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ABSTRACT 
 
 

THE INFLUENCE OF TEAT DIPPING BY Morinda citrifolia, L JUICE TO 
RESULT OF CMT AND TPC IN THE DAIRY CATTLE 

 
This research was carried out in Koperasi SAE Pujon, Ngroto Village, 

Pujon Sub district, Malang Regency. Residence, in November 19th  until 
December 19th 2006. 
 The aim of this research was to study influence of teat dipping by Morinda 
citrifolia, L juice on incidence mastitis and total bacteri in milk. 
 The material were 15 lactating FH dairy cows in 1st month of lactation and 
2nd periode lactation. This research methode is experiment that consist of 3 
treatments and 5 replication. They are teat dipping by biocid, Morinda citrifolia, L 
juice 5% and 6%. The data was analyzed by descriptive analysis. 
 The result showed teat dipping by biocid, Morinda citrifolia, L juice 5% 
and 6%, Trace mastitis level can decrease respectively 5%, 15% and 5%. First 
mastitis level decrease respectively 5%, 5% and 10%. Second mastitis level is 
constant. Third mastitis level decrease 5% in teat dipping by Morinda citrifolia, L 
juice 6% treatment. 
 Teat dipping by biocid, Morinda citrifolia, L juice 5% and 6% can 
decrease total bacteri in milk respectively 83,75%, 87,47% and 98,88%. 
 Morinda citrifolia, L juice can be used for teat dipping and effective for 
decreasing of mastitis level and total bacteri in milk 
 
 
 
Key words : CMT, Morinda citrifolia, L, teat dipping, TPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RINGKASAN 
 
 

Pengaruh Teat Dipping Dengan Menggunakan Jus Buah Mengkudu 
(Morinda citrifolia. L) Dalam Berbagai Konsentrasi Terhadap Hasil Uji CMT 

dan TPC Pada Sapi Perah 
 
 Penelitian dilaksanakan di unit rearing koperasi SAE Pujon yang berada di 
Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Dimulai tanggal 19 November 
sampai 19 Desember 2006. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari penggunaan antiseptik jus 
buah mengkudu (Morinda citrifolia. L) pada teat dipping guna menurunkan 
tingkat mastitis dan jumlah bakteri. 
 
 Materi yang digunakan adalah sapi perah PFH betina laktasi sebanyak 15 
ekor, dengan tiga perlakuan, yaitu teat dipping dengan menggunakan antiseptik 
kimia (biocid), jus buah mengkudu konsentrasi 5% dan 6% dengan 5 ulangan. 
Sapi yang digunakan pada bulan laktasi ke-1 dan periode laktasi ke-2. Hasil yang 
diperoleh dianalisa secara deskriptif. 
 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa teat dipping dengan menggunakan 
biocid, jus buah mengkudu konsentrasi 5% dan 6% dapat menurunkan tingkat 
mastitis Trace masing-masing sebesar 5%, 15%, 5%. Pada tingkat mastitis 1 
masing-masing sebesar 5%, 5% dan 10%. Tingkat mastitis 2 hanya terjadi pada 
perlakuan dengan biocid, dan tidak terjadi penurunan (0%). Tingkat mastitis 3 
hanya terjadi pada perlakuan jus buah mengkudu konsentrasi 6%, dengan 
penurunan sebesar 5%. 
 
 Dalam penelitian selama satu bulan, jumlah bakteri berdasarkan hasil uji 
TPC pada perlakuan dengan menggunakan biocid, jus buah mengkudu konsentrasi 
5% dan 6% masing-masing mengalami penurunan sebesar 83,5%, 87,47% dan 
98,88%. 
 
 Kesimpulan yang dapat diambil adalah disamping antiseptik kimia jus 
buah mengkudu dapat digunakan sebagai salah satu alternatif antiseptik untuk teat 
dipping dan efektif dalam menurunkan tingkat mastitis dan jumlah bakteri, serta 
secara ekonomis lebih menguntungkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen yang baik merupakan kunci keberhasilan suatu usaha 

peternakan sapi perah. Pada setiap usaha peternakan harus melakukan pencegahan 

penyakit.. Dengan adanya manajemen kesehatan pemerahan yang baik, tentunya 

susu yang dihasilkan dan kesehatan ternak akan baik pula. 

 Salah satu penyakit yang timbul akibat kesalahan manajemen pemerahan 

adalah mastitis, mastitis ini merupakan infeksi kelenjar mammae yang disebabkan 

oleh mikroorganisme dan mudah menular pada ternak sapi yang sehat. Mastitis ini 

terjadi akibat adanya luka pada puting ataupun jaringan ambing, sehingga terjadi 

kontaminasi mikroorganisme melalui puting yang luka tersebut. Menurut 

Boonyayatra dan Chaisri, (2007) bahwa mastitis sub klinis disebabkan oleh 

mikroorganisme pathogen diantaranya Staphylococcus aureus., Streptococcus 

agalactiae., Klebsiella spp., E. coli., dan Corynebacterium bovis.  

Teat dipping merupakan salah satu bagian manajemen kesehatan 

pemerahan. Ternak sapi perah yang tidak dilakukan teat dipping bisa terkena 

penyakit mastitis atau penyakit peradangan pada ambing, untuk menghindari hal 

ini sebaiknya pemerahan dilakukan secara teratur dan dilakukan sampai tuntas. 

Setelah pemerahan saluran air susu pada puting  terbuka sehingga 

mikroorganisme mudah masuk kedalam ambing. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pencelupan puting dengan menggunakan antiseptik tujuanya supaya bakteri tidak 

masuk kedalam ambing (Sarwiyono, Suryowardoyo, dan Susilorini, 1990) 



 Bahan yang digunakan untuk teat dipping adalah antiseptik yang berupa 

antiseptik kimia ataupun yang alami. Antiseptik  dari bahan kimia terdiri atas 

hypoclorite 1%, iodine  10%, iodophore 5% dsb (Blowey, 1985). 

 Buah mengkudu (Morinda citrifolia. L) merupakan salah satu bahan yang 

bisa digunakan untuk teat dipping. Dalam buah ini banyak terdapat zat yang 

berfungsi sebagai zat anti bakteri, anti peradangan, antioksidan, dan anti jamur . 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas permasalahanya adalah bagaimana pengaruh 

teat dipping  dengan menggunakan antiseptik kimia (biocid) dan antiseptik jus 

buah mengkudu (Morinda citrifolia L) terhadap tingkat mastitis dan total plate 

count. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui perbedaan teat dipping  dengan menggunakan 

antiseptik kimia  dan jus buah mengkudu (Morinda citrifolia L) terhadap tingkat 

mastitis dan total plate count. 

 

1.4 Manfaat 

 1. Memberikan informasi tentang perlunya teat dipping kepada peternak 

2. Jus buah mengkudu sebagai alternatif antiseptik pengganti antiseptik 

kimia. 

 

 



1.5 Hipotesis 

 Teat dipping  dengan menggunakan antiseptik kimia dan jus buah 

mengkudu berpengaruh terhadap tingkat mastitis dan total plate count. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mastitis 

 Mastitis adalah peradangan pada ambing  yang bersifat akut, sub akut atau 

menahun dan terjadi pada semua jenis mamalia terutama pada sapi perah dan 

disebabkan oleh berbagai jenis kuman atau mikroplasma. Berbagai jenis bakteri 

telah diketahui sebagai agen penyebab penyakit ini antara lain adalah: 

Streptococcus agalactiae, Str. Disgalactiae, Str. Zooepidemicus, Staphylococcus 

aerius, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes dan Pseudomonas aeroginosa. 

Dalam keadaan tertentu dijumpai pula penyebab  Myoplasma sp. dan Nacordia 

asteroides (Akoso, 1996). Ditambahkan oleh Syarief dan Sumoprastowo (1990) 

peradangan pada ambing ini disebabkan tidak kurang dari 50 jenis bakteri yang 

berbeda-beda dan sejumlah 26 macam jamur. 

 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mastitis diantaranya 

pemerahan yang dilakukan tanpa memperhatikan kebersihan ambing saat sebelum 

dan sesudah pemerahan, tangan pemerah yang tidak bersih, pakaian pemerah, dan 

juga lantai kandang yang kotor. Bakteri dapat mudah masuk kedalam kelenjar 

ambing melalui bagian luar ambing, peralatan perah dan pemerah 

(Subronto,1985). 

 

 

 

 



Menurut Schmidt dan Van Vleck (1974) infeksi mastitis dibedakan atas 

beberapa kategori, yaitu: 

 

1. Sub clinical mastitis, yang selalu ditandai dengan adanya infeksi pada 

kelenjar susu, tetapi abnormalitasnya tidak dapat dilihat dengan nyata 

tanpa menggunakan bantuan penguji susu tertentu. 

2. Clinical mastitis, yang ditandai dengan keabnormalan susu atau 

kelenjar susu yang mana ditunjukan dengan adanya gumpalan susu, 

sedangkan clinical mastitis ini dapat digolongkan lagi menjadi sub 

akut, akut dan septik. 

a.Sub akut, disebut juga dengan mild clinical mastitis, yang ditandai 

dengan menurunya kandungan kasein dan lemak susu, menurunya 

volume produksi, meningkatnya pH dan adanya perubahan bentuk 

cairan susu. 

b. Mastitis akut, disebut juga dengan severe clinical mastitis , pada 

tingkat ini ditunjukan dengan adanya pembengkakan dan warna agak 

memerah pada ambing, yang mana tanda tersebut dapat dilihat 

dengan nyata. 

c. Mastitis septik, yaitu ditandai dengan adanya gejala demam. Puting  

yang terinfeksi akan mengeras dan sakit, jika kondisi ini semakin 

parah maka akan menyebabkan tidak berfungsinya puting. 

 

 

 



2.2 Susu 

 Susu adalah cairan yang mengandung lemak, protein, laktosa, berbaagai 

jenis garam, asam sitrat dan beberapa jenis vitamin yang dihasilkan dari ambing 

seekor sapi perah yang sehat, (Orskov, 1995). Menurut (Williamson dan Payne, 

1993)menyatakan bahwa karena susu diambil diambil dari ambing maka akan 

mudah mengabsorbsi bau-bauan dari udara dan alat-alat yang digunakan dalam 

menangani pemerahan susu tersebut serta lingkungan dan kesehatan hewan yang 

berproduksi. Berdasarkan kodek susu Indonesia menyatakan bahwa susu yan 

layak di konsumsi adalah jika jumlah bakteri dalam susu tidak lebih dari 

1.000.000 per ml 

Tabel 1. Daftar harga susu segar berdasarkan TPC 

No Jumlah bakteri/ml Harga per liter (Rp) 

1 <500.000 2,400 

2 >500.000 - <1.000.000 2,300 

3 >1.000.000 - <2.000.000 2,100 

4 >2.000.000 - <3.000.000 1,910 

5 >3.000.000 - <5.000.000 1,675 

6 >5.000.000 1,425 

  Sumber. PT Nestle Indonesia (2006) 

 

2.3 Pemerahan dan teat dipping 

 Pemerahan adalah upaya untuk mengeluarkan produksi susu sebanyak-

banyaknya dari ternak sapi perah dengan tetap berusaha mempertahankan 

kenyamanan dan kesehatan ternak serta dengan biaya operasional yang serendah-



rendahnya (Sarwiyono, Suryowardojo dan Susilorini, 1990). Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam melaksanakan pemerahan adalah pemeriksaan terhadap 

penyakit menular, kesehatan pekerja, kebersihan sapi yang diperah, tempat dan 

alat-alat yang lainya serta frekuensi pemerahan setiap harinya (Syarief dan 

Sumoprastowo, 1985) 

 Teat dipping adalah pencelupan puting kedalam larutan antiseptik agar 

bakteri tidak masuk kedalam lubang puting susu (Sudono, Rosdiana, dan 

Setiawan, 2003). Manfat dari teat dipping dalam mengontrol mastitis saat ini telah 

diterima oleh masyarakat luas. Teat dipping  sangat perlu dilakukan karena 

merupakan cara yang efektif untuk menghentikan penyebaran mastitis pada suatu 

kelompok usaha sapi perah. Sesudah pemerahan sebaiknya ambing dicuci dengan 

air hangat atau antiseptik, kemudian ambing dan puting dilap dengan kain bersih 

sampai kering, selanjutnya dilakukan teat dipping dengan menggunakan 

antiseptik (Bray dan Schearer, 1993). 

 Menurut Hidayat dkk,(2001) setelah selesai memerah, semua puting pada 

satu ekor sapi harus segera disucihamakan dengan menggunakan antiseptik sebab 

pada saat itu lubang puting masih terbuka. Cara teat dipping adalah dengan cara 

merendam puting kedalam larutan antiseptik selama beberapa detik. 

 

2.4 Uji Total Plate Count (TPC) 

 Penghitungan jumlah bakteri dalam susu segar berfungsi sebagai indikator 

terhadap seberapa jauh tingkat higienis susu tersebut dan juga untuk menentukan 

kualitas susu berdasarkan jumlah total bakteri per ml susu segar, uji mikrobiologi 



meliputi uji kuantitatif mikroba untuk menentukan kualitas dan uji kualitatif 

bakteri pathogen untuk menentukan tingkat keamananya (Anonimus, 1992). 

 Prosedur pelaksanaan uji TPC adalah sebagai berikut: 

1. Penuangan media pada cawan. 

2. Inkubasi. 

3. Perhitungan koloni. 

4. Interpretasi hasil / perhitungan jumlah koloni per ml susu yang dihitung 

dengan cara mengalikan jumlah rata-rata koloni dari pengenceran yang 

dipilih dengan kebalikan dari faktor pengenceran. 

5. Penghitungan, menggunakan suatu standar yang disebut Standart Plate 

Count (SPC) dengan satuan Colony-Forming Unit (CFU) per ml 

6. Hasil uji, jumlah koloni yang diperoleh dinyatakan dengan CFU per ml 

(Anonimus, 1992). 

Menurut Hadiwiyoto (1994) berdasarkan kodek susu Indonesia menyataka 

bahwa susu yang layak di konsumsi adalah jika jumlah bakteri dalam susu tidak 

lebih dari 1.000.000 per ml. 

 

2.5 California Mastitis Test (CMT) 

 CMT merupakan salah satu metode untuk mendeteksi adanya 

kemungkinan mastitis disetiap puting pada sapi perah. Metode ini dianggap 

sederhana, murah, cepat, dan dapat menentukan tingkat mastitis yang terjadi. Pada 

CMT hasil yang didapatkan menunjukan jumlah sel somatik dalam susu, yang 

dijadikan indikator terjadinya peradangan atau mastitis pada kelenjar susu. Hasil 



yang tinggi menunjukan tingkat peradangan atau infeksi mastitis yang tinggi pula 

(Dingwell, Leslie, Schukken, Sargeant, dan Timms, 2003). 

 Cara melakukan uji mastitis dengan metode CMT yaitu: 

1. Puting dibersihkan dengan alkohol. 

2. Dimasukan air susu pada curahan pertama (sekitar 1-2ml), langsung dari 

keempat puting sapi kedalam paddle yang telah diberi kode. 

3. Ditambahkan reagent CMT kedalam paddle lalu dihomogenkan dengan 

cara diputar perlahan-lahan secara horizontal. 

4. Membaca dan mencatat hasilnya setelah 10 detik (Anonimus, 2005 

Dibawah ini adalah gambar interpretasi tingkat mastitis 

                               

                    (T)                           (1)                           (2)                        (3) 
Gambar 1.Tingkat mastitis Trace, 1,2 dan 3 
 
Tabel 2. Skor dan interpretasi dari CMT (Marshall et al, 1993) 
Kode Arti Reaksi# Jumlah sel somatik/ml 

- Negatif Tidak terdapat tanda-tanda 
pergerakan susu ketengah paddle

0 – 200.000 

T Trace Sedikit terjadi pergerakan susu 
ketengah paddle 

150.000 -  500.000 

1 
Positif 
lemah 

Terjadi pergerakan susu 
ketengah paddle lebih banyak, 
tetapi belum berbentuk gel 

400.000 – 1.500.000 

2 Positif agak 
kuat 

Terjadi sedikit pembentukan gel 800.000 – 5.000.000 

3 
Positif kuat Gel tang terbentuk banyak dan 

menyebabkan permukaan susu 
menjadi konvek 

> 5.000.000 

+ Susu Basa Warna ungu gelap Aktivitas kelenjar susu 
berkurang 

- 
Susu Asam Warna kuning Susu bersifat asam, 

jarang terdapat pada 
ambing 

Keterangan: (#) adalah setelah susu didalam paddle diputar-putar selama 10 detik 
hingga larutan CMT dan susu homogen. 

 
 



2.6. Mengkudu (Morinda citrifolia L) 

 Mengkudu adalah tanaman yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia, 

hal ini terbukti dengan adanya sebutan tersendiri untuk tanaman ini  dari berbagai 

daerah di Indonesia. Mengkudu di dunia juga terdapat di daerah tropis di Asia, 

Afrika, Australia, dan daerah di kepulauan di Samudra Pasifik. 

 Mengkudu memiliki nama latin  Morinda citrifolia. Marga  morinda 

meliputi sekitar 50 hingga 80 spesies, Carolus Linnaeus seorang ahli klasifikasi 

tanaman, mengklasifikasikan mengkudu sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledone 

Anak kelas : Sympetalae 

Bangsa  : Rubiales 

Suku  : Rubiaceae 

Marga  : Morinda 

Jenis  : Morinda citrifolia L. 

Sumber : Bahalwan, dan Sjabana,  (2002). 

 Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bentuk tanaman dan buah 

mengkudu 

                   

  (A)                                  (B) 

 Gambar 2. Tanaman mengkudu  (A) dan buah mengkudu (B) 



 Menurut data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada 

tahun 2004 luas panen tanaman mengkudu mencapai 72,581 ha dengan produksi 

3.509,087 ton atau  produktivitas tanaman 4,83 kg/m2 

(http://database.deptan.go.id). Menurut Winarti, (2005) produk olahan mengkudu 

tidak hanya berbentuk jus atau sari buah saja, tetapi juga berupa serbuk buah 

tanpa biji, untuk sari buah proses yang banyak dilakukan meliputi penyimpanan 

buah mengkudu dikombinasikan dengan pengepresan atau hanya pengepresan 

saja. Makin lama buayh difermentasikan maka kadar alkohol, pH, dan viskositas 

sari buah meningkat, tetapi kadar vitamin C, total asam padatan terlarut menurun 

(Hardoko, dkk. 2003) 

2.6.1 Morfologi 

 Merupakan tumbuhan perdu yang mempunyai tinggi antara 3 – 8 meter, 

memiliki daun dengan ukuran panjang 10-40 cm dan lebar 5-17 cm. Bunga 

mengkudu berbentuk bonggol, satu bonggol tumbuh lebih dari 90 mahkota bunga 

berwarna putih, berbentuk tabung seperti terompet yang tumbuh secara bertahap 

1-3 mahkota bunga setiap bulan. Buah muda berwarna hijau, makin tua kulit buah 

akan menguning, dan buah yang matang bewarna putih menguning,dan transparan 

(Djauhariya, 2003) 

2.6.2 Lingkungan Tumbuh 

Mengkudu merupakan tumbuhan tropis, dapat tumbuh diberbagai tipe 

lahan dan iklim pada ketinggian tempat dataran rendah sampai 1.500 m dpl, jenis 

tanah Latosol, Regosol, dan Podsolik. Kondisi lahan dan lingkungan yang sesuai 

untuk tanaman mengkudu adalah pada lahan terbuka, cukup sinar matahari, 

ketinggian tempat 0 – 500 m dpl, tekstur tanah liat, liat berpasir, tanah agak kering 

http://database.deptan.go.id/


sampai basah, subur dan gembur, cukup bahan organik, dekat dengan sumber air 

dan drainasenya baik, curah hujan 1500 – 3500 mm/th, pH tanah 5 – 7 (Nelson, 

2001). 

2.6.3 Pemanenan 

Menurut Djauhariya (2003), tanaman mengkudu sangat cepat berbuah, 

dapat dipanen pada umur 1 tahun setelah tanam, bahkan pada kondisi tertentu 

mungkin dapat lebih awal. Tanda-tanda buah yang sudah bisa dipanen adalah 

ukuran buah sudah besar, kulit buah telah berubah warna dari hijau mengkilap 

menjadi putih transparan, daging buah masih keras. 

2.6.4 Kandungan Senyawa Kimia dan Berbagai Efek Farmakologi 

Dari berbagai peneletian telah membuktikan adanya aktivitas anti bakteri 

dari mengkudu. Acubin, lasperuloside dan alizarin serta komponen antrakuinon 

lainya terbukti mempunyai aktivitas anti bakteri. Komponen-komponen tersebut 

dapat menghambat berbagai bakteri seperti P. aeruginosa, Proteus morgaii, 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, E.coli, Salmonella, dan Shigela. Ekstrak 

buah matang mengkudu menunjukan aktivitas anti bakteri terhadap  P.aeruginosa, 

M. Pyrogenes, dan E. coli (Bushel et al. dalam  Wang et al. dalam  Winarti, 2005) 

Tabel 3. Komposisi kimia buah mengkudu dalam 100 gr yang dapat dimakan 

Komponen Kadar (%) 
Air 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Serat 
Abu 

7,12 
0,75 
1,51 
52,42 
33,38 
4,82 

 
     Sumber: Solomon, (1998) 

  



Tabel.4 Bagian tanaman, jenis senyawa fitokimia dan manfaat mengkudu 

Bagian 

tanaman 
Jenis senyawa Manfaat 

Buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun & Akar 

 -Alkaloid (xeronin) 

 

 

-Polisakarida(asam glukoranat, 

glikosida dll) 

-Skopoletin 

 

-Vitamin C 

-Antrakuinon (dammakantal) 

 

-Glikosida (falvonolglikosida dll) 

-Morindin, morindon 

-Meningkatkan aktifitas 

enzim dan struktur 

protein 

-Imunostimulan, anti 

kanker, antibekteri, dll 

-Memperlebar pembuluh 

darah, analgesik, dll. 

-Antioksidan 

-Antiseptik, antibakteri, 

antikanker. 

-Antikanker 

-Antibakteri pewarna 

 

Sumber : Apriyantono dan Farid dalam Djauhariya (2003) 

Menurut Bahalwan dan Sjabana, (2002) buah mengkudu menunjukan efek 

antibakteri terhadap Bacillus subtilis, E. coli, Proteus morganii, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella Montevideo, Salmonella schotmuelleri, Salmonella typhi, 

Shigella dysenteriae, Shigella flexnerii, Shigella paradysenteriae BH dan III-Z, 

Staphylococcus aureus, dan Vibrio sp.  

Buah mengkudu mempunyai khasiat dan manfaat untuk pengobatan antara 

lain; hipertensi, sakit kuning, batuk dan sakit perut, (Thomas, 1989)  

 

 

 

  



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di unit Rearing SAE Pro Koperasi SAE Pujon 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, selama satu bulan dimulai tanggal 19 

November - 19 Desember 2006. 

3.2 Materi 

 Materi yang digunakan adalah sapi perah PFH sebanyak 15 ekor dari 

populasi 43 ekor, pada bulan  laktasi ke-1 dan periode laktasi ke- 2. Pengambilan 

sampel dilakukan secara simple random sampling, dimana anggota dari populasi 

dipilih satu per satu secara random (semua mendapatkan kesempatan untuk 

dipilih) dan sampel yang telah dipilih tidak dapat dipilih lagi (Kountur, 2004). 

3.3 Alat dan Bahan 

 a. Alat dan bahan uji California Mastitis Test (CMT) 

 Cawan paddle 

 Pipet tetes 

 Reagent CMT 

 Sampel susu segar curahan pertama 

b. Alat dan bahan uji TPC 

• Cawan Petri 

• Pipet ukur 

• Penangas air 

• Inkubator 



• Otoklaf 

• Alat penghitung koloni (colony counter) 

• Buffered Peptone Water (BPW) 

• Plate Count Agar (PCA) 

• Susu 

3.4 Metode 

 Metode yang digunakan adalah percobaan, dan perlakuan yang digunakan 

adalah: 

A :Teat dipping dengan menggunakan antiseptik kimia (Biocid) 

B :Teat dipping dengan jus mengkudu konsentrasi 5% 

C :Teat dipping dengan jus mengkudu konsentrasi 6% 

Masing-masing perlakuan terdiri dari 5 ekor sapi, yang sebelumnya di uji mastitis 

terlebih dahulu. 

 Teat dipping  dilakukan pada setiap pemerahan pagi dan sore hari. Uji 

CMT dilakukan setiap dua minggu sekali, dan uji TPC dilakukan dua kali selama 

penelitian, yaitu pada awal dan akhir penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Jalanya Penelitian 

 

Mengkudu 
• Dicuci bersih dengan air 
• Dipotong-potong ukuran 1 cm 
• Ditiriskan sampai kering 
• Ditimbang 100 gr 
• Dimasukkan dalam blender 

Aquadest 100 ml 

• Diblender sampai halus 
    

Jus mengkudu 

• Disaring menggunakan kain bersih 
• Diperas  sampai tersisa ampas 

Hasil 

 

 

• Cara menentukan volume konsentrasi: 
 
  
 
Konsentrasi awal = 120-100 = 20 
   = 20/120x100% = 16,7% 
    
Konsentrasi 5% = 100x16,7% = V2.5% 
 
 
    
Konsentrasi 6% = (100x16,7%)/6  
                                    =  
 
   

 
 

V1xN1=V2xN2 

V2 = (100x16,7%)/5 
V2 = 334 ml 

V2 = (100x16,7%)/6 
V2 = 278 ml 

 



b. Pengujian mastitis (uji CMT) dilakukan setiap 2 minggu sekali sebelum 

Perlakuan . 

c. Uji TPC dilakukan 2 kali selama penelitian, yaitu pada awal dan akhir 

penelitian. 

d. Pengumpulan data 

- Data uji mastitis (CMT) dikumpulkan setiap 2 minggu sekali pada 

masing-masing puting untuk setiap sapi 

- Data uji TPC dikumpulkan pada awal dan akhir penelitian selama 

satu bulsn penelitian. 

e. Prosedur Pelaksanaan Uji CMT 

1) Dimasukan air susu curahan pertama (kira-kira 1-2 ml air susu) 

kedalam cawan paddle. 

2) Ditambahkan reagent CMT pada setiap cawan dengan volume 

yang sama dengan volume susu. 

3) Diputar cawan secara horizontal perlahan-lahan selama 15 detik. 

4) Diamati pada akhir putaran reaksi yang terjadi untuk menentukan 

nilai interpretasi terhadap tingkat mastitis berdasarkan 

pembentukan gel pada dasar dari  larutan. 

5) Gumpalan dari jonjot merupakan hasil reaksi antara sel-sel dalam 

air susu dengan reagent, berwarna putih abu-abu dalam larutan 

yang berwarna ungu. 

 

 

 



f. Prosedur pelaksanaan uji TPC 

1) Pembuatan media pengencer 

 

   - Dilarutkan kedalam 1000 ml aquadest steril 
   - Dipanaskan pada penangas air hingga mendidih 
   - Disterilkan dengan otoklaf (215oF), Selama 15 menit 
   - Dimasukan inkubator  (45oC), selama 24 jam 

25 gr pepton 

 
2) Pembuatan media agar cawan 

25 gr PCA  

  - Dilarutkan kedalam 1000 ml aquadest steril 

  - Dipanaskan pada penangas air hingga mendidih 

  - Disterilkan dengan otoklaf (215oF), selama 15 menit 

  - Dimasukan inkubator  (45oC), selama 24 jam 

3) Penanaman ke media 

 

 
- Dimasukan kedalam 7 buah tabung reaksi masing-masing 

9 ml 

Media pengencer 
pepton 

 
 

- Di ambil 1 ml  
- Dimasukan kedalam tabung 1 
 

10 ml susu 

-  
-  

- Diambil 1 ml dan dimasukan kedalam cawan Petri 
 
  
 
 

Tabung 1 

Berikutnya analog dengan cara diatas, 
sampai pada tabung ke7 dan cawan Petri ke7 

- Ditambahkan media agar steril sebanyak 15-20 ml pada 
setiap cawan petri 

- Ditutup 
  - Digerakan secara horizontal agar merata 

- Di inkubasikan dengan posisi terbalik di dalam inkubator 
pada suhu 37,5oC selama 48 jam 

 



4) Penghitungan Mikroba 

  

 

Dihitung jumlah koloni yang tumbuh pada masing-masing 
cawan petri dengan colony counter 

Dihitung jumlah koloni yang tumbuh normal 
(terletak pada hitungan antara 30-300 dalam satu 

cawan petri 

 

 

 

 

 

 
Jumlah mikroba = jumlah koloni X faktor 

pengencernya.Rataanya adalah jumlah mikroba 
dalam 1 ml susu 

 

 

3.6 Variabel yang diamati 

 Tingkat mastitis pada masing-masing puting tiap ekor sapi 

 Jumlah mikroba per ml susu dengan menggunakan uji TPC 

3.7 Analisis Hasil 

 Hasil yang didapat dianalisis secara deskriptif yaitu dengan cara 

membandingkan data yang didapatkan sebelum dengan sesudah percobaan. 

3.8 Batasan Istilah 

California Mastitis Test (CMT) adalah suatu cara untuk mendeteksi ada 
tidaknya mastitis pada setiap puting dari ambing sapi perah 
dengan menggunakan alat paddle dan reagent CMT. 

Mastitis adalah peradangan pada ambing yang bersifat akut, sub akut, 
atau menahun dan terjadi pada hampir seluruh jenis mamalia. 

Teat Dipping adalah pencelupan puting kedalam larutan antiseptik yang 
dilakukan setelah pemerahan. 

UJi Total Plate Count adalah suatu uji untuk menentukan jumlah 
mokroorganisme yang terdapat di dalam susu per ml, dengan 
metode hitungan cawan. 

 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum 

 Penelitian dilaksanakan di Koperasi SAE Pujon Desa Ngroto Kecamatan 

Pujon Kabupaten Malang, dimulai tanggal 19, November sampai 19, Desember, 

2006. Sampel susu di uji di laboratorium Balai Besar Diklat Agribisnis Persusuan 

dan Teknologi Hasil Ternak (BBDAPTHT) Songgoriti Batu.Pengambilan sampel 

dilakukan di Koperasi SAE Pujon dikarenakan sapi-sapinya mempunyai peluang 

untuk terkena mastitis. Hal ini dapat dilihat dari lantai kandang yang kotor, 

dimana tempat tidur dan makan menjadi satu sehingga kondisi lantai menjadi 

lembab. 

 Lokasi kandang berada di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang dengan ketinggian ± 1100 m diatas permukaan laut. Lokasi yang baik 

untuk pengembangan sapi perah adalah pada dataran tinggi, dijelaskan oleh 

Sainsbury dan Sainsbury (1983), bahwa sapi perah dapat hidup dengan baik pada 

daerah dingin dengan suhu berkisar antara 17-22oC dan kelembaban diatas 55%, 

Serta ketinggian berkisar antara 750-1250m diatas permukaan laut. Pakan yang 

diberikan berupa konsentrat dan hijauan dari tebon jagung, air minum  tersedia 

secara ad libitum  

4.2 Teat dipping dengan menggunakan antiseptik kimia terhadap hasil uji 
CMT 

 Kejadian mastitis dapat dicegah dengan cara melaksanakan pemerahan 

secara teratur dan dilakukan sampai tuntas. Setelah pemerahan saluran air susu 

pada puting terbuka sehingga mikroorganisme lebih mudah masuk kedalam 

ambing, oleh karena itu perlu dilakukan pencelupan puting dengan  menggunakan 



antiseptik sehingga mikroorganisme tidak dapat masuk kedalam puting  

(Sarwiyono, Suryowardoyo, dan Susilorini, 1990). 

 Pada penelitian kali ini anti septik kimia digunakan sebagai kontrol. 

Perlakuan ini menggunakan 5 ekor sapi, selama satu bulan dan dilakukan 

pengujian mastitis setiap dua minggu sekali termasuk sebelum perlakuan, dan 

disajikan pada tabel 5 

Tabel  5. Tingkat mastitis dengan teat dipping menggunakan antiseptik kimia 

Jumlah putting No Tingkat 
mastitis Awal tes Minggu II Akhir tes 

1 - 16 
(80%) 

18 
(90%) 

18 
(90%) 

2 T 1 
(5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 1 2 
(10%) 

1 
(5%) 

1 
(5%) 

4 2 1 
(5%) 

1 
(5%) 

1 
(5%) 

5 3 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Jumlah 20 
(100%) 

20 
(100%) 

20 
(100%) 

 

 Pada awal uji CMT hasil uji yang negatif sebanyak 16 puting  (80%), 

namun pada minggu ke II dan uji CMT pasca perlakuan meningkat menjadi 18 

puting (90%). Pada tingkat mastitis Trace (T) di awal uji CMT ada 1 puting (5%), 

pada minggu ke II dan uji Pasca perlakuan tidak terdapat lagi (0%). Tingkat 

mastitis 1 terdapat sebanyak 2 puting   (10%) pada awal uji CMT  pada uji 

minggu ke II masih tetap, pada uji terakhir pada puting yang sama mengalami 

kesembuhan. Namun pada puting yang lain pada uji CMT pasca perlakuan   

muncul  puting dengan tingkat mastitis 1, sebanyak 1 puting (5%). 



 Menurut Muljana, (1985) bahwa pencelupan puting dalam antiseptik pada 

saat setelah pemerahan sangat berguna untuk mencegah masuknya 

mikroorganisme kedalam puting. Hal ini didukung oleh Hidayat dkk, (1995) yang 

menyatakan setelah selesai pemerahan seluruh puting harus langsung 

disucihamakan dengan menggunakan larutan desinfektan, sehingga mastitis dapat 

dihindari. Penggunaan antiseptik kimia didasarkan pada kandungan iodin di 

dalamnya, dimana iodine dapat menembus dinding sel mikroorganisme sehingga 

terjadi gangguan metabolisme di dalam protoplasma, maka kuman akan mati 

(Subronto dan Tjahajati,2001). 

 Data lengkap perubahan tingkat mastitis pada perlakuan teat dipping 

dengan menggunakan antiseptik kimia disajikan pada lampiran 1 dan 2. 

 

4.3 Teat dipping dengan menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 5% 
terhadap hasil uji CMT 

 
 Pada perlakuan ini tingkat mastitis dari awal tes sampai akhir tes dapat 

dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 . Tingkat mastitis dengan teat dipping menggunakan jus buah 
mengkudu konsentrasi 5% 

Jumlah puting No Tingkat 
mastitis Awal tes Minggu  II Akhir tes 

1 - 16 
(80%) 

17 
(85%) 

20 
(100%) 

2 T 3 
(15%) 

2 
(10%) 

0 
(0%) 

3 1 1 
(5%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

4 2 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 3 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Jumlah 20 
(100%) 

20 
(100%) 

20 
(100%) 

 



 Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa tingkat mastitis Trace (T) pada awal tes 

sebanyak 15% kemudian pada tes minggu II turun menjadi 10%, dan pada akhir 

tes menjadi 0%. Tingkat mastitis 1 pada awal tes hanya ada 5%, pada tes minggu 

ke II belum berubah namun pada tes terakhir hasil tes menunjukan negatif. Pada 

perlakuan ini tidak terdapat tingkat mastitis 2 dan 3. Pada akhir uji di dapatkan 

hasil negatif dari seluruh sampel.  

 Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jus buah mengkudu 

konsentrasi 5% dapat menurunkan tingkat mastitis. Hal ini sesuai dengan yang 

dijelaskan Winarti, (2005) bahwa dari berbagai peneletian telah membuktikan 

adanya aktivitas anti bakteri dari mengkudu. Acubin, lasperuloside dan alizarin 

serta komponen antrakuinon lainya terbukti mempunyai aktivitas anti bakteri. 

Komponen-komponen tersebut dapat menghambat berbagai bakteri seperti P. 

aeruginosa, Proteus morgaii, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, E.coli, 

Salmonella, dan Shigela. 

 Data lengkap perubahan tingkat mastitis pada perlakuan teat dipping 

dengan jus buah mengkudu konsentrasi 5% disajikan pada lampiran 3 dan 4. 

4.4 Teat dipping dengan menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 6% 

 Telah diketahui bahwa mengkudu mengandung komponen-komponen 

yang berfungsi menghambat berbagai bakteri seperti dijelaskan Djauhariya,  

(2003) bahwa mengkudu mempunyai kemampuan melawan infeksi bakteri 

Staphylococus aerius, Escherchia coli dan pseudomonas aeruginosa, dimana 

bakteri-bakteri ini sama dengan bakteri-bakteri yang menyebabkan mastistis. 

 Berdasarkan pengujian CMT, di dapatkan data seperti pada tabel 7. 

 



Tabel 7. Tingkat mastitis dengan teat dipping menggunakan jus buah 
mengkudu konsentrasi 6% 

 

Jumlah puting No Tingkat 
mastitis Awal tes Minggu  II Akhir tes 

1 - 16 
(80%) 

17 
(85%) 

19 
(95%) 

2 T 1 
(5%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

3 1 2 
(10%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

4 2 0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(5%) 

5 3 1 
(5%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

Jumlah 20 
(100%) 

20 
(100%) 

20 
(100%) 

 Pada perlakuan dengan menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 6%, 

pada uji awal sebelum perlakuan jumlah puting yang negatif mastitis sebanyak 16 

puting (80%). Pada minggu ke2 meningkat menjadi 17 puting (85%). Pada akhir 

uji CMT meningkat lagi menjadi 19 puting (95%). Tingkat mastitis Trace (T) 

pada uji awal sebanyak satu puting, keadaan ini terjadi sampai uji CMT minggu 

ke2, namun pada uji akhir CMT keadaanya menjadi 0%. Pada perlakuan ini uji 

awal dan uji minggu ke2 tidak menunjukan adanya tingkat mastitis 2.Tetapi pada 

uji akhir CMT muncul tingkat mastitis 2 hal ini disebabkan oleh penurunan 

tingkat mastitis 3 pada uji awal dan uji minggu ke2. Sedangkan mastitis tingkat 3 

berada dalam kelompok perlakuan ini, sampai uji CMT minggu ke2 belum ada 

penurunan tingkat mastitis. Penurunan tingkat mastitis baru diketahui pada akhir 

test.  

Data lengkap perubahan tingkat mastitis pada perlakuan teat dipping 

dengan jus buah mengkudu konsentrasi 6% disajikan pada lampiran 5 dan 6. 

 



Tabel 8. Perbandingan tingkat mastitis antara ketiga perlakuan pada awal 
tes dan akhir tes pasca perlakuan 

Perlakuan 
A B C 

Tingkat 
mastitis 

 Awal Pasca Awal Pasca Awal Pasca 

- 16 
(80%) 

18 
(90%) 

16 
(80%) 

20 
(100%) 

16 
(80%) 

19 
(95%) 

T 1 
(5%) 

0 
(0%) 

3 
(15%) 

0 
(0%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

1 2 
(10%) 

1 
(5%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

2 
(10%) 

0 
(0%) 

2 1 
(5%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(5%) 

3 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

 

Keterangan :A=Teat  dipping dengan menggunakan Biocid 
 B=Teat dipping dengan menggunakan jus buah mengkudu 

konsentrasi 5%  
 C=Teat dipping dengan menggunakan jus buah mengkudu 

konsentrasi 6% 
 
 Tabel 8 menunjukan kejadian mastitis pada perlakuan teat dipping dengan 

menggunakan antiseptik kimia, jus buah mengkudu konsentrasi 5% dan  6% dari 

ketiga perlakuan diatas dapat menurunkan tingkat mastitis Trace masing-masing 

sebesar 5%, 15% dan 5%. Pada tingkat mastitis 1 masing-masing sebesar 5%, 5% 

dan 10%. Pada tingkat mastitis 2 masing-masing biocid 0%, jus buah mengkudu 

5% dan 6% tidak ada indikasi tingkat mastitis 2, kecuali pada perlakuan jus buah 

mengkudu 6% adanya tingkat mastitis 2 dikarenakan penurunan tingkat mastitis 3 

dari ternak yang sama. Tingkat mastitis 3 tidak terdapat pada perlakuan dengan 

antiseptik kimia dan jus buah mengkudu konsentrasi 5%, pada perlakuan dengan 

jus buah mengkudu 6% terdapat tingkat mastitis 3 dan pada akhir perlakuan 

terjadi penurunan sebesar 5%. Bila diperhatikan dengan seksama maka perlakuan 

dengan jus buah mengkudu mempunyai efektifitas  pencegahan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan antiseptik kimia, dimana sifat dari komponen yang terdapat 



dalam buah mengkudu mampu mencegah aktifitas bakteri dan membantu 

mengurangi peradangan (inflamasi). 

 Dijelaskan lagi oleh Bahalwan dan Sjabana, (2002) bahwa buah mengkudu 

menunjukan efek antibakteri terhadap Bacillus subtilis, E. coli, Proteus morganii, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella montevidio, Salmonella schotmuelleri, 

Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Shigella flexnerii, Shigella 

paradysenteriae BH dan III-Z, Staphylococcus aureus, dan Vibrio sp.   

 Menurut Djauhariya, (2003) polisakarida (asam glukoranat dan glikosida), 

vitamin C dan antrakuinon di dalam buah mengkudu berfungsi sebagai antiseptik 

dan antibakteri. 

 Perbandingan tingkat  mastitis masing-masing perlakuan pada awal tes dan 

akhir tes dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik perbandingan tingkat mastitis antar perlakuan 
Keterangan histogram: 
A1 : Perlakuan A awal tes   A2 : Perlakuan A akhir tes 
B1 : Perlakuan B awal tes   B2 : Perlakuan B akhir tes 
C1 : Perlakuan C awal tes   C2 : Perlakuan C akhir tes 
 



Grafik diatas menunjukan bahwa tingkat kejadian mastitis pada setiap perlakuan 
mengalami penurunan. 
4.5. Pengaruh teat dipping terhadap hasil uji TPC  

 Uji TPC adalah suatu cara menghitung jumlah mikroba dalam susu, tujuan 

penghitungan ini untuk mengetahui tingkat kualitas susu dan seberapa jauh tingkat 

sanitasi sebuah peternakan sapi perah serta sebagai indikator higienisnya susu 

untuk di konsumsi. 

 Menurut Hadiwiyoto, (1994) menyebutkan bahwa susu di Indonesia layak 

dikonsumsi jika jumlah mikroba di dalam susu kurang dari 1.000.000 per ml. 

 Perubahan jumlah mikroba dalam susu pada awal tes dan akhir tes setiap 

perlakuan disajikan pada tabel 9. Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa teat 

dipping dengan menggunakan antiseptik kimia dapat menurunkan jumlah mikroba 

sebesar 83,75% , pada teat dipping menggunakan jus buah mengkudu 5% terjadi 

penurunan sebesar 87,47,%. Sedangkan pada teat dipping dengan jus buah 

mengkudu 6% penurunan jumlah mikroba sebesar 98,88%, Hal ini menunjukan 

bahwa jus buah mengkudu efektif untuk menurunkan jumlah mikroba dalam susu, 

dan dari data ini menunjukan bahwa konsentrasi yang lebih tinggi dapat 

menurunkan  jumlah mikroba yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 9. Perubahan jumlah mikroba dalam susu pada awal tes dan akhir tes 
setiap perlakuan. 

Perlakuan No 
Telinga Awal tes Akhir tes % 

Penurunan 
1496 29100 28500 2,06 
1836 104000 31400 69,81 
1650 11200 2870 74,38 
512 360000 19200 94,67 

A 

  
Jumlah & penurunan 
dalam kelompok 504300 81970 83,75 

1461 25000 6400 74,40 
533 4400 3100 29,55 
1590 48000 1930 95,98 
1867 68000 5200 92,35 

B 

1008 13600 3300 75,74 
Jumlah & penurunan 
dalam kelompok 159000 19930 87,47 

1969 1520000 1690
 

99,89 
 

1812 35000 1890 94,60 
1809 280000 13300 95,25 
1326 3400 2500 26,47 

C 

1412 3700 1280 65,41 
Jumlah & penurunan 
dalam kelompok 1842100 20660 98,88 

Keterangan : 
  
Perlakuan A  :Teat dipping dengan biocid 
Perlakuan B :Teat dipping dengan menggunakan jus mengkudu  

konsentrasi 5% 
Perlakuan C     :Teat dipping dengan menggunakan jus mengkudu 

konsentrasi 6% 
 
  

 Dari ketiga perlakuan diatas maka dapat diketahui bahwa teat dipping 

dengan menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 6% menurunkan jumlah 

mikroba lebih baik dibandingkan dengan perlakuan teat dipping dengan biocid 

dan jus buah mengkudu konsentrasi 5% . Dengan ini  membuktikan bahwa jus 



buah mengkudu dengan segala yang terkandung didalamnya termasuk antibakteri 

dan anti inflamasinya mampu menurunkan tingkat mastitis terlebih lagi terhadap 

jumlah bakteri, dimana telah dijelaskan bahwa zat anthraquinon dalam buah 

mengkudu adalah zat antibakteri  Suriawiria, (2001). 

 Perubahan jumlah mikroba dalam susu pada awal dan akhir tes masing-

masing perlakuan disajikan pada grafik dibawah ini: 
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Gambar 4. Grafik perubahan jumlah mikroba susu pada awal dan akhir tes 
masing-masing perlakuan. 

 
 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah mikroba/ml susu mengalami 

penurunan yang signifikan bila di bandingkan dengan jumlah mikroba pada awal 

uji TPC. Pada dasarnya semua perlakuan teat dipping dapat menurunkan jumlah 

mikroba dalam susu, namun dalam penelitian ini jumlah penurunan mikroba yang 

terbesar terjadi pada perlakuan dengan jus buah mengkudu 6%. 

 

 

 

 



 

4.6 Analisis ekonomi terhadap harga susu 

 Hal ini dilakukan untuk mengetahuhi apakah biaya yang digunakan untuk 

membuat bahan perlakuan yang berasal dari buah mengkudu bisa bersaing dengan 

antiseptik kimia , tentunya hal ini harus dibandingkan dengan harga susu yang 

didasarkan pada jumlah mikroba didalamnya. 

 Jumlah dana yang dikeluarkan dari setiap perlakuan adalah sebagai 

berikut:  

Cara perhitungan:  

Diketahui: 

Harga aquadest/L  = Rp. 800 atau Rp 0,8/ml  

Harga mengkudu/Kg  = Rp. 2.500 atau Rp 2,5/gr 

Harga antiseptik kimia/L = Rp. 80.000 atau Rp. 80/ml 

Contoh: 

Cara membuat jus 

100 ml aquadest + 100 gr mengkdu = 120 ml larutan jus 

Biaya :100 ml aquades   = Rp. 80 

  100 gr mengkudu  = Rp. 250 

  120 ml larutan jus (v1) = Rp. 330 

  Konsentrasi : (120-100)/120.100% = 16.,7% 

 Harga per ml larutan  jus mengkudu konsentrasi 16,7% adalah:  

(330/120)=  Rp.2,75 

a. Konsentrasi 6% 
6% = (120.16,7)/6 = 334 ml (v2) 
Penambahan aquades: 334-120=214ml aquades 
214 ml aquades = (214.0,8)=Rp.171 



Harga larutan jus mengkudu konsentrasi 6% adalah:  
(330+171)/334= Rp. 1,5/ml

b. Konsentrasi 5% 
5% = (120.16,7)/5 = 401 ml (v2) 
Penambahan aquades: 401-120=281ml aquades 
281 ml aquades = (281.0,8)=Rp. 225 
Harga larutan jus mengkudu konsentrasi 5% adalah: 
(330+225)/401= Rp. 1,4/ml

c. Antiseptik kimia 
2ml biocid + 250ml aquades =257ml 
2ml biocid   = (2.80)=Rp. 160 
250ml aquades = (250.0,8)=Rp. 200 
Harga antiseptik kimia adalah: (160+200)/257= Rp. 1,4/ml

Jumlah biaya dalam satu bulan dari tiap perlakuan 
a. Konsentrasi 6% 

= 15(a)x2(b)x30(c)x5(d)x1,5(e)  = Rp. 6,750 
b. Konsentrasi 5% 

= 15x2x30x5x1,4   = Rp. 6300 
c. Antiseptik kimia 

= 15x2x30x5x1,4   = Rp. 6300 
 
Keterangan: 

a. Volume dalam sekali teat dipping 
b. Frekuensi teat dipping dalam satu hari 
c. Jumlah hari dalam penelitian 
d. Jumlah ulangan 
e. Harga per ml bahan untuk teat dipping 
 
 
 

Tabel 10. Daftar harga susu segar berdasarkan TPC 

No Jumlah bakteri/ml Harga per liter (Rp) 
1 <500.000 2,400 
2 >500.000 - <1.000.000 2,300 
3 >1.000.000 - <2.000.000 2,100 
4 >2.000.000 - <3.000.000 1,910 
5 >3.000.000 - <5.000.000 1,675 
6 >5.000.000 1,425 

  Sumber. PT Nestle Indonesia (2006) 

 

 

 

 



 

Tabel 11. Perbandingan harga susu dari tiap perlakuan 

Perlakuan 
Jumlah 
bakteri 

pada awal 
test 

Harga 
susu/lt 
(Rp) 

Jumlah 
bakteri 

pada akhir 
test 

Harga 
susu/lt  
(Rp) 

Selisih harga 
susu/lt(Rp) 

A 504.300 2,300 81.970 2,400 100

B 159.000 2,400 19.930 2,400 0

C 1.842.100 2,100 20.660 2,400 300

Keterangan: 

A : Perlakuan teat dipping dengan antiseptik kimia 
B : Perlakuan teat dipping dengan jus buah mengkudu konsentrasi 5% 
C : Perlakuan teat dipping dengan jus buah mengkudu konsentrasi 6% 
 

 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa teat dipping berpengaruh 

terhadap aspek ekonomis. Perlakuan dengan antiseptik kimia menunjukan 

perubahan selisih harga sebesar Rp. 100,- , sedang pada perlakuan dengan jus 

buah mengkudu 5% tidak terjadi perbedaan selisih harga hal ini dikarenakan pada 

uji awal jumlah mikroorganisme per ml berada pada angka dibawah 500.000, 

sehingga harganya tetap. Selisih harga pada perlakuan dengan menggunakan jus 

buah mengkudu konsentrasi 6% sebesar Rp. 300,-/liter. Perlakuan dengan jus 

buah mengkudu konsentrasi 6% lebih menguntungkan bila dibanding dengan 

penggunaan antiseptik kimia.  

 

 

 

 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

1. Teat dipping dengan menggunakan antiseptik kimia, jus buah mengkudu 

konsentrasi 5% dan 6% sama efektifnya dalam menurunkan mastitis sub 

klinis pada sapi perah. 

2. Teat dipping dengan menggunakan biocid, jus buah mengkudu konsentrasi 

5% dan 6% dapat menurunkan jumlah mikroba dalam susu masing-masing 

sebesar 83,75%, 87,47% dan 98,88%. 

3. Ditinjau dari hasil uji TPC, maka teat dipping dengan jus buah mengkudu 

konsentrasi 6% lebih efektif dari dua perlakuan lainya. 

4. Jus buah mengkudu konsentrasi 6% efektif dan efisien digunakan sebagai 

antiseptik. 

 

SARAN 

 Disamping menggunakan antiseptik kimia, dianjurkan kepada peternak 

untuk menggunakan jus buah mengkudu  (Morinda citrifolia. L) sebagai salah 

satu alternatif antiseptik dalam program teat dipping, dikarenakan secara 

ekonomis lebih menguntungkan. 
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Lampiran 1. Hasil uji CMT kelompok ternak (perlakuan teat dipping 
menggunakan antiseptik kimia) 

 

KETERANGAN: 

UJI CMT No No Telinga Puting Awal Ke II Akhir 
A - - - 
B 2 2 2 
C - - - 1 1496 

D - - - 
A    
B 1 1 - 
C - - - 2 1836 

D - - - 
A - - - 
B - - - 
C - - 1 3 2167 

D - - - 
A T - - 
B - - - 
C - - - 4 1650 

D - - - 
A - - - 
B - - - 
C - - - 5 512 

D 1 1 - 

A : PUTING KANAN DEPAN 
B : PUTING KIRI DEPAN 
C : PUTING KANAN BELAKANG 
D : PUTING KIRI BELAKANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2. Persentase jumlah tingkat mastitis pada teat dipping dengan 
menggunakan antiseptik kimia dari awal tes sampai tes pasca 
perlakuan. 

 
Awal tes 
Tingkat mastitis 
- = 16 puting = 80% 
T = 1 puting = 5% 
1 = 2 puting = 10% 
2 = 1 puting = 5% 
3 = 0 puting  = 0% 
 
Tes minggu II 
- = 18 puting = 90% 
T = 0 puting = 0% 
1 = 1 puting = 5% 
2 = 1 puting = 5% 
3 = 0 puting = 0% 
 
Tes akhir 
- = 18 puting = 90% 
T = 0 puting = 0% 
1 = 1 puting = 5% 
2 = 1 puting = 5% 
3 = 0 puting = 0%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Hasil uji CMT kelompok ternak( perlakuan teat dipping 
menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 5%) 

 

KETERANGAN: 

UJI CMT No No Telinga Puting Awal Ke II Akhir 
A T - - 
B - - - 
C - - - 1 1461 

D - - - 
A    
B - - - 
C T - - 2 533 

D - - - 
A - - - 
B T T - 
C - -  3 1590 

D - - - 
A  - - 
B - - - 
C - - - 4 1867 

D 1 1 - 
A - - - 
B - - - 
C - - - 5 1008 

D - - - 

A : PUTING KANAN DEPAN 
B : PUTING KIRI DEPAN 
C : PUTING KANAN BELAKANG 
D : PUTING KIRI BELAKANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Persentase jumlah tingkat mastitis pada teat dipping dengan 
menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 5% dari awal 
tes sampai tes pasca perlakuan. 

 
Awal tes 
Tingkat mastitis 
- = 16 puting = 80% 
T = 3 puting = 15% 
1 = 1 puting = 5% 
2 = 0 puting = 0% 
3 = 0 puting  = 0% 
 
Tes minggu II 
- = 17 puting = 85% 
T = 2 puting = 10% 
1 = 1 puting = 5% 
2 = 0 puting = 0% 
3 = 0 puting = 0% 
 
Tes akhir 
- = 20 puting = 100% 
T = 0 puting = 0% 
1 = 0 puting = 0% 
2 = 0 puting = 0% 
3 = 0 puting = 0%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Hasil uji CMT kelompok ternak( perlakuan teat dipping 
menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 6%) 

 

KETERANGAN: 

UJI CMT No No Telinga Puting Awal Ke II Akhir 
A - - - 
B - - - 
C 1 - - 1 1969 

D - - - 
A    
B - - - 
C - - - 2 1812 

D T T - 
A - - - 
B 3 3 2 
C - -  3 1809 

D - - - 
A  - - 
B 1 1 T 
C - - - 4 1326 

D - - - 
A - - - 
B - - - 
C - - - 5 1412 

D - - - 

A : PUTING KANAN DEPAN 
B : PUTING KIRI DEPAN 
C : PUTING KANAN BELAKANG 
D : PUTING KIRI BELAKANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 6. Persentase jumlah tingkat mastitis pada teat dipping dengan 
menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 6% dari awal 
tes sampai tes pasca perlakuan. 

 
Awal tes 
Tingkat mastitis 
- = 16 puting = 80% 
T = 1 puting = 5% 
1 = 2 puting = 10% 
2 = 0 puting = 0% 
3 = 1 puting  = 5% 
 
Tes minggu II 
- = 17 puting = 85% 
T = 1 puting = 5% 
1 = 1 puting = 5% 
2 = 0 puting = 0% 
3 = 1 puting = 5% 
 
Tes akhir 
- = 19 puting = 95% 
T = 0 puting = 0% 
1 = 0 puting = 0% 
2 = 1 puting = 5% 
3 = 0 puting = 0%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran.7. pelaksanaan kegiatan 
 
 

 

 
 
Gambar  5. Bahan dan alat untuk pembuatan jus buah mengkudu 

 
 

 
 

 
Gambar 6. Pelaksanaan teat dipping 
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