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Abstract 
This aims of the study was determined the effect of 

concentration and period of treatment Moringa (Moringa 

oleifera) leaves juice for teat spray on the incidence of mastitis 

and milk production. The materials were 15 dairy cattle PFH 

2nd and 3rd of lactation period. The method used was 

Completely Randomized Factorial Design. The A factor was 

the levels of concentration Moringa leaves juice consists of 

0% (control using iodips), 40% and 50%. The B factor was the 

treatment period consisting of week 1, week 2, week 3, week 4 

and week 5. The results showed that the concentration of 

Moringa leaves juice was not significant (p > 0.05) on the 

incidence of mastitis and production, but it has effect on 

reductase figures. Five week of treat period has highly 

significant effect (p < 0.01) on decreasing the incidence of 

mastitis, howefer milk production figures and reductase test. 

The conclution treat moringa leaves juice can be used as a teat 

spray solution on dairy cattle for 5 week to reduce the 

incidence of subclinical mastitis, therefore milk production 

will increase. 

 

Keywords: Moringa leaves juice, mastitis, teat spray, dairy 

cattle PFH 
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Daun kelor mengandung saponin, flavonoid dan tanin 

yang bersifat antibakteri. Penggunaan jus daun kelor sebagai 

bahan teat spray diharapkan dapat menurunkan tingkat 

kejadian mastitis subklinis pada sapi PFH.  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

tingkat konsentrasi dan lama perlakuan teat spray 

menggunakan jus daun kelor sebagai bahan teat spray 

terhadap tingkat kejadian mastitis dan produksi susu. 

Materi penelitian adalah sapi PFH mastitis sebanyak 

15 ekor berdasarkan uji CMT pada periode laktasi 2 - 3 dan 

bulan laktasi 3 - 4. Metode penelitian adalah percobaan 

faktorial (3x5) dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Faktor A adalah tingkat konsentrasi jus daun kelor dari 3 

tingkat, yaitu 0% (menggunakan iodips 10%), jus daun kelor 

40% dan jus daun kelor 50%. Faktor B adalah lama perlakuan 

dengan 5 tingkat, yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5 minggu. Variabel yang 

diamati adalah skor mastitis, angka reduktase dan produksi 

susu. Data di analisis dengan Analysis of variance (ANOVA). 

Apabila terdapat perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji Jarak 

Nyata Duncan (JND). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) antara tingkat 

konsentrasi dan lama perlakuan teat spray jus daun kelor 

terhadap angka reduktase. Lama perlakuan berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap tingkat kejadian mastitis 
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dan produksi susu. Sedangkan tingkat konsentrasi tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap skor 

mastitis dan produksi susu. Penurunan skor mastitis 

sampai minggu ke-5 pada P0 (iodips 10%) skor mastitis 

sebesar 0,7 (68,6%), sedangkan peningkatan angka 

reduktase dan produksi susu masing-masing 31,04 menit 

dan  1,14 liter. P1 (tingkat konsentrasi 40%) penurunan 

skor mastitis sebesar 0,75 (71,4%), peningkatan angka 

reduktase dan produksi susu 31,75 menit dan 1,29 liter. 

P2 (tingkat konsentrasi 50%) penurunan skor mastitis 

sebesar 0,8 (74,7%), peningkatan angka reduktase dan 

produksi susu 37,34 menit dan 1,91 liter. Hasil terbaik 

untuk skor mastitis, angka reduktase dan produksi susu 

pada tingkat konsentrasi 50% dengan lama perlakuan 5 

minggu skor mastitis sebesar 0,29±0,12, angka reduktase 

285,27±15 menit dan produksi 17,78±2,46 liter. 

Disimpulkan bahwa jus daun kelor memiliki 

kemampuan untuk menurunkan tingkat kejadian mastitis 

sehingga meningkatkan produksi dan kualitas susu. Jus 

daun kelor dapat dijadikan bahan alami untuk teat spray. 

Disarankan bahwa untuk menurunkan tingkat kejadian 

mastitis, meningkatkan produksi dan kualitas susu dapat 

menggunakan teat spray jus daun kelor minimal selama 5 

minggu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Analisis Situasi 

Sapi perah merupakan salah satu komoditas 

peternakan yang hasil utamanya berupa susu. Mastitis 

dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar yang 

berhubungan dengan penurunan produksi susu, 

penurunan kualitas susu, biaya perawatan dan 

pengobatan yang cukup tinggi, serta pengafkiran ternak 

lebih awal. Insidensi mastitis pada sapi perah di 

Indonesia sangat tinggi, yaitu sekitar 85% dan sebagian 

besar merupakan infeksi yang bersifat subklinis (Mahdi, 

A., Mirnawati S., dan Fachriyan H.P., 2013). Salah satu 

manajemen yang harus dilakukan pada pemeliharaan sapi 

perah adalah manajeman kesehatan pemerahan. 

Manajemen kesehatan pemerahan meliputi manajeman 

sebelum pemerahan, manajemen pada saat pemerahan 

dan manajemen setelah pemerahan. Setelah selesai proses 

pemerahan saluran susu pada puting masih terbuka 

sehingga kuman atau bakteri lebih mudah masuk ke 

dalam ambing. Perlu dilakukan penyemprotan puting 

(teat spray) menggunakan antiseptik agar mencegah 

kemungkinan terjadinya mastitis atau peradangan pada 

ambing. 

Mastitis adalah suatu infeksi radang ambing yang 

disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyerang sel-sel 

kelenjar susu (Furqon A.Y, M. Sri dan T. Pratiwi, 2013). 

Menurut Faradila, R., Sujowardojo, P. dan Sarwiyono, 

(2014) menyatakan bahwa berbagai jenis bakteri telah 
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diketahui sebagai agen penyebab penyakit mastitis, 

antara lain: Streptococcus agalactiae, Str. Disgalactiae, 

Str.Uberis, Str.zooepidemicus, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Enterobacter aerogenees dan 

Pseudomonas aeroginosa.  

Tanaman memiliki peranan yang penting dalam 

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia maupun 

hewan, mengingat tanaman memiliki  kandungan 

senyawa alam yang berkhasiat. Furqon dkk, (2013) 

menyatakan bahwa ekstrak daun kelor berpotensi 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Salmonella 

enteriditis, Citrobacter fruendii, Enterobacter 

aerogenes, Klebsiella pneumonia Klebsiella 

pneumoniae, Vibrio cholerae, Vibrio parahemolyticus, 

Pseudomonas aeruginosa and Salmonella typh.  

Kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman asli 

Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai obat-obatan 

dan antioksidan (Shahid and Bhanger, 2004). Daun kelor 

memiliki senyawa aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai 

antimikroba, diantaranya adalah saponin, tanin, 

flavanoid, alkaloid, dan terpenoid yang didapat dari 

proses ekstraksi. Senyawa aktif yang terkandung itulah 

daun kelor dapat digunakan sebagai bahan alami 

antimikroba. Hasil penelitian Faradila dkk, (2014) 

menyatakan bahwa jus daun kelor dengan konsentrasi 

40% mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab 

mastitis serta mempunyai kemampuan yang sama dengan 

antiseptik kimia (iodips) dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri penyebab mastitis, sehingga perlu 

dilakukan pengujian lapang tentang penggunaan jus daun 

http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=Vibrio+cholerae
http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=Pseudomonas+aeruginosa
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kelor sebagai bahan alternatif teat spray untuk 

menurunkan tingkat kejadian mastitis pada sapi perah.  

1.2  Rumusan Masalah 

Tingkat kejadian mastitis di Indonesia cukup 

tinggi sebesar 85% dan sebagian besar bersifat subklinis, 

penggunaan antibiotik sebagai pengobatan mastitis masih 

mengandung residu dalam susu, jika susu dikonsumsi 

akan berbahaya untuk kesehatan jangka panjang.  

Beberapa penelitian di laboratorium tentang 

penggunaan antibakteri alami sebagai pencegahan 

mastitis menunjukkan bahwa tanaman kelor mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri penyebab mastititis 

subklinis pada sapi perah, tetapi masih belum 

diaplikasikan dilapang, oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian lapang menggunakan jus daun kelor sebagai 

pencegahan mastitis subklinis sapi perah. 

Permasalahannya adalah berapa tingkat konsentrasi jus 

daun kelor yang baik dan berapa lama penggunaannya 

untuk menurunkan tingkat kejadian mastitis belum ada 

ukuran yang pasti.  

1.3  Tujuan Penelitian  
  Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui pengaruh tingkat konsentrasi dan 

lama perlakuan menggunakan jus daun kelor 

sebagai teat spray dalam menurunkan tingkat 

kejadian mastitis pada sapi perah.  

2. Mengetahui tingkat konsentrasi dan lama 

perlakuan jus daun kelor terbaik dalam 

menurunkan tingkat kejadian mastitis pada sapi 

perah. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai inovasi baru mengenai teat spray menggunakan 

bahan-bahan alami, sehingga mampu mengurangi 

penggunaan bahan kimia yang masih mengandung residu 

dan cenderung mahal. 

1.5  Kerangka Pikir 
  Mastitis adalah radang ambing yang disebabkan 

oleh bakteri, zat kimia, luka termis atau luka mekanis. 

Peradangan ambing disebabkan antara lain oleh: 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. 

Mastitis subklinis adalah bentuk peradangan pada 

ambing yang tidak menampakkan tanda klinis dan hanya 

dapat dideteksi melalui pemeriksaan laboratorium atau 

uji-uji khusus seperti California Mastitis Test (CMT). 

Pengobatan dengan menggunakan antibiotik kimia dapat 

menyebabkan resistensi kuman dan juga menyebabkan 

kontaminasi dan residu pada susu sapi. Seiring dengan 

tumbuhnya kesadaran akan dampak buruk produk-produk 

kimia, maka tumbuh pula kesadaran akan pentingnya 

produk-produk alami termasuk dalam kesehatan 

(pengobatan), karena produk alami dianggap lebih aman, 

murah dan sedikit memiliki efek samping. Furqon dkk, 

(2013) menyatakan mastitis dapat menurunkan produksi 

susu sebesar 4,4 - 8,3 lt/ hr /ekor atau 28,4% - 53,5%  dan 

berdampak pada kerugian  peternak. Semakin tinggi 

tingkat mastitis semakin besar penurunan produksi susu, 

sehingga kerugian peternak semakin besar. 

 Teat spray  dilakukan untuk mengurangi tingkat 

kejadian mastitis pada sapi perah. Teat spray dilakukan 

dengan spray puting sampai merata menggunakan larutan 

kimia produksi pabrik atau beberapa tanaman yang 

memiliki kandungan antiseptik yang mampu membunuh 
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bakteri-bakteri pathogen, salah satunya adalah daun 

kelor. Daun kelor memiliki senyawa aktif yang dapat 

dimanfaatkan sebagai antimikroba, diantaranya adalah 

saponin, tanin, dan flavonoid.  

Gambar 1. Kerangka pikir 

Faradila dkk, (2014) menyatakan bahwa jus daun 

kelor (Moringga oleifera) dengan konsentrasi 20%, 30% 

dan 40% mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae dan Streptococcus uberis 

walaupun masih dikategorikan lemah, serta jus daun 

kelor pada konsentrasi 40% sudah mampu mengimbangi 

zona hambat iodips dalam menghambat bakteri 

Streptococcus agalactiae, Adanya daya hambat daun 

kelor tersebut maka dapat digunakan sebagai bahan teat 

spray yang mampu menurunkan tingkat kejadian mastitis 

sehingga produksi dan kualitas susu normal. 
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1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. H0 : Tingkat konsentrasi jus daun kelor mempunyai 

kemampuan yang sama dalam menurunkan 

tingkat kejadian mastitis sapi PFH. 

     H1 : Semakin tinggi konsentrasi jus daun kelor 

mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dalam 

menurunkan tingkat kejadian mastitis subklinis 

pada sapi PFH. 

2. H0 : Lama perlakuan teat spray menggunakan jus daun 

tidak mempengaruhi tingkat kejadian mastitis 

subklinis pada sapi PFH. 

     H1 : Lama perlakuan teat spray menggunakan  jus 

daun kelor berpengaruh terhadap tingkat kejadian 

mastitis subklinis pada sapi PFH. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Mastitis 

 Mastitis didefinisikan sebagai radang jaringan internal 

kelenjar ambing. Mastitis berasal dari kata mastos yang artinya 

kelenjar ambing dan itis berarti inflamasi. Mastitis merupakan 

inflamasi pada jaringan ambing yang disebabkan oleh 

mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen yang biasa 

menyebabkan mastitis adalah bakteri yang masuk dalam 

ambing (Tawaf, 2011). Menurut Saleh, (2004) infeksi atau 

peradangan pada ambing dikenal dengan nama mastitis. 

Mastitis adalah suatu peradangan pada ambing yang dapat 

disebabkan oleh mikroorganisme, zat kimia, luka termis, atau 

luka mekanis. Peradangan ini dapat mempengaruhi komposisi 

susu dan peningkatan sel darah putih dalam tenunan ambing. 

 Mastitis dapat merusak jaringan, menurunkan 

produksi susu dan menurunkan kualitas susu. Mastitis 

dibedakan menjadi dua yaitu subklinis dan klinis. Mirdayanti, 

Handoko dan Putra, (2008) menyatakan bahwa mastitis klinis 

adalah keradangan ambing yang tidak disertai dengan gejala 

klinis berupa perubahan jaringan ambing (pembengkakan, 

kemerahan dan peningkatan suhu ambing). Kejadian mastitis 

klinis dapat berakibat pada penurunan produksi dan mutu susu. 

Mastitis subklinis ditandai oleh kelainan pada ambing atau 

susu. Kasus mastitis subklinis dapat mempunyai gejala hanya 

mencakup perubahan kecil dalam susu dan ambing, susu akan 

sedikit menggumpal dan ambing agak keras. Poeloegan, 

(2009) menyatakan bahwa mastitis subklinis adalah bentuk 

peradangan pada ambing yang tidak menampakkan tanda 

klinis. Bentuk mastitis ini hanya dapat dideteksi melalui 

pemeriksaan laboratorium atau uji-uji khusus seperti CMT. 
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Mastitis subklinis tidak nampak secara nyata sehingga kurang 

disadari dan dimengerti oleh peternak. Perubahan secara 

kimiawi meliputi penurunan jumlah kasein. Protein total susu 

menurun dengan meningkatnya jumlah albumin dan globulin 

dan penurunan kadar laktosa sehingga nilai kalori yang 

terkandung menurun. Penyebaran mastitis dapat melalui 

proses pemerahan yang tidak memperhatikan kebersihan 

kandang, kebersihan alat pemerah, dan kain pembersih puting. 

Berbagai jenis bakteri telah diketahui sebagai agen penyebab 

penyakit mastitis, antara lain : Streptococcus agalactiae, Str. 

Disgalactiae, Str. Uberis, Str.zooepidemicus, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Enterobacter aerogenees dan 

Pseudomonas aeroginosa.  

Faradila dkk, (2014) menyatakan bahwa mastitis yang 

disebabkan oleh E.coli dapat menyebabkan pembengkakan 

pada keempat ambing dengan cepat dan dalam waktu singkat 

susu akan menjadi kuning kemerahan, sedangkan mastitis 

yang disebabkan oleh Staphylococcus hanya menyerang dua 

dari empat ambing. Mastitis yang disebabkan oleh 

Steptococcus tidak menunjukan gejala yang jelas, tetapi proses 

penyakitnya dapat terjadi sangat kronis. Semakin tua umur 

sapi dan semakin tinggi produksi susu, maka semakin 

mengendur pula spinchter putingnya. Puting dengan spinchter 

yang kendor memungkinkan sapi mudah terinfekesi oleh 

mikroorganisme, karena fungsi spinchter adalah menahan 

infeksi mikroorganisme. Semakin tinggi produksi susu seekor 

sapi betina, maka semakin lama waktu yang diperlukan 

spinchter untuk menutup sempurna. Faktor bangsa sapi bisa 

mempengaruhi kejadian mastitis. Kejadian mastitis pada sapi 

persilangan (Crossbreed) lebih besar dari pada sapi lokal. 

Faktor lingkungan dan pengelolaan peternakan yang banyak 

mempengaruhi terjadinya radang ambing meliputi: pakan, 
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perkandangan, banyaknya sapi dalam satu kandang, ventilasi, 

sanitasi kandang dan cara pemerahan susu. 

2.2. Teat Spray   

 Teat spray adalah proses penyemprotan puting dengan 

larutan antiseptik agar bakteri tidak masuk ke dalam lubang 

puting susu. Menurut Hamilton, (2013) teat spray adalah 

penyemprotan puting menggunakan larutan antiseptik setelah 

pemerahan, sehingga susu yang tersisa dari pemerahan dapat 

dibersihkan serta dapat mengurangi jumlah bakteri yang ada 

pada puting dan melindungi puting hingga proses pemerahan 

selanjutnya. Manfaat dari teat spray dalam mengontrol 

mastitis saat ini telah diterima oleh masyarakat luas sama 

halnya dengan teat dipping. Teat spray sangat perlu dilakukan 

karena merupakan cara efektif untuk menghentikan 

penyebaran mastitis pada sutu kelompok usaha ternak sapi 

perah. Setelah pemerahan selesai sebaiknya ambing dicuci 

dengan air, kemudian dilap dengan kain bersih sampai kering, 

selanjutnya dilakukan teat spray menggunakan antiseptik 

(Sabdoningrum, 2011) 

 Teat spray dilakukan dengan cara menyemprot puting 

dari bawah ke atas sampai rata dengan larutan teat spray. 

Apabila proses ini tidak dilakukan maka bakteri dapat masuk 

dan memperbesar kemungkinan terjadinya radang ambing. 

Menurut Poeloegan, (2009) pencucian ambing dengan larutan 

antiseptik sebelum dan sesudah pemerahan juga 

mengakibatkan penurunan kejadian radang ambing. Teat spray 

dapat menekan terjadinya mastitis sebesar 50% serta jika 

dibandingkan dengan teat dipping dapat mengurangi resiko 

penularan penyakit antar puting karena larutan hanya 

digunakan sekali pakai. 

 

 



10 

 

2.3. Tanaman Kelor 

2.3.1 Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Kelor 

` Klasifikasi tanamanan kelor menurut Pandey, et,all. 

(2012). 

Kingdom   : Plantae                                 

Division       : Magnoliophyta                       

Class          : Magnoliopsida                     . 

Ordo           : Brassicales 

Family        : Moringaceaea   

Genus        : Moringa 

Species      : Moringa oleifera L. 

 
Gambar 2. Daun kelor 

Kelor atau merunggai (Moringa oleifera L.) adalah 

tumbuhan dari suku Moringaceae. Tumbuhan ini memiliki 

ketinggian batang 7 - 11 meter. Daun kelor berbentuk bulat 

telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu 

tangkai. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dan 

tudung pelepah bunganya berwarna hijau; bunga ini keluar 

sepanjang tahun dengan aroma bau semerbak. Buah kelor 

berbentuk segitiga memanjang yang disebut kelentang, juga 

dapat disayur. Daun kelor dapat dipergunakan sebagai obat-

obatan dan antioksidan (Shahid and Bhanger, 2004).  

Kelor (Moringa oleifera L.) merupakan salah satu 

tumbuhan yang dikenal sebagai tanaman obat. Bahkan WHO 

http://id.wikipedia.org/wiki/Familia
http://id.wikipedia.org/wiki/Moringaceae
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menobatkan kelor sebagai pohon ajaib setelah melakukan studi 

dan menemukan bahwa tumbuhan ini berjasa sebagai 

penambah kesehatan berharga murah selama 40 tahun ini di 

negara-negara termiskin di dunia. Beberapa penelitian 

belakangan ini juga membuktikan bahwa daun kelor memiliki 

bahan aktif sebagai antibakteri. Pemanfaatan tanaman obat 

sebagai antibakteri dinilai cukup aman, efektif dan murah. 

Daun kelor memiliki senyawa aktif yang dapat dimanfaatkan 

sebagai antibakteri, diantaranya adalah saponin, tanin, 

flavanoid, alkaloid dan terpenoid yang didapat dari proses 

ekstraksi (Furqon dkk, 2013).  

Tabel 1. Kandungan Fitokimia dalam Ekstrak Daun Kelor 

dengan Pelarut Eter, Etanol dan Air (Kasolo, 2010) 

Phytochemical 
Ether 

extract 

Ethanol 

extract 

Water 

extract 

Gallic tannins + + ++ 
Catechol tennins + - ++ 
Coumarins - - - 
Steroid and triterpenoids +++ ++ ++ 
Flavonoid ++ ++ ++ 
Saponins + + ++ 
Anthraquinones + ++ +++ 
Alkaloids + - ++ 
Reducing sugars - ++ ++ 

Keterangan tabel: - : tidak terdeteksi, + : ada dalam 

konsentrasi rendah, ++: ada dalam konsentrasi sedang, +++: 

ada dalam konsentrasi tinggi 

2.3.2  Kandungan Daun Kelor 

2.3.2.1 Flavonoid 

Flavonoid adalah senyawa yang ditemukan didalam 

buah, sayuran, kacang-kacangan, biji, batang, bunga, teh, 

anggur, propolis, dan madu. Flavonoid memiliki tiga 

mekanisme yang memberikan efek antibakteri, antara lain 
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dengan menghambat sintesis asam nukleat, menghambat 

fungsi membran sitoplasma, dan menghambat metabolisme 

energi (Ceshni and Lamb, 2005).  

Pandey et,all., (2012) menyatakan bahwa flavonoid 

mempunyai ciri yaitu berbau tajam, berpigmen, dan larut 

dalam air. Flavonoid mempunyai peranan sebagai antibakteri 

dan antivirus. Dinding bakteri yang terkena flavonoid akan 

kehilangan permeabilitas sel. Roudlotul, (2007) menyatakan 

bahwa senyawa-senyawa flavonoid umumnya bersifat 

antioksidan dan banyak yang telah digunakan sebagai salah 

satu komponen bahan baku obat-obatan. Senyawa flavonoid 

memiliki dua fungsi fisiologi tertentu yaitu sebagai bahan 

kimia untuk mengatasi serangan mikroorganisme. 

 

2.3.2.2 Tannin 

 Farida dkk, (2009) Tanin memiliki aktivitas 

antibakteri, tanin dapat merusak membran sel bakteri, senyawa 

astringent tanin dapat menginduksi pembentukan kompleks 

senyawa  ikatan terhadap enzim atau subtrat mikroba dan 

pembentukan suatu kompleks ikatan tanin terhadap ion logam  

yang dapat menambah daya toksisitas tanin itu sendiri.  Bukar 

A., (2010) tanin diduga dapat mengkerutkan dinding sel atau 

membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu 

sendiri. Akibat terganggunya permeabilitas, sel tidak dapat 

melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya 

terhambat atau bahkan mati. 

 

2.3.2.3 Saponin 

 Ceshni and Lamb (2005) menyatakan bahwa, saponin 

adalah senyawa aktif yang kuat dan menimbulkan busa jika 

digosok dalam air sehingga bersifat seperti sabun dan 

mempunyai kemampuan antibakteri. Saponin bekerja dengan 
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merusak membran sitoplasma yang kemungkinan saponin 

mempunyai efek yang sinergis atau adiktif dengan tanin dalam 

merusak permeabilitas sel bakteri itu sendiri. Saponin dapat 

meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri sehingga 

dapat mengubah struktur dan fungsi membran, menyebabkan 

denaturasi protein membran sehingga membran sel akan rusak 

dan lisis. Menurut Yudistira, F. A. Murwani, S dan 

Trisunuwati, P., (2013) menyatakan bahwa saponin memiliki 

molekul yang dapat menarik air atau hidrofilik dan molekul 

yang dapat melarutkan lemak atau lipofilik sehingga dapat 

menurunkan tegangan permukaan sel yang akhirnya 

menyebabkan kematian bakteri. 

2.4. Jus Daun Kelor (Moringa oleifera) 

 Pencegahan mastitis dengan menggunakan tanaman 

merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam hayati. 

Tanaman memiliki kandungan senyawa alam yang berkhasiat 

dan diharapkan tidak menimbulkan resistensi, sekaligus 

memperkecil penggunaan zat-zat kimia (Furqon dkk, 2013). 

Kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman yang sudah 

dikenal luas di Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai 

obat-obatan dan antioksidan. Tanaman kelor mudah didapat 

karena tumbuh hampir disemua tempat. Aktivitas antibakteri 

yang dimiliki oleh daun kelor (Moringa oleifera) diduga 

berasal dari unsur-unsur yang terkandung didalamnya seperti 

flavonoid, alkaloid dan fenol, selain itu daun kelor 

mengandung bahan aktif seperti saponin, tanin yang 

mempunyai aktivitas antibakteri. Bahan aktif antibakteri 

memiliki mekanisme dengan cara merusak membran sel 

bakteri (Bukar A., 2013). 

 Jus daun kelor merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk mengekstrak senyawa antibakteri yang 

terkandung dalam daun kelor dengan cara memperkecil 
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partikel sehingga sari daun atau senyawa yang terkandung bisa 

dikeluarkan. Faradila dkk, (2014) menyatakan bahwa jus daun 

kelor (Moringga oleifera) dengan konsentrasi 20%, 30% dan 

40% mampu menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

agalactiae dan Streptococcus uberis walaupun masih 

dikategorikan lemah, serta jus daun kelor pada konsentrasi 

40% sudah mampu mengimbangi zona hambat iodips dalam 

menghambat bakteri Streptococcus agalactiae. 

2.5. California Mastitis Test (CMT) 

 California Mastitis Test (CMT) merupakan salah satu 

metode untuk mendeteksi adanya kemungkinan mastitis di 

setiap puting pada sapi perah. Metode ini dianggap sederhana, 

murah, mudah, cepat, dan dapat menentukan tingkat mastitis 

yang terjadi.  Hasil yang didapatkan dari uji CMT menunjukan 

jumlah sel somatik dalam susu yang dijadikan indikator 

terjadinya peradangan. Hasil yang tinggi menunjukkan tingkat 

peradangan atau infeksi yang tinggi pula (Mellenberger, 

2000). 

 Pengujian mastitis menggunakan metode CMT adalah 

cara cepat dan akurat untuk membantu menentukan tingkat 

mastitis. Sel-sel somatik dapat diukur menggunakan CMT 

terutama neutrofil. Neutrofil adalah sel darah putih yang 

membantu tubuh melawan infeksi dalam jumlah yang 

meningkat pada ambing ketika ternak tersebut pada masa 

laktasi. CMT bereaksi dengan neutrofil dan campuran 

mengental secara proporsional dengan jumlah sel yang ada. 

Tingkat tinggi neutrofil menunjukan infeksi radang ambing 

(Pamela L. Ruegg, 2005).  
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Tabel 2. Penilaian reaksi CMT dan perkiraan jumlah sel 

somatik 

Sumber : Pamela L. Ruegg (2005) 

 Larutan CMT disusun dari Aryl sulfonate alkil (3%), 

Natrium hidroksida (1,5%) dan bromcresol warna ungu 

(1:10000) sebagai satu indikator. Paddle pada metode CMT 

mempunyai empat cangkir yang dipergunakan dan dibilas 

sebelum digunakan, 5 ml susu diambil dari botol ke dalam 

cangkir dan volume yang sama juga untuk reagen CMT. 

Campuran dibiarkan selama 10 detik dan dinilai. Reaksi CMT 

harus dinilai 15 detik campuran karena reaksi lemah akan 

hilang setelah itu. Di dalam bahan reaksi CMT terdapat satu 

tambahan deterjen bromcresol warna ungu (sebagai satu 

indicator dan pH). Derajat dari reaksi di antara deterjen dan 

DNA dari nucleus sel adalah sebuah ukuran angka dari sel 

somatik pada susu (Mellenberger, 2000). 

Skor CMT 

Rata-rata jumlah sel 

somatik (sel per 

millimeter) 

Deskripsi reaksi 

N (negatif) 0 – 200.000 
Tidak terjadi pengentalan, 

homogen 

T (trace) 200.000 – 400.000 

Sedikit pengentalan. 

Reaksi menghilang dalam 

10 detik 

1 
400.000 – 

1.200.000 

Pengentalan berbeda, 

belum terbentuk gel 

2 
1.200.000 – 

5.000.000 

Mengental dengan cepat, 

mulai membentuk gel di 

dasar cangkir 

3 >5.000.000 

Gel terbentuk, permukaan 

mengangkat dengan pusat 

di atas puncak massa 
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2.6. Uji Reduktase 

 Pengujian cemaran mikroba dalam susu segar 

bertujuan sebagai indikator sanitasi dalam proses produksi 

atau penanganan susu, juga sebagai indikator kesehatan dan 

keamanan susu. Berbagai macam uji mikrobiologi yang dapat 

dilakukan meliputi, uji kuantitatif mikroba untuk menentukan 

kualitas dan uji kualitatif bakteri patogen untuk menentukan 

keamanannya (Furqon dkk, 2013).  

Tujuan uji reduktase adalah untuk memprediksi 

jumlah mikroba didalam susu, sehingga kualitas susu dapat 

ditentukan. Pada prinsipnya mikroba didalam susu 

menghasilkan enzim reduktase yang dapat  mereduksi 

zat warna biru. dari methylen blue menjadi  t ak 

berwarna .  Apabi la  kedalam susu  dimasukkan sejumlah 

tertentu methylen blue, maka susu tersebut berwarna biru dan 

dalam waktu tertentu warna biru tersebut berangsur -

angsur hilang. Lama waktu  hilangnya warna biru atau 

waktu reduksi menunjukkan banyak sedikitnya jumlah mikroba 

didalam susu. Semakin banyak mikroba berarti semakin 

banyak pula enzim reduktase yang dapat mereduksi warna biru 

methylen blue, sehingga waktu reduksi menjadi pendek dan 

demikian pula sebaliknya. Penentuan kualitas susu menurut 

(Hadiwiyoto, S. 1994) dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu: 

 Mutu sangat baik jika lama reduktase lebih dari 5 jam 

dengan perkiraan jumlah bakteri kurang dari 500 

ribu/ml. 

 Mutu susu baik apabila lama reduktase 4 sampai 5 jam 

dengan perkiraan jumlah bakteri 1 sampai 4 juta/ml. 

 Mutu susu cukup baik apabila lama reduktase  3 

sampai 4 jam dengan perkiraan jumlah bakteri 4 

sampai 20 juta/ml. 
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 Mutu rendah apabila lama reduktase kurang dari 2 jam 

dengan perkiraan jumlah bakteri lebih dari 29 juta/ml. 

 Methylen blue merupakan salah satu zat warna 

thiazine, senyawa ini memiliki sifat khas yakni warnanya 

dapat berubah oleh perubahan larutan. Jika terjadi proses 

reduksi karena pelepasan senyawa oksida maka methylen blue 

akan berwarna putih. 

2.7. Produksi Susu Sapi PFH 

Sapi FH merupakan jenis sapi perah dengan 

kemampuan produksi susu tertinggi dengan kadar lemak lebih 

rendah dibandingkan bangsa sapi perah lainya. Produksi susu 

sapi perah FH di negara asalnya mencapai 6000 - 8000 

kg//ekor/laktasi, di Inggris sekitar 35% dari total populasi sapi 

perah dapat mencapai 8069 kg/ekor/laktasi. produksi susu 

yang dihasilkan oleh sapi perah FH di Indonesia ternyata lebih 

rendah, berkisar antara 3000-4000 liter per laktasi. Produksi 

rata-rata sapi perah di Indonesia hanya mencapai 10,7 liter per 

ekor per hari. Faktor lingkungan memegang peranan penting 

terhadap proses fisiologis dalam tubuh ternak sehingga pada 

gilirannya akan mempengaruhi kapasitas produksi susu 

(Tawaf, 2011).  

 
Gambar 2. Kurva produksi susu 
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Pengamatan produksi susu berdasarkan periode laktasi 

menurut Anggraeni dkk, (2008) menunjukkan bahwa kurva 

produksi pada periode laktasi pertama mencapai puncak lebih 

rendah dibandingkan  periode laktasi lainnya, tetapi laju 

penurunan produksi susu setelah puncak produksi relatif lebih 

lambat. Hal sebaliknya terjadi pada periode laktasi ke empat, 

yakni kurva produksi susu mencapai produksi maksimal 

dibandingkan ketiga periode laktasi pertama. Menurut 

penelitian Hamilton, (2013) sapi perah pada daerah tropis 

produksi susu yang dihasilkan bergantung pada teknis 

pemeliharaan, kualitas pakan, ketinggian tempat sapi tersebut 

dipelihara (iklim). Sapi perah yang berasal dari daerah iklim 

sedang berproduksi maksimal pada suhu lingkungan antara 11 

- 15,5ºC tapi masih dapat berproduksi dengan baik pada 

kisaran 15 - 21ºC. Apabila suhu melebihi 21ºC, sapi perah asal 

daerah sedang akan mengalami kesulitan adaptasi dan akan 

menunjukkan gejala penurunan produksi susu. Jika sapi 

tersebut diternakkan di daerah tropis dengan suhu lingkungan 

rata-rata di atas 23ºC, maka produksi susu yang dicapai tidak 

sebanyak produksi susu di daerah asalnya. Menurut Safangat 

dkk, (2014) menyatakan bahwa produksi susu sapi perah 

dipengaruhi oleh faktor antara lain : bangsa dan individu, 

tingkat laktasi, kecepatan sekresi susu, pemerahan, siklus 

birahi, periode kering, pakan, lingkungan serta penyakit. 

Kebersihan pemerah harus diutamakan, karena melalui 

pemerah dapat terjadi penularan mastitis akibat kontak bakteri 

antara tangan pemerah dan sapi yang diperah. Oleh karena itu, 

tangan pemerah sebaiknya dicuci sebelum melakukan 

pemerahan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu 

mulai tanggal 11 April – 11 Mei 2015 di wilayah kerja KUD 

Tani Wilis, pengujian reduktase dilakukan di laboratorium 

KUD Tani Wilis Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten 

Tulungagung.  

3.2  Materi Penelitian 

 Materi penelitian ini adalah sapi perah PFH laktasi 

sebanyak 15 ekor pada periode laktasi 2 - 3 dan bulan laktasi 3 

– 4 yang mengalami mastitis suklinis. Adapun daun kelor yang 

digunakan adalah daun kelor 2/3 bagian dari pucuk yang 

dibuat jus dengan konsentrasi 40% dan 50% serta larutan 

antiseptik kimia iodips dengan konsentrasi 10% sebagai 

kontrol. Alat dan bahan yang dipergunakan pada proses 

pembuatan jus daun kelor antara lain timbangan digital, 

blender, kain saring, wadah penampung, air dan daun kelor. 

Alat dan bahan  untuk teat spray antara lain sprayer, lap, 

antiseptik kimia  dan jus daun kelor. Alat dan bahan untuk uji 

menggunakan CMT antara lain cawan paddle, pipet tetes, 

reagen CMT dan susu. Alat dan bahan uji reduktase tabung 

reaksi, penutup tabung, pipet ukur, inkubator, methylen blue 

dan susu. 

3.3  Metode penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan faktorial (3x5) menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), dimana faktor A adalah tingkat 

konsentrasi jus daun kelor untuk teat spray terdiri dari 3 

tingkat, yaitu perlakuan P0 sebagai kontrol (menggunakan 

antiseptik kimia iodips 10%), P1 (jus daun kelor 40% = 400 gr 

daun + 600 ml air) dan P2 (jus daun kelor 50% = 500 gr daun + 

500 ml air). Faktor B adalah lama perlakuan dengan 5 tingkat, 

yaitu  1, 2, 3, 4 dan 5 minggu. Lima belas ekor sapi perah 

laktasi yang digunakan dalam penelitian ini selanjutnya dibagi 

menjadi tiga kelompok masing-masing perlakuan terdiri dari 5 
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ekor sapi. Teat spray dilakukan setiap hari pada pemerahan 

pagi dan sore hari diakhir pemerahan. Uji CMT dan uji 

reduktase dilakukan setiap 1 minggu sekali. 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas dan terikat. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi faktor yang diukur oleh peneliti untuk 

menentukan hubungan antar fenomena yang diamati. Variabel 

terikat adalah faktor-faktor yang diamati dan diukur untuk 

menentukan adanya pengaruh variabel bebas. 

Variabel bebas     : tingkat konsentrasi jus daun kelor 

dan lama perlakuan teat spray 

Variabel terikat : tingkat kejadian mastitis, kualitas 

susu berdasarkan uji reduktase dan 

produksi susu. 

3.5 Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka data dianalisis dengan 

ANOVA (analisis of variance), untuk mendapatkan hasil yang 

akurat dari efek teat spray menggunakan jus daun kelor 

terhadap kejadian mastitis maka diterapkan metode percobaan 

faktorial (3x5) menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Adapun model matematikanya sebagai berikut: 

 

    = μ +   +  +        +        

Dimana : 

     =  Pengamatan faktor B ke 1-5 dan faktor A 

taraf kerja dan ulangan ke 1-3 

μ  =  Rataan umum 

   =  Pengaruh tingkat konsentrasi jus daun kelor 

   =  Pengaruh lama perlakuan teat spray 

       =  Faktor interaksi dari tingkat konsentrasi ke 

1-3 dan lama perlakuan teat spray ke 1-5 

       =  Galat percobaan 

Selanjutnya dilanjutkan uji duncan untuk mengetahui 

perbedaan antar rataan perlakuan. 



21 

 

SxA (tingkat konsentrasi) = √              

SxB (lama perlakuan) = √              

SxAB (interaksi) = √            

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1  Prosedur Pembuatan Jus Daun Kelor 

1. Daun kelor yang telah dipersiapkan dicuci 

terlebih dahulu hingga bersih. 

2. Daun kelor yang sudah dicuci kemudian ditiriskan 

hingga bebas air 

3. Tahap selanjutnya daun kelor yang sudah 

ditiriskan tersebut dicincang melintang dan 

membujur, kemudian dimasukkan dalam blender 

selama 15 – 20 menit. Perbandingan daun kelor 

dan air untuk perlakuan P2 (40%) adalah 400 gr 

daun kelor ditambah 600 ml air, sedangkan untuk 

perlakuan P3 (50%) adalah 500 gr daun kelor 

ditambah 500 ml air. 

4. Daun kelor yang telah diblender kemudian 

disaring dengan kain saring dan dipisahkan sesuai 

perlakuan 40% dan 50%. 

5. Jus daun kelor siap digunakan untuk teat spray 

(Faradila dkk, 2014). 

3.6.2 Pelaksanaan Teat Spray 

 1. Masing-masing larutan teat spray dimasukan ke 

dalam botol yang berbeda sesuai perlakuan. 

2. Setelah proses pemerahan puting dicuci dan dilap, 

masing-masing puting diberi perlakuan teat spray. 
3.6.3 Pelaksanaan Uji CMT 

 Prosedur penentuan tingkat kejadian mastitis 

menggunakan metode CMT adalah sebagai berikut:  
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1. Sampel susu curahan kedua dari keempat puting 

sapi (kira-kira 1 - 2 ml) dimasukan ke dalam 

cawan paddle . 

2. Setiap cawan ditambahkan reagen CMT yang 

sama jumlahnya dengan volume susu. 

3. Setelah reagen ditambahkan, cawan dan isinya 

diputar secara horizontal perlahan-lahan selama 

15 detik. 

4. Di akhir putaran, reaksi diamati dan nilai-nilai N 

(negatif), T (trace), positif  1, positif 2, dan positif 

3 digunakan berdasarkan atas pembentukan gel 

pada dasar dari larutan. 

5. Gumpalan yang terhadi merupakan hasil reaksi 

antara sel-sel dalam susu dengan reagen, bewarna 

putih abu-abu dalam larutan yang bewarna ungu. 

Interpretasi tingkat mastitis berdasarkan Pamela 

L. Ruegg (2005) seperti pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Interpretasi berdasarkan CMT 

Sumber : Pamela L. Ruegg (2005) 

3.6.4 Uji Reduktase 

 Susu sapi diambil 20 ml dan dimasukan ke dalam 

tabung reaksi yang telah disterilkan dan diisikan masing-

masing 0,5 ml larutan methylen blue ke dalam tabung tersebut 

dengan menggunakan pipet 0,5 ml. Tabung  reduktase 

disumbat dengan aluminium foil dan diikat  dengan gelang 

karet. Kemudian dihomogenkan sampai warna biru merata. 

Kemudian dilakukan inkubasi dalam inkubator dengan suhu 

37°C. Setiap setengah  jam perlakuan diperiksa untuk 

mengetahui perubahan  warna. Angka reduktase ditentukan 

berdasarkan waktu (jam) terjadinya perubahan warna 

methylen blue menjadi tidak berwarna. Pengujian reduktase 

dilakukan dengan pengamatan interpretasi kualitas susu 

berdasarkan (Hadiwiyoto, S. 1994) seperti pada Tabel 4. 

 

 

Skor CMT 

Rata-rata jumlah sel 

somatik (sel per 

millimeter) 

Deskripsi reaksi 

N (negatif) 0 – 200.000 
Tidak terjadi pengentalan, 

homogen 

T (trace) 200.000 – 400.000 

Sedikit pengentalan. 

Reaksi menghilang dalam 

10 detik 

1 
400.000 – 

1.200.000 

Pengentalan berbeda, 

belum terbentuk gel 

2 
1.200.000 – 

5.000.000 

Mengental dengan cepat, 

mulai membentuk gel di 

dasar cangkir 

3 >5.000.000 

Gel terbentuk, permukaan 

mengangkat dengan pusat 

di atas puncak massa 
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Tabel 4. Kualitas susu berdasarkan uji reduktase 

Lama reduktase Estimasi jumlah 

bakteri 

Grade  

< 2 jam > 20 juta bakteri Jelek  

3 – 4 jam 4 – 20 juta bakteri Cukup baik 

4 – 5 jam 1 – 4 juta bakteri Baik  

> 5 jam 500.000 bakteri Sangat baik 

Sumber : Hadiwiyoto, S. (1994) 

3.7 Batasan Istilah 

1. Teat spray adalah proses penyemprotan puting 

dari arah bawah ke atas dengan larutan antiseptik 

agar bakteri tidak masuk ke dalam lubang puting. 

2. CMT (California Mastitis Test) merupakan salah 

satu metode penentuan mastitis yang dilakukan 

dilapang. 

3. Antiseptik adalah bahan yang mampu membunuh 

bakteri pathogen yang dapat merugikan ternak. 

4. Mastitis adalah penyakit radang kelenjar mammae 

atau ambing yang disebabkan oleh 

mikroorganisme pada ternak perah. 

5. Jus adalah ekstraksi dengan pemecahan partikel 

untuk mengeluarkan sari atau senyawa yang 

terkandung dalam suatu bahan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaaan Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan mulai tanggal 11 April sampai 11 

Mei 2015 di wilayah kerja KUD Tani Wilis. Lokasi Penelitian 

terlatak di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten 

Tulungagung, Jawa Timur. 

Desa Geger merupakan salah satu desa paling barat 

dari 11 desa yang berada di wilayah kecamatan Sendang. 

Batas wilayah Desa Geger adalah sebelah utara berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Kedoyo, sebelah barat berbatasan 

dengan Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo dan sebelah 

timur berbatasan dengan Desa Nglurup. Desa Geger berada 

dilereng-lereng gunung wilis memiliki luas 1.609,8 Ha, 

dengan suhu rata-rata harian 23 
0
C dan ketinggian 600-1.025 

mdpl. Desa Geger memiliki iklim curah hujan berkisar 2.611 

mm/tahun, hal ini mempengaruhi tingkat kesuburan tanah desa 

tersebut tinggi, sehingga optimal untuk budidaya sapi perah 

dengan didukung kesuburan tanah untuk menanan tanaman 

pakan ternak. 

Pakan yang diberikan berupa hijauan rumput gajah 

dan konsentrat dari KUD Tani Wilis. Pakan konsentrat 

diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi sebelum pemerahan sekitar 

pukul 05.30 WIB, sedangkan pemberian sore pada pukul 15.30 

WIB. Pakan konsentrat diberikan sebanyak +6 kg/ekor/hari. 

Pemberian pakan hijauan diberikan 2 kali sehari setelah 

pemerahan, yaitu pukul 07.00 dan pukul 16.30 WIB. Hijauan 

diberikan sebanyak + 25 kg/ekor/hari dengan cara dicacah 

sepanjang + 15 cm. Pemberian pakan di lokasi penelitian 

kurang sesuai dengan pendapat Mirdayanti dkk, (2008) yang 

menyatakan bahwa pemberian hijauan berkisar antara 32-40 

kg/ekor/hari dan konsentrat sebesar 5,9 kg/ekor/hari. 

Pemerahan dilakukan dua kali sehari. Pagi hari pukul 

06.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB dengan sistem 

pemerahan manual. Sebagian besar peternak masih belum 
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melakukan manajemen kebersihan kandang dengan baik dan 

belum melakukan teat spray  maupun teat dipping pada sapi 

setelah pemerahan, sehingga mengakibatkan banyak sapi yang 

terkena mastitis subklinis maupun klinis. Prosedur pemerahan 

yang dilakukan pada saat penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Memberi konsentrat kepada sapi. 

2. Membersihkan lantai kandang. 

3. Dicuci ambing dengan air kemudian lap hingga 

kering. 

4. Diperah dan susu hasil pemerahan langsung 

dimasukan ke milk can. 

5. Setelah selesai pemerahan, puting dispray dengan 

larutan P0 kontrol (iodips), P1 dan P2.  
Prosedur pemerahan yang dilakukan di lokasi 

penelitian sudah sesuai dengan pendapat Tawaf, (2011) yang 

menyatakan bahwa tahapan pemerahan adalah sebagai berikut: 

1. Membersihkan kandang dari segala kotoran. 

2. Mencuci daerah lipatan paha sapi yang akan diperah. 

3. Memberi konsentrat kepada sapi yang akan diperah, 

sehingga ketika proses pemerahan sapi dalam 

keadaan tenang. 

4. Membersihkan peralatan pemerahan. 

5. Membersihkan tangan pemerah serta ambing sapi 

dengan air bersih kemudian dilap dengan kain. 
Proses teat spray tersebut sangat berguna untuk 

mencegah mastitis. Sabdoningrum, (2011) menyatakan bahwa 

salah satu usaha untuk mencegah mastitis yaitu dengan 

melakukan pembersihan puting sapi secara rutin setelah 

pemerahan menggunakan larutan antiseptik. Teat spray 

berguna untuk menghambat masuknya bakteri ke dalam 

puting. Larutan kimia yang biasa digunakan oleh peternak 

umumnya mengandung ammonium, chlor, brom, iod dan fluor, 

selain menggunakan bahan kimia tersebut, peternak sapi perah 
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juga dapat menggunakan bahan alami sebagai bahan alternatif 

untuk mencegah terjadinya mastitis. Tanaman yang 

mengandung saponin, flavonoid dan tannin dapat digunakan 

untuk bahan larutan teat spray. Zat-zat tersebut dapat 

berfungsi sebagai zat antibakteri. Salah satu contohnya adalah 

daun kelor (Moringa oleifera). Daun kelor diblender dengan 

presentase tertentu, kemudian hasilnya digunakan untuk teat 

spray. 

4.2 Pengaruh Teat Spray Terhadap Skor Mastitis 

Berdasarkan Uji CMT 

Hasil analisis ragam menunjukkan ada perbedaan 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) diantara lama perlakuan 

menggunakan jus daun kelor terhadap tingkat kejadian mastitis 

susklinis sapi PFH. Rata-rata skor mastitis pada lama 

perlakuan tertera pada Tabel 5. Data analisis ragam 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 1. 

Tabel 5. Rata-rata hasil uji CMT tiap perlakuan. 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap skor 

mastitis 
Angka skor matitis pada Tabel. 5 merupakan rata-rata 

dari jumlah seluruh skor mastitis pada setiap puting, kemudian 

dibagi dengan seluruh jumlah puting. Lama perlakuan teat 

spray menggunakan jus daun kelor memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap penurunan tingkat kejadian 

mastitis. Rataan skor mastitis awal tes sebesar 1,04±0,12 

kemudian terus menurun setiap minggu perlakuan. Nilai rataan 

skor mastitis berdasarkan uji CMT terendah terdapat pada 

perlakuan minggu kelima sebesar 0,29±0,12. Selisih 
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penurunan skor mastitis sampai minggu ke-5 P0 (iodips 10%) 

sebesar 0,7 (68,6%), P1 (tingkat konsentrasi 40%) sebesar 0,75 

(71,4%), P2 (tigkat konsentrasi 50%) sebesar 0,8 (74,7%). 

Tingkat konsentrasi jus daun kelor tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap penurunan kejadian mastitis, 

tingkat konsentrasi jus daun kelor terbaik dalam menurunkan 

tingkat kejadian mastitis yaitu perlakuan jus daun kelor 

dengan konsentrasi 50% sebesar 0,61±0,32. Perlakuan pada 

masing-masing minggu menunjukkan penurunan tingkat skor 

mastitis yang berarti bahwa jus daun kelor mempunyai 

kemampuan yang sama dengan antiseptik kimia (iodips 10%) 

dalam menurunkan tingkat kejadian mastitis. Mastitis adalah 

radang ambing yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang 

menyerang sel-sel kelenjar susu.  

Hasil penelitian Faradila dkk, (2014) meyatakan 

bahwa jus daun kelor dengan konsentrasi 40% mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri penyebab mastitis serta 

mempunyai kemampuan yang sama dengan antiseptik kimia 

(iodips) dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab 

mastitis, sehingga perlu dilakukan pengujian lapang tentang 

penggunaan jus daun kelor sebagai bahan alternatif teat spray 

untuk menurunkan tingkat kejadian mastitis pada sapi perah. 

Kemampuan jus daun kelor dalam menurunkan tingkat 

kejadian mastitis tersebut disebabkan karena senyawa yang 

terkandung dalam daun kelor yaitu saponin dan flavonoid. 

Kedua senyawa tersebut terbukti memiliki kandungan zat 

antibakteri. Antibakteri adalah zat yang menghambat 

pertumbuhan bakteri. Mekanisme kerja  antibakteri  secara 

umum adalah merusak dinding sel, mengganggu permeabilitas 

sel, dan menghambat sintesis protein dan asam nukleat. 

Saponin merupakan metabolit sekunder yang banyak terdapat 

dialam. Saponin ini mempunyai rasa pahit, berbusa dalam air 

dan bersifat antimikroba. Saponin 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 
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masuk dengan mudah kedalam sel dan akan mengganggu 

metabolisme hingga akhirnya terjadilah kematian bakteri  

(Ceshni and Lamb, 2005). 

  Saponin merupakan senyawa glikosida kompleks 

dengan berat molekul tinggi yang dihasilkan terutama oleh 

tanaman, hewan laut tingkat rendah dan beberapa bakteri. 

Istilah saponin diturunkan dari bahasa latin sapo berarti sabun, 

diambil dari kata saponaria vaccaria,suatu tanaman yang 

mengandung saponin yang digunakan sebagai sabun untuk 

mencuci (Yudistira dkk, 2013). 

4.3 Pengaruh Teat Spray Terhadap Angka Uji Reduktase 

Hasil analisis ragam menunjukkan ada perbedaan 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) diantara lama penggunaan dan 

konsentrasi jus daun kelor terhadap lama uji reduktase. Rata-

rata lama uji reduktase pada lama perlakuan tertera pada Tabel 

6. Data analisis ragam selengkapnya terdapat pada Lampiran 

2. 

Tabel 6. Rata-rata hasil uji reduktase (menit) tiap perlakuan. 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris yang 

sama menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap 

hasil uji reduktase 
Lama perlakuan menunjukan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap angka reduktase. Rataan angka reduktase awal 

sebesar 251,91±13,43 menit kemudian terus meningkat pada 

minggu berikutnya setelah diberikan perlakuan dan pada akhir 

tes menunjukan rataan angka reduktase sebesar 285,27±15,72 

menit. Tingkat konsentrasi jus daun kelor dalam teat spray 

juga memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap angka 
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reduktase P0 (iodips 10%) menunjukkan rataan lama uji 

reduktase sebesar 260,71±12,25 menit kemudian P2 

(konsentrasi 50%) sebesar 263,46±12,61 menit dan P1 

(konsentrasi 40%) menunjukkan rataan uji reduktase terbaik 

yaitu sebesar 264,95±14,26 menit. Selisih peningkatan angka 

reduktase sampai minggu ke-5 P0 (iodips 10%) sebesar 31,04 

menit, P1 (tingkat konsentrasi 40%) sebesar 31,75 menit, P2 

(tigkat konsentrasi 50%) sebesar 37,34 menit. Angka 

reduktase berbanding terbalik dengan skor mastitis yang 

berarti bahwa penurunan skor mastitis akan meningkatkan 

angka reduktase. Semakin tinggi angka reduktase 

menunjukkan bahwa susu tersebut mempunyai kualitas yang 

baik dengan standart jumlah mikroba yang terkandung 

didalam susu.  

Pengujian cemaran mikroba dalam susu segar 

bertujuan sebagai indikator sanitasi dalam proses produksi 

atau penanganan susu, juga sebagai indikator kesehatan dan 

keamanan susu. Berbagai macam uji mikrobiologi yang dapat 

dilakukan meliputi, uji kuantitatif mikroba untuk menentukan 

kualitas dan uji kualitatif bakteri patogen untuk menentukan 

keamanannya (Furqon dkk, 2013). Tujuan uji reduktase adalah 

untuk memprediksi jumlah mikroba didalam susu, sehingga 

kualitas susu dapat ditentukan. Pada prinsipnya mikroba 

didalam susu menghasilkan enzim reduktase yang 

dapat mereduksi zat warna biru dari methylen blue menjadi  

t ak berwarna .  Apabi la  kedalam susu  dimasukkan 

sejumlah tertentu methylen blue, maka susu tersebut berwarna 

biru dan dalam waktu tertentu warna biru tersebut 

berangsur-angsur hilang. Lama waktu  hilangnya warna 

biru atau waktu reduksi menunjukkan banyak sedikitnya jumlah 

mikroba didalam susu. Semakin banyak mikroba berarti 

semakin banyak pula enzim reduktase yang dapat mereduksi 

warna biru methylen blue, sehingga waktu reduksi menjadi 

pendek dan demikian pula sebaliknya. Penentuan kualitas susu 

dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu: 
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 Mutu sangat baik jika lama reduktase lebih dari 5 

jam dengan perkiraan jumlah bakteri kurang dari 

500 ribu/ml. 

 Mutu susu baik apabila lama reduktase 4 sampai 

5 jam dengan perkiraan jumlah bakteri 1 sampai 4 

juta/ml. 

 Mutu susu cukup baik apabila lama reduktase 3 

sampai 4 jam dengan perkiraan jumlah bakteri 4 

sampai 20 juta/ml. 

 Mutu rendah apabila lama reduktase kurang dari 2 

jam dengan perkiraan jumlah bakteri lebih dari 29 

juta/ml. 

Methylen blue merupakan salah satu zat warna 

thiazine, senyawa ini memiliki sifat khas yakni warnanya 

dapat berubah oleh perubahan larutan. Jika terjadi proses 

reduksi karena pelepasan senyawa oksida maka methylen blue 

akan berwarna putih (Hadiwiyoto, S. 1994). 

 

4.4 Pengaruh Teat Spray Terhadap Produksi Susu Sapi 

PFH 

Hasil analisis ragam menunjukkan ada perbedaan 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) diantara lama penggunaan jus 

daun kelor sebagai teat spray terhadap produksi susu sapi 

PFH. Rata-rata produksi susu pada lama perlakuan tertera pada 

Tabel 7. Data analisis ragam selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 3. 

 Teat spray merupakan metode pencegahan masuknya 

mikroba setelah proses pemerahan dengan larutan yang 

bersifat antimikroba salah satunya adalah jus daun kelor yang 

mengandung saponin, flavonoid dan tanin. Mikroba dapat 

menyebabkan peradangan pada ambing sehingga 

mempengaruhi komposisi maupun produksi susu. 
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Tabel 7. Rata-rata produksi susu (liter) tiap perlakuan. 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap 

produksi susu 
Lama perlakuan menunjukan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap produksi susu sapi perah. Rataan produksi susu 

awal sebesar 16,33±0,57 liter per hari, kemudian terus 

meningkat pada minggu berikutnya setelah diberikan 

perlakuan teat spray dan pada akhir tes menunjukan rataan 

produksi susu sebesar 17,78±2,46 liter per hari. Selisih 

peningkatan produksi susu sampai minggu ke-5 P0 (iodips 

10%) sebesar 1,14 liter, P1 (tingkat konsentrasi 40%) sebesar 

1,29 liter, P2 (tigkat konsentrasi 50%) sebesar 1,91 liter. 

Peningkatan produksi susu tersebut berbanding terbalik 

dengan skor mastitis. Skor mastitis yang tinggi mengakibatkan 

penurunan produksi susu dan kualitas susu sapi PFH, hal ini 

dikarenakan inflamasi dan infeksi pada kelenjar mammae akan 

merusak jaringan sehingga menurunkan produksi kualitas susu 

(Saleh, 2004 ). Semakin tua umur sapi dan semakin tinggi 

produksi susu, maka semakin mengendur pula spinchter 

putingnya. Puting dengan spinchter yang kendor 

memungkinkan sapi mudah terinfekesi oleh mikroorganisme, 

karena fungsi spinchter adalah menahan infeksi 

mikroorganisme. Semakin tinggi produksi susu seekor sapi 

betina, maka semakin lama waktu yang diperlukan spinchter 

untuk menutup sempurna. Sehingga teat spray berpengaruh 

penting untuk mencegah masuknya mikroorganisme sampai 

spinchter menutup sempurna. Selain teat spray juga ada 
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beberapa faktor yang mempengaruhi produksi susu. Menurut 

Tawaf, (2011) menyatakan bahwa produksi susu sapi perah 

dipengaruhi oleh faktor antara lain : bangsa dan individu, 

tingkat laktasi, kecepatan sekresi susu, pemerahan, siklus 

birahi, periode kering, pakan, lingkungan serta penyakit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Teat spray menggunakan jus daun kelor konsentrasi 

40% dan 50% selama 5 minggu mempunyai kemampuan 

menurunkan tingkat kejadian mastitis sehingga produksi dan 

kualitas susu meningkat. Penurunan skor mastitis pada tingkat 

konsentrasi 40% sebesar 0,75 (71,4%), peningkatan angka 

reduktase dan produksi susu 31,75 menit dan 1,29 liter. 

Penurunan skor mastitis pada tingkat konsentrasi 50% sebesar 

0,8 (74,7%),  peningkatan angka reduktase dan produksi susu 

37,34 menit dan 1,91 liter.  

5.2.  Saran  

 Untuk memperoleh hasil terbaik dalam menurunkan 

tingkat kejadian mastitis dan meningkatkan produksi susu sapi 

PFH sebaiknya melakukan teat spray secara teratur minimal 

selama 5 minggu menggunakan jus daun kelor dengan 

konsentrasi minimal 40%. 
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Lampiran 1. Data dan statistik skor mastitis 

No 
PL/ 

BL 

MINGGU 1 

Perlakuan Ulangan a b c d 

Rata-

rata 

1 2/3 
P0 

KONTROL 

(IODIPS 

10%) 

U1 2 0 0 2 1,00 

2 3/3 U2 0 2 0 1 0,75 

3 2/4 U3 2 X 2 0 1,33 

4 2/3 U4 0 3 0 0 0,75 

5 2/4 U5 0 2 0 3 1,25 

6 2/4 
P1 (JUS 

DAUN 

KELOR 

40%) 

U1 0 2 2 0 1,00 

7 2/4 U2 0 2 2 0 1,00 

8 2/3 U3 1 0 0 3 1,00 

9 2/3 U4 0 2 0 3 1,25 

10 3/3 U5 3 1 0 0 1,00 

11 3/4 
P2 (JUS 

DAUN 

KELOR 

50%) 

U1 1 0 2 0 0,75 

12 3/3 U2 0 2 0 2 1,00 

13 2/4 U3 3 0 1 0 1,00 

14 2/4 U4 X 2 2 0 1,33 

15 2/3 U5 0 3 0 2 1,25 
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Lampiran 1. Lanjutan data dan statistik skor mastitis 

No 
PL/ 

BL 

MINGGU 2 

Perlakuan Ulangan a b c d 

Rata-

rata 

1 2/3 
P0 

KONTROL 

(IODIPS 

10%) 

U1 2 0 0 1 0,75 

2 3/3 U2 0 2 0 1 0,75 

3 2/4 U3 2 X 2 0 1,33 

4 2/3 U4 0 3 0 0 0,75 

5 2/4 U5 0 1 0 3 1 

6 2/4 
P1 (JUS 

DAUN 

KELOR 

40%) 

U1 0 2 1 0 0,75 

7 2/4 U2 0 2 2 0 1 

8 2/3 U3 0 0 0 3 0,75 

9 2/3 U4 0 2 0 2 1 

10 3/3 U5 3 0 0 0 0,75 

11 3/4 
P2 (JUS 

DAUN 

KELOR 

50%) 

U1 0 0 2 0 0,5 

12 3/3 U2 0 2 0 2 1 

13 2/4 U3 2 0 0 0 0,5 

14 2/4 U4 X 2 1 0 1 

15 2/3 U5 0 3 0 1 1 
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Lampiran 1. Lanjutan data dan statistik skor mastitis 

No 
PL/ 

BL 

MINGGU 3 

Perlakuan Ulangan a b c d 

Rata-

rata 

1 2/3 
P0 

KONTROL 

(IODIPS 

10%) 

U1 2 0 0 0 0,5 

2 3/3 U2 0 2 0 0 0,5 

3 2/4 U3 1 X 2 0 1 

4 2/3 U4 0 3 0 0 0,75 

5 2/4 U5 0 1 0 2 0,75 

6 2/4 
P1 (JUS 

DAUN 

KELOR 

40%) 

U1 0 2 0 0 0,5 

7 2/4 U2 0 2 1 0 0,75 

8 2/3 U3 0 0 0 2 0,5 

9 2/3 U4 0 2 0 2 1 

10 3/3 U5 3 0 0 0 0,75 

11 3/4 
P2 (JUS 

DAUN 

KELOR 

50%) 

U1 0 0 2 0 0,5 

12 3/3 U2 0 2 0 1 0,75 

13 2/4 U3 1 0 0 0 0,25 

14 2/4 U4 X 2 0 0 0,67 

15 2/3 U5 0 2 0 0 0,5 
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Lampiran 1. Lanjutan data dan statistik skor mastitis 

N

o 

PL

/ 

BL 

MINGGU 4 

Perlakuan 

Ulanga

n a b c d Rata-rata 

1 2/3 
P0 

KONTRO

L (IODIPS 

10%) 

U1 2 0 0 0 0,5 

2 3/3 U2 0 2 0 0 0,5 

3 2/4 U3 0 X 1 0 0,33 

4 2/3 U4 0 2 0 0 0,5 

5 2/4 U5 0 0 0 2 0,5 

6 2/4 
P1 (JUS 

DAUN 

KELOR 

40%) 

U1 0 1 0 0 0,25 

7 2/4 U2 0 2 0 0 0,5 

8 2/3 U3 0 0 0 2 0,5 

9 2/3 U4 0 2 0 1 0,75 

10 3/3 U5 2 0 0 0 0,5 

11 3/4 
P2 (JUS 

DAUN 

KELOR 

50%) 

U1 0 0 2 0 0,5 

12 3/3 U2 0 1 0 0 0,25 

13 2/4 U3 0 0 0 0 0 

14 2/4 U4 X 2 0 0 0,67 

15 2/3 U5 0 2 0 0 0,5 
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Lampiran 1. Lanjutan data dan statistik skor mastitis 

No 
PL/ 

BL 

MINGGU 5 

Perlakuan Ulangan a b c d 

Rata-

rata 

1 2/3 
P0 

KONTROL 

(IODIPS 

10%) 

U1 0 0 0 0 0 

2 3/3 U2 0 1 0 0 0,25 

3 2/4 U3 0 X 1 0 0,33 

4 2/3 U4 0 2 0 0 0,5 

5 2/4 U5 0 0 2 0 0,5 

6 2/4 
P1 (JUS 

DAUN 

KELOR 

40%) 

U1 0 0 0 0 0 

7 2/4 U2 1 0 0 0 0,25 

8 2/3 U3 0 0 1 0 0,25 

9 2/3 U4 0 2 0 0 0,5 

10 3/3 U5 2 0 0 0 0,5 

11 3/4 

P2 (JUS 

DAUN 

KELOR 

50%) 

U1 0 0 2 0 0,5 

12 3/3 U2 0 0 0 0 0 

13 2/4 U3 0 0 0 0 0 

14 2/4 
U4 X 1 0 0 

0,33333

3 

15 2/3 U5 0 2 0 0 0,5 

 
Keterangan 

PL  = Periode laktasi   B = Puting depan kiri 

BL = Bulan laktasi   C = Puting belakang kanan 

A  = Puting depan kanan  D = Puting belakang kiri 

X = Puting mati 

 

Perhitungan 

yijk  = µ + αi + βj + (αβ)ij + εij(k)  

µ   = nilai rata-rata 

i= 1,2,3,…a 

j= 1,2,3,…b 

k= 1,2,3,…r 
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yijk  = Hasil pengamatan untuk faktor A tingkat ke-i, faktor B 

tingkat ke-j, pada ulangan ke-k 

αi    = Pengaruh dari tingkat ke i faktor A 

βj    = Pengaruh dari tingkat ke j faktor B  

εij(k) = Galat percobaan untuk faktor A tingkat ke-i, faktor B 

tingkat ke-j pada ulangan/kelompok ke-k 

 
Tabel 2 arah antara faktor A dan faktor B 

FAKTOR A 

(perlakuan) 

FAKTOR B (lama perlakuan) JUMLAH 

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 
 

P0 5,08 4,58 3,50 2,33 1,58 17,08 

P1 5,25 4,25 3,50 2,50 1,50 17,00 

P2 5,33 4,00 2,67 1,92 1,33 15,25 

TOTAL 15,67 12,83 9,67 6,75 4,42 49,33 

Faktor koreksi (FK) 

FK = (T yijk)
2 
/ abr  

 = 49,33
2
/75 = 32,4503704 

Jumlah kuadrat total (JKT) 

JKtotal = (y11
2 
+

 
y12

2 
+…+ yijk

2
) – FK 

 = (1,00
2 
+ 0,75

2 
+ 1,33

2 
+.....+ 0,50

2
) - 32,4503704 
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 = 8,36 

Jumlah kuadrat faktor A (JKA) 

JKA = (Ty1i
2 
+

 
Ty2i

2 
+…+ yijk

2
)/br- FK 

 = (17,08
2
+17,00

2
+15,25

2
)/25 - 32,4503704 

 = 0,085740741 

Jumlah kuadrat faktor B (JKB) 

JKB = (Ty1j
2 
+

 
Ty2j

2 
+…+ yijk

2
)/ar- FK 

 =(15,67
2
+12,83

2
+9,67

2
+6,75

2
+4,42

2
)/15 - 32,4503704 

 = 5,459814815 

Jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B 

JKAB = (Ty1ij
2 
+

 
Ty2ij

2 
+…+ yijk

2
)/r – FK - JKA-JKB 

= (5,08
2
+4,58

2
+3,50

2
+...+1,33

2
)/5 - 32,4503704 -

0,085740741 - 5,459814815 

= 38,08611 - 32,45037037 - 0,085740741 - 

5,459814815  

 = 0,090185185 

Jumlah kuadrat galat (JKG) 

JKgalat= JKtotal - JKA - JKB - JKAB  

 = 8,36 - 0,085740741 - 5,459814815 - 0,090185185 

 = 2,72 

Tabel sumber karagaman 

SK DB JK KT 

F 

HITUNG F TABEL 

          5% 1% 

A 2 0,085741 0,04287 0,945863 3,15 4,98 

B 4 5,459815 1,364954 30,11542 2,53 3,65 

AB 8 0,090185 0,011273 0,248723 2,1 2,82 

GALAT 60 2,72 0,045324       

TOTAL 74           
Keterangan : F hitung > F tabel, maka memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P < 0,01)  

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor B (lama perlakuan) 

berpengaruh sangat nyata (P < 0.01) terhadap tingkat kejadian 

mastitis subklinis pada sapi perah PFH sedangkan faktor A 

(tingkat konsentrasi jus daun kelor) tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P > 0.05) terhadap tingkat kejadian 
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mastitis subklinis pada sapi PFH, serta tidak terjadi interaksi 

yang nyata (P>0.05) antara tingkat konsentrasi jus daun kelor 

dengan lama penggunaan jus daun kelor terhadap tingkat 

kejadian mastitis subklinis sapi PFH. Maka dilanjutkan uji 

duncan untuk mengetahui perbedaan antar rataan perlakuan. 

 

SxB (lama perlakuan)  = √               

 = √               

 = √              

 = 0,042579 

Tabel Rentangan Duncan 

 Perlakuan  2 3 4 5 

JND 3,762 3,922 4,03 4,111 

JNT 0,160181832 0,166994 0,171593 0,175042 

Tabel Hasil Uji Rentangan Berganda Duncan pada taraf 1% 

Perlakuan Rata-rata 

M-5 0,294444444
a 

M-4 0,45
a 

M-3 0,644444444
b 

M-2 0,855555556
c 

M-1 1,044444444
d 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh perbedaan yang sangat nyata (P ≤ 0,01) 

terhadap skor mastitis. 
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Lampiran 2. Data dan statistik uji reduktase 

Data reduktase (menit) 
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Lampiran 2. Lanjutan data dan statistik uji reduktase 

Perhitungan  

 

Tabel 2 arah antara faktor A dan faktor B 

Faktor koreksi (FK) 

FK = (T yijk)
2 
/ abr  

 = 19728,33333
2
/75 = 5189428,481 

 

Jumlah kuadrat total (JKT) 

JKtotal = (y11
2 
+

 
y12

2 
+…+ yijk

2
) – FK 

= (245
2 

+ 258,75
2 

+ 233,3333333
2 

+.....+ 278,75
2
) - 

5189428,481 

 = 11424,12 
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Jumlah kuadrat faktor A (tingkat konsentrasi) 

JKA = (Ty1i
2 
+

 
Ty2i

2 
+…+ yijk

2
)/br- FK 

= (6517,916667
2
+6623,75

2
+6586,666667

2
)/25 - 

32,45037037 

 = 230,6990741 

Jumlah kuadrat B (Lama Perlakuan) 

JKB = (Ty1j
2 
+

 
Ty2j

2 
+…+ yijk

2
)/ar- FK 

 =(3778,75
2
+3861,25

2
+3873,333

2
+3935,833

2 

+4279,17
2
)/15 - 32,45037037 

 = 10102,56019 

Jumlak kuadrat interaksi faktor A dan B 

JKAB = (Ty1ij
2 
+

 
Ty2ij

2 
+…+ yijk

2
)/r – FK - JKA-JKB 

= (1253,33
2
+1287,08

2
+1268,33

2
+...+1437,08

2
)/5 - 

5189428,481 - 230,6990741 - 10102,56019 

= 5199908,194 - 5189428,481 - 230,6990741 - 

10102,56019 

 = 146,4537037  

Jumlah kuadrat galat (JKG) 

JKgalat= JKtotal - JKA - JKB - JKAB  

= 11424,12 - 230,6990741 - 10102,56019 - 

146,4537037 

 = 944,41 

Tabel sumber keragaman 

SK DB JK KT 
F 

HITUNG 

F TABEL 

5% 1% 

A 2 230,69 115,349 7,328 3,15 4,98 

B 4 10102,56 2525,640 160,458 2,53 3,65 

AB 8 146,45 18,306 1,163 2,1 2,82 

GALAT 60 944,41 15,740       

TOTAL 74           

 Keternagan: F hitung > F tabel, maka memberikan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat konsentrasi jus dau 

kelor (faktor A) dan lama perlakuan (faktor B) memberikan 

pengaruh sangat nyata (P < 0.01) terhadap angka reduktase 

susu sapi PFH, tetapi tidak terdapat interaksi yang nyata (P > 
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0.05) antara tingkat konsentrasi jus dau kelor (faktor A) dan 

lama penggunaan jus daun kelor (faktor B) terhadap angka 

reduktase susu sapi PFH. Maka dilanjutkan uji duncan untuk 

mengetahui perbedaan antar rataan perlakuan. 

 

SxB (lama perlakuan) = √               

= √                  

= √              
= 0,79347746 

Tabel Rentangan Duncan 

 P 2 3 4 5 

JND 3,762 3,922 4,03 4,111 

JNT 2,9850622 3,112018 3,1977141 3,2619858 

Tabel Hasil Uji Rentangan Berganda Duncan pada taraf 1% 

Perlakuan Rata-rata 

M-1 251,9166667
a 

M-2 257,4166667
b 

M-3 258,2222222
bc 

M-4 262,3888889
c 

M-5 285,2777778
d 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh perbedaan yang sangat nyata (P ≤ 0,01) 

terhadap lama uji reduktase. 

SxA (tingkat konsentrasi)  = √               

= √                  

= √           
= 1,024375 

Tabel rentangan duncan 

 P 2 3 4 5 

JND 3,762 3,922 4,03 4,111 

JNT 2,9850622 3,112018 3,19771416 3,26198584 
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Tabel Hasil Uji Rentangan Berganda Duncan pada taraf 1% 

Perlakuan Rata-rata 

P0 260,7167
a 

P2 263,4667
a 

P1 264,95
ab 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh perbedaan yang sangat nyata (P ≤ 0,01) 

terhadap lama uji reduktase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Lampiran 3. Data dan statistik produksi susu 

Data produksi susu harian (liter) 
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Lampiran 3. Lanjutan data dan statistik produksi susu 

Rata-rata produksi perminggu (liter) 
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Lampiran 3. Lanjutan data dan statistik produksi susu 

 
Tabel 2 arah antara faktor A dan faktor B 

FAKTOR 

A 

FAKTOR B 
JUMLAH 

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 

P0 81,00 81,29 83,57 84,14 86,71 416,71 

P1 82,00 85,00 86,29 87,86 88,43 429,57 

P2 82,00 83,00 84,43 87,86 91,57 428,85 

TOTAL 245 249,28 254,28 259,85 266,71 1275,14 

Faktor koreksi (FK) 

FK = (T yijk)
2 
/ abr  

 = 1275,143
2
/75 = 21679,86 

 

Jumlah kuadrat total (IKT) 

JKtotal = (y11
2 
+

 
y12

2 
+…+ yijk

2
) – FK 

 = (16,33
2 
+ 17,33

2 
+ 14,33

2 
+.....+ 18,43

2
) - 21679,86 

 = 103,81 

Jumlah kuadrat faktor A (tingkat konsentrasi) 

JKA = (Ty1i
2 
+

 
Ty2i

2 
+…+ yijk

2
)/br- FK 
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 = (416,7143
2
+429,5714

2
+428,8571

2
)/25 - 21679,86 

 = 4,18 

Jumlah kuadrat B (Lama Perlakuan) 

JKB = (Ty1j
2 
+

 
Ty2j

2 
+…+ yijk

2
)/ar- FK 

=(245
2
+249,2857

2
+254,2857

2
+259,8571

2
+266,71

2
)/15 

- 21679,86 

 = 19,60 

Jumlak kuadrat interaksi faktor A dan B 

JKAB = (Ty1ij
2 
+

 
Ty2ij

2 
+…+ yijk

2
)/r – FK - JKA-JKB 

= (81,00
2
+81,29

2
+83,57

2
+...+91,57

2
)/5 - 21679,86 - 

4,18 - 19,60 

 = 21706,00816 - 21679,86 - 4,18 - 19,60 

 = 2,38  

 

Jumlah kuadrat galat (JKG) 

JKgalat= JKtotal - JKA - JKB - JKAB  

 = 103,81 - 4,18 - 19,60 - 2,38 

 = 77,66 

Tabel sumber keragaman 

Keternagan: F hitung > F tabel, maka memberikan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) 
Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor B (lama perlakuan) 

berpengaruh sangat nyata (P < 0.01) terhadap produksi susu 

sapi PFH sedangkan faktor A (tingkat konsentrasi jus daun 

kelor) tidak memberikan pengaruh yang nyata (P > 0.05) 

terhadap produksi susu sapi PFH, serta tidak terjadi interaksi 

yang nyata (P > 0.05) antara tingkat konsentrasi jus daun kelor 

dengan lama penggunaan jus daun kelor terhadap produksi 
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susu sapi PFH. Maka dilanjutkan uji duncan untuk mengetahui 

perbedaan antar rataan perlakuan. 

SxB (lama perlakuan) = √               

= √                  

= √              
= 0,227538672 

Tabel Rentangan Duncan 

 P 2 3 4 5 

JND 3,762 3,922 4,03 4,111 

JNT 0,8560004 0,8924066 0,9169808 0,9354114 

Tabel Hasil Uji Rentangan Berganda Duncan pada taraf 1% 

Perlakuan Rata-rata 

M-1 16,33333333
a 

M-2 16,61904762
a 

M-3 16,95238095
a 

M-4 17,32380952
ab 

M-5 17,78095238
ab 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh perbedaan yang sangat nyata (P ≤ 0,01) 

terhadap produksi susu. 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 

 
Gambar 1. Daun kelor 

 
Gambar 2. Daun kelor yang sudah dipisahkan dari batang daun 

Gambar 

 
Gambar 3. Penyaringan jus daun kelor 

 

 
Gambar 4. Jus daun kelor setelah disaring 
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Gambar 5. Jus daun kelor dalam botol spray 

 
Gambar 6. Pretest Uji CMT 

 
Gambar 6. Larutan CMT  

 
Gambar 8. Postest minggu 5 Uji CMT 
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Gambar 9. Sampel Uji Reduktase 

 
Gambar 10. Pengujian Reduktase 

 
Gambar 11. Pelaksanaan Teat Spray 
 

 

 


