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ABSTRACT 
 

This research was conducted at the Microbiology Laboratory 

of the Faculty of Science and Technology at the State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim, from June to August 2018. The 

purpose of this study was to determine the effect of boiling 

temperature leaves of Neem (Azadirachta indica) on the inhibition of 

bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus, that cause 

mastitis in dairy cow. The research method was experimental 

laboratory used completely randomized design (CRD) with disc 

diffusion method in 5 treatments and 6 replications for each 

bacterium. The treatments P1 (40°C), P2 (60°C), P3 (80°C), P4 

(100°C) and P0 (iodips) as a control. The results showed the 

temperature of boiling neem (Azadirachta indica) show very 

significant differences (P <0.01) on the growth of Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus. In this study a boiling temperature in 80oC has 

the highest inhibitory effect for bacterial Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus with diameter inhibition zone   3.52 mm and 

7.28 mm, but lower than iodips 8.37 mm and 19.08 mm.  

 

Keywords: Azadirachta indica, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, temperature 
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RINGKASAN 

 

Mastitis adalah peradangan jaringan internal ambing 

yang terbagi menjadi dua golongan yaitu mastitis subklinis dan 

klinis. Pencegahan penyakit mastitis dapat dilakukan dengan 

cara melakukan teat dipping dengan iodip setelah proses 

pemerahan selesai. Adapun salah satu tanaman herbal yang 

dapat digunakan sebagai alternatif untuk teat dipping adalah 

daun mimba (Azadirachta indica) yang memiliki kandungan 

antibakteri seperti flavonoid, saponin, tanin, dan Azadirachtin.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh suhu perebusan daun Mimba (Azadirachta indica) 

terhadap daya hambat bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus. Penelitian ini dilakukan di 

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan teknologi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan 

Laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang mulai Juni hingga Agustus 2018. Materi 

penelitian ini menggunakan bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus diambil dari sapi perah laktasi yang 

dilakukan pembiakan di Laboratorium Bakteriologi Hama 

Penyakit Tanaman (HPT) Fakultas Pertanian Universitasi 

Brawijaya Malang.  
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Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

eksperimental laboratorium mengunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 6 ulangan tiap bakteri. 

P0 (kontrol dengan iodip), P1(suhu 40°C), P2 (suhu 60°C), P3 

(suhu 80°C), dan P4 (suhu 100°C) yang kemudian dilakukan uji 

daya hambat dengan menggunakan cakram disk. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam 

(ANOVA), jika terdapat perbedaan nyata dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap daya hambat bakteri pada  rata – rata 

diameter zona bening bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus. Hasil pengukuran daya hambat pada 

bakteri Escherichia coli  pada perlakuan ini  P0 ( 8.37±0.16); 

P1 (2.50 ± 0.29); P2 (2.63 ± 0.40); P3 (3.52 ± 0.78); P4 (3.23 ± 

0.21)  dengan perlakuan tertinggi pada perlakuan P3, sedangkan 

pada bakteri Staphylococcus aureus P0 (19.08 ± 1.93); P1 (2.53 

± 0.51); P2 (2.89 ± 0.77); P3 (7.28 ± 1.62); P4 (7.02 ± 0.80) 

dengan perlakuan tertinggi terletak pada perlakuan P3.  

Dapat disimpulkan bahwa dekok daun mimba 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan 

bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dan 

diameter zona hambat tertinggi terletak pada perlakuan tertinggi 

terdapat pada P3 dengan suhu perebusan 80°C. Saran dari 

penelitian ini perlu adanya penelitian lebih lanjut secara in vivo 

mengenai lama perebusan untuk mengetahui kemampuan yang 

lebih optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Susu adalah produk yang dihasilkan dibidang 

peternakan pada ternak perah baik dari sapi, kambing, kuda, 

dan domba pada periode laktasi. Produksi susu sapi pada 

tahun 2016 diperkirakan sebesar 852,95 ribu ton, yang 

meningkat 17,83 ribu ton atau 0,39% dibandingkan tahun 

2015. Peningkatan produksi susu ini diakibatkan oleh 

meningkatnya populasi sapi perah sebesar 15,21 ribu ekor 

atau 2,93%. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi 

terbesar yang menghasilkan susu di Indonesia dengan 

perkiraan rata- rata sebanyak 470,12 ribu ton atau 55% dari 

produksi susu nasional sepanjang tahun 2012 hingga 2016, 

kemudian urutan kedua adalah Jawa Barat dengan rata-rata 

produksi mencapai 260,43 ribu ton atau 30, 74%, kemudian 

Jawa tengah pada urutan ketiga dengan rata- rata produksi 

98,86 ribu ton atau 11, 67 %. Sementara provinsi lainnya 

hanya berkontribusi sebesar 2,09% (Agustina dkk., 2016). 

Salah satu faktor penghambat dalam produksi susu 

pada usaha peternakan adalah penyakit mastitis. Mastitis 

atau peradangan jaringan internal ambing adalah penyakit 

yang dapat menurunkan produksi susu sapi perah, baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas. Penyakit mastitis pada sapi 

perah dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu mastitis 

klinis dan subklinis. Mastitis klinis dapat identifikasi 

dengan adanya pembengkakan ambing, kemerahan pada 

ambing, kesakitan apabila dipegang dan adanya perubahan 

fisik pada susu seperti penggumpalan, berwarna kemerahan 
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dan berbau amis. Sedangkan mastitis subklinis tidak dapat 

dilihat perubahannya secara langsung, sehingga perlu 

adanya pengujian khusus, salah satunya dengan metode 

California Mastitis Test (CMT) (Surjowardojo, 2012). 

Mastitis pada sapi perah terjadi akibat adanya 

kesalahan dalam pemerahan seperti pemerahan yang 

kurang tuntas, kurangnya kebersihan kandang, tempat 

pemerahan dan alat pemerahan yang digunakan. Hal ini 

menyebabkan bakteri masuk ke dalam ambing yang 

menyebabkan adanya peradangan atau pembengkakan pada 

kelenjar ambing. Bakteri yang paling banyak menyebabkan 

mastitis subklinis, 80% didominasi antara lain oleh 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, 

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae dan 

Streptococcus uberis serta bakteri Coliform terutama 

Escherichia coli dan Klebsiella (Hameed, Sender, and 

Kosakowska, 2006; Sharif, Muhammad, dan Gulam, 2009). 

Pencegahan penyakit mastitis pada sapi perah dapat 

dilakukan dengan cara melakukan teat dipping setelah 

selesai proses pemerahan. Penggunaan larutan iodip 10% 

sebagai larutan teat dipping dapat mencegah serangan 

mastitis. Adapun penggunaan tanaman tanaman herbal 

sebagai pengganti iodip sebagai larutan teat dipping dapat 

dilakukan oleh peternak karena biaya larutan teat dipping 

mahal. Salah satu tanaman herbal yang dapat digunakan 

sebagai larutan teat dipping adalah daun mimba 

(Azadirachta indica). Tanaman ini yang banyak ditemukan 

di daerah tropis seperti Indonesia dan memiliki banyak 

manfaat bagi manusia salah satunya adalah sebagai 

penambah nafsu makan, disentri, borok, malaria, dan 

memiliki sifat anti bakteri (Sudarsono dkk, 2002). Mimba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

diketahui memiliki kandungan senyawa aktif yang bersifat 

antibakteri antara lain azadirachtin, senyawa bioktif 

alkaloid, steroid, flvonoid saponin, tannin dan minyak 

atsiri. Senyawa-senyawa tersebut dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri salmonella dan Eschericia coli 

(Supriyanto, Simon, Rifa’I, dan Yunianta, 2017). 

Daun mimba (Azadirachta indica) mengandung 

senyawa aktif seperti minyak atsiri, yang merupakan 

senyawa antibakteri. Perebusan daun mimba bertujuan 

untuk menstimulasi keluarnya minyak atsiri. Menurut 

Wazir dkk. (2011), penggunaan suhu tinggi untuk 

melakukan ekstraksi meningkatkan kelarutan dari fenol. 

Suhu tinggi mampu melepaskan senyawa fenol sel dinding 

atau senyawa fenolik yang terikat karena rusaknya unsur – 

unsur sel, sehingga menyebabkan semakin banyak senyawa 

fenol yang terekstrak. Berdasarkan uraian tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai berapa suhu optimal 

untuk perebusan daun mimba, sehingga dapat 

menghasilkan senyawa aktif yang mampu bekerja optimal 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab 

mastitis.   

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 

diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh perbedaan suhu perebusan daun 

Mimba (Azadirachta indica) terhadap daya hambat bakteri 

Eschericia coli dan Staphylococcus aureus? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

suhu perebusan daun Mimba (Azadirachta indica) terhadap 

daya hambat bakteri Eschericia coli dan Staphylococcus 

aureus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Sebagai sumber informasi kepada pembaca 

mengenai manfaat daun mimba (Azarachta indica) 

terhadap mastitis sebagai larutan teat dipping pada 

sapi perah  

2. Sebagai alternatif antibakteri untuk mencegah 

penyakit mastitis pada sapi perah 

 

1.5 Kerangka Pikir  

Mastitis merupakan penyakit peradangan pada jaringan 

internal kelenjar ambing yang menyebabkan penurunan 

kualitas dan kuantitas produksi susu. Penyakit mastitis 

dibedakan menjadi dua macam yaitu mastitis klinis dan 

mastitis subklinis. Mastitis klinis dapat identifikasi dengan 

adanya pembengkakan ambing, kemerahan pada ambing, 

kesakitan apabila dipegang dan adanya perubahan fisik 

pada susu seperti penggumpalan, berwarna kemerahan dan 

berbau amis. Sedangkan untuk mastitis subklinis tidak 

dapat dilihat perubahannya secara langsung, sehingga perlu 

adanya pengujian khusus, salah satunya dengan metode 

CMT (Surjowardojo, 2012). Mastitis pada sapi perah terjadi 

akibat adanya kesalahan dalam pemerahan seperti 

pemerahan yang kurang tuntas, kurangnya kebersihan 

kandang, tempat pemerahan dan alat pemerahan yang 

digunakan. Sehingga bakteri menyerang ambing yang 
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menyebabkan adanya peradangan atau pembengkakan pada 

kelenjar ambing. Bakteri yang paling banyak menyebabkan 

mastitis subklinis, 80% didominasi antara lain oleh 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, 

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae dan 

streptococcus uberis serta bakteri Coliform terutama 

Escherichia coli dan Klebsiella (Hameed et al., 2006; 

Sharif dkk., 2009). 

Tindakan yang dapat dilakukan untuk pencegahan 

penyebaran penyakit mastitis adalah dengan cara 

melakukan pemerahan secara tuntas, menjaga kebersihan 

kandang, tempat perah, dan alat perah serta melakukan teat 

dipping dengan larutan antiseptik yang berfungsi untuk 

mencegah mikroorganisme pathogen masuk kedalam 

kelenjar ambing. Larutan antiseptik yang sering digunakan 

adalah iodip 10% untuk mencegah terjadinya mastitis pada 

sapi perah. Fatisa (2013) penggunaan larutan kimia 

memiliki kekurangan yaitu meninggalkan residu pada susu, 

resistensi terhadap bakteri dan harga larutan teat dipping 

yang relatif mahal, sedangkan dari bahan alami seperti daun 

mimba tidak meninggalkan residu pada susu, tidak 

menyebabkan resistensi terhadap bakteri dan biaya yang 

dikeluarkan relatif murah. Menurut Supriyanto dkk. (2017) 

bahwa penggunaan daun mimba sebagai larutan antiseptik 

dapat dilakukan karena daun mimba diketahui memiliki 

kandungan senyawa aktif yang bersifat antibakteri antara 

lain azadirachtin, senyawa bioktif alkaloid, steroid, 

flvonoid saponin, tannin dan minyak atsiri. Senyawa - 

senyawa tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

salmonella dan Eschericia coli.  
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Untuk menstimulasi keluarnya senyawa-senyawa 

tersebut dapat dilakukan dengan perebusan daun. Proses 

perebusan dimaksudkan untuk menstimulasi keluarnya 

minyak atsiri yang terkandung dalam daun mimba. 

Perebusan daun mimba dilakukan bertujuan untuk 

memutuskan memutuskan rantai ikatan zat-zat berkhasiat 

yang tahan terhadap panas dan tidak tahan terhadap panas. 

Berdasarkan uraian tersebut, daun mimba (Azadirachta 

indica) yang direbus dengan suhu optimal diharapkan 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Eschericia coli 

yang merupakan salah satu penyebab mastitis pada sapi 

perah laktasi. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa suhu 

perebusan daun mimba (Azadirachta indica) berpengaruh 

positif terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Eschericia coli penyebab 

mastitis pada sapi perah laktasi   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Tanaman Daun 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, Melkianus, dan Bambang, 

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, yang 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 simetris, tepi daun bergerigi kasar, remasan 

berasa pahit, warna hijau muda. Tangkai panjang 8-20 cm 

(Lidya, Karta, Candra, dan Andini, 2017). Menurut Rukmana 

dan Uu (1997) kedudukan tanaman mimba (Azadirachta indica 

A. Juss) diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

Klasifikasi ilmiah mimba :  

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Subkelas : Dialypetaleae 

Ordo  : Rutales 

Famili  : Meliaceae  

Genus  : Azadirachta 

Spesies : Azadirachta indica juss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
 

 

1.2  Kandungan 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 

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 (Hillary, Endang dan Liana, 2016). 

1.3 Kandungan Fitokimia Tanaman Mimba  

Daun mimba mengandung senyawa aktif yang dapat 

berperan sebagai zat antibakteri. Senyawa aktif yang 

terkandung pada daun mimba antara lain : flavonoid, 

Gambar 2. Daun Mimba (dokumentasi pribadi) 
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saponin,terpenoid, alkaloid, terpenoid, tanin, azadirachtin dan 

komponen minyak atsiri yang mengandung senyawa sulfide 

(Syarmalina dan Dian, 2005). 

Tabel 1. Kandungan senyawa pada ekstrak daun mimba 

(Azadirachta indica A. Juss) 

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

Keterangan: (+) menunjukan reaksi positif 

          (-) menunjukan reaksi negatif 

Tabel 2. Hasil uji fitokimia ekstrak daun mimba 

Perlakuan  Tanin Saponin Flavonoid Terpenoid 

Air  + + + + 

Etanol 

60%  
+ + + + 

Etanol 

80%  
+ + + + 

Metanol 

60%  
+ + + + 

Metanol 

80%  
+ + + + 

Sumber: (Supriyanto dkk., 2017)  

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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2.3.1 Flavonoid 

Flavonoid adalah salah satu kelompok 

senyawa metabolit sekunder yang banyak 

ditemukan pada jaringan tanaman. Flavonoid 

termasuk dalam golongan senyawa phenolik 

dengan struktur kimia C6-C3-C6 dengan 

kerangka cincin aromatik A, satu cincin 

aromatic B dan cincin yang terletak ditengah 

merupakan heterosiklik yang mengandung 

oksigen (Redha, 2010). Flavonoid termasuk 

dalam kelompok senyawa metabolit sekunder. 

Senyawa metabolit sekunder merupakan 

senyawa kimia yang umumnya mempunyai 

kemampuan biokaktifitas dan berfungsi 

sebagai pelindung tumbuhan (Aksara, Weny, 

dan La Alio, 2013).  

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). 

2.3.2 Saponin  

Saponin merupakan senyawa aktif 

yang kuat dan dapat menimbulkan busa jika 
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dikocok dengan air. Saponin termasuk dalam 

senyawa glikosida kompleks yaitu senyawa 

hasil kondensasi suatu gula dengan senyawa 

hidroksil organik yang apabila dihidrolisis 

akan menghasilkan gula (glikon) dan non gula 

(aglikon) (Supriyanto dkk., 2017). 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 (Karlina, Yudha, 

dan Guntur, 2013). 

2.3.3 Tanin 

Tanin adalah suatu senyawa polifenol 

dari kelompok flavonoid yang berfungsi 

sebagai antioksidan kuat, anti peradangan dan 

anti kanker (anticarcinogenic). Senyawa tanin 

dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu tanin 

terhidrolisis (Hidrolysable tannin) dan tanin 

terkondensasi (Condensed tannin). Umumnya 

tanin dapat larut dalam air, kelarutan tanin akan 

meningkat apabila dilarutkan dalam air panas. 

Begitu juga tannin akan larut dalam perlaut 

organic seperti methanol, etanol, aseton dan 

pelarut organik lainnya (Ismarani, 2012).  
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Tanin merupakan senyawa aktif 

metabolit sekunder yang diketahui mempunyai 

beberapa khasiat diantaranya sebagai astrigent, 

antidiare, antibakteri dan antioksidan 

(Desmiaty, Ratih dan Dewi, 2008). 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).  Mekanisme kerja 

tanin sebagai anti bakteri adalah dengan cara 

mengikat salah satu dari protein adhesion 

bakteri yang digunakan sebagai reseptor pada 

permukaan sebuah bakteri sehingga terjadi 

pernurunan dan pembentukan dinding sel yang 

terhambatnya sintesis pada protein pada bakteri 

(Surjowadojo, Susilorini, dan Panjaitan, 2015). 

2.3.4 Alkaloid  

Senyawa alkaloid merupakan senyawa 

yang termasuk golongan senyawa organic yang 

banyak ditemukan dialam. Senyawa ini 

sebagian besar dapat ditemukan pada tumbuh- 

tumbuhan. Senyawa alkaloid memiliki banyak 

kegunaan dalam bidang garmasi dan 

pengobatan. Alkaloid pada umumnya 

mempunyai kemampuan sebagai antimikrobial. 

Berdasarkan hasil penelitian alkaloid memiliki 

kemampuan untuk melawan berbagai jenis 

bakteri Gram positif dan Gram negatif seperti 
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Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan 

pseudomonas aeruginosa (Aniszewski, 2007). 

Alkaloid sebagai antimikroba dengan 

mekanisme menggangu komponen penyusun 

peptidoglikan sehingga dinding sel bakteri 

tidak dapat terbentuk secara sempurna, 

kerusakan dari dinding sel menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan bakteri sehingga 

dapat menyebabkan kematian pada sel bakteri 

tersebut (Retnowati, Nurhayati dan Nona, 

2011). 

2.4 Mastitis  

Mastitis merupakan peradangan pada tenunan ambing 

yang disebabkan oleh mikroorganisme, zat kimia, luka termis 

ataupun luka karena mekanis. Mastitis dapat mempengaruhi 

komposisi. Mastitis disebabkan oleh bakteri Staphylococcus 

aureus dan Streptococcus agalatiae, Bakteri Coliform terutama 

Escheria coli dan bakteri tersebut dapat berpindah dari kuartir 

yang terinfeksi ke kuartir yang sehat melalui tangan pemerah 

atau kain pembersih ambing serta alat-alat pemerahan 

(Surjowardojo, 2012). 

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 
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kelainan tertentu pada susunya dan perlu adanya pengujian 

CMT untuk mengetahui mastitis subklinis (Poeloengan, 2009). 

2.5 Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan bakteri yang termasuk dalam 

familia Enterobacteriaceae, genus Escherichia, bersifat 

fakultatif aerob, berbentuk batang, biasanya memliki flagella 

untuk alat gerak, dan termasuk kelompok Gram negatif (Gie 

dan Drastini, 2015).  

 

Klasifikasi ilmiah 

 Domain  : Bakteria 

 Kingdom : Eubateria  

 Filum  : Proteobacteria 

 Kelas  : Gammaproteobacteria 

 Ordo  : Enterobacteriales 

 Famili  : Enterobacteriaceae 

 Genus  : Escherichia 

 Spesies  : E. coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Escherichia coli (Lubis, 2015) 
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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 

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 dan Martindah, 2015).  

 

2.6  Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri pathogen 

Gram positif yang banyak ditemukan tumbuh pada medium 

bakteriologis dalam keadaan aerob maupun anaerob fakultatif. 

Staphylococcus aureus banyak ditemukan dilingkungan 

manusia yang sering menyebabkan penyakut infeksi. 

Staphylococcus aureus memiliki kemampuan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan melalui ketahanan antimikoba 

yang dimilikinya (Tally, 1993). Staphylococcus aureus 

memiliki bentuk bulat dengan diameter 0,7 – 1,2 μm, yang 

tersusun dalam kelompok yang tidak teratur seperti buah 

anggur. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan 

Staphylococcus aureus yang memiliki kapsul polisakarida atau 

selaput tipis yang berperan dalam virulensi bakteri (Rahmi, 

Darmawi dan Yudha, 2015). Staphylococcus aureus bersifat 

non-motil, non-spora, anaerob fakultatif, katalase positif dan 

oksidase negative. Staphylococcus aureus tumbuh pada suhu 

6,5oC- 46oC dan pada pH 4,2- 9,3 (Paryati, 2002). 

Staphylococcus aureus adalah agen penyebab utama mastitis 

pada sapi perah maupun kambing. Staphylococcus aureus 

sering menjadi penyebab mastitis subklinis dan mastitis kronis, 
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sehingga kejadian mastitis sering kali dihubungkan dengan 

infeksi Staphylococcus aureus. 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).  

 

Menurut Miranti (2009) klasifikasi bakteri 

Staphylococcus aureus sebagai berikut: 

Klasifikasi Ilmiah 

 Divisio  : Protophyta 

 Sub division : Schizomycetea 

 Class  : Schizomycetes 

 Ordo  : Eubacteriales 

 Familia  : Staphylococcus  

 Genus  : Staphylococcus aureus 

 

 
 Gambar 4. Staphylococcus aureus (Todar, 2008) 
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2.7 Media Eosin Methylene Blue Agar (EMBA) 

Media eosin methylen blue agar (EMBA) adalah media 

selektif dan media diferensial. Media ini mengandung eosin dan 

methylen blue, yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri gram positif, sehingga media ini dipilih untuk bakteri 

gram negative. EMBA juga mengandung karbohidrat laktosa, 

yang membuat bakteri gram negative terdiferesiasi berdasarkan 

kemampuan mereka untuk memfermentasi laktosa. Warna 

media sebelum inokulasi bakteri berwarna merah keunguan. 

Perubahan warna menjadi hijau metalik pada media EMBA 

karena Escherichia coli dapat memfermentasi laktosa yang 

menyebabkan adanya kenaikan kadar asam pada media. Kadar 

asam yang tinggi menyebabkan adanya pengendapan metylen 

blue dalam media EMBA (Harijani, Utut, dan Dady, 2013). 

Proses pembuatan media EMBA yaitu dengan melarutkan 37,5 

gram bubuk media EMB kedalam aquadest sebanya 1 liter, 

dipanaskan hingga mendidih untuk melarutkn media, 

selanjutnya dilakukan sterilisasi dengan menggunakan 

autoclave pada suhu 121oC selama 15 menit, dilakukan 

penurunan suhu hingga 45oC-50oC, dihomogenkan dan siap 

dituang kedalam cawan petri steril dan dilakukan inokulasi 

bakteri (Atmojo, 2016). 

2.8 Media Mannitol Salt Phenol Red Agar (MSPRA) 

Media Mannitol Salt Phenol Red Agar (MSPRA) adalah 

media agar yang mengandung mannitol, yaitu suatu jenis 

karbohidrat yang dapat digunakan sebagai media pertumbuhan 

bakteri. MSA memiliki kandungan 7,5% sodium klorida 

(garam) yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram 

negative. Selain itu media ini memiliki indicator pH yang 

disebut phenol red. Prinsip kerja MSA adalah bakteri yang 
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dapat tumbuh pada media ini adalah bakteri yang tahan pada 

keadaan garam yang tinggi dan selama pertumbuhan 

menghasilkan asam, sehingga mengubah indicator pH yang 

mengubah warna merah menjadi kuning (Mainous, William, 

Charles and Vanesa, 2006). 

2.9 Uji In Vitro 

Uji In vitro adalah suatu metode uji pada media buatan 

yang sesuai dengan lingkungan optimal yang diperlukan oleh 

mikroba untuk tumbuh dan berkembangbiak. Uji tersebut 

dilakukan untuk mengetahui daya kerja antimicrobial ektrak 

daun. Metode yang digunakan pada pengujian in vitro adalah 

metode difusi atau metode cakram (Ikrom dkk, 2014). Secara 

tradisional aktivitas antimikroba senyawa telah ditentukan oleh 

tes secara in vitro, yang dapat memberikan indikasi untuk suatu 

potensi senyawa antimikroba tersebut. (Reddy and Ali, 2000). 

2.10 Metode Pengujian Antibakteri 

Metode pengujian Antibakteri memiliki beberapa metode 

yaitu: Metode difusi dan dilusi yang masing- masing terbagi 

menjadi beberapa cara. Menurut Prayoga (2013) adalah sebagai 

berikut: 

2.10.1 Metode Difusi  

Penentuan aktivitas antibakteri pada metode ini 

berdasarkan pada kemampuan difusi suatu zat 

antimikroba pada lempeng agar yang sudah 

diinokulasikan dengan mikroba uji. Hasil pengamatan 

yang akan didapatkan berupa ada atau tidak zona 

hambatan yang akan terbentuk pada sekitar zat 

antimikroba pada masa inkubasi. Pada metode ini dapat 

dilakukan dengan 3 cara, antara lain: 
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2.10.1.1 Cara Cakram (Disc) 

Cara cakram merupakan cara yang paling 

sering digunakan untuk menentukan kepekaan 

mikroba terhadap berbagai macam obat-obatan. 

Pada cara ini digunakan cakram kertas saring 

(paper disc) yang berfungsi sebagai tempat 

penampung zat antimikroba. Kertas saring tersebut 

kemudian diletakkan pada lempeng agar yang 

telah diinokulasi mikroba uji, kemudian diinkubasi 

pada waktu tertentu dan suhu tertentu, sesuai 

dengan kondisi optimum mikroba uji. Hasil dari 

cara ini biasanya dapat diamati setelah inkubasi 

selama 18-24 jam dengan suhu 37oC. Hasil 

pengamatan yang diperoleh berupa ada atau 

tidaknya zona hambat bakteri yang ditandai 

dengan terlihatnya zona bening di sekeliling 

cakram disk (Mulyadi, Wuryanti, dan  

Purbowatiningrum, 2017). Metode cakram disk ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihannya adalah mudah dilakukan, tidak 

memerlukan peralatan khusus dan relatif murah. 

Sedangkan kelemahannya adalah ukuran zona 

bening yang terbentuk tergantung kondisi 

inkubasi, inokulum, predifusi, preinkubasi serta 

ketebalan medium. Apabila faktor tersebut tidak 

sesuai maka hasil dari metode cakram disk 

biasanya sulit untuk diinterpretasikan selain itu 

metode ini tidak dapat diaplikasikan pada 

mikroorganisme yang pertubuhannya lambat dan 

mikroorganisme yang bersifat anaerob obligat 

(Bonang, 1995).  
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2.10.1.2 Cara parit (Ditch) 

Cara parit atau ditch ini merupakan suatu lempeng 

agar yang telah dinokulasikan dengan bakteri uji dibuat 

sebidang parit. Parit tersebut berisi zat antrimikroba, 

kemudian diikubasi pada waktu dan suhu optimum 

yang sesuai untuk mikroba uji. Hasil pengamatan akan 

terbentuk disekitar parit (Bonang, 1995). 

2.10.1.3 Cara Sumuran (Hole/cup) 

Cara sumuran ini serupa dengan metode disc 

diffusion (Cakram), dimana dibuat sumur pada media 

Agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan 

pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang akan 

diuji (Bonang, 1995). 

2.10.2 Metode Dilusi  

Metode ini dilakukan dengan mencampurkan zat 

antimikroba dan media agar yang kemudian diinokulasikan 

dengan mikroba uji. Metode ini mengukur MIC (minimum 

inhibitory concentration atau kadar hambat minimum, KHM) 

dan MBC (Minimum bacterial concentration atau kadar bunuh 

minimum, KBM) (Lennette, Barilows, Hausler and Shadoni, 

1991).  Metode ini terbagi atas dua cara, antara lain: 

2.10.2.1  Pengenceran Dalam Serial Tabung  

Menurut Pratiwi (2008), bahwa cara yang 

dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran 

agen antimikroba pada medium cair yang kemudian 

ditambahkan inokulum bakteri yang diujikan 

dengan berbagai konsentrasi. Zat yang akan diuji 

aktivitas bakterinya diencerkan sesuai serial dalam 

media cair, kemudian diinokulasikan dengan bakteri 

dan diinkubasi pada waktu dan suhu yang sesuai 
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dengan mikroba yang diujikan. Aktivitas zat 

ditentukan sebagai kadar hambat minimal (KHM). 

2.10.2.2  Penipisan Lempeng Agar  

Zat anti bakteri diencerkan dalam media 

agar, kemudian dituangkan ke cawan petri. Setelah 

agar membeku kemudian diinokulasikan bakteri 

dan inkubasi pada waktu dan suhu tertentu. 

Konsentrasi terendah dari larutan zat antibakteri 

yang masih memberikan hambatan terhadap 

pertumbuhan bakteri ditetapkan sebagai konsentrasi 

hambat minimal (KHM) (Pratiwi, 2008). 

2.10.3 Metode Difusi dan Dilusi 

E-test merupakan metode kuantitatif untuk uji 

antimikroba. Metode ini termasuk gabungan antara 

metode dilusi dari antibakteri dan metode difusi 

antibakteri kedalam media. Metode ini dilakukan dengan 

menggunakan strip plasik yang sudah mengandung agen 

anti bakteri dengan konsentrasi tertinggi diletakkan pada 

media agar yang telah ditanami bakteri. Aktivitas daya 

hambat bakteri diamati dengan adanya area jernih 

disekitar strip tersebut (Pratiwi, 2008).   
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BAB III  

MATERI DAN METODE PENELITIAN  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni - 16 

Agustus 2018. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat 

yaitu: 

1. Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

untuk pengujian daya hambat bakteri penyebab mastitis.  

2. Laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pembuatan dekok 

daun mimba (Azadirachta indica.) 

     

3.2 Materi Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus diambil dari sapi laktasi yang 

terkena mastitis yang kemudian dilakukan pembiakan metode 

spread plater di Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman 

(HPT), Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Daun 

Mimba diperoleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat 

Karangploso, Malang.  

3.2.1 Alat Penelitian  

Penelitian ini Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

- Timbangan analitik  - Spatula 

- Lampu spiritus/Bunsen  - Cawan Petri  

- Autoklaf    - Aluminium foil 

- Incubator    - Kertas label 

- Water bath    - Plastic wrap 
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- Erlenmeyer 500 ml  - Tissue 

- Gelas ukur 250 ml   - Kertas saring 

- Mikro pipet    - Plastic clip 

- Mikro tip 100 µl  - Toples 

- Pinset    - Thermometer 

- Beaker glass 500 ml  - Gunting dan pisau 

- Jangka sorong    

   

3.2.2 Bahan Penelitian  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

- Media EMBA  

- Media MSA 

- Dekok daun mimba (Azadirachta indica.) 

- Aquades dan Alkohol 70% 

- Blank disk  

 

3.3 Metode Penelitian  

 Metode penelitian eksperimental dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 6 

ulangan tiap bakteri (P0A1, P1A1, P2A1, P3A1, P4A1, P0A2, 

P1A2, P2A2, P3A2, P4A2). Pemilihan metode ini karena media 

percobaan yang sudah homogenya. Penelitian uji daya hambat 

bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

menggunakan larutan daun mimba dilakukan dilaboratorium 

dengan menggunakan metode cakram disk. Penentuan diameter 

zona hambat dengan mengamati dan mengukur diameter zona 

terang yang berada di bagian luar lubang sumuran. Perbedaan 

suhu perebusan dilakukan untuk mengetahui perlakuan suhu 

yang paling optimal.  
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Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut : 

P0: Larutan Iodips 10% 

P1: Larutan daun Mimba 20% yang direbus dengan aquadest 

suhu 40 oC 

P2: Larutan daun Mimba 20% yang direbus dengan aquadest 

suhu 60 oC 

P3: Larutan daun Mimba 20% yang direbus dengan aquadest 

suhu 80 oC  

P4: Larutan daun Mimba 20% yang direbus dengan aquadest 

suhu 100 oC 

A1= Bakteri Escherechia coli 

A2= Bakteri Staphylococcus aureus 

 

3.4 Tahapan Penelitian  

3.4.1 Pra Penelitian  

1. Pengumpulan daun mimba (Azadirachta 

indica) yang diambil pada ranting ke tiga dan 

ke empat dari ujung sulur, yang diperoleh dari 

Fakultas Perternakan Universitas Brawijaya. 

2. Pemesanan kultur bakteri Escherichia coli dari 

Laboratorium HPT (Hama Penyakit dan 

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 
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bersih, dikeringkan dan dibungkus aluminium 

foil. 

4. Pembuatan dekok daun mimba (Azadirachta 

indica). 

5. Perebusan dekok dengan suhu 40 oC, 60 oC, 80 

oC selama 60 menit dan 100oC selama 15 menit. 

3.4.2 Prosedur Pembuatan Larutan daun Mimba 

Daun mimba yang akan digunakan pada 

penelitian ini akan dilakukan perebusan pada suhu 

tertentu. Menurut Handayani, Sriherfyna dan 

Yunianta, (2016) penggunaan suhu tersebut 

dikarenakan senyawa bioaktif seperti tannin, 

saponin, flavonoid, dan polifenol merupakan 

senyawa yang tidak tahan panas dan suhu diatas 

60ºC akan mengalami perubahan struktur. Berikut 

merupakan prosedur pembuatan dekok daun 

mimba: 

1. Daun mimba yang telah dipersiapkan dicuci 

terlebih dahulu hingga bersih. 

2. Daun mimba yang telah dicuci kemudian 

ditiriskan hingga bebas air  

3. Tahap berikutnya daun mimba dicincang 

melintang dan membujur, dimasukkan ke 

dalam tabung erlenmeyer yang telah diberi 

thermometer dan ditutup dengan menggunakan 

alumunium foil. 

4. Kemudian direbus dengan menggunakan 

waterbath pada suhu 40 oC, 60 oC, 80 oC selama 

60 menit dan 100 oC selama 15 menit dengan 

perbandingan 20 g daun mimba dan 100 ml 
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aquadest sehingga mendapatkan konsentrasi 

20% 

5. Setelah 60 menit rebusan tersebut didinginkan. 

6. Setelah dingin dapat digunakan untuk 

pengujian daya hambat. 

3.4.3 Prosedur Pembuatan Media  

 Media yang digunakan pada penelitian ini 

adalah EMBA sebagai media pembiakan bakteri 

Eschrerichia coli. 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: 

1. 3,7 g nutrien agar dengan 100 ml aquadest 

kedalam erlenmeyer dan ditutup aluminium 

foil. 

2. distirer dengan pemanas hingga mendidih 

kemudian 

3. distreril dengan autoklaf pada suhu 121ºC 

selama 15 menit dan tekanan 1 atm. 

4. Setelah itu media dituangkan ke cawan petri 

masingmasing 10 ml, dibiarkan dingin hingga 

menjadi gel. 

  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 
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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 MSA adalah:  

1. Diambil dan ditimbang Mannitol Salt 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. 

3.4.3   Pembiakan Bakteri  

 Prosedur pembiakan bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus menurut Lubis (2015) 

adalah:  

1. Bakteri Escherichia coli yang diperoleh dari 

susu mastitis dilakukan pembiakan dengan cara 

di inokulasi ke Eosin Methylene Blue Agar 

(EMBA) dengan menggunakan mikropipet 

sebanyak 100 µL bakteri. Sedangkan pada 

Bakteri Staphylococcus aureus menggunakan 

media Mannitol Salt Agar (MSA) dengan 

menggunakan mikropipet sebanyak 100 µL 

bakteri. 
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2. Setelah itu di inkubasi selama 24 jam dengan 

suhu 37oC. 

3.4.4   Uji Daya Hambat Bakteri  

 Uji daya hambat bakteri menggunakan metode 

cakram disk menurut Mulyadi, Wuryanti, dan 

Purbowatiningrum (2017) adalah sebagai berikut: 

1. Media dituangkan ke cawan petri dan ditunggu 

hingga dingin dan padat 

2. Diambil suspense bakteri menggunakan 

mikropipet 

3. Diinokulasikan bakteri ke dalam media padat 

dan diratakan dengan metode streaking  

4. Dimasukkan cakram disk yang telah direndam 

dekok tiap perlakuan dekok daun mimba 

5. Cawan petri kemudian disegel dengan 

menggunakan plastik sampai rapat lalu 

diinkubasi dengan suhu 37ºCselama 24 jam. 

6. Pengamatan dilakukan dengan melihat zona 

bening di sekeliling cakram disk pada cawan 

yang menunjukkan daerah hambatan 

pertumbuhan bakteri. 

7. Diameter zona bening vertikal dan horizontal 

diukur menggunakan jangka sorong. 

8. Hasil pengukuran kemudian dijumlahkan lalu 

dirata-rata kemudian dikurangi 6 mm (diameter 

cakram disk). 
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Cara Menghitung Diameter Zona Hambat 

 

   Gambar 5. Pengukuran Diameter Zona Hambat 

                Sumber: Toy, Benedictus, dan Bernat, (2015) 

 

Diameter zona hambat diukur dengan rumus: 

(𝐷𝑉 − 𝐷𝐶) + (𝐷𝐻 − 𝐷𝐶)

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan: 

 : zona hambat 

Dv: diameter vertikal 

Dh: Diameter horizontal 

Dc: diameter zona hambat   
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Tabel 3. Kategori perhitungan luas zona hambat yang diamati 

pada media zona hambat 

Diameter Kekuatan daya hambat 

>6 mm  Kuat 

3-6 mm Sedang 

0-3 mm Lemah 

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

3.5 Variabel Pengamatan 

 Variabel pengamatan yang terdapat pada penelitian ini 

adalah zona hambat antibakteri yang ditunjukkan dengan 

terbentuknya zona bening pada media yang terdapat bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus karena pemberian 

perlakuan dekok daun mimba pada suhu perebusan yang 

berbeda yaitu suhu 40oC, 60oC, 80oC, dan 100oC dengan Iodip 

sebagai kontrol. 

3.6 Analisis Data 

 Data penelitian yang diperoleh pada pengukuran 

zona hambat akan dianalisis dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Jika didapat hasil yang 

berbeda, akan dilanjutkan dengan uji jarak berganda atau 

Duncan (UJBD). Model matematika percobaan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) adalah sebagai berikut : 
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Keterangan:  

Yij  = nilai pengamatan pada perlakuan ke-I ulangan ke-j 

µ  = nilai tengah umum (mean populasi)  

τi = pengaruh perlakuan ke-i 

ԑij  = galat percobaan/ pengaruh acak dari perlakuan ke-i 

dengan : 

i = perlakuan 

j = ulangan 

3.7 Batasan Istilah  

Mastitis     : Radang pada kelenjar ambing ( mamae). 

Dekok : Jenis ekstraksi menggunakan pelarut air 

dengan cara dipanaskan pada       suhu yang 

sudah ditentukan.  

Antibakteri : Zat yang dapat menggangu atau mematikan 

bakteri dengan cara menganggu sistem 

metabolisme pada bakteri. 

Uji Daya Hambat : Suatu metode untuk menentukan 

tingkat kerendahan bakteri terhadap 

zat antibakteri dan untuk mengetahui 

senyawa murni yang memiliki 

aktifitas anti bakteri. 

 

Yij=µ + τi + ԑij 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Daya Hambat Dekok Daun Mimba (Azadirachta indica) 

Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus 

  Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri 

yang paling dominan sebagai bakteri penyebab mastitis 

disebabkan karena lingkungan tumbuh sesuai sehingga bakteri 

menjadi bakteri yang dominan penyebab mastitis pada sapi 

perah laktasi. Menurut Zecconi dan Hahn (2000) bahwa susu 

mentah merupakan media pertumbuhan ideal untuk beberapa 

mikroorganisme baik yang patogen maupun nonpatogen. 

Moroni, Pison, Ruffo, dan Boetter (2005) bahwa sumber 

Staphylococcus aureus berasal dari kulit disekitar ambing, 

tangan pemerah, kain yang digunakan untuk mengeringkan 

ambing. Infeksi terjadi saat kondisi otot dari puting susu terbuka 

dan bakteri Staphylococcus aureus masuk melalui teat canal. 

Menurut Dinges, Paul, and Patrick (2000) bahwa 

Staphylococcus aureus memiliki kemampuan menghasilkan 

faktor virulensi hemolisin. Hemolisin dihasilkan saat 

Staphylococcus aureus berkoloni dan bersifat menghemolisis 

sel darah merah. Uji daya hambat dekok daun mimba terhadap 

bakteri Staphylococcus dengan suhu perebusan yang digunakan 

yaitu: 
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 Tabel 4. Perlakuan suhu perebusan daun mimba 

Suhu (oC) Waktu  

Iodip (sebagai kontrol) - 

Dekok daun mimba direbus 

suhu 40oC 

60 menit 

Dekok daun mimba direbus 

suhu 60oC 

60 menit 

Dekok daun mimba direbus 

suhu 80oC 

60 menit 

Dekok daun mimba direbus 

suhu 100oC 

15 menit  

Untuk mengetahui kemampuan dekok dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri dapat dilihat dari zona 

bening yang terbentuk setelah dilakukan inkubasi dengan suhu 

37 oC selama 24 jam dapat dilihat pada Gambar 6. uji daya 

hambat bakteri Staphylococcus aureus menggunakan media 

Mannitol Salt Phenol Red Agar ( MSPRA). Zona bening dapat 

terbentuk karena adanya aktifitas senyawa aktif yang 

terkandung dalam dekok daun mimba (Azadirachta indica) 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus. Pemilihan Mannitol Salt Phenol Red Agar (MSPRA) 

sebagai media dikarenakan untuk mencegah adanya 

pertumbuhan bakteri yang tidak diharapkan. Menurut Herlina 

dkk. (2015) bahwa Staphylococcus aureus akan memfermentasi 

warna merah Mannitol menjadi kuning dan pada pewarnaan 

gram akan berbentuk coccus berwarna ungu. 
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Keterangan: D1. Diameter horizontal zona bening 

  D2. Diameter vertical zona bening  

 

Hasil analisis pengujian daya hambat dekok daun 

mimba dengan pelarut aquades terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Lampiran 5 

sedangkan diameter zona hambat dapat dilihat pada Tabel 5.   

 

Tabel 5 Diameter Zona Hambat Dekok Daun Mimba dengan 

Perlakuan Suhu perebusan terhadap Bakteri S. aureus 

No Perlakuan Rata-rata ± 

SD (mm) 

Kategori 

1 P0A1 19.08 ± 1.93c Kuat 

2 P1A1 2.53 ± 0.51a Lemah 

3 P2A1 2.89 ± 0.77a Lemah 

4 P3A1 7.28 ± 1.62b Kuat 

5 P4A1 7.02 ± 0.80b Kuat 

 Keterangan : Huruf a,b, dan c yang terdapat pada superskrip 

yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan sangat nyata secara 

signifikan (P<0.01) 

D1 

D2 

Gambar 6. Diameter zona bening S. aureus 
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 Hasil pengukuran diameter zona hambat dekok daun 

mimba pada bakteri Staphylococcus aureus pada Tabel 4. 

Menunjukkan bahwa hasil diameter rata – rata zona bening 

berbeda sangat nyata (P<0.01). Diameter zona hambat pada 

perebusan dekok suhu 80oC ( P3A1) memiliki diameter 

tertinggi, dibandingkan dengan perlakuan suhu 40oC (P1A1); 

60oC (P2A1); 100oC (P4A1), dapat diketahui bahwa pada suhu 

80oC kandungan senyawa aktif pada dekok daun mimba dapat 

terkstrak dengan maksimal, sehingga dapat menhambat 

pertumbuhan bakteri, namun hasil diameter zona hambat yang 

dihasilkan oleh dekok daun mimba lebih rendah dibandingkan 

dengan diameter zona hambat yang dihasilkan oleh iodip 

(P0A1). Hal ini membuktikan bahwa dekok daun mimba 

memiliki kandungan senyawa aktif yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus berupa flavonoid, 

tanin, saponin, tannin dan alkaloid.  

 

4.2 Pengaruh Suhu Perebusan Dekok Daun Mimba 

terhadap Daya Hambat Bakteri Staphylococcus aureus  

  Terbentuknya zona bening disekitar cakram disk 

setelah dilakukan inkubasi pada incubator selama 24 jam 

dengan suhu 37℃ menunjukkan adanya aktivitas antibakteri 

pada dekok daun mimba yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri uji yaitu Staphylococcus aureus. Luas zona bening yang 

dihasilkan oleh dekok daun mimba berbanding lurus dengan 

efektifitas senyawa antibakteri, semakin luas diameter rata-rata 

zona bening yang terbentuk maka semakin bagus zat antibakteri 

dan semakin banyak bakteri yang mati atau terhambat 

pertumbuhannya. Pada Gambar 7.  terlihat adanya perbedaan 

diameter zona hambat berbeda tiap perlakuan. Hal ini 

menjelaskan bahwa pengaruh suhu perebusan dekok daun 
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mimba berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Pada gambar 5 

terlihat bahwa adanya kenaikan rata- rata diameter  zona bening 

pada perlakuan P1A1 (suhu 40℃), P2A1 (suhu 60℃) dan P3A1 

(suhu 80℃), kenaikan signifikan terjadi antara suhu P2A1(suhu 

60℃)  dan P3A1(suhu 80℃) terjadi kenaikan sebanyak 4.39 

mm sedangkan pada perlakuan P4A1 (suhu 100℃) terjadi 

sedikit penurunan sebesar 0.26 mm. Penurunan ini dikarenakan 

adanya kenaikan suhu pada proses perebusan dengan suhu 

tinggi akan terjadi kerusakan senyawa antibakteri seperti  

flavonoid, tanin, saponin, azadirachtin, salanin, meliantriol, 

nimbin dan nimbidin menjadi rusak. Hal ini sesuai dengan Sari 

(2015) bahwa semakin tinggi suhu dan lama pemanasan 

menyebabkan senyawa metabolit sekunder yang bertidak 

sebagai antioksidan rusak. 

  Pada perlakuan P1A1 (suhu 40℃) dan P2A1 (suhu 

60℃) memiliki zona hambat yang sama rendahnya hal ini 

bukan dikarenakan rusaknya senyawa senyawa antibakteri 

melainkan karena kurangnya suhu perebusan untuk 

mengeluarkan senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, tanin, 

azadirachtin, salanin, meliantriol, nimbin dan nimbidin yang 

terdapat pada daun mimba belum ter-ekstrak secara optimal. 

Menurut Ibrahim, Yuanianta dan Sriherfyna (2015) bahwa suhu 

ekstraksi yang terlalu rendah menyebabkan laju proses ekstraksi 

berjalan lebih lama. 
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Gambar 7. Diameter Zona Hambat Bakteri S. aureus 

 

4.3 Daya Hambat Dekok Daun Mimba (Azadirachta indica) 

Terhadap Bakteri Escherichia coli  

 Pada penelitian ini dilakukan perebusan dekok daun 

mimba dengan suhu yang berbeda antar perlakuan untuk 

mengekstrak senyawa aktif yang terkandung dalam daun 

mimba seperti flavonoid, tanin, saponin, azadirachtin, salanin, 

meliantriol, nimbin dan nimbidin. Perebusan dekok dilakukan 

dengan suhu 40ºC, 60ºC, 80ºC selama 60 menit dan 100ºC 

selama 15 menit dan kontrol dengan menggunakan larutan 

iodip. Perbedaan suhu perebusan ini dilakukan untuk 

mengetahui suhu perebusan daun yang optimal yang memiliki 

daya hambat terbaik terhadap bakteri Escherichia coli. Salah 

satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam proses 

ekstraksi adalah pemilihan pelarut. Faktor yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan pelarut adalah daya melarutkan 

zat senyawa yang terdapat pada bahan, titik didih, tidak 
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beracun, pengaruh terhadap peralatan ekstraksi (Azis, Febrizky, 

dan Mario, 2014).   

 Pada pengujian daya hambat dekok daun mimba 

dilakukan peremajaan bakteri Escherichia coli dengan 

menggunakan media cair NB (Nutrient Broth) yang diinkubasi 

selama 24 jam dengan suhu 37ºC pada inkubator. Media yang 

digunakan untuk inokulasi bakteri adalah media padat EMBA. 

Pemilihan media ini dikarenakan media EMBA adalah salah 

satu media selektif yang dapat digunakan untuk pembiakan 

bakteri gram negatif dengan melakukan fermentasi terhadap 

laktosa dan dapat menghasilkan asam, pada kondisi asam 

EMBA akan menghasilkan waran ungu kegelapan atau merah 

muda (Atmojo, 2016) 

 Pengujian daya hambat bakteri Escherichia coli 

dilakukan dengan menggunakan cakram disk yang telah 

direndam larutan dekok daun mimba, yang selanjutnya 

diletakkan pada permukaan media padat yang telah diinokulasi 

bakteri Escherichia coli dan diinkubasi pada inkubator dengan 

suhu 37ºC selama 24 jam. Pengukuran daya hambat dapat 

dilakukan dengan mengukur diameter zona bening yang terlihat 

disekitar cakram disk secara vertical dan horizontal. Setelah 

hasil diameter diperoleh maka dilanjutkan dengan di rata- rata 

dan dikurangi 6 mm (diameter cakram disk).  
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Keterangan: D1. Diameter horizontal zona bening 

  D2. Diameter vertical zona bening

  

Hasil analisis pengujian daya hambat dekok daun 

mimba terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dapat 

dilihat pada Lampiran   sedangkan diameter zona hambat dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

                                                                                                                                                         

Tabel 6. Rata- rata diameter zona bening pada bakteri E. coli  

No Perlakuan Rata-rata ± SD 

(mm) 

Kategori 

1 P0A2 8.37 ± 0.16c Kuat 

2 P1A2 2.50 ± 0.29a Lemah 

3 P2A2 2.63 ± 0.40a Lemah 

4 P3A2 3.52 ± 0.78b Sedang 

5 P4A2 3.23 ± 0.21ab Sedang 

Keterangan : Huruf a,b,c, dan d yang terdapat pada superskrip 

yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan sangat nyata secara 

signifikan (P<0.01) 

D1 

D2 

Gambar 8. Diameter Zona Bening E. coli 
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 Tabel 6. menunjukkan bahwa pengujian daya hambat 

dekok daun mimba dengan metode cakram disk terhadap 

bakteri Escherichia coli menunjukkan bahwa hasil diameter 

rata- rata zona bening bervariasi antar perlakuan dengan suhu 

perebusan yang berbeda. Hasil analisis pada tabel rata-rata 

diameter zona bening bakteri Escherichia coli pada Tabel 6. 

menunjukkan bahwa daya hambat dekok daun mimba terhadap 

bakteri Escherichia coli berbeda sangat nyata (P<0.01). Rata- 

rata diameter zona bening P1A2 (suhu 40℃)  dengan nilai rata- 

rata 2.50 mm, P2A2 (suhu 60℃) dengan nilai 2.63 mm, P3A2 ( 

suhu 80℃) memiliki rata-rata nilai 3.52 mm dan P4A2 (suhu 

100℃) memiliki diameter rata-rata zona bening sebesar 3.23 

mm, rata- rata diameter zona hambat tertinggi pada perlakuan 

P3A2 (80℃) dan P4A2 (100℃) yang tergolong kategori 

sedang, pada perlakuan P1A2 (40℃) dan P2A2 (60℃) 

tergolong katagori lemah. Namun diameter zona hambat dekok 

daun mimba dengan perlakuan tersebut masih tergolong rendah 

apabila dibandingkan dengan perlakuan kontrol Iodip (P0A2) 

dengan rata- rata diameter 8.37 mm.  

 

4.4 Pengaruh Suhu Perebusan Dekok Daun Mimba 

Terhadap Daya Hambat Bakteri Escherichia coli 

  Zona bening yang terbentuk disekitar cakram disk 

setelah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37℃ menunjukkan 

adanya aktivitas antibakteri pada dekok daun mimba yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Luas dari 

zona bening yang terbentuk berbanding lurus dengan efektifitas 

senyawa antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri, 

semakin besar diameter zona bening yang terbentuk maka 

semakin bagus dan semakin banyak bakteri yang mati dan 

terhambat pertumbuhannya. Pada Gambar 9. terlihat adanya 
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perbedaan diameter zona hambat yang berbeda tiap perlakuan. 

Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh suhu perebusan dekok 

daun mimba berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Pada Gambar 9. terlihat 

bahwa adanya kenaikan rata-rata diameter zona bening pada 

perlakuan P1A2(suhu 40℃), P2A2 (suhu 60℃) dan P3A2 (suhu 

80℃), sedangkan pada P4A2 (suhu 100℃), terjadi sedikit 

penurunan rata-rata diameter zona bening. Penurunan ini 

disebabkan karena adanya kenaikan suhu pada proses 

perebusan dengan suhu tinggi sehingga terjadi kerusakan 

senyawa antibakteri seperti flavonoid, tanin, saponin, 

azadirachtin, salanin, meliantriol, nimbin dan nimbidin. 

Menurut Handayani, Sriherfyna dan Yunianta, (2016) 

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. 

   Pada perlakuan P1A2 (suhu 40℃) dan P2A2 (suhu 

60℃) memiliki zona hambat yang sama rendahnya hal ini 

bukan dikarenakan rusaknya senyawa senyawa antibakteri 

melainkan karena kurangnya suhu perebusan untuk 

mengeluarkan senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, tanin, 

azadirachtin, salanin, meliantriol, nimbin dan nimbidin yang 

terdapat pada daun mimba belum ter-ekstrak secara optimal. 

Menurut Ibrahim, Yuanianta dan Sriherfyna (2015) bahwa suhu 

ekstraksi yang terlalu rendah menyebabkan laju proses 

eksteraksi berjalan lebih lama.  
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Gambar 9. Diameter Zona Hambat Bakteri  Escherichia coli 

 

4.5 Mekanisme Kerja Antibakteri pada Dekok Daun 

Mimba dalam Menghambat   Pertumbuhan Bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun mimba 

dapat menghambat pertumbuhan bakateri Staphylococcus 

aureus dan Eschericha coli. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

zona bening yang terbentuk disekitar kertas cakram. Zona 

bening tersebut terbentuk karena adanya senyawa aktif yang 

terkandung dalam dekok daun mimba seperti flavonoid, tannin, 

saponin, azadirachtin, salanin, meliantriol, nimbin dan nimbidin 

yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara 

mengganggu pembentukan dinding sel, mengganggu keutuhan 

membran sel dan menginaktifasikan enzim (Saraswati, 2015). 

Pada daun mimba terkandung salah satu senyawa Flavonoid 

yang dapat merusak bagian membrane sel bakteri. Menurut 

Carolin dan Wulan (2016) flavonoid merupakan senyawa yang 

dapat mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran 
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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. Flavonoid juga mampu 

menghambat komponen sel yang berperan mengeluarkan zat 

antimikroba, komponen tersebut terdapat pada membran 

lipopolisakarida. Aktivitas flavonoid dimungkinkan 

membentuk kompleks dengan ekstraselular, protein terlarut dan 

dinding sel bakteri dan semakin lifofilik suatu flavonoid, berarti 

semakin merusak membran mikroba (Kuete et al., 2010). 

Menurut Ceshnie dan Lamb (2005) bahwa selain berperan 

dalam inhibisi sintesis DNA-RNA dengan interkalasi atau 

ikatan hydrogen dengan penumpukam basa asam nukleat, 

flavonoid berperan juga dalam menghambat metabolisme 

energi. Senyawa ini akan mengganggu metabolisme energi 

karena dibutuhkan energi yang cukup untuk pernyerapan aktif 

berbagai metabolit dan untuk biosintesis makromolekul.  

  Selain Flavonoid daun mimba mengandung tanin yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Tanin merupakan 

senyawa polifienol dari kelompok flavonoid yang dapat 

berfungsi sebagai sebagai antibakteri dan antiinflamasi. 

Umumnya tanin dapat larut dalam air, kelarutan tanin akan 

meningkat apabila dilarutkan dalam air panas. Begitu juga 

tannin akan larut dalam perlaut organic seperti methanol, 

etanol, aseton dan pelarut organik lainnya (Ismarani, 2012). 

Mekanisme kerja tanin sebagai anti bakteri adalah dengan cara 

mengikat salah satu dari protein adhesion bakteri yang 

digunakan sebagai reseptor pada permukaan sebuah bakteri 

sehingga terjadi pernurunan dan pembentukan dinding sel yang 

terhambatnya sintesis pada protein pada bakteri (Surjowadojo, 

Susilorini, dan Panjaitan, 2015). Sedangkan kandungan 
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senyawa saponin pada dekok daun mimba berfungsi sebagai 

penekan pertumbuhan bakteri karena senyawa tersebut dapat 

menurunkan tegangan pada permukaan dinding sel sehingga 

bakteri akan mengalami lisis maupun pecah. Menurut Nuria, 

Arvin, dan Sumantri (2009) bahwa Mekanisme kerja saponin 

sebagai anti bakteri adalah dengan menurunkan tegangan 

permukaan sehingga naiknya permeabilitas atau kebocoran sel 

yang mengakibatkan senyawa intraseluler akan keluar. 

 

  

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan rata - 

rata diameter zona bening antar bakteri Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli dapat dilihat pada Gambar 10. bahwa 

terjadi perbedaan yang cukup besar pada kedua bakteri tersebut. 

Diameter rata – rata zona bening dari bakteri Escherichia coli 

lebih kecil dibandingkan dengan bakteri Staphylococcus 
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Gambar 10. Perbandingan Diameter Zona Hambat Bakteri  
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aureus. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis kedua 

bakteri tersebut, bakteri Staphylococcus aureus merupakan 

golongan bakteri gram positif sedangkan bakteri Escherichia 

coli tergabung dalam golongan bakteri gram negatif. Menurut 

Astuti (2015) bahwa dinding sel pada bakteri gram negatif 

memiliki susunan kimia yang lebih kompleks bila dibandingkan 

dengan dinding sel bakteri gram positif. Pada dinding sel 

bakteri gram negatif selain terdapat lapisan peptidoglikan juga 

masih ada 3 lapisan polimer yaitu lipoprotein, selaput luar, dan 

lipopolisakarida, sehingga mempersulit senyawa aktif untuk 

menembus dinding sel bakteri gram negatif sehingga zona 

bening yang terbentuk lebih besar pada bakteri Staphylococcus 

aureus. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Suhu perebusan dekok daun mimba (Azadirachta 

indica) memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan 

dan perkembangbiakan bakteri Staphylococcus aureus 

termasuk golongan kuat dan Escherichia coli termasuk 

golongan sedang.  

2. Dekok daun mimba (Azadirachta indica) dengan suhu 

perebusan 80℃ selama 60 menit adalah suhu optimal.  

 

5.2. SARAN 

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut secara invivo untuk 

mengetahui kemampuan dekok sebagai alternatif larutan 

teat dipping pada sapi perah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

DAFTAR PUSTAKA  

 

Agustina, T., Suwandi, L. Nurhayanti, A. Yasin, dan D. Indarti. 

2016. Outlook Susu Kooditas Pertanian Subsektor 

Peternakan. Kementrian Pertanian. 

 Aksara, Riska, Weny J. A. M., dan La Alio.2013. Identifikasi 

Senyawa Alkaloid Dari Ekstrak Metanol Kulit Batang 

Mangga (Mangifera indica L). J. Entropi. 8 (1): 514 – 

519  

Ambarwati. 2007. Efektivitas Zat Antibakteri Biji Mimba 

(Azadirachta indica) Untuk Menghambat pertumbuhan 

Salmonella thyposa dan Staphylococcus aureus. J. 

Biodiversitas. 8 (3): 320-325 

Aniszewski, T. 2007. Alkaloids- Secrets of Life Alkaloid 

Chemistry, Biological Significance, Applications and 

Ecological Role. Netherlands: Elsevier. 

Astuti, S. D., Rania, B., dan M. Yasin. 2015. Potensi Pemaparan 

Light Emitting Diode (LED) Inframerah Untuk 

Fotoinaktivasi Bakteri Bacillus subtilis. J. Biosains. 

17(1): 1 – 10  

Atmojo, A. T. 2016. Media EMB Agar. 

https://medlab.id/media-emb-agar/. Diakses pada 

tanggal 25 April 2018 pukul 9.04 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medlab.id/media-emb-agar/


49 

Azis, T., S. Febrizky dan A.D. Mario. 2014. Pengaruh Jenis 

Pelarut terhadap Persen Yield Alkaloid dari Daun 

Salam India ( Murraya koenigii). J.Teknik Kimia. 2 

(20) : 1 – 6  

Bonang, G. Mikrobiologi Untuk Profesi Kesehatan Edisi 16. 

Jakarta. Buku Kedokteran EGC. 1992 

Carolin, N., dan N. Wulan. 2016. Potensi Ekstrak Daun Sirih 

Hijau (Piper betel) Sebagai Alternative Terapi Acne 

Vulgaris. Majority. 5(1) :140-145 

Ceshnie, T. and Lamb A. J. 2005. Antimicrobial Activity of 

Flavononids. International Journal of Antimicrobial 

Agent. 26 (1): 343 – 356  

Cowan, M.M. 1999. Plants Product as Antimicrobial Agents. 

Clinical Microbiology Reviews. 12 (4): 564-581 

Desmiaty, Y., Ratih H., Dewi M. A. 2008. Penentuan Jumlah 

Tanin Total pada Daun Jati Belanda (Guazuma 

ulmifolia Lamk) dan Daun Sambang Darah 

(Excoecaria biocolor Hassk) Secara Kolorimetri 

dengan Pereaksi Biru Prusia, Artocarpus, Vol (8). 

Halaman: 106 - 109. 

Dewi, A. K. 2013. Isolasi, Identifikasi dan Uji Sensitivitas 

Staphylococcus aureus terhadap Amoxicillin dari 

Sampel Susu Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Penderita Mastitis Di Wilayah Girimulyo, Kulonprogo, 

Yogyakarta. J. Sains Veteriner. 31(2): 337-351. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

Dinges, M. M., Paul M. O., and Patrick M. S. 2000. Exotoxins 

of Staphylococcus aureus. Clinical Microbiology 

Reviews. 13 (1) : 16 – 34 

Fatisa, Y. 2013. Daya Antibakteri Estrak Kulit Dan Biji Buah 

Pulasan (Nepheliummutabile) Terhadap 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli Secara 

Invitro. J.Peternakan. 10(1):31. 

Gie, J.L.T dan Y. Drastini. 2015. Identifikasi Escherichia coli 

O157:H7 pada Susu Sapi Perah dan Lingkungan 

peternakan . J. Kedokteran Hewan. 9 (2) : 174- 177 

Hameed, K. G. A., G. Sender dan K. Kossakowska A. 2006. 

Public health hazard due to mastitis in dairy cows. 

Anim Sci Pap Reports. 25 (7): 73 – 85  

Handayani, H.,F. H. Sriherfyna dan Yuanianta.2016. Ekstraksi 

Anti Oksidan Daun Sirsak Metode Ultrasonic Bath 

(Kajian Rasio Bahan: Pelarut dan Lama Ekstraksi). 

Jurnal Pangan dan Agroindustri. 4(1):262-272 

Harijani, N., Utut S. E. R., dan Dady S. N. 2013. Isolasi 

Escherichia coli pada Daging yang Diperoleh dari 

Beberapa Pasar Tradisional di Surabaya Selatan. 

Veterinaria Medica. l 6(1): 39-44 

Herlina, N., Fifi A., Aditia D. C., Poppy D. H., Qurotunnada, 

dan Baharuddin T. 2015. Isolasi dan Identifikasi 

Staphylococcus aureus dari susu mastitis subklinis di 

Tasikmalaya, Jawa Barat. Pros Sem Nas Masy Biodiv 

Indo. 1(3): 413 – 417  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

Hillary L. M., E. Endang, dan K. L. Laella. 2016. Efek Berbagai 

Dosis Ekstrak Etanol Daun Mimba (Azadirachta Indica 

A. Juss) Terhadap Penyembuhan Luka Insisi Pada 

Mencit Swiss Webster Jantan. Journal of medicine and 

health. 1(3):241-251 

Ibrahim, A. M., Yuanianta dan F.H. Sriherfyna. 2015. Pengaruh 

Suhu dan Lama Waktu Ekstraksi terhadap Sifat Kimia 

dan Fisik Pada Pembuatan Minuman Sari Jahe Merah 

(Zingiber officinale va Rubrum ) dengan Kombinasi 

Penambahan Madu Sebagai Pemaniss. Jurnal Pangan 

dan Agroindustri. 3(2): 530-541. 

Ikrom, Denok A. T. R, Reni, W. A , Bintang, P. B, Rafika, T. 

N, dan Wasito. 2014. Studi In Vitro Ekstrak Etanol 

Daun Kamboja (Plumeria alba ) Sebagai Anti 

Aeromonas hydrophila. JSV. 32 (1): 105 – 116  

Iriyanti, S. Rozanna dan S. R. Yenti. 2014. Pengaruh 

Perbandingan Pelarut Etanol-Air Terhadap Kadar 

Tanin Pada Sokletasi Daun Gambir (Unicaria gambri 

Roxb). J. SAGU. (12):1- 7 

Ismarani. 2012. Potensi Senyawa Tannin dalam Menunjang 

Produksi Ramah Lingkungan. Jurnal Agribisnis dan 

Pengembangan Wilayah. 3 (2): 46 – 55   

Karlina, C., Yudha dan Guntur. 2013. Aktivitas Anti Bakteri 

Ektrak Herbal Krokot (Portulaca Oleracea L) Terhadap 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 1(1). 87-

93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

Kuete, V., Ngameni, B., Mbaveng, A. T., Mgadjui, B., Meyer, 

J. M., and Lall, N. 2010. Evaluation of Flavonoids from 

Dorstenia Barteri for their antimycobacterial, 

Antigonorrheal and Anti-reverse Transcriptase 

Activities. J. Actatropica. 116 (1): 100 – 104  

Lennete, T. H., Barilows, A., Hausler, W. J., dan Shadoni, H. J. 

1991. Manual Clinical Microbiology (5th ed). 

Washington, DC: American Sociaty for Microbiology 

Lidya, N. D., I. W. Karta, N. L. W. Candra dan N.M.D. Andini. 

2017. Uji Efektivitas Larvasida Daun Mimba 

(Azadirachta Indica) Terhadap Larva Lalat Sarcophaga 

Pada Daging Untuk Upakara Yadnya Di Bali. Jurnal 

Sains dan Teknologi. P-ISSN: 2303-3142 E-ISSN: 

2548-8570 Vol. 6(1). hal: 126 

Lipinski, B. 2011. Hydroxyl Radical and Its Scavengers in 

Health and Disease. Review Article, Oxidative 

Medicine and Cellular Longevity. 11(1) :1 - 9. 

Lubis., P. A. H, 2015. Identifikasi Bakteri Escherichia Coli 

Serta Salmonella Sp. Yang DiisolasiDari Soto Ayam. 

Skripsi. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta. 01-64. 

Mainous, A.G., Wiiliam J. H., Charles J. E., and Vannesa A. D. 

2006. Nasal Carriage of Staphyloccocus Aureus and 

Methicillin-Resistant S. Aureus in United States. 

Annals of Fam Med. 4(2): 132-137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

Miranti, L. 2009. Pengaruh Konsentrasi Minyak Atsiri Kencur 

(Kaempferia Galanga L.) dengan Basis Salep Larut 

Air Terhadap Sifat Fisik Salep dan Daya Hambat 

Bakteri 

Staphylococcus Aureus Secara In Vitro. Skripsi. 

Moroni, P., Pison G. Ruffo, and Boetter P. J. 2005. Risk Factor 

For Intramammary Infections And Relationship With 

Somatic Cell Count In Italian Dairy Goats. Prev Vet 

Med. 69 (1) 163 – 173  

Mulyadi, M., Wuryanti, dan Purbowatiningrum R. S. 2017. 

Konsentrasi Hambat Minumum (KHM) Kadar Sampel 

Alang – Alang (Imperanata cylindrica) dalam Etanol 

Melalui Metode Difusi Cakram. Jurnal Kimia Sains dan 

Aplikasi 20 (3) : 130-135 

Muta’ ali, R dan K. I. Purwani. 2015. Pengaruh Ekstrak Daun 

Beluntas (Plichea indica) Terhadap Mortaliti 

Perkembangan Larva Spodoptera litura F. Jurnal Sains 

dan Seni ITS. Vol (4). Halaman: 2337 – 3520. 

Nurhayati, I. S., dan Martindah, E. 2015. Pengendalian Mastitis 

Subklinis melalui Pemberian Antibiotik Saat Periode 

Kering pada Sapi Perah. WARTAZOA 25 (2): 65-74 

Nuria, M. C., Arvin F., dan Sumantri. 2009. Uji Aktivitas 

Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jarak Pagar Terhadap 

Bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Eschrerichia coli. Jurnal ilmu – ilmu Pertanian 5(2): 

26-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Pan, X., F. Chen, T. Wu, H. Tang and Z. Zhao. 2009. The Acid, 

Bile Tolerance and Antimicrobial Property of 

Lactobacillus acidophilus NIT. J. Food Control. 20(1): 

598-602. 

Paryati, S.P.Y. (2002). Patogenesis Mastitis Subklinis pada 

Sapi Perah yang Disebabkan oleh Staphylococcus 

aureus. Makalah Pengantar Falsafah Sains. Institute 

Pertanian Bogor. 

Poeloengan, M. 2009. Pengaruh Minyak Atsiri Serai 

(Andropogon ciratus DC.) Terhadap Bakeri Yang 

Diisolasi Dari Sapi Mastitis Subklinis. Berita Biologi. 

9(6): 715-719  

Pratiwi, S. T. 2008. Mikrobiologi Farmasi. Jakarta: Penerbit 

Airlangga. Hal 22 – 42  

Prayoga, E. 2013. Perbandingan Efek Ekstrak Daun Sirih Hijau 

(Piper bettle L.) dengan Metode Difusi Disk dan 

Sumuran Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Staphylococcus aureus. Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah.Jakarta   

Rahmi, Y., Darmawi, dan Yudha F. 2015. Identifikasi Bakteri 

Staphylococcus Aureus Pada Preputium dan Vagina 

Kuda (Equus Caballus). Jurnal Medika Veterinaria. 

9(2): 154-158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

Ramadhani, N., Agung G. S., dan Jimmy A. 2017. Identifikasi 

Senyawa Ekstrak Etanol Daun Mimba (Azadirachta 

indica ) Sebagai Antibakteri Secara KLT-

BIOAUTOGRAFI Terhadap Bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli. J. Ilmiah Ibnu Sina. 2(1): 

74 – 81  

Reddy, A. S. N and Ali., G. S. 2000. Inhibition of Fungal 

Bacterial Plant Pathogens by Synthetic Peptides: In 

Vitro Growth Inhibition, Interaction Between Peptides 

and Inhibition of Disease Progression. J. The American 

Phytopathological Society. 13(8): 847-859. 

Redha, A. 2010. Flavonoid: Struktur, Sifat Antioksidatif dan 

Peranannya dalam system Biologis. Jurnal Belian. 

9(2):196-202 

Retnowati, Y., Nurhayati B, dan Nona W.P. 2011. Pertumbuhan 

Bakteri Staphylococcus aureus Pada Media Yang 

Diekspos Dengan Infus Daun Sambiloto (Andrographi 

panicula). Saintek. 6 (2): 1-9 

Rukmana, R., dan Uu S. 1997. Hama Tanaman dan Teknik 

Pengendalian. Kanisius, Yogyakarta. 

Saraswati, D. 2015. Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Lada (Piper 

ningrum) Terhadap Daya Hambat Bakteri Escherichia 

coli. J. Kesehatan Komunitas Indonesi. 11 (1): 1-9 

Sari, M. A. 2015. Aktivitas Antioksidan The Daun Alpukat 

(Persea Americana Mill) Dengan Variasi Teknik dan 

Lama Pengeringan. Universitas Muhammadiyah. 

Surakarta. Skripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

Sharif, A., Muhammad U., dan Ghulam M. 2009. Mastitis 

Control In Dairy Production. J Agric Soc.Sci. 5:102-

105 

Sudarsono, D. Gunawan, S. Wahyuono, A.I. Donatus, dan 

Purnomo. 2002. Tumbuhan Obat II, Hasil Penelitian, 

Sifat-Sifat, dan Penggunaan. Pusat Studi Obat 

Tradisional UGM, Yogyakarta 

Sudewo, B. 2006. Basmi Penyakit Dengan Sirih Merah, Agro 

Media Pustaka; Jakarta. 

Supriyanto, Simon B.W., Rifa I. M., dan Yunianta. 2017.Uji 

Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak daun 

Mimba (Azadirachta indica Juss). Prosiding SNATIF 

(4): 523-529 

Surjowardojo, P. 2012. Penampilan Kandungan Protein Dan 

Kadar Lemak Susu Pada Sapi Perah Mastitis Friesian 

Holstein. J.Exp. Life Sci. 2(1): 42- 49 

Surjowardojo, P., T. E. Susilorini dan A. A. Panjaitan. 2015. 

Daya Hambat Jus Kulit Apel Manalagi (Malus 

sylvestris Mill.) terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli Penyebab 

Matitis pada Sapi Perah. J. Ternak Tropika. 16(2) : 30 -

39  

Syarmalina dan Dian R. L. 2005. Uji Efek Antibakteri Daun 

Mimba (Azadirachta indica A. juss) Terhadap Bakteri. 

Prosiding Seminar Nasional Tumbuhan Obat Indonesia 

XXVIII. 274 – 276  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

Tally F. P. 1993. Staphylococci: Abscesses And Other 

Diseases. Dalam: Schaechter,M. (ed.) Mechanism of 

Microbial Diseases. 2nd Ed. Williams and Wilkins, 

USA. Page: 187- 197 

Todar, K. 2008. Staphylococcus and Staphylococcal Diseases. 

[serial online]. http://www.textbookofbacteriology.net. 

[18 Desember 2018] 

Toy, T. S. S, Benedictus, S. L, dan Bernat S. P. H. 2015. Uji 

Daya Hambat Ekstrak Rumput Laut Gracilaria sp 

Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus. 

J.eG. 3(1): 153 – 159    

Wazir, D., Syahida, A., Radzali, M., Maziah, M., M. Y. Shukor. 

2011. Antioxidant Activities Of Different Parts Of 

Gnetum gnemon L. J. Plant Biochem. 20 (2): 234 – 240 

Wirawan, O, IGK., Melkianus, L, J. Dan Bambang, H. 2017.  

Efek Ekstrak Daun Mimba Lengkuas Dan 

Serehterhadap Infestasi Caplak Pada Anjing. J. Patner. 

1(1):  37-42. 

Zecconi, A., and Hahn G. 2000. Staphylococcus aureus In Raw 

Milk And Human Health Risk. J. Int Dairy Fed. 1(1): 

15-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Cover
	2. RH, KP, dftr isi dll (tidak bolak balik)
	Pengesahan
	3. BAB I 1-7
	4. BAB II 8-22
	5. BAB III 23-32
	6. BAB IV 33-46
	7. BAB V 47
	8. Daftar Pustaka 48-57

