapun zona hambat dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Rata-rata diameter zona hambat ekstrak daun mimba 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyimpanan 

ekstrak daun mimba pada suhu ruang mengalami penurunan 

daya hambat yang lebih cepat dibanding dengan ekstrak yang 

disimpan pada suhu refrigerator. Hal ini diduga karena zat aktif 

yang tedapat dalam ekstrak daun mimba lebih stabil disimpan 

dalam suhu refrigerator. Wahjudi, Aipassa, dan Palupi (2004) 

bahan yang mengandung zat anti mikroba lebih stabil apabila 

disimpan pada suhu yang lebih rendah. Larutan ekstrak herbal 

pada penyimpanan suhu rendah maupun suhu ruang keduanya 

menunjukan adanya penurunan daya antimikroba, tetapi 

penurunan pada ekstrak yang disimpan pada suhu rendah tidak 

sebesar pada ekstrak yang disimpan pada suhu ruang. Selain itu 
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menurut Rein (2005) beberapa faktor seperti suhu 

penyimpanan, pH, konsentrasi dan struktur kimia antosianin 

dapat mempengaruhi stabilitas flavonoid atau antosianin pada 

tanaman. Selama proses penyimpanan ekstrak yang 

mengandung flavonoid mengalami penurunan kadar antosianin 

baik pada suhu ruang maupun suhu refrigerator. Flavonoid yang 

terkandung dalam daun mimba pada penyimpanan suhu 

refrigerator mengalami degradasi yang lebih lambat dibanding 

suhu ruang. Hal ini didukung Syarif dan Hassani (2012) pada 

suhu yang lebih rendah, enzim penyebab oksidatif antosianin 

menjadi inaktif, sehingga proses degradasi antosianin 

diperlambat. Menurut Lathifah (2008) salah satu senyawa aktif 

yang teroksidasi selama proses penyimpanan adalah flavonoid. 

Flavonoid merupakan senyawa aktif yang mempunyai efek 

sebagai antioksidan, anti inflamasi dan antibakteri, senyawa 

flavonoid pada suhu tinggi akan mudah mengalami oksidasi.  

Penggunaan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli memberikan perbedaan diameter zona hambat, 

dilihat dari zona hambat yang terbentuk sebesar 4,12 mm dan 

3,93 mm pada Staphylococcus aureus serta 2,94 mm dan 2,86 

mm pada Escherichia coli. Menurut Pan, dkk (2009) kategori 

kekuatan hambat antimikroba dengan diameter zona bening 

atau hambat lebih dari 6 mm termasuk dalam kategori kuat, 

diameter zona hambat berkisar antara 3-6 mm termasuk dalam 

kategori sedang, dan diameter zona hambat antara 0-3 mm 

tergolong kategori lemah, dengan demikian dapat diketahui 

bahwa kemampuan daya hambat ekstrak daun mimba dengan 

perlakuan penyimpanan pada suhu raung dan refrigerator 

termasuk dalam kategori sedang terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan  untuk bakteri Escherichia coli 

termasuk dalam kategori lemah.  
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Perbedaan ini diduga terjadi karena kedua bakteri yang 

digunakan berasal dari jenis yang berbeda, bakteri 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif 

sedangkan Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif. 

Menurut Ali, Baharuddin dan Sappewali (2015) Bakteri gram 

negatif memiliki ketahanan dinding sel yang lebih baik 

dibandingkan dengan bakteri gram positif. Pada bakteri gram 

negatif terdapat dinding sel yang komplek dimana tersusun dari 

tiga lapisan yaitu lapisan luar yang berupa lipoprotein, bagian 

tengah merupakan lipopolisakarida yang mampu menyeleksi 

zat-zat asing dan bagian dalam merupakan peptoglogikan. 

Sedangkan bakteri gram positif memilik struktur dinding yang 

lebih sederhana dibandingkan dengan bakteri gram negatif 

sehingga memudahkan senyawa antibakteri masuk. Septiani, 

Eko dan Ima (2017) juga berpendapat bahwa bakteri gram 

positif memiliki struktur gram dinding sel dengan lebih banyak 

peptidoglikan, sedikit lipid dan dinding sel mengandung 

polisakarida (asam teikoat). Asam teikoat merupakan polimer 

yang larut dalam air, yang berfungsi sebagai transport ion 

positif untuk keluar atau masuk. Karena sifat larut air inilah 

yang menunjukkan bahwa dinding sel bakteri gram positif 

bersifat lebih polar. Senyawa flavonoid dan tanin merupakan 

bagian yang bersifat polar, sehingga lebih mudah menembus 

lapisan peptidoglikan yang bersifat polar dari pada lapisan lipid 

yang nonpolar. Hal tersebut menyebabkan aktivitas 

penghambatan pada bakteri gram positif lebih besar dari pada 

bakteri gram negatif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah: 

1. Suhu penyimpanan ekstrak daun mimba (Azadirachta 

indica) selama 24 jam memberikan pengaruh positif 

terhadap daya hambat bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli.  

2. Ekstrak daun mimba (Azadirachta indica) yang disimpan 

pada suhu refrigerator (4-5°C) memiliki daya hambat bakteri 

yang lebih baik dibanding suhu ruang (26-28°C) dan efektif 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus.  

 

 5.2  SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan penambahan tingkat konsentrasi 

dan lama waktu penyimpanan untuk mengetahui efektifitas 

serta batas optimal penyimpanan ekstrak daun mimba 

(Azadirachta indica). 
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