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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to find out the most 

effective and optimal teat dipping solution on total 

microorganisms based on reductase test that can increase the 

protein content in the milk. This research was carried out on 

March until May 2016 at Margo Utomo Agro and Resort 

Kalibaru Subdistrict Banyuwangi Regency. The methods used 

was experiment with RCBD (Randomized Completely Block 

Design) with 3 treatments and 5 replications. The treatment 

were iodips (P0) as a control P2 leaf of Muntingia calabura L 

and P3 leaf of Piper betle L. The data were analyzed by 

Analysis of Variance (ANOVA) then continued by Duncan 

Multple Renge Test (DMRT). The results showed that teat 

dipping treatment gave diferrence effect (P<0.01) against a 

decline in the number of microorganisms, where herbal 

solution of betle leaf extract has the best level of effectiveness 
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with the average time of reductase test was 402.5 ± 37 minutes 

compared to the chemical solution of 374.25 ±35.82 minutes 

but both did not gave significant difference effect on milk 

protein. 

 

Keywords: Herbal solution, microorganism, protein, 

reductase test. 



vii 

 

 

EFEKTIVITAS LARUTAN HERBAL UNTUK TEAT 

DIPPING TERHADAP JUMLAH MIKROORGANISME 

BERDASARKAN REDUCTASE TEST 

DAN KADAR PROTEIN SUSU 

 

Jaudad Salahudin A.
1)

, Tri Eko Susilorini
2)

, Endang Setyowati
2) 

 

1)
Mahasiswa Bagian Produksi Ternak, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 
2)

Dosen Bagian Produksi Ternak, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

E-mail: jaudads@yahoo.com 

 

 

RINGKASAN 

 

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan yaitu 

dimulai pada Maret 2016 sampai Mei 2016 yang bertempat di 

Margo Utomo Agro dan Resort Kecamatan Kalibaru 

Kabupaten Banyuwangi dan Laboratorium Perah Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh teat 

dipping larutan herbal dekok daun kersen dan dekok daun sirih 

terhadap penurunan jumlah mikroorganisme berdasarkan 

reductase test dan mengetahui larutan teat dipping yang paling 

efektif dan optimal dalam penurunan jumlah mikroorganisme 

berdasarkan reductase test dan dalam meningkatkan kadar 

protein susu. 

 Materi penelitian adalah sapi laktasi sebanyak 15 ekor 

pada periode laktasi 1-3 dan produksi susu hasil pemerahan 

diamati tiap pagi dan sore. Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 



viii 

 

Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan 5 ulangan. Pengambilan 

sampel secara purposive sampling. P0 (larutan kimia) 

menggunakan larutan kimia iodips, P1 dekok daun kersen 

40%, dan P2 dekok daun 40%. Variabel yang diamati adalah 

jumlah mikroorganisme berdasarkan reductase test dan kadar 

protein. Data dianalisis dengan Analysis of Variance 

(ANOVA). Apabila terdapat perbedaan, maka dilanjutkan 

dengan uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan teat 

dipping dengan larutan herbal menunjukkan pengaruh yang 

nyata (P<0,01) terhadap penurunan jumlah mikroorganisme 

berdasarkan uji reduktase dan dapat meningkatkan kualitas 

susu. Efektifitas larutan herbal terbaik diperoleh oleh P2 atau 

dekok daun sirih dengan konsentrasi 40% yang memiliki 

rataan waktu paling tinggi yaitu 402,5 ± 37 menit 

dibandingkan dengan dekok daun kersen. Dekok daun kersen 

memiliki rataan waktu 374,25 ± 35,82 menit, sedangkan 

larutan kimia memiliki rataan 362,75 ± 20,99 menit. Hasil 

rataan waktu uji reduktase pada setiap perlakuan mengalami 

peningkatan. Rata-rata waktu uji reduktase dapat dilihat pada 

Lampiran 1. Hasil analisis statistik Lampiran 2 menunjukkan 

bahwa perlakuan teat dipping menggukan larutan kimia atau 

herbal tidak berbeda nyata terhadap kadar protein susu. akan 

tetapi kadar protein awal sebelum perlakuan berbeda dengan 

kadar protein susu akhir perlakuan. Protein susu sapi perah 

setelah diberi perlakuan teat dipping selama 8 minggu dapat 

meningkatkan kadar protein secara nyata (P<0,05). Diduga 

sapi yang telah diberi perlakuan teat dipping dapat lebih sehat 

dikarenakan terhindar dari mastitis sehingga konsumsi pakan 

sapi perah tetp membaik. Uji kadar protein dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu sebelum dilakukan perlakuan teat 

dipping dan setelah akhir perlakuan teat dipping 

Disimpulkan bahwa teat tipping menggunakan larutan 

herbal (dekok daun kersen dan sirih) dengan konsentrasi 40% 

berpengaruh dalam menurunkan jumlah mikroorganisme 
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berdasarkan Reductase Test. Dekok daun sirih mempunyai 

kemampuan yang lebih dari dekok daun kersen dan iodpis. 

Teat Dipping menggunakan larutan herbal (dekok daun kersen 

dan sirih) dengan konsentrasi 40% tidak berpengaruh terhadap 

kadar protein. Akan tetapi kadar protein susu sapi perah yang 

diberi perlakuan teat dipping dengan larutan herbal meningkat 

setelah diberi perlakuan. 

 

Kata kunci : larutan herbal, mikroorganisme, kadar protein dan 

uji reduktase.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mastitis merupakan penyakit radang ambing yang 

menyebabkan rendahnya produktivitas sapi perah di Indonesia. 

Sebagian besar mastitis disebabkan oleh masuknya bakteri 

patogen melalui lubang puting susu kedalam ambing setelah 

pemerahan dan berkembang di dalamnya, sehingga dapat 

menimbulkan reaksi radang. 

Pencegahan dan pengobatan mastitis menggunakan 

antibiotik dapat menyebabkan resistensi kuman dan juga 

menyebabkan kontaminasi dengan adanya residu antibiotika di 

dalam susu sapi perah, hal ini yang dapat membahayakan 

konsumen diantaranya sering terjadinya keracunan/alergi dan 

gangguan pada pencernaan. Seiring dengan tumbuhnya 

kesadaran akan dampak buruk produk kimiawi, maka tumbuh 

pula kesadaran akan pentingnya produk alami yang tidak 

menimbulkan residu dan kontaminasi. 

Manajemen perkandangan sangat mempengaruhi 

tingkat mastitis yang dialami oleh ternak yang meliputi 

sanitasi dan manajemen pemerahan. Sanitasi merupakan usaha 

pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau 

mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan 

rantai perpindahan penyakit. Tujuan sanitasi adalah 

mempertahankan kesehatan yang baik pada ternak sehingga 

efisiensi produksi dapat optimal. Program sanitasi bisa 

dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan 

peternakan, melakukan desinfeksi, melakukan pengawasan 

lalu lintas, serta melaksanakan menejemen pemeliharaan yang 
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baik. Sanitasi dilakukan pada seluruh lingkungan peternakan, 

areal perkandangan dan kandang, serta barang dan peralatan 

yang akan dibawa masuk ke dalam areal peternakan (Gustiani, 

2004). Manajemen pemerahan yang meliputi manajemen 

sebelum pemerahan, manajemen pada saat pemerahan, dan 

manajemen setelah pemerahan.  

Teat dipping merupakan pecelupan puting yang 

dilakukan setelah pemerahan berlangsung termasuk sebagai 

manajemen setelah pemerahan atau yang disebut pengakhiran 

pemerahan. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi atau 

masuknya bakteri kedalam puting yang dapat menyebabkan 

terkontaminasinya susunan susu. Larutan teat dipping harus 

mengandung antiseptik yang dapat membunuh bakteri dan 

membatasi kemungkinan bakteri untuk masuk kedalam 

ambing yang menyebabkan peradangan kelenjar susu 

(mastitis). Daun sirih dapat digunakan sebagai antibakteri 

karena mengandung 4.2% minyak atsiri yang sebagian besar 

terdiri dari betephenol yang merupakan isomer Euganol 

allypyrocatechine, kaviko, kavibekol, estragol dan terpinen 

(Kuntorini, 2013).  

Teat dipping masih banyak yang melakukan dengan 

larutan kimia. Namun akan lebih baik jika dilakukan dengan 

larutan herbal. Salah satu keuntungan mengunakan larutan 

herbal yaitu bahannya mudah didapat, murah, tidak 

membahayakan dan kerugian dari larutan kimia yaitu sulit 

dicari, harga yang mahal, dan terdapat residu. Setiawan, 

Surjowardojo dan Setyowati (2014) menyatakan dekok daun 

kersen pada konsentrasi 30%, 40% dan 50% memiliki daya 

hambat lebih besar dari pada iodips sebagai anti bakteri. 

Pernyataan ini sesuai dengan Kurniawan , Sarwiyono, dan 

Surjowardojo (2014) menyatakan bahwa penggunaan dekok 
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daun kersen dengan konsentrasi 40% dapat menurunkan 

tingkat kejadian mastitis sebesar 70%. Penggunaan daun sirih 

dengan konsentrasi 50, 25, 12,5 dan 6,25 % sebagai antiseptik 

antibateri terhadap bakteri Streptococcus agalactiae,  

staphylococcus aureus dan  Staphilococcus (Poeloengan, 

2005). 

Uji reduktase digunakan untuk mengukur aktifitas 

bakteri yang terdapat di dalam susu dan dapat pula digunakan 

untuk memperkirakan jumlah bakteri dalam susu. Aktivitas 

mikroba dalam susu sehingga menghasilkan senyawa 

pereduksi yang dapat mengubah warna biru methylene blue 

menjadi putih jernih. Makin lama perubahan warna dari biru 

menjadi putih berarti aktivitas bakteri kecil atau jumlah bakteri 

sedikit dan susu mempunyai mutu yang baik. Teat dipping  

dapat mempengaruhi kadar protein, dan kadar protein pada 

susu normal sebesar 3,1 % sedangkan kadar protein susu 

mastitis sebesar 2,6 % (Saleh,2004). 

Protein berperan dalam proses kolonisasi bakteri pada 

jaringan inang. Staphylococcus aureus mempunyai arti penting 

sebagai penyebab mastitis karena bakteri ini dapat menyebar 

kemana-mana dan dapat membentuk koloni pada kulit dan 

puting ambing. Kadar protein susu dijadikan salah satu dasar 

untuk menentukan kualitas susu karena susu yang terinfeksi 

mastitis akan menyebabkan kualitas susu mengalami 

penurunan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh teat dipping menggunakan 

larutan herbal terhadap jumlah mikroorganisme 

berdasarkan reductase test dan kadar protein susu.  
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2. Manakah larutan yang paling efektif dalam 

menurunkan jumlah mikroorganisme? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh teat dipping larutan herbal 

dekok daun kersen dan dekok daun sirih terhadap 

penurunan jumlah mikroorganisme berdasarkan 

reductase test. 

2. Mengetahui larutan teat dipping yang paling efektif 

dan optimal dalam penurunan jumlah 

mikroorganisme berdasarkan reductase test dan 

meningkatkan kadar protein susu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumber informasi kepada para akademisi, 

peternak sapi perah dan masyarakat umum bahwa 

penggunaan daun kersen dan daun sirih sebagai 

antibakteri alami untuk mencegah dan pengobatan 

infeksi mastitis dan meningkatkan produksi sapi 

perah. 

2. Bahan alami daun kersen dan daun sirih dapat 

digunakan sebagai bahan antiseptik alami untuk 

mengurangi penggunaan bahan kimiawi. 

 

1.5  Kerangka Pikir  

Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan cara teat 

dipping. Teat dipping merupakan pecelupan puting yang 

dilakukan setelah pemerahan berlangsung. Hal ini dilakukan 

untuk mencegah infeksi atau masuknya bakteri kedalam puting 

yang dapat menyebabkan terkontaminasinya susunan susu. 

Larutan teat dipping harus mengandung antiseptik yang dapat 
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membunuh bakteri dan membatasi kemungkianan bakteri 

untuk masuk kedalam ambing yang menyebabkan peradangan 

kelenjar susu (mastitis). 

Kersen (Muntingia calabura L.) memiliki komposisi 

kimia yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, 

kalsium, fosfor, besi, karoten, tianin, ribofalin, niacin, tannin, 

saponin flavonoid, dan kandungan vitamin C. Diduga aktivitas 

antibakteri dari daun kersen ini disebabkan oleh adanya 

kandungan senyawa tanin, flavonoids, dan saponin yang 

dimilikinya (Kurniawan, Sarwiyono, dan Surjowardojo, 2014). 

Daun sirih (Piper betle L.) mengandung fenol, yang memiliki 

peran sebagai racun bagi mikroba dengan menghambat 

aktivitas enzimnya. 

 Hasil penelitian Putra, Surjowadojo dan Sarwiyono 

(2013) dekok daun kersen memiliki senyawa yang mencegah 

dan mengobati kejadian mastitis pada ternak sapi perah, 

penggunaan dekok daun kersen sebesar 40% mampu 

menghambat perkembangan mikroorganisme setara dengan 

larutan kimiawi (iodips). Dekok daun sirih dengan konsentrasi 

50% mempunyai daya antibakteri terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae, staphylococcus aureus dan 

Staphilococcus (Poeloengan, 2005). Sehingga dapat 

meningkatkan kualitas susu. 

 Dewi (2003) uji reduktase methylen blue digunakan 

untuk mengukur aktifitas bakteri yang terdapat di dalam susu 

dan dapat pula digunakan untuk memperkirakan jumlah 

bakteri dalam susu. Aktivitas mikroba dalam susu sehingga 

menghasilkan senyawa pereduksi yang dapat mengubah warna 

biru methylene blue menjadi putih jernih. Makin lama 

perubahan warna dari biru menjadi putih berarti aktivitas 

bakteri kecil atau jumlah bakteri sedikit dan susu mempunyai 
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mutu yang baik. Sehingga dalam pengujian ini dikategorikan 

menjadi 4 yaitu: 

 

a. Mutu sangat baik jika lama reduktase lebih dari 8 jam 

dengan perkiraan jumlah bakteri kurang dari 500 

ribu/ml. 

b. Mutu susu baik apabila lama reduktase 6 sampai 8 jam 

dengan perkiraan jumlah bakteri 1 sampai 4 juta/ml. 

c. Mutu susu cukup baik apabila lama reduktase 2 

sampai 6 jam dengan perkiraan jumlah bakteri 4 

sampai 20 juta/ml. 

d. Mutu rendah apabila lama reduktase kurang dari 2 jam 

dengan perkiraan jumlah bakteri lebih dari 29 juta/ml. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Teat Dipping 

Larutan 

Herbal 
Larutan 

Kimia 

Dekok Daun Kersen Dekok Daun Sirih 

Setiawan, Surjowardojo 

dan Setyowati (2014) 

dekok daun kersen pada 

konsentrasi 30%, 40% 

dan 50% memiliki daya 

hambat lebih besar dari 

pada iodips sebagai anti 

bakteri dan menurut 

Kurniawan (2013) 

penggunaan dekok daun 

kersen dengan konsentrasi 

40% dapat menurunkan 

tingkat kejadian mastitis 

sebesar 70%. 

Penggunaan daun sirih 

dengan konsentrasi 50, 25, 

12,5 dan 6,25 % sebagai 

antiseptik antibakteri 

terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae, 

staphylococcus aureus dan 

Staphilococcus Poeloengan 

(2005). 

 

Iodips 

Teat Dipping 

Mencegah infeksi dan masuknya bakteri  

Meningkatkan kualitas susu berdasarkan uji 

reduktase dan meningkat kadar protein susu 
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1.6  Hipotesis 

H1 : Larutan herbal untuk teat dipping berpengaruh 

terhadap jumlah mikroorganisme berdasakan uji 

reduktase dan kadar protein susu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mastitis 

Mastitis merupakan suatu peradangan pada ambing 

yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, zat kimia, luka 

termis, atau luka mekanis. Mastitis salah satu penyakit yang 

sangat merugikan peternak karena dapat menurunkan produksi 

susu, penurunan produksi susu terjadi karena energi sapi habis 

digunakan untuk penyembuhan bagian tubuh yang terkena 

infeksi serta terjadinya penurunan nafsu makan akibat rasa 

sakit Penurunan kualitas susu terjadi akibat susu yang 

dihasilkan terkontaminasi mikroorganisme penginfeksi, 

sehingga susu menjadi rusak dan menurunkan daya jualnya 

(Kiro dan Emanuel, 2006). Hal ini dapat mempengaruhi 

komposisi susu dan peningkatan sel darah putih dalam tenunan 

ambing (Saleh, 2004). Tawaf (2011) mastitis adalah inflamasi 

pada jaringan ambing yang disebabkan oleh mikroorganisme 

patogen, yaitu bakteri yang masuk dalam ambing. 

 Kejadian mastitis ditandai dengan meningkatnya 

jumlah sel radang (Somatic Cell Count). Susu normal 

mengandung maksimal 200 sel radang/ml susu 

mengidentifikasikan peradangan pada ambing dan dipertegas 

dengan adanya bakteri patogen dalam susu. Pada ternak yang 

menderita sakit akan terjadi perubahan keseimbangan mikroba 

dalam rumen yang lebih mendukung terhadap perkembangan 

mikroba patogen, dengan memberikan preparat mikroba hidup 

pada ternak tersebut keseimbangan ekologi rumen dapat 

tercapai (Nurdin, 2007). 
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 Radang ambing (mastitis) pada sapi perah merupakan 

radang yang bisa bersifat akut, subakut maupun kronis, yang 

ditandai oleh kenaikan sel di dalam air susu, perubahan fisik 

maupun susunan air susu dan disertai atau tanpa disertai 

patologis pada kelenjar mammae. Staphylococcus aureus (S. 

aureus) merupakan salah satu penyebab utama mastitis pada 

sapi perah yang menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup 

besar akibat penurunan produkai susu. Berdasarkan uji 

sensitifitas terhadap berbagai antibiotik diketahui bahwa 

sebagian besar S. aureus telah resisten terhadap oksasilin 

(87,5%) dan eritromisin (71,97%) dan ada beberapa isolate 

yang juga resisten terhadap tetrasiklin (37,46%), ampisillin 

(25%) dan gentamisin (21,87%) (Salasia dkk, 2005). 

Berdasarkan sifat resistensi S. aureus terhadap antibiotik 

tersebut, menunjukkan bahwa pengobatan mastitis dengan 

berbagai antibiotik tidak efektif lagi, sehingga perlu dilakukan 

upaya pencegahan secara tepat (Rahayu, 2007). 

 Mastitis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 

cara pemerahan yang salah, sanitasi yang buruk, kandang yang 

kurang bersih, dan lantai kandang yang tidak memenuhi 

persyaratan untuk sapi perah. Hal tersebut umumnya justru 

terdapat di daerah kantong sapi perah dengan kondisi 

kekurangan air, sehingga untuk menjaga kebersihan sapi juga 

sulit dilaksanakan. Dari kondisi kandang yang kotor, kuman 

penyebab mastitis masuk ke dalam ambing melalui lubang dan 

kanal puting dan saat pemerahan atau ketika sapi duduk di 

lantai kandang (Tuasikal dkk, 2003). 

 

2.2 Reductase Test 

Dewi (2003) Uji reduktase methylen blue digunakan 

untuk mengukur aktifitas bakteri yang terdapat di dalam susu 
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dan dapat pula digunakan untuk memperkirakan jumlah 

bakteri dalam susu. Aktivitas mikroba dalam susu sehingga 

menghasilkan senyawa pereduksi yang dapat mengubah warna 

biru methylene blue menjadi putih jernih. Makin lama 

perubahan warna dari biru menjadi putih berarti aktivitas 

bakteri kecil atau jumlah bakteri sedikit dan susu mempunyai 

mutu yang baik. Sehingga dalam pengujian ini dikategorikan 

menjadi 4 yaitu: 

a. Mutu sangat baik jika lama reduktase lebih dari 8 jam 

dengan perkiraan jumlah bakteri kurang dari 500 

ribu/ml. 

b. Mutu susu baik apabila lama reduktase 6 sampai 8 jam 

dengan perkiraan jumlah bakteri 1 sampai 4 juta/ml. 

c. Mutu susu cukup baik apabila lama reduktase 2 

sampai 6 jam dengan perkiraan jumlah bakteri 4 

sampai 20 juta/ml. 

d. Mutu rendah apabila lama reduktase kurang dari 2 jam 

dengan perkiraan jumlah bakteri lebih dari 29 juta/ml. 

 

Metilen biru (MB) 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 MB akan 

berwarna putih (Lukman, dkk 2009). 

Uji reduktase digunakan untuk mengukur aktifitas 

bakteri yang terdapat di dalam susu dan dapat pula digunakan 

untuk memperkirakan jumlah bakteri dalam susu. Aktivitas 

mikroba dalam susu sehingga menghasilkan senyawa 

pereduksi yang dapat mengubah warna biru methylene blue 

menjadi putih jernih. Makin lama perubahan warna dari biru 

menjadi putih berarti aktivitas bakteri kecil atau jumlah bakteri 
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sedikit dan susu mempunyai mutu yang baik. Teat dipping  

dapat mempengaruhi kadar protein, dan kadar protein pada 

susu normal sebesar 3,1 % sedangkan kadar protein susu 

mastitis sebesar 2,6 % (Saleh,2004). 

Teat dipping  dapat mempengaruhi kadar protein, dan 

kadar protein pada susu normal sebesar 3,1 % sedangkan 

kadar protein susu mastitis sebesar 2,6 % (Saleh,2004), 

Penggunaan teat dipping dengan menggunakan larutan herbal 

dapat menurunkan tingkat kejadian mastitis dan meningkatkan 

kadar protein susu. Untuk mengetahui kisaran kadar protein 

normal pada sapi perah dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

2.3 Teat Dipping 

 Teat dipping adalah penanganan untuk mencegah 

bakteri luar masuk dalam susu dari lubang puting sehingga 

dapat mempertahankan nilai pH (Swadayana, Sambodho, dan 

Budiarti, 2012). Teat dipping adalah perlakuan pasca 

pemerahan dengan cara mencelupkan larutan desinfektan pada 

puting sapi dengan tujuan untuk mencegah masuknya bakteri 

dari luar (Sudono, dkk 2003). Poelongan, Susan, dan Andriani 

(2005) Teat dipping dapat menekan kejadian mastitis sebesar 

50%. Hal ini karena pencucian ambing dengan larutan 

antiseptik sebelum dan sesudah pemerahan memang 

berpengaruh dalam penurunan kejadian mastitis. Teat dipping 

dilakukan dengan cara merendam puting di dalam larutan 

antiseptik selama beberapa detik. 

 Muniroh (2010) lama waktu dipping juga akan 

mempengaruhi jumlah bakteri dan pH susu. Perlakuan teat 

dipping sapi laktasi selama 10 detik dengan menggunakan 

desinfektan benzalkonium chloride sudah mampu 

mengendalikan total bakteri dan mempertahankan nilai pH 
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susu. Penerapan metode ini juga meningkatkan resiko 

terjadinya kontaminasi silang antar ambing yang terinfeksi.  

 

2.4 Antiseptik dari Bahan Herbal 

2.4.1 Tanaman Kersen (Muntingia calabura.L) 

Tanaman kersen (Muntingia calabura) adalah tanaman 

yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan proporsinya 

ramping. Tanaman ini asli dari benua Amerika dan banyak 

dibudidayakan di daerah yang hangat seperti di Asia. Tanaman 

ini memiliki nama lain pohon strawberry, cherry Jamaican 

(Inggris), cherry Cina atau cherry Jepang (India), dan cherry 

chettu (telugu). Tanaman kersen merupakan tanaman perdu 

yang tingginya mencapai 2-10 meter. Cabang-cabang 

mendatar, menggantung di ujungnya membentuk naungan 

yang rindang. Ranting-ranting berambut halus bercampur 

dengan rambut kelenjar, demikian pula daunnya. Daun kersen 

memiliki ciri bentuk daun lanset, permukaan bulunya halus, 

ujung daun runcing, pangkal daun tumpul, tepi daun bergerigi, 

daging daun menyerupai kertas dengan tulang daun menyirip. 

Mahkota binganya berbentuk bulat telur terbalik dan berwarna 

putih (Santhi, Manonmani, dan Ravi, 2009) 

 Kersen (Muntingia calabura L.) merupakan salah satu 

jenis pohon pelindung yang terdapat di Indonesia. Kurangnya 

pengolahan kersen menyebabkan tanaman ini kurang dikenal 

dan digemari masyarakat, terlebih karena masa simpan buah 

yang pendek. Karena termasuk salah satu obat tradisional yang 

dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kandungan 

kalori pada daun kersen cukup rendah. Daun ini biasanya 

digunakan sebagai antidiabetes. Kandungan senyawa tanin, 

flavonoid, dan saponin bermanfaat sebagai antiseptik, 
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antinflamasi, dan antidiabetes (Permata, Kartadarma, dan 

Gadri, 2015). 

 Arum (2012) menyatakan berdasarkan uji fitokimia, 

senyawa yang diisolasi dari daun kersen adalah senyawa 

flavonoid, triterpenoid, saponin, steroid. Senyawa inilah yang 

memiliki zat antibakteri yang mampu menghambat 

pertumbhan bakteri. Pengamatan uji fitokimia serbuk daun 

kersen dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Kandungan kimia daun kersen. 

NO. Konstituen Daun Kersen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Flavonoid 

Triterpenoid 

Alkaloid 

Saponin 

Steroid 

++ 

+ 

- 

+ 

+ 

Keterangan : (-) : Senyawa lemah 

    (+) : Senyawa kuat 

    (++)  : Senyawa sangat kuat 

Taksonomi tumbuhan (Muntingia calabura L.) adalah: 

Kingdom : Plantae  

Kelas : Magnoliopsida 

Subkingdom : Traecheobionta 

Famili : Muntingiaceae 

Superdivisi : Spermatophyta 

Genus : Muntingia 

Divisi : Magnoliophyta 

Spesies : M. calabura 

 (Nasional Tropical Botanical Garden, 2014) 
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Gambar 2. Tanaman kersen 

Sumber: Dokumentasi penelitian 

 

2.4.2 Tanaman Sirih (Piper betle L) 

Sirih merupakan tanama asli Indonesia yang tumbuh 

merambat atau bersandar pada batang pohon lain yang hampir 

semua bagiannya dapat digunakan sebagai obat, tetapi yang 

paling banyak digunakan adalah daunnya. 

Taksonomi tumbuhan (Piper betle L) 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Traecheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Piperales 

Famili  : Piperaceae 

Genus  : Piper betle L. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3. Tanaman sirih 

Sumber: Dokumentasi penelitian 
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Tabel 2. Kandungan kimia daun sirih per 100 gram 

Kandungan Jumlah  

Air  

Protein   

Karbohidrat 

Serat 

Yodium 

Mineral   

Kalsium 

Fosfor 

Besi Ion  

Karoten (Vitamin A) 

Kalium Nitrat 

Tiamin 

Ribovlafin 

Asam  Nikotinal 

Vitamin C 

85,4 mg 

3,1 mg 

6,1 mg 

2,3 mg 

3,4 mg 

2,3 mg 

230 mg 

40 mg 

3,5 mg 

9600 iu 

0,26–0,42 mg 

70 mg 

30 mg 

0,7 mg 

5 mg 

Sumber: Agustin (2005). 

 

Daun sirih dapat digunakan sebagai antibakteri karena 

mengandung 4.2% minyak atsiri yang sebagian besar terdiri 

dari betephenol yang merupakan isomer Euganol 

allypyrocatechine, kaviko, kavibekol, estragol dan terpinen 

(Kuntorini,2013). Daun sirih memiliki aroma yang khas yaitu 

rasa pedas, sengak dan tajam. Rasa dan aroma yang khas 

tersebut disebabkan oleh kavikol dan bethelphenol yang 

terkandung dalam minyak astiri dimana komponen utamanya 

terdiri atas fenol dan senyawa turunannya seperti kavikol, 

cavibetol, carvacrol, eugenol, dan allylpyrocatechol. Minyak 

astiri daun sirih juga mengandung karoten, tiamin, riboflavin, 

asam nikotinat, vitamin C, tanin, gula, pati, dan asam amino. 
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 Daun sirih mengandung fenol, yang memiliki peran 

sebagai racun bagi mikroba dengan menghambat aktivitas 

enzimnya. Katekol, piroganol, quinol, eugenol, flavon dan 

flavonoid merukan termasuk golongan fenol dan memiliki 

kemampuan sebagai bahan antimikroba (Suliantarin Jenie, 

Suhartono dan Apriantono 2008), sedangkan menurut 

Mursitoh (2002) Saponin dan tanin pada daun sirih bersifat 

sebagi antiseptik pada luka permukaan, bekerja sebagai 

bakteriostatik yang biasanya digunakan untuk infeksi pada 

kulit, mukosa dan melawan infeksi pada luka serta flavonoid 

selain berfungsi sebagai antiinflamasi. Penelitian Zalizar 

(2009) ekstrak daun sirih maupun selep daun sirih terbukti 

dapat menurunkan jumlah bakteri Staphylococcus aureus dan 

bakteri Escherian coli, yang merupakan bakteri yang umum 

ditemukan pada susu mastitis. 

 

2.5 Kandungan Senyawa Larutan Herbal 

a. Flavonoid 

 Karlina, Ibrahim, dan Trimulyono (2013) mengatakan 

Flavonoid memiliki ciri yaitu berbau yang tajam dan 

berpigmen dan memiliki senyawa metabolit sekunder. 

Flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dengan cara mengganggu permeabilita 

dinding sel bakteri. Flavonoid bersifat polar sehingga mudah 

menembus lapisan peptidoglikan pada bakteri Staphylococcus 

aureus yang juga bersifat polar sehingga bakteri 

Staphylococcus aureus lebih sensitif biarpun diujikan dengan 

konsentrasi yang kecil, selain itu juga memiliki peran sebagai 

anti mikroba dan antivirus. 

 Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang banyak 

ditemukan di alam, sesuai struktur kimianya yang yang 
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termasuk flavonoid yaitu flavonol, flavon, flavanon, katekin, 

antosianidan, dan kalkon (Milyasari dan juarini 2010). Arum, 

Supartono, dan Sudirman (2010) juga mengatakan flavonoid 

merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam. Flavonoid 

merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai 

antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi karena mampu 

menghambat aktivitas bakteri penyebab penyakit. 

 

b. Saponin 

 Saponin merupakan metabolit sekunder yang terdapat 

banyak di alam. Saponin ini berasa pahit, berbusa dalam air, 

dan bersifat antimikroba. Dalam penekanan pertumbuhan 

bakteri, saponin dapat menurunkan tegangan permukaan 

dinding sel bakteri (Widodo, 2005). Saponin diketahui 

mempunyai efek sebagai antimikroba, menghambat jamur, dan 

melindungi tanaman dari serangan serangga. Saponin 

merupakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan 

spesies tanaman yang berbeda, terutama tanaman dikotil dan 

berperan sebagai bagian dari sistem pertahanan tanaman dan 

termasuk ke dalam kelompok besar molekul pelindung 

tanaman yang disebut phytoanticipins atau phytoprotectans. 

Istilah fitokimia biasanya digunakan untuk menunjukkan 

senyawa yang terdapat pada tanaman yang tidak dibutuhkan 

untuk fungsi normal tubuh tetapi mempunyai pengaruh 

terhadap kesehatan atau peran aktif melawan penyakit 

(Suparjo, 2008). 

 

c. Tanin 

 Tanin adalah astrigent, polifenol, dan tanin ditemukan 

berwarna kekuningan atau coklat muda yang ditemukan 

hampir semua tanaman diseluruh dunia. Tanin berffungsi 
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sebagai penghalang untuk mikroorganisme dan melindungi 

pohon, serta sebagai antimikroba (Ashok dan Upadhaya, 

2012). 

 Jayanegara dan Sofyan (2008) mengatakn tanin 

merupakan salah satu senyawa metabolitnsekunder yang 

terdapat pada tanaman. Tanin dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu tanin yang mudah terhidrolisis dan tanin terkondensasi. 

Tanin tergolong senyawa polifenol dengan karakteristiknya 

yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan 

makromolekul lainnya. 

 

2.6 Uji Kadar Protein 

Protein berasal dari kata protos (bahasa Yunani) yang 

memiliki arti “paling utama” adalah senyawa organik 

kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer 

dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu 

sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung 

karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan kadang kala sulfur 

serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan 

fungsi semua sel makhlik hidup dan virus. Kebanyakan protein 

merupakan enzim atau sub-unit enzim. Jenis protein lain 

berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti 

misalnya protein yang membentuk batang dan sendi 

sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan (imun) 

sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, 

sebagai komponen penyimpanan (dalam biji) dan juga dala 

transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein 

berperan sebagai sumber asam amino (heterotrof). Protein 

merupakan salah satu dari molekul raksasa, selain 

polisakarida, lipida, dan polinukleotida, yang merupakan 

penyusun utama makhlik hidup. (Anonimous, 2000). 
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Menurut Saleh (2004) menyatakan bahwa kadar 

protein dalam susu rata-rata 3,20 % yang terdiri dari 2,70 % 

casein (bahan keju), dan 0,50 % albumin. Protein didalam susu 

juga merupakan penentu kualitas susu sebagai bahan 

konsumsi. Hal ini juga dijelaskan oleh Sinduredjo (1999) yang 

menyatakan bahwa zat-zat protein yang terdapat pada susu 

adalah: kasein, laktoglobulin dan laktalbumin, dan yang 

terpenting adalah kasein. 

Shiddieqy (2002) protein dalam susu mencapai 3,24 

%. Struktur primer protein terdiri atas rantai polipeptida dari 

asam-asam amino yang disatukan ikatan-ikatan peptida 

(peptide linkages). Beberapa protein spesifik menyusun 

protein susu. Kasein merupakan komponen yang terbesar 

dalam susu dan sisinya berupa whey protein. Kadar kasein 

pada protein susu mencapai 80 %. Kasein terdiri dari beberapa 

fraksi seperti alpha-casein, betha-casein, dan kappa-casein. 

Kasein merupakan salah satu komponen organik yang 

berlimpah dalam susu bersama dengan lemak dan laktosa. 

Teat dipping  dapat mempengaruhi kadar protein, dan 

kadar protein pada susu normal sebesar 3,1 % sedangkan 

kadar protein susu mastitis sebesar 2,6 % (Saleh,2004). 

Stefanov (2006) setelah mikroorganisme berhasil masuk ke 

dalam kelenjar susu, mikroorganisme akan membentuk koloni 

yang dalam waktu singkat akan menyebar ke lobuli dan 

alveoli. Pada saat miroorganisme sampai ke mukosa kelenjar, 

tubuh bereaksi dengan memobilisasikan leukosit. Karena 

adanya kerja mikroorganisme akan menyebabkan perubahan 

susu yang ada di dalam kelenjar sehingga susu menjadi rusak. 

Selanjutnya rusaknya kelenjar akan merangsang timbulnya 

reaksi jaringan dalam bentuk peningkatan sel somatik di dalam 

kelenjar susu. Oleh karena adanya radang maka produksi akan 
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berkurang yang menyebabkan susunan susu berkurang yang 

menyebabkan susunan susu mengalami penurunan, termasuk 

adanya penurunan kadar protein. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu 

dimulai pada Maret 2016 sampai Mei 2016 yang bertempat di 

Margo Utomo Agro and Resort Kecamatan Kalibaru 

Kabupaten Banyuwangi. Analisis kadar protein dilakukan di 

Laboratorium Perah Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. Sampel susu yang digunakan yaitu sampel 

susu pemerahan pagi dan sore hari yang telah dibekukan lalu 

ditempatkan dalam ice box dan di bungkus rapat.  

 

3.2 Materi Penellitian 

1) Ternak : Sapi laktasi sebanyak 15 ekor pada periode 

laktasi 1-3. Dikelompokkan berdasarkan 

produksi susu awal  

 

2) Susu : Uji reduktase dilakukan setiap 2 minggu 

sekali selama 2 bulan menggunakan sampel 

susu hasil pemerahan pagi dan sore. 

Pengujian kadar protein sebelum dilakukan 

perlakuan dan setelah berakhir pemberian 

perlakuan. 

   

3.3 Alat dan Bahan 

Alat: - Lactoscan Milk Analyzer  - Water bath 

 - Kompor gas  - Beaker glass 

 - Panci  - Gunting 

 - Termometer  - Tempat teat dipping 

 - Pisau  - Kain saring 
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Bahan: - Daun kersen 

 - Daun sirih 

  - Air 

    

3.4 Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan 3 pelakuan 5 ulangan. Perlakuan dalam dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perlakuan (P0): Teat dipping dengan menggunakan bahan 

kimia. 

b. Perlakuan (P1): Teat dipping dengan menggunakan dekok 

daun kersen 40% 

c. Perlakuan (P2): Teat dipping dengan menggunakan dekok 

daun sirih 40% 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1  PraPenelitian 

a. Pengelompokan sapi  

Pemilihan sapi laktasi sebanyak 15 ekor pada periode 

laktasi 1-3. Dikelompokkan berdasarkan produksi 

susu awal  

b. Proses pembuatan larutan herbal (dekok daun kersen 

dan daun sirih) 

Prosedur pembuatan dekok daun kersen dan daun sirih 

dengan konsentrasi 40%. Menurut Kurniawan, 

Sarwiyono, dan Surjowardojo (2014) adalah sebagai 

berikut: 
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Bahan Baku (Daun Kersen dan Daun Sirih) 

 Dicuci bersih dengan air 

 Ditiriskan 

 Dipotong potong ukuran 1-2 

cm 

 Ditimbang 400 gr 

Didihkan 1000 ml air 

 Rebus bahan-bahan dalam 

panci yang berbeda selama 15 

menit 

 Dinginkan dekok hingga suhu 

sekitar 25
o
 C 

 Air rebusan disaring 2 kali 

menggunakan kain saring 

bersih 

 Dekok dimasukkan dalam 

tempat Teat dipping 

Rebusan Dekok 

Teat Dipping 

 Uji reduktase (mikroorganisme berkurang) 

 Kadar protein meningkat 
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c. Prosedur Pelaksanaan Teat dipping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Prosedur Reductase Test 

Reductase test memberikan gambaran mengenai 

kualitas higienis susu atau untuk mengetahui jumlah 

mikroorganisme yang terdapat pada susu sapi perah. 

Reductase test menggunakan methylen blue sehingga bila 

dicampurkan dengan susu akan menyebabkan warna susu 

menjadi biru. Dengan inkubasi pada suhu 37
o
 C maka 

berangsur-angsur warna biru akan berubah menjadi putih. 

Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat lamanya warna biru 

bertahan. (Susilorini dan Sawitri, dan muharlien 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah 

Pemerahan 

 Disiapkan Larutan Herbal dan larutan 

kimia yang akan digunakan untuk teat 

dipping 

 Di lap masing-masing puting dengan 

kain bersih 

 Di celupkan masing masing puting 

dengan larutan herbal selama 3-5 detik. 

HASIL 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Prosedur Uji Protein Susu 

Prosedur analisis dengan laktoscan. 

1. Sampel di masukkan dalam gelas ± 20 ml. 

2. Laktoscan di hidupkan dengan di aliri listrik. 

3.  Sampel diletakkan di tempat analisis. 

 4.  Memilih susu apa yang akan dianalisis di menú utama 

di layer. 

 5. Mulailah analisis sample dengan perintah yang ada di 

menu utama untuk menganalisis. 

 6. Setelah selesai, data bisa langsung di lihat di layar dan 

di print.  

sumber (Ramelan,2001) 

 

Susu sapi 

 

 Methylen blue 0,5 ml dimasukkan dalam 

tabung reaksi 

 Ditambahkan sampel susu sebanyak 10 

ml 

 Dihomogenkan dan tabung reaksi 

ditutup 

Waterbath pada 

suhu 37
o
 C 

 Diamati perubahan warna biru menjadi 

putih dan dicatat waktunya 

HASIL 
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3.6 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati adalah: 

1. Jumlah mikroorganisme berdasarkan reductase test 

2. Kadar protein  

3.7 Analisis Data 

 Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan 

Analysis of Variance (ANOVA). Untuk medapatkan hasil 

yang akurat maka diterapkan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan tiga perlakuan dan lima ulangan. Sesuai dengan 

pendapat Dajan (2000) bahwa rancangan acak kelompok bisa 

dipakai ketika media percobaan dikelompokkan menjadi 

kelompok yang homogen dan semua perlakuan terdapat 

didalam kelompok. Apabila didapatkan hasil perbedaan yang 

nyata maka dilakukan uji Duncan dan apabila didapatkan hasil 

perbedaan yang tidak nyata maka dilakukan perhitungan 

analisis numerik.  

Model analisis RAK adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Hij = Hasil akibat perlakuan ke-i pada ulangan ke-j 

 = Nilai tengah umum 

Ki = Pengaruh kelompok ke-i 

Pj = Pengaruh perlakuan ke-j 

eij = Eror akibat perlakuan ke-j pada kelompok ke-i 

i = 1,2, ..., k (k = kelompok) 

j = 1,2, ..., p (p = perlakuan) 

 Apabila hasil ragam menunjukkan perbedaan yang 

nyata maka mengujian dilanjutkan menggunakan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

Hij =  
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3.8 Batasan Istilah 

1. Mastitis adalah penyakit radang radang kelenjar 

mammae atau ambing yang disebabkan oleh 

mikroorganisme pada ternak perah. 

2. Teat dipping adalah proses pencelupan puting 

menggunakan larutan antiseptik setelah pemerahan 

agar bakteri tidak masuk ke dalam lubang puting. 

3. Dekok daun kersen merupakan air rebusan daun 

kersen. 

4. Dekok daun sirih merupakan air rebusan daun sirih. 

5. Reductase Test merupakan metode untuk mengetahui 

perkiraan jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam 

susu. 

6. Protein adalah adalah senyawa organik kompleks 

berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari 

monomer-monomer asam amino yang dihubungkan 

satu sama lain dengan ikatan peptida 

 

 



30 

 

 



31 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian  

  Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu 

dimulai pada Maret 2016 sampaiMei 2016 yang bertempat di 

Margo Utomo Agro and Resort Kecamatan Kalibaru 

Kabupaten Banyuwangi. Lokasi geografis Kabupaten 

Banyuwangi berada pada 7,43° – 8,46° LS dan 113,53° – 

114,38° BT, Banyuwangi adalah Kabupaten bagian dari 

Provinsi Jawa Timur, Kabupaten ini terletak dibagian 

palingTtimur dari Pulau Jawa, Banyuwangi berbatasan dengan 

Kabupaten Situbondo di Utara, Selat Bali di Timur, Samudra 

Hindia di Selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten 

Bondowoso di bagian barat. Kabupaten Banyuwangi 

merupakan kabupaten dengan wilayah paling luas di Jawa 

Timur dan juga paling luas di Pulau Jawa, mencapai 5.782,50 

km². Banyuwangi secara administrasi dibagi menjadi 24 

kecamatan.   

Kabupaten Banyuwangi berada di ketinggian wilayah 

pada kisaran 0-3000 meter dpl yang mencakup dataran rendah 

hingga pegunungan, sehingga 20 dari 24 Kecamatan di 

Kabupaten Banyuwangi berada pada ketinggian 0-600 meter 

dpl baik sebagian maupun seluruh bagian dari kecamatan 

tersebut. Dalam hal ini, dari 24 kecamatan terdapat 8 

kecamatan diantaranya memiliki wilayah yang berbatasan 

langsung dengan laut yaitu kecamatan Pesanggaran, 

Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Rogojampi, Banyuwangi, 

Kalipuro dan Wongsorejo. Selain itu Kabupaten Banyuwangi 

juga memiliki wilayah pegunungan Ijen dengan ketinggian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Situbondo
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso
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mencapai 3000 meter dpl dan suhu di kecamatan Kalibaru 24-

27
0
C.  

Lokasi penelitian terletak di Jl. Lapangan No. 10 Desa 

Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, 

lokasinya sendiri berada tepat dibelakang Stasiun Kalibaru. 

Tahun berdirinya adalah pada 1904, Agroresort ini merupakan 

daerah wisata dengan konsep agrowisata pertama yang berdiri 

di Kabupaten Banyuwangi dan juga penggagas wisata dengan 

konsep agrowisata di Provinsi Jawa Timur. Tempat ini 

menawarkan destinasi menarik dengan megkombinasikan 

perjalanan wisata dengan perkebunan, peternakan dan resort 

sebagai tempat untuk menginap pengunjung. Perkebunan 

Margo Utomo terdiri dari perkebunan kopi, kelapa, pala, dan 

cengkeh. Peternakan sapi perah sendiri memiliki jumlah sapi 

sebanyak 100 ekor yang hasilnya didistribusikan menjadi susu 

segar dan juga diolah menjadi keju mozzarella.  

 Jumlah sapi perah sebanyak 100 ekor, yang laktasi 

sebanyak 40 ekor dan sisanya pedet dan sapi dara. Bangsa sapi 

yang dipelihara adalah PFH, kondisi alam yang sejuk dan 

dingin dengan suhu rata-rata 25
0
C dan kelembaban 89% di 

wilayah Kalibaru cocok untuk dijadikan tempat peternakan 

sapi perah, karena dengan iklim yang sejuk dan dingin maka 

produksi susu akan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Saleh (2004) yang mengutarakan bahwa kondisi 

alam yang cocok akan berdampak terhadap produksi susu 

yang maksimal, produksi susu sapi perah yang baik adalah 10-

15 liter perhari.  

Pemerahan dilakukan sehari dua kali, yaitu pagi pada 

pukul 06.00 WIB dan sore hari pukul 18.00 WIB. Proses 

pemerahan menggunakan mesin agar untuk mempersingkat 

waktu. Namun pada tahap pertama pemerahan harus 
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menggunakan manual dan tahap akhir juga. Karena pemerahan 

secara tuntas sangat diwajibkan untuk menghindari mastitis. 

Prosedur pemerahan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Sapi dimasukkan ke slot pemerahan masing-masing 

2. Dicuci ambing sapi sampai bersih dengan air hangat 

3. Diperah manual terlebih dahulu sampai tujuh kali 

setiap puting 

4. Sapi diperah dengan mesin pemerah dan setelah 

dengan mesin dilakukan pemerahan secara manual 

sampai tidak keluar air susu 

5. Susu yang ada di milk can dipindahkan ke tempat susu 

lain untuk ditimbang atau diukur jumlah liter 

6. Setelah selesai pemerahan dilakukan teat dipping 

dengan larutan P0 (kontrol), P1 dan P2. 

    

4.2 Efektivitas Larutan Herbal Untuk Teat Dipping 

Terhadap Jumlah Mikroorganisme Berdasarkan Uji 

Reduktase 

Sapi yang diamati diberi perlakuan yang dibedakan 

menjadi P0 (kontrol), P1 dan P2 (larutan herbal). Teat dipping 

dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada minggu ke 1, 3, 5 dan 7 

sampel yang digunakan adalah susu hasil pemerahan sehari, 

pagi dan sore. Uji reduktase dengan menggunakan larutan 

methylen blue yang dimasukkan ke dalam sampel susu dan 

dicatat hasil perubahan warnanya.   

Uji reduktase adalah estimasi perhitungan jumlah 

bakteri yang terkandung dalam susu dengan melihat waktu 

perubahan warna dari biru ke putih, semakin lama waktu yang 

dibutuhkan untuk merubah warna menunjukkan bahwa 

aktivitas bakteri dalam jumlah kecil atau jumlah bakterinya 

sedikit.  
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Rata-rata waktu uji reduktase sapi perah yang diberi 

perlakuan teat dipping seperti pada tabel 3 berikut: 

 

Tabel. 3 Rata-rata waktu (menit) Uji Reduktase susu sapi yang 

diberi perlakuan teat dipping menggunakan larutan 

kimia dan larutanl herbal. 

Perlakuan 
Minggu ke- 

Rataan Notasi 
1 3 5 7 

P0  
343 ± 

88,03 

350 ± 

79,87 

368 ± 

73,48 

390 ± 

80,50 

362,75 

± 20,99 
a 

P1  
330 ± 

92,84 

367 ± 

89,16 

384 ± 

93,65 

416 ± 

91,65 

374,25 

± 35,82 
a 

P2  
360 ± 

72,80 

386 ± 

62,21 

420 ± 

77,33 

444 ± 

66,93 

402,5 ± 

37 
b 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

Hasil uji reduktase pada analisis analisis statistik 

(Lampiran 1) menunjukkan bahwa perlakuan teat dipping 

menggunakan larutan kimia ataupun herbal berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap angka reduktase susu. 

Perlakuan P2 berbeda sangat nyata dengan P0 dan P1. Hal ini 

berarti dekok daun sirih lebih nyata dalam dalam menurunkan 

jumlah bakteri dan meningkatkan kualitas susu ditinjau dari 

banyaknya jumlah mikroorganisme jika dibandingkan dengan 

dekok daun kersen dan iodips. Dikarenakan adanya aktivitas 

antibakteri pada daun sirih seperti flavonoid, tanin dan saponin 

yang bekerja secara maksimal dalam menghambat dan 

membunuh mikroorganisme yang dapat merusak komponen 

dan menurunkan kualitas susu. Poeloengan (2005) penggunaan 
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dau sirih dengan konsentrasi 50, 25, 12,5, dan 6,25 sebagai 

antibakteri terhadap Streptococcus agalactiae, Staphylococcus 

aureus dan Staphylococcus. Arum (2012) didalam larutan 

herbaldaun kersen dan daun sirih mengandung senyawa 

flavonoid, tannin dan saponin yang bersifat antibakteri. 

Antibakteri merupakan suatu zat yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan mematikan bakteri. 

Uji reduktase dilakukan dua minggu sekali. Hasil 

penelitian bahwa uji reduktase dapat menurunkan jumlah 

bakteri dan dapat meningkatkan kualitas susu. Menurut 

Hadiwiyoto (1994) Hubungan antara kualitas susu dengan 

prakiraan jumlah bakteri dalam uji reduktase adalah sebagai 

beikut: 

 

Tabel 4. Kualitas susu berdasarkan uji reduktase 

Kualitas Waktu reduktase 
Prakiraan jumlah 

bakteri 

Baik >8jam (480 menit) <500.000 

Cukup 

baik 

6-8 jam (360-480 menit) 1.000.000-4.000.000 

Kurang 

baik 

2-6 jam (120-360 menit) 4.000.000-

20.000.000 

Tidak baik <2jam (120 menit) >20.000.000 

Sumber: Hadiwiyoto (1994) 

 

 Semakin cepat warna biru menjadi putih maka 

semakin banyak bakteri di dalam susu karena oksigen di dalam 

tabung cepat habis dikonsumsi oleh bakteri sehingga 

menurunkan oksidasi reduktase. Artinya menunjukan semakin 

tinggi nilai waktu reduktase semakin lambat perubahan warna 

dari biru ke putih, sedangkan jika nilai reduktase rendah maka 
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perubahan warna dari biru menjadi putih akan cepat. P2 

memiliki rataan waktu reductase paling tinggi diantara 

perlakuan lainnya. Rataan waktu pada perlakuan P0 

mengalami peningkatan dari minggu ke minggu, hal ini juga 

dialami oleh perlakuan P1 dan P2. Apabila dipetakan dalam 

grafik dapat dilihat pada Gambar 4 berikut: 

 

 
Gambar 4. Rata-rata waktu uji reduktase minggu awal dan 

minggu akhir pada tiga perlakuan P0, P1 dan P2. 

 

Grafik diatas menunjukan peningkatan waktu 

reduktase dari minggu awal ke minggu akhir pemberian 

perlakuan teat dipping. Dapat dilihat pada P0 minggu awal 

meningkat sebanyak 47 menit pada minggu akhir, P1 minggu 

awal meningkat sebanyak 86 menit pada mingu akhir, P2 

minggu awal meningkat sebanyak 84 menit. Hal ini 

menunjukan bahwa teat dipping dapat mengurangi jumlah 



37 

 

mikroorganisme yang terkandung dalam susu dan dapat 

meningkatkan kualitas susu ditinjau dari banyaknya jumlah 

mikroorganisme karena meningkatnya waktu uji reduktase 

dari minggu keminggu dapat dilihat pada tabel diatas. 

Sulaiman (2010) dalam susu terdapat enzim reduktase yang 

dihasilkan oleh kuman-kuman. Enzim ini mereduksi zat warna 

methyline blue menjadi larutan yang tidak berwarna. Oleh 

karena itu uji reduktase dapat digunakan sebagai salah satu 

prosedur untuk mengetahui mutu susu secara cepat. Mutu susu 

dapat diterima apabila lama warna biru hilang lebih dari 2 jam 

dan kurang dari 6 jam dan di perkirakan jumlah bakteri per ml 

adalah 4.000.000-20.000.000. 

Dewi (2003) Uji reduktase methylen blue digunakan 

untuk mengukur aktifitas bakteri yang terdapat di dalam susu 

dan dapat pula digunakan untuk memperkirakan jumlah 

bakteri dalam susu. Aktivitas mikroba dalam susu sehingga 

menghasilkan senyawa pereduksi yang dapat mengubah warna 

biru methylene blue menjadi putih jernih. Makin lama 

perubahan warna dari biru menjadi putih berarti aktivitas 

bakteri kecil atau jumlah bakteri sedikit dan susu mempunyai 

mutu yang baik. 

4.3 Pengaruh Teat Dipping Menggunakan Larutan Herbal 

Terhadap Kadar Protein Susu 

Uji kadar protein dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

sebelum dilakukan perlakuan teat dipping (awal) dan setelah 

perlakuan teat dipping (akhir). Kadar protein susu sapi sehat 

rata-rata 3,1 %,kadar protein susu mastitis sebesar 2,6 % 

(Saleh, 2004). Hasil penelitian kadar protein susu dapat dilihat 

pada tabel 5 berikut: 
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Tabel 5. Rata-rata kadar protein (%) susu sapi perah yang telah 

diberi perlakuan Teat dipping. 

Perlakuan Awal Akhir Peningkatan 

Larutan Kimia (P0) 3,05 ± 0.13 3,34 ± 0.32 0,29 

Dekok Daun Kersen 

(P1) 
3,24 ± 0.24 3,34 ± 0.28 0,1 

Dekok Daun Sirih 

(P2) 
2,94 ± 0.17 3,49 ± 0.10 0,55 

 Tabel 5 menunjukan rataan kadar uji protein susu pada 

setiap perlakuan. Hasil analisis statistik Lampiran 4 

menunjukan bahwa perlakuan teat dipping menggukan larutan 

kimia atau herbal tidak berpengaruh nyata terhadap kadar 

protein susu sapi perah. Akan tetapi kadar protein awal 

sebelum perlakuan berbeda dengan kadar protein susu akhir 

perlakuan. Protein susu sapi perah setelah diberi perlakuan teat 

dipping selama 8 minggu dapat meningkatkan kadar protein 

secara nyata (P<0,05). Karena teat dipping menggunakan 

larutan kimia (iodpis) maupun larutan herbal (dekok daun 

kersen dan daun sirih) tidak mempengaruhi komposisi susu 

khususnya kadar protein. Teat dipping hanya berpengaruh 

terhadap jumlah mikroorganisme atau sebagai antimikroba, 

karena yang mempengaruhi komposisi susu adalah nutrisi 

pakan. Diduga setelah pemberian perlakuan teat dipping sapi 

menjadi lebih sehat.  
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Peningkatan kadar protein susu sapi perah awal dan akhir 

perlakuan dapat dilihat pada grafik pada Gambar 5 berikut: 

 
Gambar 5. Rata-rata kadar protein pada awal sebelum 

perlakuan teat dipping dan akhir setelah perlakuan. 

 Grafik diatas menunjukkan peningkatan pada semua 

perlakuan. Dekok daun sirih mengalami kenaikan paling tinggi 

dikarenakan daun sirih memiliki kemampuan antibakteri 

seperti flavonoid, tanin dan saponin yang dapat menghambat 

dan menekan bakteri yang dapat menyebabkan mastitis pada 

sapi perah sehingga sapi yang diberi perlakuan teat dipping 

dekok daun sirih lebih sehat. Peningkatan kadar protein yang 

diberi perlakuan teat dipping menggunakan dekok daun kersen 

dan larutan kimia tidak terlalu tinggi, mungkin karena 

kemampuan kedua larutan tersebut tidak seefektif dekok daun 

sirih dalam menghambat dan menekan bakteri yang dapat 

menyebabkan mastitis. 

Perlakuan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Teat Dipping menggunakan larutan herbal (dekok daun 

kersen dan sirih) dengan konsentrasi 40% berpengaruh 

dalam menurunkan jumlah mikroorganisme berdasarkan 

Reductase Test.. Teat Dipping menggunakan larutan 

herbal (dekok daun kersen dan sirih) dengan konsentrasi 

40% tidak berpengaruh terhadap kadar protein. Akan 

tetapi kadar protein susu sapi perah yang diberi 

perlakuan teat dipping dengan larutan herbal meningkat 

setelah diberi perlakuan 

2. Dekok daun sirih mempunyai kemampuan yang lebih 

dari dekok daun kersen dan iodpis. Perlakuan teat 

dipping pada awal perlakuan berbeda dengan akhir 

perlakuan terhadap kadar protein diduga setelah 

dilakukan teat dipping sapi menjadi lebih sehat karena 

kodisi puting sapi tetap terjaga dari bakeri dan konsumsi 

pakan sapi tetap tinggi. teat dipping tidak 

mempengaruhi kadar protein karena hanya sebagai 

antimikroba. Yang mempengaruhi komposisi khususnya 

kadar protein adalah nutrisi pakan. 

5.2     Saran 

Untuk memperoleh hasil terbaik dalam menurunkan 

kejadian mastitis, menurunkan jumlah mikroorganisme, dan 

meningkatkan kualitas susu sebaiknya melakukan teat dipping 

dengan larutan herbal dekok daun sirih secara teratur dengan 

konsentrasi 40%. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Rata-rata waktu yang digunakan untuk 

perubahan warna dari putih ke biru dalam uji reduktase 

(menit) 

 

No 
Nama 

Sapi 
Perlakuan 

Ulangan 

M1 M2 M3 M4 Rata-rata 

1 427 

P0 

345 360 420 460 396.25 

2 Eli 320 330 340 360 337.5 

3 438 350 350 370 400 367.5 

4 53 480 480 480 480 480 

5 45 220 230 230 250 232.5 

rata rata 343 350 368 390 362.75 

6 544 

P1 

240 280 280 320 280 

7 610 300 350 350 400 350 

8 Memes 400 425 450 480 438.75 

9 905 300 350 370 400 355 

10 437 410 430 470 480 447.5 

rata rata 330 367 384 416 374.25 

11 902 

P2 

430 450 480 480 460 

12 Ashoka 460 460 480 480 470 

13 Lintang 320 380 420 480 400 

14 851 350 380 420 480 407.5 

15 906 240 260 300 300 275 

rata rata 360 386 420 444 402.5 
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Lampiran 2. Rata-rata kadar protein susu sapi perah awal dan akhir setelah diberi perlakuan teat dipping 

  

Uji 

Nama Sapi 

427 45 Eli 438 53 905 610 Memes 437 554 Lintang 851 906 902 Ashoka 

Awal 3.07 3.12 3.13 2.82 3.13 3.15 3.16 3.1 3.1 3.68 2.67 3.14 2.94 2.89 2.96 

Akhir 3.9 3.24 3.28 3.06 3.23 3.15 3.23 3.24 3.23 3.84 3.62 3.43 3.45 3.4 3.56 

peningkatan 0.83 0.12 0.15 0.24 0.1 0 0.07 0.14 0.13 0.16 0.95 0.29 0.51 0.51 0.6 

rata rata 3.49 3.18 3.21 2.94 3.18 3.15 3.20 3.17 3.17 3.76 3.15 3.29 3.20 3.15 3.26 

                

  
(P0) Larutan Kimia 

  
(P1) Dekok Daun Kersen 

  

 (P2) Dekok Daun Sirih 

5
0
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Lampiran 3. Analisis Ragam (RAK) Angka Reduktase 

Perlakua

n 

Minggu ke- Jumla

h 

Rata-

rata 1 2 3 4 

P0 343  350  368  390  1451 

362,7

5  

P1 330  365 384  416  1497 

374,2

5  

P2 360  386  420  444 1610 402,5  

Total 1033 1101 1172 1250 4558 

1139.

5 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =       =   = 1729761,333 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2 
– FK= (1451

2
 +….+ 1610

2
) – 1729761,333 

 = 12680,667 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKK =  =  – 1729761,333 

 = 8696,667 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =  =  – 

1729761,333 

                                          = 3370,167 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP – JKK  

= 12680,667 – 3370,167 – 8696,667 = 613,833  
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Tabel ANCOVA 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 2 3370,167 1685,08 24,71 5,143 10,925 

Kelompok 4 8696,667 2174,17 31,88 4,757 9,78 

Galat 9 613,83 68,20   

 

  

Total 14           

Keterangan: Perlakuan teat dipping menggunakan larutan 

herbal memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P≤0,01) terhadap angka reduktase susu.  

 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

UJBD 1%     = R.  

  = 5,243.  

   = 5,001 

Keterangan:  R(2; 6; 0,01) 

2= jumlah perlakuan – 1 

6= db galat 

0,01= taraf beda nyata 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 

R(2, 6, 0.01) 5,243 5,439 5,549 

NILAI UJBD 1% 26,386 27,507 28,063 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

Larutan Kimia 362,75 a 

Dekok Daun kersen 374,25 a 

Dekok Daun Sirih 402,5 b 
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Lampiran 4. Analisis Ragam (RAK) Kandungan Protein Susu 

 

Perlakuan U1 U2 Jumlah Rata-rata SD 

Larutan Kimia 3,05 3,34 6,39 3,20 0,21 

Dekok Daun Kersen 3,24 3,34 6,58 3,29 0,07 

Dekok Daun Sirih 2,94 3,49 6,43 3,22 0,39 

TOTAL 9,23 10,17 19,4 9,7 0,66 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =       =   = 62,727 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2 
– FK= (6,39

2
 +….+ 6,43

2
) – 62,727 

   = 0,208 

 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKK =   =   – 62,727 

 = 0,14727 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =   =  – 62,727 

                                            = 0.010033 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 

JKG = JKT – JKP – JKK 

= 0,208 – 0,010033 – 0,14727 = 0,051 
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Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 2 0,010033333 0,01 0,88 5,143 10,925 

Kelompok 4 0,147266667 0,04 6,49 4,757 9,78 

Galat 9 0,05 0,01 
   

Total 14 
     

Keterangan: Perlakuan teat dipping menggunakan larutan 

herbal tidak memberikan perbedaan nyata 

(P<0,05) terhadap kandungan protein dalam susu.  

 



 


	awal.pdf
	siap jilid.pdf

