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ABSTRACT
The research aims to develop alternative biocide from Mahkota Dewa (Phaleria
papuana) for curing rabbit skin wasted from Sate restaurants. The research was conducted
in Microbiology Laboratory of Akademi Teknologi Kulit, Jl ATEKA, Bangunharjo,
Sewon, Bantul, Yogyakarta, whereas the analysis of phenolic compounds was conducted in
Laboratory CV Chem-Mix Pleret, Bantul, Yogyakarta.
The materials used consist of the extract of Mahkota Dewa, fresh rabbit skin and
some chemicals for analytical purposes. The research was done by soaking fresh rabbit skin
into Mahkota Dewa extract of 0.103045 mg/l. Samples were taken every two days to
analyze the pH, concentration of the extract, and microbial growth. It is concluded that
Mahkota Dewa extract of 0.103045 mg/l phenolic compound could retard the skin
attacking bacteria growth; rabbit fur was destroyed after 4 days, while the skin structural
can still be able to be tan after 12 days soaking. Mahkota Dewa extract of 0.103045 mg/l
was able to be degraded by the soil bacteria
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INTlSARI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan buah mahkota dew a (Phaleria
papuana) dalam menghambat perusakan kulit segar dalam usaha untuk mencari alternative
bahan pengawet kulit . Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Akademi
Teknologi Kulit, 11ATEKA, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Pengujian kadar
phenol dilakukan di Laboratorium CV Chem-MixPleret, Bantul, Yogyakarta.
Materi Penelitian terdiri atas buah ekstrak buah mahkota dewa, kulit kelinci segar,
serta beberapa reagen untuk analisis kadar phenol dalam cairan. Penelitian dilakukan
dengan cara merendam kulit dalam ekstrak mahkota dewa dengan konsentrasi 0,103045
mg/l, setiap dua hari sekali dianalisis kadar phenol, pH, pertumbuhan bakteri. Sebagai
kontrol dilakukan juga perendaman kulit dalam cairan tanpa ekstrak mahkota dewa. Dari
hasil pembahasan disimpulkan bahwa : Cairan Mahkota Dewa dengan konsentrasi phenol
0,103045 mg/l mampu menghambat pertumbuhan.bakteri perusak kulit; Bulu kulit kelinci
mulai rusak setelah 4 hari perendaman; Struktur kulit kelinci masih layak untuk disamak
sampai waktu perendaman 12 hari; Cairan mahkota dew a dengan konsentrasi phenol
0,103045 mg/l dapat diuraikan oleh bakteri dalam tanah.
Kata kunci: MahkotaDewa,

Pengawetan, kulit kelinci
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PENGANTAR
Industri penyamakan

kulit merupakan industri yang memegang peranan

penting bagi perekonomian negara, karena mampu menghasilkan devisa negara dan
dapat menyerap tenaga kerja yang relatif banyak. Dengan adanya krisis moneter
telah memicu kenaikan harga bahan kimia yang sebagian besar import. Beberapa
permasalahan

tersebut

perlu segera diusahakan

pemecahannya

agar industri

perkulitan nasional segera bangkit. Sebanyak 30 % dari kebutuhan bahan baku untuk
industri kulit dipenuhi dari pengadaan lokal, sedangkan sisanya masih harus diimpor
dari beberapa

negara. Semakin terbatasnya

kemampuan

industri lokal untuk

penyediaan bahan baku antara lain disebabkan oleh makin sedikitnya jumlah sapi
yang dipotong. Di samping itu harga bahan baku ikut melonjak akibat kelangkaan
suplai karena banyak bahan kulit mentah, setengah proses maupun kulit samak yang
diekspor menyusul depresiasi Rupiah yang semakin tajam.
Untuk mengatasi kekurangan bahan baku kulit mentah perlu dicari bahan
baku selain kulit sapi atau kulit kambing yang telah banyak dieksport, salah satunya
adalah memanfaatkan

kulit kelinci sebagai hasil limbah dari rumah makan sate

kelinci, Pemanfaatan kulit tersebut memerlukan proses pengawetan yang tepat agar
supaya kulit tersebut tidak rusak sebelum masuk ke proses penyamakannya. Proses
pengawetan yang biasa dilakukan adalah pengawetan menggunakan garam dapur
yang biasanya dicampur dengan bahan antiseptic produk paten import.
Penggunaan

garam dapur sebagai bahan pengawet mempunyai

potensi

pencemaran akibat ion klorida yang bisa menyebabkan kesadahan air jika dibuang ke
lingkungan

tanpa

pengolahan

dan kemungkinan

sulitnya

didegradasi

oleh

mikroorganisme tanah. Disamping itu, penggunaan bahan antiseptik produk paten
juga berpotensi mencemari lingkungan karena sui it didegradasi.
Indonesia terkenal dengan sumber hayati yang banyak dan beraneka ragam,
salah satu tanaman kemungkinan bisa digunakan sebagai bahan pengawet kulit
adalah Mahkota Dewa Phaleria papuana karena mengandung
Daun mahkota dewa mengandung

antihistamin,

senyawa phenol.

alkoloid, saponin dan polifenol

(lignan). Kulit buah mengandung alkaloid, saponin dan flavonoid.
Dari permasalahan

di atas penulis berkeinginan

untuk meneliti potensi

tanaman Mahkota Dewa sebagai bahan pengawet sekaligus memanfaatkan limbah
sate kelinci yang berupa kulit kelinci. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat
kemampuan tanaman mahkota dew a dalam menghambat perusakan kulit, mencari
altematif bahan pengawet kulit serta untuk memanfaatkan

kulit kelinci selain

sebagai limbah dari rumah makan sate kelinci. Manfaat yang diharapkan

dari
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penelitian tersebut antara lain untuk mengatasi ketergantungan bahan kimia import,
memberikan altematifbahan

baku kulit tersamak, menaikkan nilai guna imbah sate

kelinci serta menaikkan nilai guna tanaman mahkota dewa.
Mahkota dewa bisa ditemukan ditanam di pekarangan sebagai tanaman hias
atau di kebun-kebun sebagai tanaman peneduh. Asal tanaman mahkota dew a masih
belum diketahui. Mahkota dew a tumbuh subur ditanah yang gembur dan subur pada
ketinggian 10-1200 mdpl (Dalimartha, 2005).
Identifikasi senyawa kimia aktif dalam ekstrak buah mahkota dewa didapat
senyawa

lignan

syringaresinol

yang

termasuk

(Lisdawati,

2003).

dalam
Phenol,

golongan
C6HsOH,

polifenol
adalah

dan

senyawa

senyawa

yang

mempunyai suatu gugus hidroksil yang terikat pada sebuah cincin benzena, anggota
yang tersederhana dari phenol dikenal sebagai asam karbamat yang sangat merusak
jaringan hewan (Kleinfelter ,1970).
Phenol terdiri dari sejumlah besar molekul struktur yang heterogen. Pada
umumnya mereka minimal mempunyai

satu sistem cincin aromatik hydroxyl-

substituted.
Bagian yang paling dominan

pada phenol adalah flavonoids.

Lignin

merupakan unsur utama pada kayu yang umumnya merupakan bagian dari phenol
pada tanaman (Waterman dan Mole, 1994). Kandungan phenol terdapat hanya
beberapa gram dalam setiap kilogram jaringan tanaman. Kandungan phenol pada
tanaman merupakan jaringan dasar yang disebut phytochemical
MATER! DAN METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Akademi Teknologi
Kulit, JIATEKA, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Pengujiankadarphenol
dilakukan di Laboratorium CV Chem-Mix Pleret, Bantul, Yogyakarta
Alat yang dipakai meliputi : Blender, ember/ bak plastik, spektrofotometer,
mikroskop merk Motic, mikroskop digital, cawan Petri, vortex mixer, mikroskop
dengan kamera Olympus, autoklaf, incubator, kawat ose, spatel, colony counter,
-~

timbangan listrik, objek glass, deg glass, beberapa peralatan gelas untuk pengujian.
Bahan yang digunakan yaitu kulit kelinci, buah mahkota dewa, aquades, Medium
nutrient agar, Alkohol, lampu spritus, larutan Folin Denis, Kapas, kertas perkamen,
karet, plastik, label, kertas pH
Sortasi dilakukan dengan cara memilih beberapa buah mahkota dewa yang
masih segar lalu dicuci dan dike ring anginkankan. Kemudian masing-masing buah
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kulit buahnya dipotong kecil-kecil

lalu

ditimbang berat buah tanpa biji. Berat buah tanpa biji selanjutnya dimasukkan ke
dalam blender dan ditambah air yang sudah disterilkan sebanyak dua kali berat buah
lalu diblender selama 5 (lima) menit. Setelah waktu tercapai hasil blender buah
tersebut dikeluarkan dari blender dan disaring menggunakan saringan yang terbuat
dari kain saring. Filtrat hasil dari penyaringan dipakai sebagai cairan pengawet,
sebelum dipakai cairan tersebut dan residunya diuji kandungan bahan aktifnya
meliputi pH, kadar air dan kadar phenol. Kulit segar dengan berat tertentu
dimasukkan kedalam cairan bahan pengawet yang sudah diketahui kadar bahan
aktifnya (phenol) mula-mula. Selanjutnya setiap dua hari cairan diambil tiga kali
masing-masing sebanyak 10 ml untuk dianalisis kadar phenol pada cairan pengawet
tersebut. Selain itu juga dianalisis pH larutan, jumlah koloni mikrobanya pada cairan
perendaman.

Pengamatan

dihentikan sampai waktu 14 hari, untuk mengetahui

tingkat kerusakan kulit dilakukan pengujian struktur kulit sebelum perendaman dan
sesudah perendaman dihentikan. Pada penelitian ini juga dilakukan penyiraman
tanaman cabe yang sudah berumur 1 minggu dengan ekstrak Mahkota Dewa untuk
mengetahui

kemampuan

tanah dalam menguraikan

polutan yang mengandung

phenol.
HASILPENELITIAN

DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian kadar phenol dalam casran pengawet dan dalam tanah serta
jumlah mikroba serta pH cairan sebagai fungsi waktu tertera dalam Tabell disajikan
dalam bentuk grafik dalam Gambar 1,2 dan 9 bcrikut:
Tabell. Data Hasil Pengujian Pada Cairan Bahan Pengawet
Kadar phenol (mg/l)
No

Waktu
( hari)

Dalam
cairan

Dalam
tanah

0,103045
0.079258
0.065463
0,061735
0,0614345
0.0555115
0,050]745
0,0499550

0,02641
0,008235
0,0081645
0,007353
0,0059595
0,0058565
0,0050985
0,0042955

Jumlah mikroba
Tanpa
Dengan
bahan
bahan
pengawet
pengawet
7
7
(x 10 )
(x 10 )

pH
Tanpa
bahan
pengawet

Dengan
bahan
pengawet

7
6,5
6
6
6
6
6
6

5,680
5,525
5,935
6,250
6,375
6,825
6,850
6,850

--.
1

2
3
4
5
6
7
8

0
2
4
6
8
10
12
14

244
296

31
31
74
76
81
72
56
51
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A. Pengaruh Waktu Perendaman Terhadap Kadar Phenol
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Dari Tabel 1 dan Gambar 1 diketahui bahwa kadar phenol dalam cairan
semakin turun dengan bertambahnya waktu perendaman. Kadar phenol dalam cairan
menjadi konstan setelah waktu perendaman 6 hari, hal ini terjadi karena sudah terjadi
keadaan yang setimbang antara cairan yang masuk ke dalam kulit dan yang keluar
kulit. Penurunan kadar phenol dalam cairan bisa disebabkan oleh terdifusinya phenol
dalam serat kulit, disamping itu bisa juga karena terurainya phenol oleh aktifitas
bakteri setelah waktu tertentu jika keadaan lingkungan

memungkinkan

untuk

terjadinya biodegradasi phenol. Degradasi senyawa yang mengandung phenol dapat
dilakukan relatif lebih mudah daripada senyawa hasil sintetik derivat atau homo log
aromatis. Hal tersebut disebabkan senyawa ini telah lama dikenali oleh bakteri
pendegradasi sehingga bakteri mampu mendegradasi jauh lebih baik dibandingkan
dengan degradasi senyawa derivat sintetiknya. Hubungan antara waktu perendaman
dengan kadar phenol dalam cairan bahan pengawet memenuhi persamaan Y = 0.0888
e-00467"
denganR2=0.8807
Dari Tabel 1 dan Gambar 2 pada grafik yang menggunakan bahan pengawet,
diketahui

bahwa

pertumbuhan

mikroba

naik

perendaman, namun setelah waktu perendaman

dengan

bertambahnya

waktu

12 hari terjadi penurunan jumlah

mikroba. Pertumbuhan mikroba sangat cepat terjadi pada perendaman hari ke 4 hal
-~.

ini menunjukkan fase pertumbuhan log phase. Setelah waktu perendaman 12 hari
terjadi declining phase, hal tersebut terjadi karena jumlah nutrisi telah berkurang
dengan drastis sehingga sebagian mikroba mengalami kematian. Disamping itu pH
cairan yang bertambah mungkin juga berpengaruh

pada pertumbuhan

bakteri.

Hubungan antara waktu perendaman dengan jumlah mikroba dalam cairan bahan
pengawet memenuhi persamaan Y = -0,8363 X2 + 13,28 X + 24,583, dengan R2 =
0,8173
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Mikroorganisme atau mikroba dapat hidup dimana saja, tak terkecuali pada
proses

penyamakan

Mikroorganisme

kulit,

limbah

penyamakan

kulit

dan

sebagainya.

sangat tumbuh subur pada limbah karena banyak mengandung

bahan organik dan protein yang merupakan nutrient bagi mereka. lumlah mikrobia
pada penelitian ini ditentukan secara tidak langsung dengan berdasarkan jumlah
koloni (plate count).
Pada tabel 1 dan gambar 3 menunjukkan jumlah koloni mikrobia pada hari
pertama yang menunjukkan jumlah yang tidak begitu banyak. Pada Gambar 4
ditunjukkan jumlah koloni mikrobia yang sangat banyak dan tidak terhitung
jumlahnya

walau sudah dilak:ukan pengenceran

107• Gambar 5 menunjukkan

penurunan jumlah koloni mikrobia, karena diduga nutrisi untuk tumbuh dan
berkembang sudah mulai berkurang, sehingga jumlah kematian dan pertumbuhan
menjadi berkebalikan.

Gbr 3.
mikrobia awal penelitian

Gbr4.
mikrobia pertengahan penelitian

Gbr 5.
mikrobia akhir penelitian

Pada data yang tanpa menggunakan bahan pengawet diketahui bahwa terjadi
peningkatan

jumlah

mikroba

yang

sangat

perendaman

2 hari jumlah mikroba menjadi tak terhingga. Hal tersebut tidak

memungkinkan untuk mempresentasikan

drastis,

sehingga

setelah

waktu

dalam bentuk grafik. Peningkatan jumlah

mikroba yang sangat drastis disebabkan oleh pertumbuhan

bakteri yang sangat

banyak karena nutrisi yang cukup dan kondisi lingkungan yang cocok tanpa adanya
racun (phenol) yang dapat membunuh bakteri tersebut. Nutrisi bakteri diperoleh dari
protein kulit yang didegradasi menjadi beberapa asam amino dan diuraikan lebih
lanjut menjadi beberapa amoniak. Hal tersebut ditandai dengan adanya bau busuk
yang mulai timbul pada waktu perendaman hari ke 2 dan semakin menyengat dengan
bertambahnya waktu perendaman.
Dari Tabel 1 untuk perendaman

yang menggunakan

bahan pengawet,

diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai pH cairan dengan bertambahnya waktu
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Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya kadar phenol dalam cairan

yang disebabkan oleh terjadinya biodegradasi oleh bakteri, sehingga konsentrasi ion
hidrogen [H+] dari hasil ionisasi phenol didalam cairan menjadi berkurang dan
mengakibatkan

terjadinya peningkatan pH cairan. Nilai pH cairan menjadi relatif

konstan (perubahan pH tersebut sangat kecil) setelah waktu perendaman 6 hari.
Perubahan pH tersebut sebanding dengan penurunan kadar phenol dalam cairan yang
mengalami nilai yang relatifkonstan setelah waktu perendaman 6 hari.
Dari data perendaman yang tanpa menggunakan bahan pengawet diketahui
bahwa terjadi penurunan pH, namun menjadi konstan pada hari ke 2 pada kisaran
pH=6. Hal tersebut terjadi karena aktifitas mikroba perusak kulit yang menguraikan
protein kulit menjadi asam-asam amino menyebabkan pH turun, lalu terurai lebih
lanjut menj adi amoniak yang menyebabkan bau busuk.
B. Pengaruh Waktu Terhadap Tingkat Kerusakan Kulit
Dari data hasil pengamatan struktur kulit pada kulit kelinci yang direndam
dengan menggunakan

bahan pengawet pada waktu t=O dibandingkan

dengan

keadaan kulit pada waktu t=14 hari diketahui bahwa tidak terjadi kerusakan kulit
yang signifikan, sehingga kulit masih layak untuk disamak. Namun sudah mulai
terjadi kerusakan bulu setelah waktu perendaman lebih dari 5 hari, sehingga tidak
memungkinkan

untuk menyamak dengan mempertahankan

bulu kelinci. Ketika

dilakukan pencucian kulit temyata kulit tersebut mengalami

kerontokan

bulu,

namun dari hasil pengamatan secara visual temyata struktur kulit masih bagus,
demikian juga ketika dilakukan pengamatan mengenai pengujian histologi kulit
diperoleh hasil kulit yang masih bagus dan masih dimungkinkan untuk disamak.
Gambar hasil pengamatan struktur kulit kelinci pada waktu awal perendaman tertera
pada Gambar 6, sedangkan setelah terjadi pengawetan kulit selama 14 hari dapat
dilihat pada Gambar 7 :

Gbr 6.
Struktur kulit awal perendaman

Gbr 7.
Struktur kulit setelah

14 hari

Gbr 8.
Struktur kulit tanpa MD
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Dari Gambar 6 terlihat bahwa kulit masih dalam keadaan lengkap, yaitu
bagian epidermis, dan stratum papilare masih sangat jelas, sedangkan setelah terjadi
pengawetan kulit selama 14 hari (pada Gambar 7) meskipun sudah terjadi kerusakan
pada lapisan epidermis akan tetapi struktur utama kulit yaitu stratum papilare dan
retikulare masih tampak utuh. Hal ini membuktikan bahwa kerusakan awal kulit
masih dapat ditekan dengan penambahan ekstrak buah mahkota dewa, dan kerusakan
dimulai pada bagian permukaan kulit saja dan dalam hal ini dimulai dari rambut
sehingga tidak mengganggu atau merusak struktur kulit bagian dalam. Gambar 8
menunjukkan kerusakan kulit kelinci yang sangat jelas yaitu pada epidermis, stratum
papilare dan stratum retikulare tampak telah mengalami kerusakan. Hal ini diduga
bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh mikrobia yang memanfaatkan protein
dan sumber karbon pada kulit sebagai sumber energinya, sehingga kulit menjadi
rusak dan membusuk menjadi lebih cepat apabila dibandingkan dengan kulit kelinci
yang diberi pengawet ekstrak buah Mahkota Dewa.
C. Pengaruh Waktu Terhadap Penyerapan Phenol dari dalam Tanah
Pengamatan terhadap pengaruh waku terhadap penyerapan phenol dalam
tanah diperlukan untuk mengetahui kemampuan tanah dalam menguraikan polutan
yang mengandung phenol. Mengingat phenol merupakan senyawa yang tergo long
yang dapat membunuh bakteri pada kadar tertentu, dikhawatirkan dapat membunuh
bakteri pengurai dalam tanah sehingga merusak lingkungan. Disamping itu dampak
dari phenol terhadap manusia jika masuk dalam siklus kehidupan maka perlu
dilakukan pengujian daya urai tanah terhadap senyawa phenol.
Penyerapan phenol oleh tanaman cabe dapat dilihat pada tabel 2, dari data
terlihat bahwa terjadi kenaikkan konsentrasi phenol pada tanaman cabe selama
pengamatan.

Konsentrasi

phenol yang relatif tinggi pada waktu hari pertama

pengamatan kemungkinan memang sudah ada senyawa phenol pada tanaman cabe
sebelumnya.
Tabel 2. Kadar phenol dalam tanaman
No
1
2
3

Hari ke
1
7
14

Rata-rata
0,0808425
0,179756
0,35169
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Dari data tersebut dapat
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diketahui bahwa phenol dalam tanah mampu

diserap oleh tanaman.
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Gbr 9. Pengaruh waktu terhadap kadar Phenol dari Tanah

Dari Tabel 1 dan Gambar 9 diketahui bahwa terjadi penurunan kadar phenol
dalam tanah dengan bertambahnya

waktu pengamatan. Hal ini disebabkan oleh

terjadinya biodegradasi oleh mikroba dalam tanah yang menyebabkan kadar phenol
menj adi berkurang. N emerow dan Dasgupta ( 1991) mengatakan bahwa limbah yang
mengandung phenol, meskipun bersifat bakterisida, telah dapat diuraikan secara
biologis melalui kondisi lingkungan yang sesuai, biasanya melibatkan

bakteri

setelah beradaptasi beberapa waktu tertentu. Hubungan antara waktu perendaman
dengan kadar penol dalam tanah memenuhi persamaan Y = 0.0 l48e-

0.0971x

dengan R2 =

0.7288
Dengan demikian dapat diyakinkan bahwa bahan pengawet dari tanaman
mahkota dew a yang mengandung phenol mampu diuraikan di lingkungan dan bahan
pengawet yang dipilih merupakan bahan yang ramah lingkungan yang diharapkan
akan mampu mensubsitusi atau menggantikan bahan pengawet import yang kurang
ramah lingkungan dan harganya relatif lebih mahal. Dalam hal ini diperlukan
penelitian yang lebih lanjut mengenai evaluasi ekonomi dari pemilihan mahkota
dew a sebagai bahan pengawet sehingga benar-benar bisa menggantikan

bahan

pengawet import yang sebagian besar kurang ramah lingkungan.

38

Berkala Penelitian Teknologi Kulit, Sepatu dan Produk Kulit

ISSN 1411-7703

KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa :
1. Cairan Mahkota Dewa dengan konsentrasi

phenol 0,103045 mg/l mampu

menghambat pertumbuhan bakteri perusak kulit
2. Bulu kulit kelinci mulai rusak setelah 4 hari perendaman
3. Struktur kulit kelinci masih layak untuk disamak sampai waktu perendaman 12
hari
4. Cairan mahkota dewa dengan konsentrasi phenol 0,103045 mg/l dapat diuraikan
oleh bakteri dalam tanah
SARAN:
Karena penelitian masih merupakan penelitian pendahuluan,

dan hanya

menggunakan kadar phenol yang belum divariasikan, maka diperlukan penelitian
lebih lanjut dengan menggunakan ekstrak mahkota dew a yang lebih pekat sehingga
bisa

divariasikan

dimungkinkan
konsentrasi

kadar

phenolnya.

bisa mempertahankan
cairan

pengawet

Dengan

demikian

diharapkan

masih

bulu kelinci yang halus tersebut

tertentu.

serta

diperlukan

evaluasi

pada

ekonomi

penggunaan mahkota dewa sebagai bahan pengawet. Disamping itu perlu diteliti
kandungan phenol yang terserap dalam akar, daun, batang serta buah tanaman
lombok ataupun

menggunakan tanaman yang lebih cepat pertumbuhannya

selain

tan am an cabe.
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