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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak etanol daun kersen
pada berbagai konsentrasi dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus agalactiae penyebab mastitis
pada sapi perah. Materi penelitian terdiri dari ekstrak etanol daun kersen, dekok daun kersen, reagen
CMT, agar untuk uji aktivitas antimikroba Streptococcus agalactiae. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 6 perlakuan dan 4 ulangan,
apabila dijumpai adanya perbedaan nyata akan diuji lanjutan Duncan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlakuan Iodips 10% (PK), ekstrak etanol daun kersen 10% (P1) , 20% (P2), 30 % (P3), 40% (P4),
dan dekok daun kersen 20% (P5) memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) dalam menghambat
Streptococcus agalactiae dengan nilai rata-rata zona hambatan dari 5,77-7,02 mm. Perlakuan P4 (40%)
memiliki zona hambat tertinggi dan ekstrak air daun kersen 20% memiliki zona hambat terendah
dibandingkan perlakuan lainnya. Larutan Iodips memiliki nilai rata-rata zona hambat yang hampir sama
dengan perlakuan P2 dan P3, yaitu sebesar 6,63 mm. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun kersen
lebih efektif dibandingkan larutan iodips dan dekok daun kersen dalam menghambat pertumbuhan
Streptococcus agalactiae dan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengendalikan mastitis .
Kata kunci: ekstrak etanol daun kersen, zona hambat, Streptococcus agalactiae, mastitis dan sapi perah
PFH
ABSTRACT
The aim of this experiment was to determine the effect ethanol extract of cherry leaf in various
concentrations on inhibition ability of Streptococcus agalactiae growth that causes mastitis diseases in
dairy cows. The material consisted of ethanol extract of cherry leaf, water extract of cherry leaf, CMT
reagent, agar for antimicrobial activity test inhibition ability on Streptococcus agalactiae growth. The
method was used in this experiment was Complety Randomized Design (CRD) with 6 treatment and 4
replication, if there were significant influence would tested by Duncan’s Multiple Range Test method.
The results showed that treatment Iodips solution 10% (PK), ethanol extract of cherry leaf 10% (P1), 20%
(P2), 30% (P3), 40% (P4), and water extract of cherry leaf 20% (P5) can enhance the inhibition zone
diameter significantly (P<0,05) on Streptococcus agalactiae growth with average value of inhibition zone
of 5.77-7.02 mm. P4 treatment (40%) had the highest inhibitory zone and water extract of cherry leaf of
20% had the lowest than other treatments. Based on iodips solution the average value of inhibitory zone
almost same with treatment of P2 and P3, at 6.63 mm. It can be concluded that cherry leaf extract more
effective than iodips solutions and water extract of cherry leaf on inhibition ability of Streptococcus
agalactiae growth and can be used as substance for controlling mastitis.
Keywords: ethanol extract of cherry leaf, inhibition ability, Streptococcus agalactiae, mastitis and PFH
dairy cow

PENDAHULUAN
Perkembangan usaha peternakan sapi
perah menjadi komoditas yang penting di
Indonesia, tetapi saat ini produktifitasnya belum
optimal. Terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi produksi susu antara lain faktor
genetis, makanan serta pemeliharaan, dimana
satu sama lain saling mempengaruhi dan
menunjang. Selain itu, adanya penyakit radang
ambing atau mastitis juga menjadi salah satu
kendala dalam usaha peningkatan produktifitas
sapi
perah
tersebut.
Penyakit
mastitis
menimbulkan kerugian yang besar, berpengaruh
pada penurunan produksi susu, kualitas susu dan
peningkatan biaya perawatan serta pengobatan.
Mastitis dibedakan mastitis klinis dan
subklinis. Mastitis subklinis merupakan salah
satu kasus mastitis dengan tingkat kejadian 15 40 kali lebih banyak dibandingkan dengan kasus
mastitis klinis mencapai 97% dari keseluruhan
kejadian mastitis (Hurley and Morin, 2000 dan
Subronto, 2003). Wibawan (1995) dalam Endang
dan Wahyuni (2006) menjelaskan beberapa
daerah yang mengalami kejadian mastitis
subklinis di Indonesia, diantaranya wilayah
Bogor sebesar 83%, wilayah Boyolali sebesar
82% dan wilayah Malang sebesar 80%. Salah
satu kasus mastitis subklinis di wilayah Malang
dapat ditemui di KUD Ngantang sebesar 22,87%
(Winarso, 2008). Mastitis subklinis yang terjadi
hanya ditandai dengan terjadinya penurunan
produksi dan mutu susu di wilayah Ngantang.
Penurunan produksi dan mutu susu menyebabkan
turunnya harga, banyak susu yang terbuang dan
tidak bisa ditampung di koperasi karena tidak
layak untuk konsumsi (Subronto, 2003).
Benda (1997) dalam Endang dan Wahyuni
(2006) dan Supar dan Ariyanti (2002)
menjelaskan bahwa dua bakteri patogen yang
sering ditemukan dalam kasus mastitis subklinis
pada ambing sapi, yaitu Streptococcus agalactiae
berkisar 92% - 60,6% dan Staphylococcus aureus
berkisar 67% - 18,1%. Streptococcus agalactiae
tergolong bakteri gram positif penyebab utama

mastitis subklinis yang paling ditakuti dan sangat
berbahaya bagi kesehatan masyarakat veteriner.
Streptococcus agalactiae memiliki hemaglutinin
menjadi salah satu faktor virulen dimiliki bakteri
patogen dan bertanggung jawab dalam
mekanisme infeksi, sehingga dapat menempel
pada sel epitel ambing (Blowey, 1995 dalam
Wahyuni, Wibawan dan Wibowo, 2005;
Kuntaman, 2007).
Mikroorganisme
penyebab
penyakit
mastitis subklinis menunjukkan resistensi
terhadap berbagai jenis antibiotik, karena
penggunaan jenis antibiotik yang tidak tepat
(Sartoratto, Machado, Ana dan Delarmelina,
2004; Wahyuni, Wibawan dan Wibowo, 2005).
Hal tersebut menyebabkan bahan antibiotik
sintesis menjadi tidak efektif dan bahkan
terkadang efek samping (Nwinyi, Obinna,
Chinedu, Nwodo, Ajani, Olayinka, Chinwe,
Ogunniran and Kehinde, 2009).
Kersen merupakan salah satu tanaman
yang dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik alami
untuk menghambat pertumbuhan bakteri
penyebab mastitis subklinis. Beberapa hasil
penelitian menggunakan dekok daun kersen
menunjukkan bahwa kandungan zat antimikroba
yang terdapat dalam tanaman kersen dapat
digunakan untuk menghambat pertumbuhan
bakteri penyebab mastitis subklinis dan
menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda
dengan larutan iodips (antiseptik kimia), pada
penelitian Prawira, Sarwiyono dan Surjowardojo
(2013) sebesar 8,284 mm dan 8,438 mm;
Gunawan, Sarwiyono dan Surjowardojo (2014)
sebesar 7,648 mm dan 8,176 mm serta Maghriby,
Sarwiyono dan Surjowardojo (2014) sebesar 9,12
mm dan 10,06 mm. Hal tersebut disebabkan oleh
efek sinergis dari flavonoid, saponin, tanin yang
terkandung didalamnya. Selain itu, daun kersen
juga memiliki aktivitas antinociceptive, antiinflamasi dan antipiretik (Zakaria, Fatimah,
Zaiton, Henie, Sulaiman, Somchit, Thenamutha
dan Kasthuri, 2006). Penggunaan ekstrak daun
kersen pada penelitian ini diharapkan dapat

diperoleh kandungan zat antimikroba yang lebih
besar dibandingkan dekok daun kersen, sehingga
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus
agalactiae
penyebab
mastitis
subklinis.
Berdasarkan hasil penelitian Poeloengan (2009)
tentang aktifitas air perasan dan ekstrak etanol
daun encok menunjukkan bahwa ekstrak daun
encok menghasilkan zona hambat lebih besar
terhadap bakteri Streptococcus agalactiae
dibandingkan dengan air perasan daun encok.
Oleh karena itu, pengujian pengaruh antibakteri
ekstrak
daun
kersen
terhadap
bakteri
Streptococcus agalactiae perlu dilakukan untuk
mengetahui zona hambat pertumbuhan bakteri
sebagai salah satu penyebab mastitis subklinis.
MATERI DAN METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian dalam bentuk isolasi,
identifikasi dan pengujian daya antibakteri
ekstrak etanol daun kersen terhadap bakteri
Streptococcus
agalactiae
dilakukan
di
Laboratorium Bakteriologi, Fakultas Pertanian,
Universitas Brawijaya, Malang. Pembuatan
ekstrak etanol daun kersen dilakukan di
Laboratorium Kimia Organik, Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas Islam Negeri, Malang.
Waktu pelaksanaan penelitian mulai bulan
Januari hingga Februari 2014.
Materi
Bakteri Streptococcus agalactiae
Isolat bakteri Streptococcus agalactiae
diperoleh dari salah satu sapi perah yang
terjangkit mastitis subklinis skor 2 di salah satu
Peternakan rakyat Kecamatan Ngantang,
Kabupaten Malang. Bakteri tersebut selanjutnya
dibiakkan di Laboratorium Bakteriologi, Fakultas
Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.
Daun Kersen (Muntingia calabura)
Daun kersen diperoleh dari Daerah
Joyogrand, Kota Malang. Daun kersen dipilih
yang berkualitas, tidak kotor dan berumur sekitar

dua tahun (1/3 bagian pucuk). Sampel yang
digunakan sebanyak 150 g berat kering untuk
ekstrak etanol daun kersen. Bahan lain yang
digunakan antara lain reagen CMT, etanol 96%,
larutan iodips, media deMann Robosa Sharpe
Agar (MRSA), aquadest, spirtus, kristal violet,
iodine, alkohol 70 %, safranin, minyak emersi
dan mikroskop.
Metode
Metode yang digunakan pada penelitian ini
adalah eksperimental untuk melihat daya hambat
yaitu dengan menggunakan metode lubang atau
sumuran untuk mengetahui aktivitas ekstrak
etanol daun kersen dengan berbagai variasi
konsentrasi terhadap pertumbuhan bakteri
Streptococcus agalactiae sehingga diperoleh
daerah hambatan di sekeliling lubang.
Konsentrasi yang digunakan sebanyak 6 taraf,
yaitu:
• PK (iodips 1 ml + 9 ml aquadest)
• P1 10% (ekstrak daun kersen 1 gr + 9 ml
aquadest)
• P2 20% (ekstrak daun kersen 2 gr + 8 ml
aquadest)
• P3 30% (ekstrak daun kersen 3 gr + 7 ml
aquadest)
• P4 40% (ekstrak daun kersen 4 gr + 6 ml
aquadest)
• P5 (dekok daun kersen 20 % = 200 gr daun +
800 ml air).
Pembuatan
konsentrasi
dengan
menambahkan ekstrak daun kersen, larutan
iodips dan dekok daun kersen dengan larutan
aquadest kemudian dihomogenkan sesuai
konsentrasi yang diinginkan.
Prosedur Penelitian
Prosedur Ekstraksi dan Evaporasi Daun
Kersen (Muntingia calabura)
Pembuatan ekstrak daun kersen pada
penelitian ini adalah (Kusumawati, 2005):
1. Daun kersen yang telah dipilih dikeringkan
dengan sinar matahari secara tidak langsung

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

atau diangin-anginkan selama satu jam dan
dimasukkan dalam oven pada suhu 60 oC
selama 24 jam.
Daun kersen yang telah kering dihaluskan
dengan mesin grinding ukuran partikel 0,75
mm.
Daun kersen yang telah halus ditimbang
sebanyak 150 gram dan dimasukkan ke
dalam tabung erlenmeyer ukuran 1 liter.
Pembuatan campuran kersen dan etanol
dengan menambahkan pelarut etanol 96%
dengan perbandingan 150 gram daun kersen
dan 600 ml pelarut (daun kersen kering :
etanol sebanyak 1:4). Hasil maksimal
campuran kersen dan etanol diendapkan
selama satu malam.
Pengocokan
campuran
menggunakan
inkubator shaker dengan kecepatan 180 rpm
selama 60 menit pada suhu ruang.
Campuran selanjutnya disaring dan apabila
campuran
masih
kental
dilakukan
pengocokan ulang. Umumnya campuran
menjadi jernih setelah dilakukan lima kali
pengocokan.
Proses evaporasi selanjutnya dilakukan
untuk memisahkan hasil ekstrak yang
diperoleh dengan pelarut etanolnya.
Hasil ekstrak ditimbang dengan timbangan
analitik dan disimpan di dalam refrigerator
pada suhu 5-10 oC untuk pengawetan.

Prosedur Pembuatan Dekok Daun Kersen
(Muntingia calabura)
Pembuatan dekok daun kersen sebagai
berikut (Gunawan dkk, 2014):
1. Daun kersen muda dicuci dan ditiriskan
hingga bebas air.
2. Daun kersen selanjutnya diiris melintang
atau membujur dan direbus dalam air
mendidih selama 15 menit dengan
perbandingan antara 200 g daun kersen dan
800 ml air untuk mendapatkan konsentrasi
dekok 20%.

3.

Air rebusan tersebut didinginkan dalam suhu
ruang dan disaring untuk membuang
ampasnya.

Prosedur pengujian California Mastitis Test
(CMT)
Pengujian mastitis CMT dilakukan dengan
meletakkan sampel susu curahan pertama dari
keempat puting sapi (kira-kira 1-2 ml) pada
cawan paddle, selanjutnya sampel ditambahkan
reagen CMT yang jumlahnya sama dengan
volume susu dan dihomogenkan dengan cara
memutar cawan membentuk pola angka delapan
secara perlahan-lahan selama 10-15 detik. Reaksi
diamati dan dinilai pada putaran terakhir
(Kurniawan dkk., 2014). Tahap selanjutnya
dilakukan pengamatan interpretasi tingkat
kejadian mastitis untuk menentukan mastitis
subklinis skor 2 berdasarkan standar nilai seperti
pada Tabel 4 (Efadri, 2010).
Tabel 4. Interpretasi berdasarkan CMT

Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Daun
Kersen (Muntingia calabura) Terhadap
Bakteri Streptococcus agalactiae
Pembuatan Media MRSA
Media yang digunakan untuk uji daya
hambat bakteri Streptococcus agalactiae adalah
media spesifik MRSA (deMann Robosa Sharpe
Agar)
penumbuh
bakteri
Streptococcus

agalactiae. Pembuatan media MRSA dengan
memanaskan media MRSA padat hingga mencair
dengan penangas air dan disterilisasi dengan
autoklaf. Setelah itu media didinginkan hingga
suhu ± 50 oC. Media dituangkan kedalam cawan
petri steril masing-masing sebanyak 20 ml
dengan tinggi 0,5 cm. Cawan petri yang berisi
media dibiarkan hingga dingin dan memadat di
dekat bunsen (Untung, 2012).
Isolasi Bakteri Streptococcus agalactiae
Isolasi bakteri Streptococcus agalactiae
diperoleh dari sampel susu yang telah diambil
sebanyak satu mililiter dan dituang pada media
MRSA menggunakan mikro pipet, selanjutnya
diratakan dengan bantuan spreader steril.
Inkubasi dilakukan pada suhu 37 oC selama 24
jam (Waluyo, 2007).
Identifikasi Bakteri Streptococcus agalactiae
Pewarnaan
Gram
dilakukan
untuk
identifikasi Streptococcus agalactiae. Proses
pewarnaan meliputi pembuatan apusan isolat
bakteri dan penambahan cat Gram A (kristal
violet), cat Gram B (iodine), cat Gram C (etanol)
dan cat Gram D (safranin) (Cappucino and
Sherman, 2005). Pengamatan preparat bakteri
menggunakan mikroskop binokuler dengan
perbesaran 1000x.
Pembuatan Subkultur
Pembuatan
subkultur
Streptococcus
agalactiae dengan cara menggoreskan biakan
bakteri sebanyak satu ose ke medium MRSA dan
diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang.
Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk
mendapatkan koloni-koloni bakteri dalam fase
vegetatif bibit koloni dari medium yang lama ke
medium yang baru (Waluyo, 2007).
Pemanenan Bakteri
Pemanenan bakteri dilakukan dengan
menambahkan larutan aquadest sebanyak lima
mililiter ke dalam cawan yang berisi koloni

bakteri
Streptococcus
agalactiae
dan
menggoreskan spreader berulang-ulang. Koloni
yang sudah encer dituangkan kedalam botol kecil
dan disimpan di refrigerator (Waluyo, 2007).
Uji Aktivitas Antibakteri
Adapun uji aktivitas antibakteri dengan
menggunakan metode lubang atau sumuran
sebagai berikut (Darsono dan Artemisia, 2003):
1. Suspensi bakteri Streptococcus agalactiae
dituang sebanyak 100 μl pada setiap cawan
yang berisi media MRSA dengan bantuan
micropipet.
2. Suspensi bakteri dihomogenkan dan
diratakan dengan menggunakan spreader.
3. Empat lubang sumuran dibuat pada media
dengan cork borer diameter enam milimeter.
4. Ekstrak daun kersen sebanyak 50 μl
ditambahkan pada masing-masing lubang
sumuran sesuai dengan konsentrasi ekstrak
yang telah ditentukan, yaitu 10%, 20%,
30%, 40% dan larutan iodips 10% serta
dekok daun kersen 20%
5. Inkubasi dilakukan pada suhu 37 oC selama
24 jam.
6. Zona bening yang terbentuk di sekitar
lubang sumuran diamati dan diukur
menggunakan jangka sorong sesuai dengan
kategori zona hambat (Tabel 1) (Susanto,
Sudrajat dan Ruga, 2012).
Tabel 1. Kategori diameter zona hambat
Diameter (mm)
5 mm
6 - 10 mm
11 - 20 mm
21 mm

Kategori antimikroba
Lemah
Sedang
Kuat
Sangat kuat

Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati dalam penelitian ini
adalah variabel bebas (ekstrak daun kersen
dengan berbagai konsentrasi) dan variabel terikat
(diameter zona hambat yang terbentuk pada

masing-masing
ditentukan).

konsentrasi

yang

telah

Pengumpulan Data
Data diperoleh dari hasil pengukuran
diameter zona bening atau zona hambat yang
terbentuk. Pengukuran dilakukan sebanyak dua
kali, yaitu dengan mengukur diameter horizontal
dan diameter vertikal masing-masing lubang
sumuran kemudian dibagi dua.
Analisis Data
Rancangan percobaan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan enam perlakuan dan
empat ulangan. Apabila memiliki perbedaan
nyata maka data yang diperoleh kemudian
dianalisis
menggunakan
analisis
ragam
(ANOVA) dengan uji lanjutan Duncan Stell dan
Torrie (1980) dalam Wibawa, Antara dan
Dharmayuda, 2013.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penggunaan larutan Iodips 10 % (PK), ekstrak
daun kersen 10% (P1), 20% (P2), 30% (P3), 40%
(P4), maupun dekok daun kersen 20% (P5)
memiliki kemampuan zona hambat yang berbeda
terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus
agalactiae (Tabel 2).
Tabel 2. Rataan dan simpangan baku diameter
zona hambat pertumbuhan terhadap
bakteri Streptococcus agalactiae

Nilai rata-rata zona hambat secara
berurutan sebesar 6,63 mm untuk PK; 5,85 mm

untuk P1; 5,91 mm untuk P2; 6,61 mm untuk P3;
7,02 mm untuk P4 dan 5,57 mm untuk P5.
Perlakuan P4 (40%) memiliki kemampuan zona
hambat tertinggi dibandingkan dengan semua
perlakuan. Peningkatan konsentrasi ekstrak daun
kersen yang diberikan memengaruhi diameter
zona hambat yang terbentuk, semakin tinggi
konsentrasi perlakuan yang diberikan semakin
besar diameter zona hambat yang dihasilkan.
Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa
perlakuan menggunakan dekok 20% (P5)
memiliki rataan zona hambat terendah
dibandingkan
dengan
semua
perlakuan.
Perlakuan PK dengan larutan Iodips 10% yang
berfungsi sebagai kontrol menunjukkan nilai
rataan diameter zona hambat yang tidak jauh
berbeda dengan perlakuan P2 dan P3 (Gambar 1).

Gambar 1. Kemampuan zona hambat dari
masing-masing perlakuan terhadap pertumbuhan
bakteri Streptococcus agalactiae.
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa
perlakuan ekstrak daun kersen memberikan
pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) dalam
menghambat pertumbunan bakteri Streptococcus
agalactiae (Gambar 1). Hal tersebut disebabkan
adanya senyawa flavonoid, saponin dan tanin dari
daun kersen yang dapat menghambat aktivitas
bakteri (Zakaria et al., 2010). Aktifitas
antibakteri sendiri dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu pH, lingkungan, komponen
pembenihan, stabilitas zat aktif, besarnya

inokulum, masa pengeraman dan aktifitas
metabolis bakteri (Maharti, 2007).
Senyawa flavonoid yang terdapat dalam
ekstrak daun kersen termasuk auron, flavonol,
dan flavon (Arum dkk., 2012). Senyawa
flavonoid pada umumnya mudah larut dalam air,
terutama bentuk glikosidanya. Oleh karena itu,
senyawa ini banyak ditemukan dalam ekstrak air
tumbuhan (Robinson, 1991 dalam Rahyomi,
2008). Flavanoid dalam daun kersen terbukti
mempunyai aktivitas dalam menghambat bakteri
Gram positif (Streptococcus agalactiae) (Gambar
5). Aktifitas biologis senyawa flavanoid bekerja
dengan cara merusak dinding sel bakteri.
Gunawan, Bawa dan Sutrisnawati (2008)
mekanisme ini dapat terjadi akibat reaksi antara
senyawa lipid dan asam amino dengan gugus
alkohol pada flavonoid, sehingga dinding sel
mengalami kerusakan dan mengakibatkan
senyawa tersebut dapat masuk kedalam inti sel
bakteri. Senyawa ini kemudian akan bereaksi
dengan DNA pada inti sel bakteri. Akibat
perbedaan kepolaran antara lipid dan penyusun
DNA dengan gugus alkohol pada senyawa
flavonoid akan terjadi reaksi sehingga struktur
lipid dari DNA bakteri sebagai inti sel bakteri
akan mengalami kerusakan dan lisis. Tiga
mekanisme yang dimiliki flavonoid dalam
memberikan efek antibakteri, antara lain:
menghambat sintesis asam nukleat, menghambat
fungsi membran sitoplasma dan menghambat
metabolisme energi (Cushnie et al., 2005).
Saponin merupakan senyawa aktif
berbentuk busa yang stabil bila ditambahkan
asam klorida satu persen (Poeloengan dkk.,
2012). Saponin tergolong senyawa antibakteri
karena memiliki kemampuan dalam menekan
pertumbuhan bakteri. Arabski, Wasik, Dworecki
dan Kaca (2009) dan Karlina et al. (2013)
saponin akan berikatan dengan lipopolisakarida
pada dinding sel bakteri, mengakibatkan
meningkatnya permeabilitas dinding sel serta
menurunkan tegangan permukaan dinding sel
sehingga ketika terjadi interaksi dinding sel

tersebut akan pecah atau mengalami lisis dan
membuat zat antibakteri akan masuk kedalam sel
dengan mudah dan akan mengganggu
metabolisme hingga akhirnya terjadi kematian
bakteri.
Tanin merupakan senyawa yang mampu
membentuk chelates dengan ion logam,
khususnya
besi,
sehingga
menimbulkan
gangguan pada membran sel bakteri (Zakaria et
al., 2007). Pembentukan chelates dapat terjadi
karena kemampuan tanin dalam mengikat besi
relatif besar dan hal ini membuat besi tidak
tesedia
untuk
bakteri.
Bakteri
aerob
membutuhkan besi untuk melakukan berbagai
fungsi,
seperti
pengurangan
perkusor
ribonukleotida pada DNA, pembentukan haem
dan fungsi-fungsi lain (Akiyama et al., 2001).
Juliantina, Citra, Nirwani, Nurmasitoh dan Bowo
(2009) tanin memiliki sifat spasmolitik yaitu
mengkerutkan dinding sel atau membran sel yang
telah lisis akibat senyawa saponin dan flavonoid.
Hal tersebut menyebabkan senyawa tanin dapat
dengan masuk ke dalam sel bakteri dengan
mudah dan mengkoagulase protoplasma sel
bakteri sehingga sel tidak dapat melakukan
aktivitas hidup dan pertumbuhannya terhambat
atau bahkan mati.
Tanin
juga
memiliki
kemampuan
menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara
menginaktivasi enzim. Kelangsungan aktivitas
bakteri tergantung pada kerja enzim. Apabila
kerja enzim terganggu, otomastis enzim akan
membutuhkan energi dalam jumlah yang relatif
besar
untuk
aktivitasnya,
sehingga
memungkinkan energi untuk pertumbuhan
bakteri menjadi berkurang. Apabila hal tersebut
berlangsung lama maka aktivitas bakteri akan
terhambat dan lisis bahkan inaktif (Santoso,
Soemardini dan Rusmayanti 2013). Adanya
ketiga senyawa (flavonoid, saponin, tanin)
tersebut, maka ekstrak daun kersen dapat
digunakan sebagai alternatif dalam mencegah
penyakit mastitis subklinis karena dalam

menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif
khususnya bakteri Streptococcus agalactiae.
Hasil Kemampuan Antimikroba
Berdasarkan hasil yang diperoleh dan
standar kategori respon zona hambat menurut
Susanto dkk. (2009) diketahui bahwa aktifitas
daun kersen terhadap bakteri Streptococcus
agalactiae pada penelitian ini memiliki rata-rata
diameter zona hambat yang termasuk kategori
antibakteri dalam tingkatan lemah dan sedang
(Tabel 1). Konsentrasi ekstrak daun kersen yang
termasuk dalam kategori tingkatan lemah adalah
konsentrasi 10% dan 20% dengan diameter zona
hambat berturut-turut 5,85 mm; 5,91 mm sama
halnya dengan larutan kontrol dekok dengan
diameter zona hambat sebesar 5,77 mm,
sedangkan untuk konsentrasi 30%, 40% dan
larutan kontrol iodips termasuk dalam kategori
tingkatan sedang dengan diameter zona hambat
masing-masing yaitu 6,61 mm; 7,02 mm dan 6,63
mm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin
tingginya konsentrasi ekstrak daun kersen yang
diberikan maka semakin tinggi diameter zona
hambat yang dihasilkan.
Larutan kontrol iodips (PK) menunjukkan
nilai zona hambat yang lebih rendah dibanding
dengan P4 (40%). Selain itu, larutan dekok daun
kersen (P5) memiliki nilai yang lebih rendah
dibanding PK, P1, P2, P3 dan P4. Oleh karena itu,
perlakuan dengan konsentrasi 40% ekstrak daun
kersen lebih efektif karena lebih aman
dibandingkan zat antimikroba kimia pabrik
(iodips) dan dekok daun kersen dalam
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus
agalactiae. Hal ini diduga kandungan zat
antimikroba yang terdapat dalam ekstrak daun
kersen lebih besar dibandingkan dekok daun
kersen. Berdasarkan hasil penelitian Poeloengan
(2009) bahwa hasil ekstrak menghasilkan zona
hambat
lebih
besar
terhadap
bakteri
Streptococcus agalactiae dibandingkan dengan
air perasan. Selain itu, menurut Sartorratto et al.
(2004); Wahyuni dkk. (2005) saat ini

mikroorganisme penyebab penyakit mastitis
subklinis menunjukkan resistensi terhadap
berbagai jenis antibiotik, karena penggunaan
jenis antibiotik yang tidak tepat. Hal tersebut
menyebabkan bahan antibiotik sintesis menjadi
tidak efektif dan bahkan terkadang memberikan
efek samping (Nwinyi et al., 2009).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa zona
hambat ekstrak daun kersen dengan konsentrasi
tertinggi (40%) hanya mencapai kisaran nilai
7,02 mm. Namun, hasil tersebut cukup berbeda
jika dibandingkan dengan nilai zona hambat
dekok daun kersen konsentrasi 40% pada
penelitian sebelumnya, secara berturut-turut
sebesar 7,58 mm (Prawira dkk., 2013); 7,31 mm
(Gunawan dkk., 2014) dan 8,99 mm (Maghriby
dkk., 2014). Adanya perbedaan zona hambat
yang dihasilkan diduga karena perbedaan jenis
bakteri uji yang digunakan juga berbeda.
Berdasarkan penelitian sebelumnya bakteri yang
digunakan antara lain Staphylococcus aureus dan
Escherichia coli (Prawira dkk., 2013); Gunawan
dkk., 2014; Mahgriby dkk., 2014). Menurut
Darmayasa (2008); Poeloengan dkk. (2013)
besarnya diameter zona hambat tergantung pada
daya resap zat antibakteri ke dalam lempeng agar
dan kepekaan bakteri terhadap zat antibakteri
tersebut. Selain itu, Streptococcus agalactiae
mempunyai respon zona hambat lebih kecil
dibandingkan bakteri Staphylococcus aureus,
Staphylococcus
epidermidis,
sedangkan
Escherichia coli mempunyai zona hambat lebih
kecil dibandingkan bakteri Staphylococcus
aureus (Poeloengan, 2009; Poeloengan dkk.,
2013; Maghriby, 2014).
Kemampuan setiap bakteri dalam melawan
antibakteri berbeda-beda tergantung ketebalan
dan komposisi dinding selnya (Melki, Ayu dan
Kurniati, 2012). Tingkat patogenitas bakteri
dimungkinkan berubah dengan adanya proses
subkultur yang dilakukan di laboratorium untuk
meremajakan biakan. Hal ini disebabkan
kemampuan adaptasi dari bakteri dalam
menghadapi seleksi alam berkurang karena

penggunaan media subkultur yang diperkaya
untuk mendukung dan memenuhi pertumbuhan
bakteri tanpa harus berkompetisi dengan
mikroorganisme lain, seperti di alam (Kuby,
1992 dalam Desrina, Taslihan, Ambariyanto dan
Suryaningrum, 2006).
Streptococcus agalactiae termasuk bakteri
positif yang tahan terhadap senyawa antibakteri,
bakteri ini tidak mudah dikendalikan karena
tahan terhadap sejumlah antibiotik yang sering
digunakan dalam penanggulangan penyakit
(Wahyuni dkk., 2005). Streptococcus agalactiae
juga memiliki kapsul yang tersusun dari asam
sialat dan senyawa karbohidrat lainnya yang
membentuk stuktur oligosakarida. Kapsul ini
sebagai salah satu faktor virulen dari
Streptococcus agalactiae yang berperan dalam
mencegah fagositosis dan menentukan ketahanan
hidup dari bakteri (Patterson, 1996). Selain itu,
menurut Wahyuni dkk. (2005) Streptococcus
agalactiae juga mempunyai hemaglutinin sebagai
faktor virulen dan mampu menempel pada sel
epithel ambing.
KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Penggunaan ekstrak etanol daun kersen
dapat menghambat pertumbuhan bakteri
Streptococcus agalactiae. Semakin tinggi
konsentrasi ekstrak daun kersen yang
diberikan maka semakin besar zona hambat
terhadap Streptococcus agalactiae. Diameter
zona
hambat
bakteri
Streptococcus
agalactiae tertinggi diperoleh dari P4 dengan
konsentrasi 40%.
2. Ekstrak daun kersen lebih efektif dibanding
larutan kimia (iodips) dan dekok daun
kersen dalam menghambat pertumbuhan
bakteri Streptococcus agalactiae.
SARAN
Saran dari penelitian ini adalah:
1. Peternak dapat menggunakan ekstrak daun
kersen sebagai bahan alternatif pencegahan

2.

3.

penyakit mastitis subklinis sapi perah
dengan konsentrasi 30% dalam kondisi
lapang
Diperlukan
kajian
lanjutan
untuk
mengetahui daya simpan ekstrak daun
kersen
Diperlukan kajian identifikasi bakteri lanjut
pada bakteri yang diperoleh dari lapang.
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