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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mastitis merupakan salah satu infeksi pada mammary gland sapi perah yang sangat 

merugikan peternak, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan pendapatan peternak dengan 

menurunnya produksi susu, kualitas susu segar, dan pengafkiran ternak lebih awal. Menurut 

Sugiri dan Anri (2008) mastitis disebabkan oleh bakteri, kerusakan fisik ambing serta akibat 

bahan kimia yang dapat merusak jaringan interna ambing. Infeksi mastitis pada ternak perah 

sebagian besar disebabkan oleh tiga jenis bakteri patogen yaitu Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae dan Mycoplasma bovis (Jayarao dan Wolfgang, 2004).   

Mastitis subklinis merupakan peradangan pada jaringan ambing tanpa ditemukan 

gejala klinis pada ambing, tetapi melalui pemeriksaan laboratorium akan didapatkan 

peningkatan jumlah sel radang, ditemukan bakteri-bakteri penyebab infeksi, adanya 

mikroorganisme patogen dan terjadi perubahan kimia susu. Mastitis subklinis merupakan 

salah satu kasus mastitis dengan tingkat kejadian 15 - 40 kali lebih banyak dibandingkan 

dengan kasus mastitis klinis dan mencapai 97% dari keseluruhan kejadian mastitis (Ahmad, 

2011). 

Streptococcus agalactiae merupakan salah satu bakteri penyebab mastitis yang banyak 

membawa kerugian dalam penurunan produksi susu. Menurut Virgihani (2011) Streptococcus 

agalactiae merupakan kelompok bakteri gram positif anaerob fakultatif kebanyakan 

berkembang di udara. Semua spesies Streptococcus tidak dapat mereduksi nitrat tetapi mampu 

memfermentasi glukosa dengan produk utama adalah asam laktat, dan tidak berupa gas. 

Banyak spesies merupakan anggota dari mikroflora normal pada membran mukosa dari 

manusia ataupun hewan, dan beberapa bersifat patogen. Sedangkan menurut Wahyuni, 

Wibawan dan Wibowo (2005) Streptococcus agalactiae memiliki hemaglutinin menjadi salah 

satu faktor virulen yang dimiliki bakteri patogen dan bertanggung jawab dalam mekanisme 

infeksi, sehingga dapat menempel pada sel epitel ambing. Resistensi bakteri Streptococcus 

agalactiae terhadap beberapa antiseptik menyebabkan pengobatan tidak efektif dan masa 

pengobatan menjadi lebih panjang serta ternak menjadi tidak produktif. 

Kersen (Muntingia calabura L.) adalah jenis tanaman yang tumbuh baik di daerah 

tropis seperti Indonesia. Kersen adalah pohon yang selalu hijau (evergreen), tumbuh dan 

berbuah sepanjang tahun. Saat ini, pohon kersen hanya dimanfaatkan sebagai tanaman 

peneduh di pinggir jalan karena daunnya yang rindang. Menurut Zakaria, Sufian, Ramasamy, 
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Ahmat, Sulaiman, Arifah, Zuraini dan Somchit (2010) Muntingia calabura atau yang biasa 

disebut dengan kersen (talok) merupakan tumbuhan yang mengandung saponin, tanin, dan 

flavonoid. Kuntorini, Fitriana dan Astuti (2013) menambahkan bahwa daun kersen dapat 

digunakan sebagai antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi. Kandungan dalam daun kersen 

tersebut diharapkan dapat memiliki efektivitas antibakteri dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri penyebab mastitis salah satunya Streptococcus agalactiae dengan menggunakan 

pelarut eter dan metanol dalam proses ekstraksi pada penelitian ini.  

 

1.2. Rumusan masalah  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah penggunaan ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) dengan pelarut eter 

dan metanol mempunyai pengaruh antibakteri dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis subklinis pada sapi perah? 

2. Berapakah konsentrasi optimal ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae? 

3. Apakah pelarut terbaik untuk memperoleh ekstrak daun kersen sebagai antibakteri 

Streptococus agalactiae? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui pengaruh antibakteri ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis 

subklinis pada sapi perah.  

2. Mengetahui konsentrasi optimal ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis 

subklinis pada sapi perah.  

3. Menentukan pelarut terbaik untuk memperoleh ekstrak daun kersen sebagai antibakteri 

Streptococus agalactiae. 
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1.4. Kegunaan Penelitian        

 Kegunaan dari penelitian ini adalah  

1. Memberikan informasi kepada para akademisi dan peternak sapi perah dalam hal 

penggunaan daun kersen sebagai antibakteri alami untuk pencegahan infeksi mastitis 

guna meningkatkan kualitas susu sapi perah. 

2. Memanfaatkan bahan baku alami untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dan 

mengurangi penggunaan bahan impor. 

3. Memberikan peluang dalam pengembangan produk larutan herbal penghambat bakteri 

penyebab mastitis. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Mastitis subklinis merupakan peradangan pada jaringan ambing tanpa ditemukan 

gejala klinis pada ambing, tetapi melalui pemeriksaan laboratorium akan didapatkan 

peningkatan jumlah sel radang, ditemukan bakteri-bakteri penyebab infeksi dan terjadi 

perubahan kimia susu. Menurut Nugroho (2013) 60-80% sapi perah di Indonesia terserang 

mastitis subklinis sehingga hal tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi para peternak 

sapi perah. Kerugian yang ditimbulkan dari mastitis adalah penurunan pada produksi susu 

sebesar 15-20% dari total produksi susu (Bray dan Shearer, 2003).  

Streptococcus agalactiae merupakan bakteri patogen penting yang menyebabkan 

mastitis pada ambing sapi perah sebelum higiene pemerahan dan penggunaan antiseptik yang 

tepat dijalankan. Bakteri ini diwaspadai keberadaannya dalam susu sapi perah karena 

Streptococcus agalactiae merupakan bakteri yang tahan terhadap temperatur tinggi, selain itu 

bakteri ini dapat memproduksi kapsul polisakarida untuk mencegah fagositosis. Bakteri ini 

dapat mempengaruhi kesehatan manusia yang meminum susu tercemar dan tidak diolah 

dengan baik (Virgihani, 2011). 

Menurut Kurniawan (2013) pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan teat dipping. 

Teat dipping merupakan pencelupan puting dengan larutan kimia yang mengandung 

ammonium, chlor ataupun iodine, tetapi terdapat beberapa bahan alami yang memiliki 

kandungan senyawa antibakteri. Salah satunya adalah daun kersen. Santoso, Soemardini dan 

Rusmayanti (2009) menyatakan bahwa daun kersen (Muntingia calabura L.) memiliki 

aktivitas antibakteri yang berasal dari unsur-unsur didalamnya seperti tanin, flavanoids dan 

saponin.  

Ekstraksi daun kersen dilakukan untuk mengambil senyaw-senyawa antibakteri untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis subklinis pada 
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sapi perah. Ekstraksi dapat dilakukan dengan beberapa pelarut organik seperti eter dan 

metanol. Pemilihan pelarut eter dan metanol adalah sebagai upaya eksplorasi dalam 

menentukan pelarut yang terbaik dalam proses ekstraksi daun kersen. Menurut Pratama 

(2014) eter biasanya digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik, sedangkan 

menurut (Unni, 2015) eter dapat digunakan sebagai pelarut untuk senyawa-senyawa yang 

tidak larut dalam air. Pelarut kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah metanol. 

Metanol merupakan pelarut universal yang memiliki gugus polar (-OH) dan gugus nonpolar (-

CH3) sehingga dapat menarik analit-analit yang bersifat polar dan nonpolar. Metanol dapat 

menarik alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid dari tanaman (Astarina, 2012).  

Berdasarkan uraian diatas maka diharapkan daun kersen (Muntingia calabura L.) yang 

diekstrak daunnya dengan menggunakan pelarut eter dan metanol dapat memiliki efektivitas 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae penyebab mastitis pada 

sapi perah serta dapat dijadikan sebagai larutan herbal alami pengganti iodips (bahan kimia) 

yang digunakan dalam teat dipping. Berikut merupakan skema kerangka pikir dalam 

penelitian seperti pada gambar 1.  
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Sapi perah 

Mastitis subklinis 

Streptococcus agalactiae salah 

satu bakteri penyebab mastitis. 

(Virgihani, 2011) 

 

Penurunan produksi susu 

mencapai 15-20%  

 

(Bray and Shearer, 2003). 

Pencegahan dengan teat dipping 

Alami Kimia 

Ekstrak daun kersen Iodips 

Larutan herbal penghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae penyebab mastitis 

subklinis pada sapi perah. 

 

1. Mengadung senyawa bersifat antibakteri: flavonoid, saponin, 

dan tannin (Santoso, Soemardini dan Rusmayanti , 2009). 

2. Teat dipping menggunakan dekok daun kersen mampu 

menurunkan kejadian mastitis sebesar 75%-80%. (Kurniawan, 

2013). 

 

 

Gambar 1. Alur kerangka pikir 
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1.6  Hipotesis 

H0 : Ekstrak daun kersen dengan pelarut eter dan metanol memiliki pengaruh antibakteri  

terhadap Streptococcus agalactiae penyebab mastitis subklinis pada sapi perah. 

H1 : Ekstrak daun kersen dengan pelarut eter dan metanol tidak memiliki pengaruh 

antibakteri terhadap Streptococcus agalactiae penyebab mastitis subklinis pada sapi 

perah. 

 

 


