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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya Malang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui daya hambat dekok daun kersen
(Muntingia calabura L.) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus penyebab
penyakit mastitis pada sapi perah. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri
Staphylococcus aureus, variasi konsentrasi dekok daun kersen, dan larutan iodips. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah difusi cakram dengan rancangan acak lengkap (6
perlakuan dan 5 ulangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dekok daun kersen dengan
konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% memiliki pengaruh terhadap daya hambat
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Dekok daun kersen tidak memiliki perbedaan
nyata (P>0,05) dengan larutan iodips yang digunakan sebagai pembanding zat antimikroba,
sehingga dekok daun kersen dapat digunakan sebagai bahan alternative pengganti zat
antimikroba kimia.
Kata kunci : Daya Hambat, Daun Kersen, Staphylococcus aureus dan Antimikroba
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ABSTRACT
This research was carried out at Microbiology Laboratory, Faculty of Animal
Husbandry, Brawijaya University Malang. The purpose of this research was to know inhibition
potential of Muntingia calabura L. leaf water extract to growth of Staphylococcus aureus
bacteria that cause of mastitis disease in dairy cows. The materials used for this research were
Staphylococcus aureus, various consentration of Muntingia calabura leaf water extract, and
iodips liquid. Method was used in this experiment was difusion disk and Completely
Randomized Design with 6 treatment and 5 replication. The results showed that the Muntingia
calabura leaf water extract with a concentration of 10%, 20%, 30%, 40% and 50% have an
influence on inhibitory of Staphylococcus aureus growth. Muntingia calabura leaf water
extract were not significantly different (P> 0.05) with a iodips liquid, so Muntingia calabura
leaf water extract can be used as an alternative to chemical antimicrobial substances.
Keyword : Inhibition, Muntingia calabura leaf water extract, Staphylococcus aureus and
Antimicrobial

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang
kaya akan sumber daya alam. Potensi alam
yang dimiliki Indonesia sangat melimpah
terutama
pada
sektor
pertanian,
peternakan,
perikanan,
perkebunan,
kehutanan dan kelautan serta pariwisata.
Pemanfaatan kekayaan alam
yang
terintegrasi akan memaksimalkan potensi
alam
yang
ada,
sehingga
dapat
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat
Indonesia. Pencegahan penyakit melalui
tanaman
merupakan
salah
satu
pemanfaatan sumber daya alam yang ada
di Indonesia. Tanaman memiliki peranan
yang penting dalam memberikan manfaat
bagi kehidupan manusia maupun hewan,
mengingat tanaman memiliki kandungan
senyawa alam yang berkhasiat.
Mastitis merupakan penyakit yang
paling merugikan peternak, karena dapat
menyebabkan
produksi
susu
yang
menurun dan kerugian yang cukup besar.
Mastitis biasa dikenal oleh peternak
dengan radang ambing. Menurut Abrar,
Wibawan, Priosoeryanto, Soedarwanto dan
Pasaribu (2012) menyatakan bahwa
mastitis disebabkan oleh Staphylococcus
aureus merupakan penyebab mastitis
terpenting pada peternakan sapi perah
karena mikroorganisme ini terdapat
dimana-mana seperti pada kulit sapi,
ambing yang sakit maupun yang sehat,
lingkungan, pemerah, peralatan yang
digunakan, air dan udara.
Tumbuhan kersen merupakan salah
satu tanaman obat, yang mana banyak
dijumpai di sekitar kita dan hanya
dimanfaatkan buahnya saja. Penggunaan
tumbuhan kersen secara tradisional
digunakan untuk penyembuhan asam urat,
antiseptik, antiflamasi dan antitumor.
Penggunaan obat-obatan dilakukan dengan

meminum air rebusan dari kulit batang dan
daun tumbuhan kersen. Sedikit berbeda
penggunaannya
untuk
penyembuhan
antiseptik dari tumbuhan kersen, yaitu air
rebusan daun dan batang tumbuhan kersen,
digunakan bukan dengan cara dikonsumsi,
melainkan dioleskan ke daerah luka yakni
untuk membunuh bakteri C. Diptheriea, S.
Aureus, P Vulgaris, S Epidemidis dan K
Rizhophil (Verdayanti, 2009).
Banyak cara yang telah dilakukan
untuk pengobatan mastitis, salah satunya
dengan penggunaan antibiotika dalam teat
dipping. Penggunaan antibiotik dalam
membunuh atau menghambat bakteri yang
dapat menimbulkan penyakit, akan
menjadi masalah apabila antibiotik yang
ada tidak lagi efektif dan justru akan
menjadi efek samping dari antibiotika itu
sendiri. Oleh karena itu, perlu dicari
alternatif
lain,
misalnya
dengan
memanfaatkan tanaman-tanaman obat
yang
diduga
efektif
menghambat
pertumbuhan atau membunuh bakteri
penyebab penyakit dan mudah didapat.
Berdasarkan uraian diatas, perlu
diadakan penelitian tentang pengaruh
dekok daun kersen terhadap daya hambat
pertumbuhan bakteri Stapylococcus aureus
yang merupakan salah satu penyebab
terjadinya penyakit mastitis pada sapi
perah.
MATERI DAN METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama
satu bulan, yaitu terhitung mulai bulan Mei
2013–Juni
2013
di
Laboratorium
Mikrobiologi
Fakultas
Peternakan
Universitas Brawijaya Malang untuk
pembiakan bakteri Staphylococcus aureus,
penanaman dan pengujian daya hambat
bakteri Staphylococcus aureus.

Materi
Materi penelitian ini adalah
menggunakan bakteri Staphylococcus
aureus stok biakan bakteri dari
Laboratorium
Mikrobiologi
Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya, Daun
kersen (Muntingia calabura L.) diperoleh
disekitar perumahan warga Tlogomas, dan
larutan iodips yang biasa digunakan di
Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung
Malang dalam mencegah penyakit mastitis
pada sapi perah. Alat yang digunakan
dalam penelitian adalah
timbangan
analitik, cawan petri, tabung reaksi, lampu
spirtus/bunsen,
autoklaf,
inkubator,
waterbath, labu erlenmeyer, spet volume,
gelas ukur, mikro pipet, pinset, jangka
sorong, jarum inokulan, pengaduk, kompor
gas, panci, stirer, alumunium foil, kertas
label, kertas cokelat, tissue. Bahan yang
digunakan untuk penelitian ini adalah
bakteri Staphylococcus aureus, dekok
daun kersen, kertas cakram, media nutrient
agar (NA), media Nutrien Broth (NB),
aquades, aquabidest dan alcohol 70%.
Metode
Metode yang digunakan adalah
percobaan dengan rancangan acak lengkap
(RAL) di laboratorium dengan metode
difusi cakram. Analisis data menggunakan
ANOVA sesuai RAL 6 perlakuan dengan
5 ulangan yaitu sebagai berikut PK
(perlakuan control) yaitu larutan Iodips,
P1 (dekok daun kersen 10%), P2 (dekok
daun kersen 20%), P3 (dekok daun kersen
30%), P4 (dekok daun kersen 40%), P5
(dekok daun kersen 50%).
Prosedur Penelitian
Pembuatan dekok daun kersen
Prosedur pembuatan dekok daun
kersen adalah sebagai berikut :
1. Daun kersen yang telah dipersiapkan
dicuci terlebih dahulu hingga bersih

2. Daun kersen yang sudah dicuci
kemudian ditiriskan hingga bebas air
3. Tahap selanjutnya daun kersen yang
sudah kering udara tersebut dicincang
melintang dan membujur, kemudian
direbus dengan air mendidih selama 15
menit dengan perbandingan 500 gram
daun kersen, 500 ml air untuk
konsentrasi 50%
4. Setelah 15 menit rebusan tersebut
didinginkan
5. Setelah dingin dekok daun kersen
konsentrasi 50%, kemudian dapat
digunakan untuk membuat larutan
konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan 40%
dengan pengenceran menggunakan
aquabidest. Menurut Anonimous (2013)
rumus pengenceran sebagai berikut :
V1 x N1 = V2 x N2
Keterangan :
V1 = volume larutan sebelumnya
N1 = konsentrasi larutan sebelumnya
V2 = volume larutan setelah pelarutan
N2 =
konsentrasi larutan setelah
pelarutan
Pembuatan Media
Pembuatan media nutrien agar
(NA) yaitu dengan melarutkan 2,8 gr
nutrien agar dengan 100 ml aquadest
kedalam
erlenmeyer
dan
ditutup
alumunium foil, distirer dengan pemanas
hingga mendidih kemudian distreril
dengan autoklaf pada suhu 121oC selama
15 menit dan tekanan 1 atm. Setelah itu
media ditunagkan ke cawan petri masing –
masing 10 ml, dibiarkan dingin hingga
menjadi gel.
Pembuatan media nutrien broth
(NB) yaitu dengan melarutkan 1,3 gr
nutrien broth dengan 100 ml aquadest
kedalam
erlenmeyer
dan
ditutup
alumunium foil, distirer dengan pemanas
hingga mendidih lalu dimasukkan ke

tabung reaksi masing – masing 5 ml,
kemudian ditutup dengan kapas dan
alumunium foil lalu distreril dengan
autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit
dan tekanan 1 atm.
Pembiakan Bakteri
Bakteri Staphylococcus aureus
diinokulasi ke medium cair (nutrien broth)
dengan menggunakan spet volume
sebanyak 1 ml bakteri. Setelah itu
diinkubasi selama 24 jam dengan suhu
37oC.
Pengujian daya hambat
Uji daya hambat menggunakan
metode difusi cakram kertas. Disiapkan 5
cawan petri yang telah di dituangi media
padat kemudian ditambahkan 0,1 ml
bakteri aktif media cair NB. Diratakan
dengan spreader (metode sebar) sampai
mengering. Kemudian cakram disk
dicelupkan pada masing-masing perlakuan
kosentrasi dekok daun kersen. Cakram
disk hasil celupan tersebut dianginkan agar
kering dan diletakkan pada permukaan
media NA Setelah itu media tersebut
diinkubasi selama 24–48 jam pada suhu
37oC. Pengamatan dilakukan dengan
melihat
zona
hambat/zona
bening
disekeliling paper disk yang menunjukkan
daerah hambatan pertumbuhan bakteri
Tabel 1. Kategori Penghambatan
Antimikroba Berdasarkan
Diameter Zona Hambat
Diameter (mm)
Respon hambatan
pertumbuhan
0-3 mm
Lemah
3-6 mm
Sedang
> 6 mm
Kuat
Sumber: Pan, Chen, Wu, Tang, and Zhao
(2009)

Variabel Penelitian
Variabel yang diamati dalam
penelitian ini adalah:
a. Variabel bebas
Variabel bebas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dekok daun kersen
dengan berbagai konsentrasi.
b. Variabel terikat
Variabel terikat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah diameter zona
hambat berupa daerah bening pada
permukaan medium antara dekok daun
kersen dengan bakteri uji dan
membandingkan besarnya diameter
yang terbentuk terhadap konsentrasi
yang ditentukan.
Analisis Data
Penelitian ini menggunakan
6
perlakuan dan 5 ulangan , rancangan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data
yang diperoleh diuji anova tunggal (one
way) dengan SPSS versi 16 untuk
mengetahui
perbedaan
pada
tiap
perlakuannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam menunjukan
bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata
pada setiap konsentrasi dekok daun kersen
dan antiseptik kimia dalam menghambat
pertumbuhan
bakteri
Staphylococcus
aureus. Rataan skor daya hambat dekok
daun kersen (Muntingia calabura L.) dapat
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data hasil penelitian daya hambat dekok daun kersen terhadap pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus.
Perlakuan

1
P1 (10%)
7.11
P2 (20%)
6.34
P3 (30%)
6.73
P4 (40%)
7.02
P5 (50%)
7.70
PK (kontrol)
8.68
Satuan millimeter (mm)

Ulangan
3
8.63
8.71
7.32
7.96
8.00
8.68

2
8.23
9.67
9.34
8.75
8.88
9.54

Zona hambat (mm)

Tabel 2 diatas menunjukkan rataan
skor daya hambat dekok daun kersen
terhadap
pertumbuhan
bakteri
Staphylococcus aureus. P1, P2, P3, P4, P5
dan PK yang masing masing memiliki
nilai secara berturut–turut 7,498 mm;
7,639 mm; 7,464 mm; 7,586 mm; 8,284
mm; dan 8,238 mm.
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Gambar 1. Grafik zona hambat
Berdasarkan Gambar 1 dekok daun
kersen memiliki kemampuan untuk
menghambat
pertumbuhan
bakteri
Staphylococcus aureus. Pada P5 (50%)
memiliki nilai daya hambat sebesar 8,284
mm yang nilainya lebih tinggi dari pada
P1, P2, P3, dan P4 yang masing masing
memiliki nilai secara berturut–turut 7,498
mm; 7,639 mm; 7,464 mm; 7,586 mm.
Pada Gambar 1 menunjukkan
pengaruh dekok daun kersen terhadap daya

4
6.11
6.25
6.71
7.38
9.13
7.79

5
7.41
7.23
7.22
6.82
7.71
7.5

Rata-rata
7.498 ± 0.988
7.639 ± 1.504
7.464 ± 1.085
7.586 ± 0.782
8.284 ± 0.675
8.438 ± 0.811

hambat
pertumbuhan
bakteri
Staphylococcus
aureus
masih
dikategorikan lemah. Dalam menentukan
kategori zona hambat menurut Pan et al.
(2009) diameter zona hambat yang
dikurangi diameter kertas cakram 6 mm
yang dimiliki oleh dekok daun kersen
terhadap bakteri Staphylococcus aureus
masih dikategorikan lemah sepetri halnya
pada Tabel 1. Ditambahkan Arora dan
Bhardwaj (1997) yang menghitung total
diameter zona hambat tanpa mengurangi
diameter kertas cakram menyatakan bahwa
aktivitas antimikroba dikategorikan tingkat
sensitifitas tinggi apabila diameter zona
hambat mencapai > 12 mm. Kategori
tingkat sensitifitas sedang diberikan
apabila ekstrak mampu memberikan
diameter zona hambat sekitar 9-12 mm.
Kategori tingkat sensitifitas rendah,
apabila diameter berkisar antara 6-9 mm
dan resisten apabila <6 mm (tidak
memiliki zona hambat).
Pada Gambar 1 umumnya semakin
tinggi konsentrasi dekok daun kersen maka
semakin tinggi zona hambat yang ada,
namun pada pengamatan yang dilakukan
perlakuan P3 dan P4 memiliki zona
hambat yang rendah walaupun zona
hambat P4 masih lebih tinggi dari pada P1.
Peningkatan dan penurunan besar zone

hambat ini menurut Sinambela (1985)
disebabkan karena komponen zat-zat yang
terkandung dalam tanaman obat dapat
saling
memperlemah,
memperkuat,
memperbaiki atau merubah sama sekali.
Selain itu juga kualitas dan kuantitas zatzat yang ada dalam tanaman obat
ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan
tempat tumbuh seperti iklim, tanah, sinar
matahari dan kondisi pertumbuhan sampai
saat dipanen. Berdasarkan penelitian
Komala dan Ismanto (2008) menunjukkan
aktivitas antimikroba tanaman obat pada
bakteri Staphylococcus aureus memiliki
nilai zona hambat yang mengalami
peningkatan dan penurunan pada berbagai
konsentrasi yang ada. Faktor-faktor yang
mempengaruhi
aktifitas
antibakteri
menurut Maharti (2007) diantaranya pH
lingkungan,
komponen
pembenihan,
stabilitas zat aktif, besarnya inoculum,
masa pengeraman dan aktifitas metabolic
bakteri
Sedangkan larutan iodips yang
dijadikan pembanding konsentrasi dekok
daun kersen memiliki nilai daya hambat
8,438 mm. Dengan tingginya zona hambat
perlakuan kontrol dari pada perlakuan
dekok P5 (50%) tidak bisa dijadikan acuan
bahwa zona hambat PK lebih baik dengan
P5, berdasarkan analisis ragam yang ada
pada Lampiran 4 semua perlakuan tidak
memiliki perbedaan nyata karena antara P1
sampai P5 serta PK artinya semua
perlakuan
sama
baiknya
dalam
menghambat
pertumbuhan
bakteri
Staphylococcus aureus. Ditinjau dari
ketersediaan
menunjukkan
bahwa
penggunaan dekok daun kersen mudah
didapat sebagai zat antimikroba alami
pengganti zat antimikroba kimia buatan
pabrik.
Berdasarkan penelitian Zakaria et
al. (2006) dengan menggunakan metode

diffusion disk, penggunaan ekstrak daun
kersen dengan konsentrasi 40.000 ppm
dapat menghambat pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus dengan zona
hambat 9-13 mm. Sedangkan berdasarkan
penelitian
Dian
(2011)
dengan
menggunakan metode dilusi tabung untuk
mengetahui KHM dan KBM dengan
menggunakan ekstrak daun kersen dengan
etanol
96%
untuk
menghambat
pertumbuhan dan membunuh bakteri
Staphylococcus aureus, diketahui bahwa
tidak dapat diketahui karena ekstrak daun
kersen
yang
berwarna
keruh
mempengaruhi hasi pengamatan terhadap
KHM.
Aktivitas antibakteri yang dimiliki
oleh daun kersen diduga berasal dari
unsur–unsur yang terkandung didalamnya
yaitu antara lain tannin, flavonoid dan
saponin (Zakaria et al, 2006).
Flavonoid dalam daun kersen
mempunyai aktivitas penghambatan lebih
besar terhadap bakteri gram positif
(Staphylococcus
aureus).
Aktivitas
penghambatan dari dekok daun kersen
pada bakteri gram positif menyebabkan
terganggunya fungsi dinding sel sebagai
pemberi bentuk sel dan melindungi sel dari
lisis
osmotik.
Flavonoid
dapat
menghambat
pertumbuhan
bakteri
Staphylococcus aureus dengan cara
menggangu permeabilitas dinding sel
bakteri, dengan terganggunya dinding sel
akan menyebabkan lisis pada sel (Dewi,
2010). Ditambahkan menurut Cushnie et
al. (2005) ada tiga mekanisme yang
dimiliki flavonoid dalam memberikan efek
antibakteri,
antara
lain
dengan
menghambat sintesis asam nukleat,
menghambat fungsi membrane sitoplasma
dan menghambat metabolism energy.
Karlina et al. (2013) bahwa
saponin dapat menekan pertumbuhan

bakteri, karena senyawa tersebut dapat
menurunkan tegangan permukaan dinding
sel dan apabila berinteraksi dengan
dinding bakteri maka dinding tersebut
akan pecah atau lisis. Saponin akan
mengganggu tegangan permukaan dinding
sel, maka saat tegangan permukaan
terganggu zat antibakteri akan masuk
dengan mudah kedalam sel dan akan
mengganggu metabolisme hingga akhirnya
terjadilah kematian bakteri.
Juliana et al. (2009), senyawa
tannin mampu menghambat pertumbuhan
bakteri dengan cara mengkoagulasi
protoplasma bakteri. Tannin memiliki
peran sebagai antibakteri dengan cara
mengikat protein, sehingga pembentukan
dinding sel akan terhambat. Mekanisme
penghambatan tannin yaitu dengan cara
dinding bakteri yang telah lisis akibat
senyawa saponin dan flavonoid, sehingga
menyebabkan senyawa tannin dapat
dengan mudah masuk ke dalam sel bakteri
dan mengkoagulasi protoplasma sel
bakteri Staphylococcus aureus akibatnya
sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup
dan pertumbuhannya terhambat atau
bahkan mati.
Berdasarkan penjelasan diatas,
maka dekok daun kersen dapat
menghambat
pertumbuhan
bakteri
Staphylococcus aureus.
KESIMPULAN
Dekok daun kersen dengan
konsentrasi antara 10% sampai 50%
menunjukkan
tidak
berbeda
nyata
(P>0,05) dengan antiseptik kimia yang
artinya konsentrasi dekok daun kersen P1
sampai P5 sama baiknya dengan PK dalam
menghambat
pertumbuhan
bakteri
Staphylococcus aureus. Dekok daun
kersen (Muntingia calabura L.) dapat

dijadikan sebagai bahan antiseptik alami
pengganti antiseptik kimia.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini
dapat disarankan menggunakan dekok
daun kersen dengan konsentrasi 10% lebih
efisien sebagai antiseptik dalam teat
dipping pencegah mastitis.
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