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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sapi perah merupakan salah satu komoditas peternakan 

yang hasil utamanya berupa susu. Kendala yang sering 
dihadapi pada usaha ternak sapi perah adalah penyakit. 
Penyakit yang sering menyerang sapi perah adalah penyakit 
mastitis, penyakit ini 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. 
Kejadian penyakit mastitis pada sapi perah di Indonesia sangat 
tinggi, yaitu sekitar 85% dan sebagian besar penyakit mastitis 
yang sering menyerang sapi perah merupakan infeksi yang 
bersifat subklinis. Penyebab mastitis subklinis yang paling 
sering terdeteksi adalah Staphylococcus aureus (S. aureus) dan 
beberapa jenis bakteri lain seperti Streptococcus agalactiae
dan Eschericia coli (Mahdi, Wayan, Bambang, Mirnawati dan 
Fachriyan, 2012). Ditambahakan Masniari (2009), mastitis 
subklinis merupakan bentuk peradangan pada ambing yang 
tidak menampakkan tanda klinis, sapi nampak sehat dan nafsu 
makan baik, bentuk mastitis ini hanya dapat dideteksi melalui 
pemeriksaan laboratorium atau dengan metode deteksi 
mastitis. 

Banyak cara yang telah dilakukan untuk pengobatan 
mastitis, salah satunya dengan penggunaan antibakteri dalam 
teat dipping. Teat dipping merupakan pencelupan puting 
dengan menggunakan antibakteri agar bakteri yang ada 
disekitar puting tidak masuk kedalam susu (Swadayana, 
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Sambodho dan Budiarti, 2012). Penggunaan antibiotika dalam 
teat dipping dapat menyebabkan beberapa masalah, yaitu 
dapat menyebabkan residu dalam jaringan-jaringan atau organ 
hewan, residu ini dapat membahayakan bagi kesehatan 
manusia yang mengkonsumsinya yang dapat menyebabkan 
reaksi alergi yaitu dapat mengakibatkan peningkatan 
kepekaan, kemudian reaksi resistensi akibat mengkonsumsi 
dalam konsentrasi rendah dalam jangka waktu yang lama 
(Kurniawan, Sarwiyono dan Surjowardjojo, 2013).

Kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman asli 
Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai obat-obatan. Daun 
kelor dipercaya dapat dig unakan sebagai bahan alami 
antibiotika karea memiliki senyawa aktif, diantaranya adalah 
saponin, tannin, flavanoid, alkaloid, dan terpenoid (Yudistira, 
Murwani, dan Trisunuwati, 2013).  

Berdasarkan uraian diatas, dimungkinkan jus daun kelor 
(Moringa oleifera) memiliki potensi sebagai antimikroba 
terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, 
untuk membuktikan potensi antimikroba jus daun kelor 
terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, 
maka perlu diteliti tentang pengaruh daya hambat jus daun 
kelor terhadap daya hambat bakteri Staphylococcus aureus
dengan Escherichia coli yang merupakan beberapa bakteri 
penyebab terjadinya penyakit mastitis pada sapi perah.
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1.1 Rumusan Masalah
Apakah jus daun kelor (Moringa oleifera) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan
Escherichia coli penyebab penyakit mastitis pada sapi perah?

1.3 Tujuan Penelitian
Mengetahui daya hambat berbagai konsentrasi jus daun 

kelor (10%, 20%, 30%, 40% dan 50%) terhadap pertumbuhan 
bakteri campuran Staphylococcus aureus dengan Escherichia 
coli penyebab penyakit mastitis pada sapi perah.

1.4 Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan 

sebagai solusi untuk mengurangi penggunaan antibakteri 
kimia, dan digunakan sebagai bahan teat dipping alami dalam 
pencegahan penyakit mastitis.

1.5  Kerangka Pikir
Penyakit yang sering menyerang sapi perah adalah 

penyakit mastitis, penyakit ini menyebabkan kerugian yang 
cukup besar yang berhubungan dengan penurunan produksi 
susu, penurunan kualitas susu, biaya pengobatan yang cukup 
tinggi, serta pengafkiran ternak lebih awal. Kejadian penyakit 
mastitis pada sapi perah di Indonesia sangat tinggi, yaitu 
sekitar 85% dan sebagian besar penyakit mastitis yang sering 
menyerang sapi perah merupakan infeksi yang bersifat 
subklinis (Mahdi dkk., 2012).

Penyebab penyakit mastitis subklinis diantaranya 
adalah bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.
Banyak cara yang telah dilakukan untuk pencegahan atau 
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pengobatan mastitis, salah satunya dengan penggunaan 
antibiotika dalam teat dipping. Penggunaan antibiotik dalam 
membunuh atau menghambat bakteri dapat menimbulkan 
residu antibiotik di dalam susu atau pada olahannya 
(Kurniawan, dkk., 2013)

Perlu adanya alternatif antibiotik untuk menangani 
mastitis, misalkan menggunakan bahan-bahan alami yang 
pastinya lebih sehat. Terdapat beberapa tanaman yang 
memiliki kandungan antibakteri yang mampu membunuh 
bakteri-bakteri patogen, salah satunya adalah daun kelor 
(Moringa oleifera). Daun kelor memiliki senyawa aktif yang 
dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri alami, diantaranya 
adalah saponin, tannin, dan flavonoid (Yudistira, dkk., 2013).
Dari senyawa aktif yang terkandung itulah, jus daun kelor 
dapat digunakan sebagai bahan teat dipping yang mampu 
menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan
Escherichia coli penyebab penyakit mastitis. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir

1.6   Hipotesis
Peningkatan konsentrasi jus daun kelor berpengaruh 

positif terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus dengan Escherichia coli

Peningkatan konsentrasi jus daun kelor berpengaruh 
positif terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri campuran 
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