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Effect of Teat Dipping Using Kersen Leaf Extract 

(Mutingia calabura L.) Toward Milk Quality Perceived 

from Reductase and Total Plate Count (TPC) Assay 
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Abstract 

 

Kersen leaf extract had been used as bacteria growth 

inhibitor. Active subtrate in kersen leaf extract were flavonoid, 

saponine, and tannin. This research aim to know effect of teat 

dipping using kersen leaf extract (Mutingia calabura L.) 

toward milk quality perceived from reductase and total plate 

count (TPC) assay. Materials used were 15 heads of Friesian 

Holstein crossbreed and kersen leaf  extract. Treatments 

included control treatment (used iodips as solution), T1 used 

30% kersen leaf extract, and T2 40% kersen leaf extract. Data 

analyzed using randomised block design with one way anova. 

Sample data was collected once per week during five weeks 

for reductase and once per two weeks during four weeks for 

TPC assay. Results showed that T1 and T2 did not have 

significant effect (P>0,05) on reductase and TPC assay of 

milk. Lenght of using T1 and T2 on teat dipping could increase 

reductase time. Furthermore, kersen leaf axtract and iodips 

solution as teat dipper had same ability within inhibiting 

growth of bacteria. It was concluded that both kersen leaf 
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extract and iodips solution could be used as teat dipping 

solution to inhibit bacteria growth in milk. 

 

 

Keywords: kersen leaf extract, iodip, teat dipping, reductase 

and TPC  
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RINGKASAN 

 

      Penelitian dilaksanakan mulai tangal 14 Agustus 2015 

sampai dengan 13 September 2015 di peternakan rakyat Desa. 

Waturejo, Kecamatan. Ngantang, Kab. Malang dan 

Laboratorium Mikrobiologi, Universitas Islam Negeri Malang. 

Penilitian ini bertujuan mengetahui pengaruh teat dipping 

menggunakan ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) 

terhadap kualitas susu ditinjau dari uji reduktase dan Total 

Plate Count (TPC). 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah susu 

segar sapi PFH, ekstrak daun kersen dan iodip. Metode 

penelitian adalah percobaan dengan Rancangan Acak 

kelompok yang terdiri dari tiga perlakuan dan lima ulangan. 

Adapun perlakuan terseburt antara lain P0  = larutan iodips, P1 

= 30% ekstrak daun kersen, P2 = 40% ekstrak daun kersen. 

Data dianalisis dengan mengunakan analisis ragam (Anova). 

Hasil penilitian menunjukan bahwa lama perlakuan 

ekstrak daun kersen konsentrasi 30% ( P1) dan 40% (P2) untuk 

teat dipping dapat meningkatkan waktu reduktase dan 

menurunkan jumlah TPC tetapi tidak berbeda nyata (P>0,05) 
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dengan (larutan kimia ) iodips (P0). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa rataan angka reduktase susu pada P0 

sebesar 5,508 ± 0,024 jam, P1 menunjukan rataan nilai 5,518± 

0,034 jam dan pada P2 menunjukan rataan nilai 5,550 ± 0,086 

jam. Semua perlakuan memiliki tingkat yang hampir sama 

dalam manaikan angka reduktase artinya ekstrak daun kersen 

dapat dijadikan alternatif alami untuk menggantikan bahan 

kimia yang biasa digunakan untuk proses teat dipping. 

Hasil penelitian uji Total Plate Count (TPC) bahwa rataan 

nilai Total Plate Count (TPC) pada semua perlakuan dan 

kelompok pada P0 yaitu 6,758 ± 0,004 log CFU/ml, pada P1 

6,737 ± 0,009 log CFU/ml dan P2 6,750 ± 0,016 log CFU/ml. 

Penurunan nialai Total Plate Count (TPC) yang tersaji pada 

tabel diatas membuktikan bahwa proses teat dipping 

mengunakan ekstrak daun kersen dapat menurunkan nilai TPC
 

, selain proses teat dipping faktor lain yang dapat 

mempengaruhi nilai Total Plate Count (TPC) antara lain 

adalah kebersihan kandang serta area sekitar kandang yang 

dilakukan secara rutin, proses pemerahan yang dilakukan 

dengan baik dan benar, sarana prasarana pemerahan seperti 

milkcan yang harus steril. 

Ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L) pada 

semua perlakuan P0, P1 dan P2 dapat dijadikan sebagai 

antibakteri penghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus penyebab mastitis subklinis pada sapi perah. 

Penggunan ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) 

dalam teat dipping dapat menaikan angka reduktase dan 

menurunkan jumlah Total Plate Count (TPC) yang telah teruji 

di dalam penelitian ini dengan rataan waktu uji reduktase yang 

memenuhi standart yaitu 5,5 jam, sedangkan pada uji Total 

Plate Count (TPC) SNI tentang jumlah bakteri dalam susu 
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segar adalah 1x10
6 

CFU/ml. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan memperoleh susu yang tidak memenuhi 

standard SNI dikarenakan lama waktu pengambilan sampel 

dari setiap sapi sampai masuk laboratorium untuk di uji 

membutuhkan waktu yang lama sehingga kandungan bakteri 

yang terdapat di dalam sampel meningkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Susu merupakan komoditas utama pada usaha ternak 

sapi perah. Salah satu kendala yang dihadapi dalam produksi 

susu sapi perah adalah adanya penyakit infeksi mastitis. 

Mastitis adalah penyakit radang pada jaringan ambing yang 

disebabkan oleh mikroorganisme atau luka mekanis yang akan 

menimbulkan pertambahan sel somatik dalam jaringan ambing 

pada ternak perah sehingga menyebabkan penurunan tingkat 

produksi susu. Penyakit ini mudah berjangkit apabila kondisi 

lingkungan yang tidak bersih, dan cara pemerahan yang 

kurang baik juga dapat menimbulkan kejadian mastitis. 

Penyakit mastitis ada dua jenis yaitu mastitis klinis dan 

mastitis subklinis. Peternak pada umumnya hanya mengetahui 

tentang mastitis klinis, karena mastitis klinis tanda-tandanya 

dapat dilihat secara jelas seperti susu yang abnormal dengan 

adanya lendir dan penggumpalan pada susu, puting yang 

terinfeksi terasa panas, bengkak dan sensitif bila disentuh saat 

pemerahan, sedangkan mastitis subklinis sering terabaikan 

oleh peternak, dimana mastitis subklinis ini membutuhkan 

suatu uji untuk membuktikan keberadaannya. 

Mastitis dapat terjadi akibat adanya luka pada puting 

ataupun jaringan ambing, sehingga menyebabkan kontaminasi 

mikroba sehingga dapat masuk melalui puting yang luka 

akibat pemerahan yang kurang baik. Penyakit mastitis dapat 

diminimalisir dengan cara pembersihan kandang yang 

dilakukan secara rutin, pembersihan puting sebelum dilakukan 

pemerahan dan melakukan teat dipping setiap kali selesai 

pemerahan. Teat dipping dengan menggunakan bahan yang 
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mengandung zat antibakteri dapat menghambat masuknya 

bakteri kedalam puting yang bisa menimbulkan kejadian 

mastitis. Pengobatan penyakit mastitis banyak dilakukan 

melalui pemberian antiseptik yang dampaknya bisa 

menimbulkan resistensi pada mikroba dan adanya residu pada 

susu, sehingga perlu dicari alternatif lainnya untuk mencegah 

penyakit tersebut. Alternatif lain pencegahan penyakit mastitis 

adalah dengan menggunakan antibakteri yang berasal dari 

alam yang diharapkan tidak menimbulkan resistensi, lebih 

alami dan meminimalisir masuknya zat-zat kimia/residu. 

 Daun kersen memiliki senyawa yang dapat digunakan 

sebagai antibakteri, kandungan bioaktif yang terdapat pada 

daun kersen antara lain adalah flavonoid, saponin dan tanin 

yang bermanfaat sebagai antibakteri yang dapat di gunakan 

untuk penghambat dan membunuh bakteri penyebab mastitis 

pada sapi perah. Kualitas susu dapat dilihat salah satunya dari 

segi mikrobiologi. Mutu mikrobiologi air susu ditentukan oleh 

jumlah dan jenis mikroorganisme yang terkandung dalam 

susu. Aktivitas mikroba yang terkandung dalam susu dapat 

dilihat dengan dilakukan uji reduktase pereaksi methylene 

blue, Selain itu juga perlu diketahui indikator-indikator 

lainnya yaitu Total Plate Count (TPC). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh teat dipping 

menggunakan ekstrak dau kersen (Muntingia Carabula L.) 

terhadap kualitas susu ditinjau dari uji reduktase dan Total 

Plate Count (TPC). 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh 

penggunaan ekstrak daun kersen dalam proses teat dipping 

terhadap kualitas susu ditinjau dari reduktase dan Total 

Plate Count (TPC). 

 

1.4 Manfaat  

Penelitian diharapkan dapat memberi informasi 

kepada perternak dalam hal pemanfaatan daun kersen 

(Muntingia calabura L) sebagai antibakteri pencegah kejadian 

mastitis subklinis yang dapat mempertahankan maupun 

meningkatkan kualitas susu ditinjau dari uji reduktase dan 

Total Plate Count (TPC).  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Mastitis merupakan suatu peradangan pada jaringan 

interna kelenjar susu atau ambing yang ditandai oleh 

perubahan fisik maupun kimia air susu dengan disertai atau 

tanpa disertai patologis pada kelenjar mamae (Sutarti, 

Budiharta dan Sumiarto, 2003). Mastitis membutuhkan suatu 

penanganan dan pengendalian yang tepat, seperti pencelupan 

puting (teat dipping) setelah pemerahan menggunakan 

antiseptik. Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan teat 

dipping menggunakan bahan kimia seperti iodine, 

chlorhexidine dan chlorine. Pencegahan mastitis juga dapat 

dilakukan menggunakan antiseptik lain yang berasal dari 

tanaman obat, misalnya tanaman kersen (Muntingia calabura 

L.). Daun kersen mengandung tanin, flavonoid, glikosida dan 

saponin sehingga dapat digunakan sebagai antioksidan, 

antiinflamasi dan antibakteri (Anonimous, 2000). 
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Flavonoid merupakan salah satu senyawa fenol alami 

yang tersebar luas pada tumbuhan dan dapat ditemukan pada 

hampir semua bagian tumbuhan. Flavonoid dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan cara 

mengganggu permeabilitas dinding sel bakteri. Terganggunya 

dinding sel bakteri menyebabkan senyawa lain seperti saponin 

dan tanin dapat menembus dinding sel sehingga akan 

menyebabkan lisis pada sel. Saponin mampu mempengaruhi 

absorbsi zat aktif dan secara farmakologi mengganggu 

tegangan permukaan dinding sel. Penelitian ini menggunakan 

ekstrak daun kersen (Muntingia Calabura L.) yang dapat 

mengobati mastitis subklinis. Berdasarkan hasil tersebut 

skema kerangka pikir penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Flow chart kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan 

ekstrak daun kersen (Muntingia Calabura L.) dapat 

meningkatkan kualitas susu sapi perah dengan adanya 

peningkatan angka reduktase dan penurunan Total Plate Count 

(TPC). 

 

 

 

 

 

Sapi perah 

Mastitis Alami dan 

kimiawi 

Pencegahan, 

pengendalian, pengobatan 

Muntingia calabura L. 

Tanin, flavonoid, 

glikosida dan saponin. 

Antibiotik, antiinflamasi, 

antibakteri 
Mengobati 

Normal 

Pengujian reduktase dan TPC 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Perah Friestian Holstein 

Sapi Friesian Holstein (FH) berasal dari negeri 

Belanda yaitu di Provinsi North Holland dan West Friestland, 

kedua daerah yang memiliki padang rumput yang bagus. Sapi 

FH memiliki ciri-ciri warna bulu hitam dengan bercak putih, 

pada dahi umumnya terdapat warna putih berbentuk segitiga, 

bagian bawah dari corpus (kaki) berwarna putih atau terus 

hitam, ujung ekornya berwarna putih, tanduknya pendek dan 

menuju ke depan. Sapi Friesian Holstein merupakan jenis sapi 

perah dengan kemampuan produksi susu tertinggi dengan 

kadar lemak lebih rendah dibandingkan bangsa sapi perah 

lainnya. Sapi perah akan dapat berproduksi dengan baik 

apabila dipelihara pada kondisi lingkungan yang nyaman 

dengan batas maksimum dan minimum temperatur dan 

kelembaban lingkungan berada pada thermo neutral zone 

(ZTN). Diluar kondisi tersebut sapi perah akan mudah 

mengalami stres. Stres panas terjadi ketika temperatur dan 

kelembaban berada di atas ZTN (Isnarianti, Wahyudi dan 

Puspita, 2013). 

 

2.2 Susu 

Susu segar merupakan cairan yang berasal dari ambing 

sapi sehat dan bersih, diperoleh dengan cara yang benar, 

kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu 

apapun dan belum mendapat perlakuan apapun, kecuali proses 

pendinginan tanpa mempengaruhi kemurniaannya 

(Anonymous, 2011). Menurut Ginting dan Pasaribu (2005), 

susu adalah substansi cair yang disekresikan oleh kelenjar 
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mamae oleh semua mamalia. Bagian utamanya adalah air, 

lemak, protein, gula dan abu. Susu merupakan sumber 

kalsium, fosfor, vitamin B dan protein yang sangat baik. Mutu 

protein susu setara dengan protein daging dan telur. Protein 

susu sangat kaya akan lisin, yaitu salah satu asam amino 

esensial yang sangat dibutuhkan tubuh. 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Susu Sapi per 100 gram 

Kandunga Gizi Komposisi 

Energi (kkal) 16 

Protein (g) 3.2 

Lemak (g) 3.5 

Karbohidrat (g) 43 

Kalsium (mg) 143 

Fosfor (mg) 60 

Besi (mg) 1.7 

Vitamin (µg) 39 

Vitamin B1 (mg) 0.03 

Vitamin C (mg) 1 

Air (g) 88.3 

Sumber: Daftar komposisi bahan makanan (Anonymous, 

2005) 

 

Susu sangat peka terhadap pencemaran bakteri karena 

di dalam susu terkandung semua zat yang disukai oleh bakteri 

seperti protein, mineral, karbohidrat, lemak dan vitamin 

sehingga susunan dan keadaannya akan berubah (Dwitania dan 

Swacita, 2013). Kadar keasaman (pH) susu segar berkisar 

antara 6,3-6,8 (Anonymous, 2011). Kadar keasaman (pH) susu 

yang berasal dari ambing penderita mastitis subklinik di atas 

6,75, apabila pH susu segar dibawah 6,3 menandakan 

penanganan susu yang tidak higienis, sehingga terjadi 

peningkatan kontaminasi bakteri pemecah laktosa, antara lain 

Streptococcus sp. dan Coliform (Sudarwanto dan Sudarnika, 

2008). 

Utomo dan Miranti (2010) menjelaskan bahwa asam 

propionat berpengaruh terhadap produksi susu karena asam 

propionat dapat diubah menjadi glukosa yang merupakan 
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bahan pembentuk laktosa susu. Sebanyak 40% bahan kering 

susu adalah laktosa yang bersifat menyerap air, sehingga 

apabila terjadi peningkatan kadar laktosa maka produksi susu 

juga meningkat. Sekresi air susu mempunyai hubungan erat 

dengan tekanan osmosis dari darah. Tekanan osmosis darah 

meningkat, maka kadar laktosa juga meningkat, sehingga 

banyak air ditransfer dari lumen alveoli untuk 

mempertahankan tekanan osmosis dari susu supaya terjadi 

keseimbangan dengan tekanan osmosis darah, terdapat mineral 

susu yang esensial pada ternak ruminansia, tujuh elemen yang 

termasuk mineral makro yaitu kalsium (Ca), fosfor (P), kalium 

(K), natrium (Na), clor (Cl), magnesium (Mg) dan sulfur (S) 

sedangkan 8 elemen termasuk mineral mikro yaitu cobalt (Co), 

tembaga (Cu), yodium (I), besi (Fe), mangan (Mn), 

molybdenum (Mo), selenium (se) dan seng (Zn) (Adriani dan 

Mushawwir, 2008). 
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2.3 Daun Kersen (Muntingia calabura L.) 

Daun kersen merupakan jenis tanaman liar yang 

banyak dijumpai dipinggir jalan. Berdasarkan beberapa 

penelitian daun kersen memiliki senyawa yang dapat 

digunakan sebagai antibakteri. Kurniawan, Sarwiyono, 

Surjowardojo (2011) menjelaskan bahwa kandungan kimia 

yang dimiliki daun kersen adalah air, protein, lemak, 

karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, karoten, 

ribofalin, niacin, tannin, saponin, flavonoid dan kandungan 

vitamin C. Zat yang berperan sebagai antibakteri dalam daun 

kersen antara lain tannin, flavoid, glikosida, dan saponin. 

Daun kersen memiliki banyak nama baik di Indonesia ataupun 

di luar negeri seperti keres, baleci (Indonesia), datiles, aratiles, 

manzanitas (Filipina), mât sâm (Vietnam), khoom sômz, 

takhôb (Laos), takhop farang (Thailand), krâkhôb barang 

(Kamboja) dan kerukup siam (Malaysia). Nama ilmiah daun 

kersen adalah Muntinga calabura L. (Isnarianti, dkk. 2013). 

 
Sumber : http//:www.Muntingia calabura L.splash.com 

Gambar 2. Muntingia calabura L. 

Sistematika Tumbuhan Kersen adalah: Kingdom: 

Plantae, Divisi: Spermatophyta, Class: Dicotyledoneae, Ordo: 

Malvales, Famili: Elaeocarpaceae, Genus: Muntingia, 
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Spesies: Muntingia calabura L. Pemanfaatan daun kersen 

yang merupakan tanaman obat sebagai upaya pencegahan 

mastitis pada sapi perah karena daun kersen mengandung 

senyawa alami yang dapat digunakan sebagai antiseptik. 

  

2.4 Mastitis 

Mastitis atau radang ambing merupakan masalah utama 

dalam tata laksana usaha peternakan sapi perah yang sangat 

merugikan peternak, karena dapat menurunkan produksi susu 

dalam jumlah besar, juga berpengaruh terhadap penurunan 

kualitas susu yang dihasilkan, yang secara langsung atau tidak 

langsung akan merugikan konsumen dan industri pengolahan 

susu. Mastitis yang sering menyerang sapi perah ada 2 macam 

yaitu mastitis klinis dan subklinis.  Mastitis klinis tanda-

tandanya dapat dilihat secara kasat mata seperti susu yang 

abnormal adanya lendir dan penggumpalan pada susu, puting 

bengkak, terdapat bercak kemerahan dan sensitive bila 

disentuh saat pemerahan. 

Mastitis subklinis merupakan kejadian paling tinggi 

dari semua kasus mastitis dikarena penyakit mastitis subklinis 

tidak menunjukan gejala klinis yang jelas sehingga peternak 

sulit untuk melakukan diagnosa. Mastitis subklinis dibagi 

menjadi empat tingkatan sesuai dengan tingkat kerusakan yang 

terjadi pada kwartir ambing yaitu trace mastitis subklinis, 

mastitis subklinis tingkat 1, mastitis subklinis tingkat 2 dan 

mastitis subklinis tingkat 3 (Ruegg, 2002). Bakteri penyebab 

utama penyakit mastitis sub-klinis adalah bakteri 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, dan 

Escherichia coli.  
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2.5 Teat dipping 

Teat dipping merupakan suatu proses sucihama puting 

sapi perah oleh larutan tertentu yang dilakukan setelah 

pemerahan yang penting dilakukan dalam rangka untuk 

mengendalikan penyakit radang ambing (mastitis). Setelah 

selesai proses pemerahan, keempat puting pada satu ekor sapi 

harus segera disucihamakan dengan larutan 

desinfektan/antiseptik. Keuntungan melakukan teat dipping 

adalah untuk mencegah mikroba masuk ke dalam puting 

sehingga mastitis dapat di cegah dan dikendalikan, tetapi bila 

kita terlambat melakukan teat dipping maka mikroba yang 

sudah berada dalam puting akan tumbuh berkembang karena 

setelah 15-30 menit setelah pemerahan mikroba sudah masuk 

ke rongga puting. 

Pengobatan mastitis salah satu caranya dengan 

penggunaan antiseptik dalam teat dipping. Pengobatan 

penyakit mastitis banyak dilakukan melalui pemberian 

antiseptik yang dampaknya bisa menimbulkan resistensi pada 

mikroba dan adanya residu pada susu (Kurniawan dkk., 2011). 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan teat dipping 

menggunakan bahan bakterisida seperti iodine, chlorhexidine 

dan chlorine setelah pemerahan. Alternatif antiseptik lain yang 

berasal dari bahan alami bisa digunakan sebagai bahan teat 

dipping, misalnya tanaman Kersen (Muntingia calabura L.). 

Pemanfaatan daun kersen yang merupakan tanaman obat 

sebagai upaya pencegahan mastitis pada sapi perah karena 

daun kersen mengandung senyawa alami yang dapat 

digunakan sebagai antiseptik untuk proses teat dipping. 

2.6 Uji Reduktase 

Proses pencemaran mikroba pada susu dimulai ketika 

susu diperah karena adanya bakteri yang tumbuh di sekitar 
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ambing, sehingga saat pemerahan bakteri tersebut terbawa 

dengan susu (Gustiani, 2009). Pencemaran pada susu terjadi 

sejak proses pemerahan, dari berbagai sumber seperti kulit 

sapi, ambing, air, tanah, debu, manusia, peralatan dan udara. 

Bakteri yang dapat mencemari susu terdiri atas dua golongan, 

yaitu bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Kedua golongan 

bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit yang 

ditimbulkan oleh susu (milkborne disease), seperti 

tuberkulosis, bruselosis dan demam tipoid. Mikroorganisme 

tersebut dapat masuk ke dalam susu melalui udara, debu, alat 

pemerah dan manusia. Mikroorganisme yang berkembang 

dalam susu dapat menurunkan kualitas susu dan 

mempengaruhi keamanan produk tersebut bila dikonsumsi 

oleh manusia. Uji methylene blue didasarkan pada kemampuan 

bakteri di dalam susu untuk tumbuh dan menggunakan 

oksigen yang terlarut, menyebabkan penurunan kekuatan 

oksidasi-reduksi dari campuran tersebut, akibatnya methylene 

blue yang ditambahkan menjadi putih. 

Walstra, Noomen, Jellema and Boekel (1999) 

menyampaikan bahwa mikroorganisme menyebabkan warna 

susu menjadi biru dan berangsur menjadi putih kembali. 

Lamanya waktu perubahan warna dari biru menjadi putih ini 

sebagai dasar penentuan perkiraan jumlah bakteri. Adanya 

daya reduksi susu disebabkan oleh aktivitas enzim-enzim 

tertentu dalam susu dan juga aktivitas bakteri. Mutu susu dapat 

diterima apabila lama warna biru hilang lebih dari 2 jam dan 

kurang dari 8 jam dan di perkirakan jumlah bakteri per ml 

adalah 4.000.000-20.000.000. Semakin rendah jumlah 

mikroorganisme, angka reduktase akan semakin tinggi, namun 

semakin tinggi jumlah mikroorganisme, angka reduktase akan 

semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang 
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diperlukan untuk mengubah warna biru secara kasar 

berbanding terbalik dengan jumlah mikroorganisme yang ada. 

Semakin banyak jumlah bakteri di dalam susu maka semakin 

banyak enzim yang dihasilkan dan semakin cepat terjadi 

perubahan warna biru menjadi putih. 

Umar (2014) menyampaikan bahwa organisme yang 

tumbuh dalam susu menghasilkan oksigen yang ada dan 

apabila oksigen habis terjadi reaksi oksidasi-reduksi untuk 

kelangsungan hidup mikroorganisme. Sitrat yang merupakan 

metabolit berfungsi sebagai donor hidrogen, methylene blue 

sebagai aseptor hidrogen dan enzim reduktase yang diproduksi 

mikroba merupakan katalis. Reaksi oksidasi yang terjadi harus 

dapat menyediakan energi untuk pertumbuhan mikroba. Oleh 

karena itu, dengan enzim reduktase mikroba menurunkan 

potensial oksidasi-reduksi. 

2.7 Uji TPC 

Abubakar, Triyantini, Sunarlim, Setiyanto dan 

Nurrjannah (2000) menjelaskan bahwa penghitungan total 

mikroorganisme dalam bahan pangan penting untuk 

mengetahui tingkat kesegaran dan kualitas sanitasi susu 

pasteurisasi selama penyimpanan. Jumlah kandungan 

mikroorganisme pada susu segar merupakan salah satu faktor 

yang menentukan kisaran waktu antara susu saat pasteurisasi 

dan diterima konsumen. Menurut Sunarlim dan Widaningrum 

(2005), susu yang dipanaskan secara pasteurisasi (log 4,398) 

maupun didih (log 4,235) ternyata berpengaruh nyata secara 

statistik (P<0,05) memiliki TPC lebih rendah dibandingkan 

tanpa pemanasan/susu segar yaitu log 5,243. Cara pemanasan 

susu adalah upaya membunuh khususnya bakteri 

menyebabkan rendahnya TPC. Susu yang dididihkan sampai  

± 90°C maupun pasteurisasi low temperatur long time (LTLT) 
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ternyata dapat mengurangi TPC yaitu sekitar sepersepuluh dari 

jumlah bakteri pada susu segar (tanpa pemanasan). Hal ini 

terjadi karena adanya perbedaan ketahanan bakteri terhadap 

panas. 

Gustiani (2009) menyatakan bahwa flavonoid 

memberikan aktifitas antibakteri dengan cara menghambat 

metabolisme energi, penghambatan tersebut seperti antibiotik 

yang dapat menghambat respirasi oksigen yang akan 

menyebabkan kematian dari bakteri, oleh karena itu daun 

kersen (Muntingia calabura L.) dapat dijadikan sebagai 

antibakteri alami untuk mengurangi penggunaan iodips dalam 

mengatasi kejadian mastitis subklinis  dengan 

mempertahankan dan atau menurunkan kandungan Total Plate 

Count (TPC) pada susu, selain itu peralatan pemerahan 

dibersihkan sebelum dan sesudah pemerahan dengan 

menggunakan air dan sabun yang termasuk desinfektan 

golongan surfaktan (surface active agents) yang dapat 

membunuh mikroba dengan cara merusak membran sel. 

Cahyono, Padaga dan sawitri (2013) rendahnya jumlah TPC 

dalam susu segar kemungkinan disebabkan karena 

pembersihan kandang dilakukan lebih dari dua kali dalam 

sehari yaitu sebelum pemerahan pagi dan sebelum pemerahan 

sore serta dilakukan pencucian puting sebelum pemerahan. 

Pemeriksaan TPC perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas 

susu. Jumlah TPC>10
6
 CFU/ml menyebabkan mikroba cepat 

berkembang dan toksin sudah terbentuk (Anonymous, 2000). 

Penentuan jumlah TPC dilakukan menggunakan media Plate 

Count Agar (PCA) yang diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 48 

jam. Koloni yang dihitung antara 25-250 koloni (Ahmed et al., 

2014). Standart  mutu susu segar untuk TPC adalah 1x10
6
 

CFU/ml (Anonymous, 2011), sedangkan Standar Nasional 
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Indonesia (SNI) tahun 2000 telah menetapkan Batas 

Maksimum cemaran mikroba dalam susu segar dan susu 

pasteurisasi, untuk total bakteri pada susu segar 1 x10
6
 

CFU per ml dan untuk susu pasteurisasi < 3 x 10
4
 CFU 

per ml. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat yang 

ada di Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang pada bulan Agustus sampai dengan September 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah sapi 

perah PFH sebanyak 15 ekor sapi perah laktasi. Penentuan 

sampel di lakukan secara purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 

sampel yang diperlukan.  

A. Pembuatan Ekstrak Daun Kersen 

Alat     :  Timbangan, erlenmeyer, shaker inkubator, vaccum 

pump dan rotari evaporator. 

Bahan : Serbuk daun kersen dan air. 

 

B. Pelaksaan Teat Dipping 

Alat     : Botol dipping  

Bahan  : Ekstrak daun kersen, air dan iodip. 

 

C.  Uji reduktase 

Alat : Tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet volume 1 ml 

dan 10 ml, white tip, blue  tip, aluminum foil, kertas 

label, masker, sarung tangan dan inkubator. 

Bahan : Susu dan methylene blue. 
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D.  TPC 

Alat : Tabung reaksi, rak tabung reaksi, kertas label, pipet 

volume 1 ml, tisu, fortex, waterbath, lap, korek api, 

bunsen, spiritus, alkohol, masker, sarung tangan dan 

cawan petri. 

Bahan : Susu, pepton dan media (PCA). 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang di gunakan adalah metode percobaan 

dengan Rancangan Acak Kelompok dengan tiga perlakuan dan 

lima ulangan. Kriteria yang dimaksud adalah dengan sapi 

perah yang sedang laktasi bulan ke 3 sampai ke 6, tingkat 

kejadian mastitis subklinis pada skor 1 sampai 2 yang di 

ditentukan dengan menggunakan uji CMT, perlakuan kontrol 

menggunakan iodin 10% sebagai P0, digunakan larutan 

ekstrak daun kersen konsentrasi 30% sebagai P1 dan 40% 

sebagai P2, diperiksa kualitas susu dengan menggunakan uji 

reduktase dan uji total plate count (TPC) untuk mengetahui 

keadaan sebelum dan sesudah percobaan (teat dipping). 

 

3.4  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Reduktase 

2. Uji TPC (Total Plate Count) 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian reduktase dan TPC 

di analisis menggunakanan Rancangan Acak kelompok dan 

ditabulasikan mengunakan analisis ragam (ANOVA). 

 

3.6  Batasan Istilah 

Ekstraksi  : Suatu proses pencampuran dari bahan padat  

maupun cair   dengan bantuan pelarut 

Mastitis : Peradangan pada ambing yang bersifat akut, 

subakut atau menahun dan dapat terjadi 

pada semua jenis mamalia 

Teat dipping : Pencelupan puting kedalam larutan 

antiseptik setelah pemerahan agar bakteri 
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tidak masuk ke dalam lubang puting. 

TPC : Cara yang digunakan untuk mengetahui 

kisaran total bakteri yang lebih spesifik. 

Uji 

Reduktase 

 : Cara untuk mengetahui jumlah bakteri secara 

kasar berdasarkan  satuan waktu. 

 

3.7 Daftar Singkatan 

ANOVA  : Analysis of Variance 

LTLT : Long Temperature Long Time 

Ml : Mililiter 

NaCl : Natrium Clorida 

pH : Potenyial of Hydrogen 

RAK : Rancangan Acak Kelompok 

TPC : Total Plate Count 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di peternakan 

rakyat yang merupakan anggota dari KUD Sumber Makmur, 

Ngantang yang terletak di Dusun Watukidul, Desa Waturejo 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, pelaksanaan 

penelitian dan pengambilan data dilakukan mulai tanggal 13 

Agustus sampai dengan 13 September 2015. Kecamatan 

Ngantang merupakan salah satu Kecamatan yang terdiri dari 

33 kecamatan yang secara administrasi berada di wilayah 

Kabupaten Malang, dengan ketinggian antara 500 – 700 m di 

atas permukaan laut, dengan suhu udara berkisar antara 19
 
– 

30
o
C, kelembapan udara berkisar antara 62 - 97% dan curah 

ujan ± 760 mm pertahun (BMKG, 2013). Batas – batas 

Kecamatan Ngantang adalah sebagai berikut : 

Utara     : Kabupaten Mojokerto 

Timur    : Kabupan Pujon 

Selatan   : Kabupaten Blitar  

Barat      : Kecamatan Kasembon  

Lokasi penelitian berjarak  ± 500 m dari kantor KUD 

Sumber Makmur dan ± 5 km dari kantor Kecamatan 

Ngantang. Sebagian besar di wilayah Waturejo ini komuditi 

ternak yang dipelihara adalah sapi perah peranakan FH. 

4.2 Proses Pemerahan 

Proses pemerahan merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting dalam meminimalisir terjadinya kejadian 

mastitis. Proses pemerahan yang tidak baik dapat 

menyebabkan puting lecet, sehingga menyebabkan bakteri 

dapat dengan mudah menjangkit puting dan menimbulkan 
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peradangan sehingga bisa menyebabkan mastitis. Sapi yang 

akan diperah harus sudah bersih terutama pada bagian ambing 

dan daerah disekitarnya, kandang dan lantai kandang juga 

harus dibersihkan dari kotoran sehingga menggurangi tingkat 

infeksi bakteri ke puting. Sebelum proses pemerahan, 

dilakukan pembersihan kandang dan proses memandikan sapi 

meliputi pembersihan lantai kandang, pembersihan selokan, 

serta pembersihan palungan tempat pakan. Sistem pemerahan 

yang dilakukan di tempat penelitian menggunakan sistem 

manual dengan metode whole hand, dengan waktu pemerahan 

pada pukul 05.00 WIB dan 15.00 WIB. 

Prosedur pemerahan yang dilakukan pada saat 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Menyiapkan timba ukur dan milkcan yang sudah bersih. 

2. Mengikat ekor sapi pada betis kaki belakang kemudian 

mencuci tubuh dan ambing dengan air. 

3. Memerah ambing dan susu diarahkan ke dalam timba ukur 

yang tersedia di bawah ambing. 

4. Susu hasil pemerahan langsung dimasukan ke dalam 

milkcan. 

5. Setelah selesai proses pemerahan ambing dicuci dengan air, 

puting dicelupkan pada larutan 

    antiseptik iodip (P0), ekstrak daun kersen konsentrasi 30 % 

dan 40 % sebagai P1 dan P2 sedalam 5 cm dan selama ± 10 

detik.  

 

Proses teat dipping berguna untuk mencegah masuknya 

bakteri ke dalam puting yang biasa terjadi setelah proses 

pemerahan. Pencegahan mastistis dapat dilakukan dengan teat 

dipping menggunakan bahan bakterisida seperti iodine, 

chlorhexidine, dan chlorine setelah pemerahan (Siregar, 2010). 
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Kurniawan (2013) menjelaskan bahwa pengobatan penyakit 

mastitis banyak dilakukan melalui pemberian antiseptik yang 

dampaknya bisa menimbulkan resistensi pada mikroba dan 

adanya residu pada susu, sehingga perlu dicari alternatif 

lainnya untuk mencegah penyakit tersebut. Alternatif lain 

pencegahan penyakit mastitis adalah dengan menggunakan 

antibakteri yang berasal dari alam yang diharapkan tidak 

menimbulkan resistensi, lebih alami dan meminimalisir 

masuknya zat-zat kimia. 

4.3 Hasil Penelitian 

Data dan analisis statistik pengaruh teat dipping 

menggunakan ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) 

terhadap kualitas susu ditinjau dari uji reduktase dan Total 

Plate Count (TPC) ditampilkan pada Lampiran 4 dan 5. 

Berdasarkan analisis statistik diketahui bahwa perlakuan dan 

kelompok teat dipping menggunakan ekstrak daun kersen 

tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap angka reduktase dan Total Plate Count (TPC). Rata-

rata reduktase dan TPC tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2.Rata-rata reduktase dan TPC pada susu segar 

Perlakuan 

Rata-rata 

Reduktase (jam) 
TPC (log 

CFU/ml) 

P0 5,508 ± 0,024 6,758 ± 0,004 

P1 5,518± 0,034 6,737 ± 0,009 

P2 5,550 ± 0,086 6,750 ± 0,016 
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4.3.1 Pengaruh Teat Dipping Menggunakan Ekstrak 

Daun Kersen Terhadap Kualitas Susu Ditinjau 

dari Uji Reduktase 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis ragam pada 

lampiran 4 menujukan bahwa pemberian perlakuan dan 

kelompok tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap angka reduktase susu. Perlakuan dan kelompok tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap angka reduktase 

disebabkan adanya keaktifan enzim reduktase yang dihasilkan 

bakteri di dalam mereduksi methylene blue serta sanitasi 

kandang yang dilakukan dengan kurang baik sehingga 

menyebabkan bakteri dapat mencemari susu. Semakin banyak 

jumlah bakteri di dalam susu maka semakin banyak enzim 

yang dihasilkan dan semakin cepat terjadi perubahan warna 

biru menjadi putih. Fardiaz (1989) menyatakan bahwa 

semakin banyak bakteri di dalam susu maka semakin cepat 

terjadinya perubahan warna biru menjadi putih. Yulistiani dkk. 

(2007) menambahkan bahwa angka reduktase pada susu dapat 

dilihat dengan uji reduktase menggunakan methylene blue 

yang dapat memberikan gambaran perkiraan jumlah bakteri 

yang terdapat di dalam susu. 

Waktu perubahan dari biru menjadi putih pada uji 

reduktase yang semakin lama maka menunjukan bahwa 

kualitas susu tersebut semakin baik, dengan demikian ekstrak 

daun kersen dapat dijadikan alternatif yang alami untuk 

menggantikan fungsi iodip sebagai larutan teat dipping yang 

selama ini sering digunakan peternak untuk melaksanakan 

proses teat dipping tanpa memperhatikan efek samping bahan 

kimia tersebut bagi ternak yang dampaknya bisa menimbulkan 

resistensi pada mikroba dan adanya residu pada susu. 
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Hasil penelitian yang tersaji pada Tabel 2 menunjukan 

bahwa rataan angka reduktase susu pada P0 sebesar 5,508 ± 

0,024 jam, P1 menunjukan rataan nilai 5,518± 0,034 jam dan 

pada P2 menunjukan rataan nilai dan 5,550 ± 0,086 jam. Tabel 

2 diatas menunjukan bahwa teat diiping menggunakan ektrak 

daun kersen tidak berpengaruh nyata (P>0,05) antar semua 

perlakuan dan kelompok, Perlakuan P0, P1 dan P2 

menggunakan suhu yang sama pada proses pengujian sehingga 

jumlah bakteri pereduksi yang bertahan hidup pada suhu 

tersebut memiliki jumlah yang hampir sama. Waktu perubahan 

dari biru menjadi putih pada uji reduktase yang semakin lama 

maka menunjukan bahwa kualitas susu tersebut semakin baik, 

dengan demikian ekstrak daun kersen dapat dijadikan 

alternatif yang alami untuk menggantikan fungsi iodip sebagai 

larutan teat dipping yang selama ini sering digunakan peternak 

untuk melaksanakan proses teat dipping tanpa memperhatikan 

efek samping bahan kimia tersebut bagi ternak yang 

dampaknya bisa menimbulkan resistensi pada mikroba dan 

adanya residu pada susu.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas produk 

susu segar yang dihasilkan pada penelitian ini masih layak 

untuk dikonsumsi karena rata-rata angka reduktase susu lebih 

dari 5 jam, sesuai dengan pernyataan Walstra et al. (1999) 

yang menyatakan bahwa rata-rata reduktase susu yaitu lebih 

dari 2 jam dan kurang dari 6 jam serta jumlah bakteri antara 4-

20 juta/ml. Didukung dengan pernyataan dari Umar dkk. 

(2014) yang menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk 

mengubah warna biru berbanding terbalik dengan jumlah 

mikroorganisme yang ada. Penurunan kekuatan oksidasi-

reduksi juga disebabkan kemampuan bakteri di dalam susu 

untuk tumbuh dan menggunakan oksigen, akibatnya methylene 
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blue yang ditambahkan berubah menjadi putih.  Angka 

reduktase selain digunakan untuk memperkirakan jumlah 

mikroorganisme di dalam susu, juga dapat digunakan untuk 

menentukan kelas (grade) susu. 

4.3.2 Pengaruh Teat Dipping Menggunakan Ekstrak 

Daun Kersen Terhadap Kualitas Susu 

Berdasarkan Uji TPC (Total Plate Count) 

Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang 

bereproduksi dengan pembelahan biner. Sebagian besar 

bakteri hidup bebas dan mengandung informasi genetik dan 

memiliki sistem biosintetik dan penghasil energi yang penting 

untuk pertumbuhan dan reproduksinya. Identifikasi dapat 

dilakukan dengan cara mikroskopis diantaranya pemeriksaan 

langsung, pewarnaan dan biakan. Penghitungan total 

mikroorganisme dalam bahan pangan penting untuk 

mengetahui jumlah bakteri, tingkat kesegaran dan kualitas 

sanitasi susu selama penanganan sampai penyimpanan. 

Pemeriksaan TPC untuk mengetahui kualitas susu dapat 

dilakukan menggunakan media Plate Count Agar (PCA) 

(Anonymous, 2000) yang diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 

48 jam (Ahmed et al., 2014). 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis ragam Total 

Plate Count (TPC)  pada Lampiran 5 menujukan bahwa 

perlakuan dan kelompok tidak memberikan perbedaan yang 

nyata (P>0,05) terhadap TPC susu. Perlakuan tidak 

memberikan pengaruh karena jumlah TPC yang didapat 

mungkin disebabkan oleh sanitasi lantai kandang yang kurang 

bersih sebelum dilakukan pemerahan, sehingga ketika 

dilakukan pemerahan mikroorganisme dapat masuk melalui 

lubang puting dan menyebabkan susu tercemar. Penelitian 

Winarso (2008) menjelaskan faktor yang mempengaruhi nilai 

TPC adalah kebersihan kandang, area sekitar kandang, proses 



 

29 
 

pemerahan, sarana prasarana pemerahan dan jarak waktu yang 

diperlukan antara pengambilan sempel sampai proses 

pengujian. Didukung dengan pendapat Frank (2001) yang 

menyatakan bahwa manajemen kebersihan kandang yang baik 

dapat menurunkan TPC dan sedimen susu. Peralatan 

pemerahan harus dibersihkan sebelum dan sesudah pemerahan 

dengan menggunakan air dan sabun. Sabun termasuk 

desinfektan golongan surfaktan (surface active agents) yang 

dapat membunuh mikroba dengan cara merusak membran sel. 
Hasil penelitian yang ditunjukan pada Tabel 2 

menjelaskan bahwa rataan nilai Total Plate Count (TPC) pada 

semua perlakuan dan kelompok pada P0 yaitu 6,758 ± 0,004 

log CFU/ml, pada P1 6,737 ± 0,009 log CFU/ml dan P2 6,750 

± 0,016 log CFU/ml. Perubahan jumlah TPC disebabkan 

karena adanya kontaminasi bakteri yang terjadi pada susu 

diantaranya dari pemerahan, penyimpanan susu dalam 

milkcan, sampai selang waktu mulai dari pengambilan susu 

sampai dilakukan uji Total Plate Count (TPC).
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Teat dipping menggunakan ekstrak daun kersen 

(Muntingia calabura L.) dapat menggurangi tingkat 

kontaminasi bakteri yang dapat menurunkan kualitas susu 

segar dibuktikan dengan adanya peningkatan waktu reduktase 

dan penurunan TPC. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya dilakukan 

proses teat dipping secara teratur setiap kali selesai 

pemerahan, sehingga dapat mencegah masuknya bakteri 

kedalam puting yang dapat menimbulkan kejadian mastitis 

subklinis serta proses sanitasi kandang hendaknya dilakukan 

dengan baik dan benar sehingga pencemaran bakteri dapat 

diminimalisir. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Pembuatan Ekstrak Daun Kersen 

(Siregar, 2010). 

1. Dikeringkan daun kersen dengan oven suhu 70
o
C selama 

24 jam. 

2. Digrinding daun kersen kering untuk menjadi serbuk 

daun kersen. 

3. Diekstraksi serbuk daun kersen dengan metode mastrasi 

denggan mengunakan air sebagai pelarut. 

4. Ditimbang serbuk daun kersen sebanyak 100 gram dan 

dimasukan dalam erlenmeyer berukuran 1 liter, kemudian 

ditambah pelarut air sebanyak 500 ml. 

5. Dihomogenkan dengan menggunakan alat shaker 

inkubator selama 24 jam. 

6. Disaring larutan serbuk daun kersen menggunakan vacum 

pump sampai residu tidak menetes dan diperoleh filtrat. 

7. Diuapkan larutan filtrat menggunakan alat rotary 

evaporator dengan suhu 45-50
o 
C sampai pelarut menguap 

seluruhnya hingga diperoleh ekstrak pekat daun kersen. 

8. Disimpan ekstrak pekat daun kersen dalam suhu 3-5
o 
C. 

Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dengan 

pengencer aquades menjadi beberapa konsentrasi sesuai 

perlakuan yang akan digunakan. Konsentrasi ekstrak yang 

digunakan yaitu 30% dan 40%.
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Lampiran 2. Prosedur Uji Reduktase (Atherton and 

Newlander, 1977) 

1. Sampel susu sebanyak 10ml dimasuakan kedalam tabung 

reaksi berukuran 20ml. 

2. Ditambah larutan methyline blue sebanyak 1 ml lalu 

dihomogenkan sampai berubah menjadi warna biru secara 

keseluruhan. 

3. Tabung reaksi di tutup menggunakan kapas steril 

selanjutnya di masukan ke dalam waterbath dengan suhu 

37
o
 C. 

4. Pemeriksaan dilakukan setiap 30 menit sampai warna 

susu tersebut berubah menjadi putih. 

5. Dilakukan pencatatan waktu terhadap perubahan dari 

warna biru menjadi putih.
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Lampiran 3. Prosedur Uji Total Plate Count (TPC) (David 

and Davidson, 2014) 

1. Diambil susu sebanyak 1 ml menggunakan pipet volume, 

kemudian dilarutkan dengan larutan pengencer pepton 

sebanyak 9 ml. 

2. Dihomogenkan menggunakan fortex (dianggap 10
-1

). 

3. Dibuat pengenceran 10
-2 

dengan cara 1 ml larutan sampel 

10
-1 

dimasukkan ke dalam 9 ml larutan pepton, kemudian 

dihomogenkan menggunakan fortex. 

4. Dibuat pengenceran 10
-3 

sampai dengan 10
-6 

dengan cara 

yang sama. 

5. Dimasukkan ke dalam cawan petri (duplo) yang berbeda 

sebanyak 1 ml sampel dari pengenceran 10
-6

. 

6. Ditambahkan 15-20 ml media Plate Count Agar (PCA) 

yang sudah didinginkan 45-50ºC. 

7. Dihomogenkan larutan sampel dan media dengan 

memutar cawan membentuk angka delapan. 

8. Dibiarkan memadat. 

9. Diinkubasi suhu 37ºC selama 24-48 jam. 

10. Dihitung koloni yang tumbuh sebagai total mikroba.
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Lampiran 4. Data dan Analisis Statistik Susu dengan Uji 

Reduktase 

Data Uji Reduktase 

Perlakuan 

Pengamatan 

  
M0 M1 M2 M3 M4 Total 

Rata-

rata 

P0 5,49 5,50 5,49 5,51 5,55 27,54 5,50 

P1 5,49 5,49 5,50 5,55 5,56 27,59 5,51 

P2 5,50 5,50 5,55 5,50 5,70 27,75 5,812 

Total 16,48 16,54 16,54 16,56 16,81 82,88 5,55 

Rata-rata 5,49 5,51 5,51 5,52 5,60 

   

Analisis Ragam :  

               (  )  
(  ) 

 
 

                               
      

  
    

      

                               = 475,9396 

   Total  ∑∑        

 

   

 

i  

 

  (                         )   475,9396 

= 0,04197 

   perlakuan  ∑(
 t 

r
)     

 

i  

 

              
                    

 
  475,9396 

  =  0,0048 
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   kelompok ∑(
 u 

t
)     

 

i  

 

          
                                  

 
          

                    =  0,0243 

JK Galat =                                   

             =  0,04197–0,0048– 0,0243 

                  = 0,0128 

 

Tabel ANOVA Reduktase 

SK Db Jk KT 

F 

hitung 

F 

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 2 0,0048 0,0024 1,4979 4,46 4,93 

Kelompok 4 0,0243 0,0060 1,7821 3,84 4,93 

Galat 8 0,0128 0,0016 

   Total 14 

      

Kesimpulan:  

1. F Hitung perlakuan < F tabel 5% = 1,4979. Perlakuan 

tidak memberikan perbedaan pengaruh (P>0,05) terhadap 

angka reduktase susu segar. 

2. F Hitung kelompok < F tabel 5% = 1,7821. Kelompok 

tidak memberikan perbedaan pengaruh (P>0,05) terhadap 

angka reduktase susu segar. 

 

 

 

 



 

47 
 

Lampiran 5. Data dan Analisis Statistik Uji Total Plate 

Count (TPC) 

Data Total Plate Count 

PERLAKUAN 
PENGAMATAN 

total 
rata-

rata M0 M1 M2 

P0 6,76 6,75 6,75 20,27 6,75 

P1 6,74 6,73 6,73 20,21 6,73 

P2 6,76 6,75 6,73 20,25 6,75 

Total 20,27 20,24 20,22 60,73 

 Rata-rata 6,75 6,74 6,74 

   

Analisis Ragam :  

               (  )  
(  ) 

 
 

                               
      

 
    

      

                           = 409.9255 

   Total  ∑∑        

 

   

 

i  

 

  (                         )   409.9255 

            =  0,0013 

   perlakuan ∑(
 t 

r
)     

 

i  

 

              
                    

 
  409.9255 

  = 0.0006 
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   kelompok ∑(
 u 

t
)     

 

i  

 

          
                    

 
          

 

 

                 =  0,0004 

JK Galat =                                   

             =  0,0013 – 0,40006 – 0,0004 

                  = 0,0002 

 

LAMPIRAN Tabel ANOVA TPC 

SK Db Jk KT 

F 

hitung 

F 

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 2 0,0006 0,0003 5.6646 6,94 18 

Kelompok 2 0,0004 0,0002 4.2711 6,94 18 

Galat 4 0,0002 0,0028 

   Total 8 

     Kesimpulan:  

1. F Hitung perlakuan < F tabel 5% = 5.6646. Perlakuan 

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

TPC pada susu segar. 

2. F Hitung kelompok < F tabel 5% = 4.2711. Perlakuan 

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

TPC pada susu segar. 
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Lampiran 6. Gambar Penelitian 

1. Proses teat dipping 

 

 

2. Uji Reduktase 
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3. Uji Total Plate Count (TPC) 

 

 

 

 

 


