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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mastitis adalah suatu peradangan pada kelenjar internal 

ambing (Lutviandhitarani, 2015). Mastitis dapat menurunkan 

produksi susu hingga mencapai 20% (Khodijah, 2006). Hal ini 

menyebabkan peternak mengalami kerugian dan menurunkan 

pendapatan. Mastitis pada peternakan sapi perah di Indonesia 

dapat mencapai 85% dan sebagian besar mastitis ini bersifat 

subklinis. Mastitis dibedakan menjadi dua yaitu mastitis klinis 

dan mastitis subklinis. Pada umumnya peternak hanya mampu 

menilai ternak yang mengalami mastitis klinis karena memiliki 

tanda-tanda yang nyata yaitu ambing bengkak, kemerahan dan 

merasa kesakitan ketika mendapat sentuhan. Sedangkan 

mastitis subklinis tidak menunjukkan tanda klinis, namun 

terdapat kelainan tertentu pada susunya (Poeloengan, 2009). 

Mastitis subklinis disebabkan berbagai macam 

mikrokoorganisme seperti bakteri, khamir dan juga kapang 

(Virgihani, 2011). Bakteri pathogen penyebab mastitis yaitu 

Streptococcus agalctiae, Staphylococcus aureus dan 

Mycoplasma bovis (Bruno, 2010 dalam jurnal Widodo, 2014), 

Sthapylococcus epidermis, Escherichia coli, Streptococcus 

uberis, Eschericia feundii, Klebsiella pneumonia dan 

Aerobacter aerugenes (Poeloengan, 2009). Sapi perah yang 

terinfeksi bakteri mastitis akan mengalami penurunan produksi 

susu sekitar 28.4-53.3% dari sapi yang sehat 

(Surjowardoyo,2011). Bakteri Escherichia coli merupakan 

salah satu penyebab dari gangguan penurunan produksi susu. 

Salah satu cara untuk menanggulangi atau mencegah 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli adalah dengan 
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memanfaatkan bahan aktif dari tanaman yang dapat digunakan 

sebagai anti bakteri (Prasetya et al., 2008) Antibakteri 

merupakan senyawa yang mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri, sehingga dapat digunakan untuk pengobatan terhadap 

gangguan yang disebabkan oleh bakteri. 

Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) merupakan 

tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Perdu ini tumbuh tegak 

dengan tinggi 1-2,5 m. Daun mahkota dewa dapat dihasilkan 

sepanjang tahun sedangkan buahnya tidak berbuah sepanjang 

tahun dan buah tumbuhan ini dapat digunakan setelah masak 

atau berwarna merah. Daun dan buah tumbuhan mahkota dewa 

merupakan tanaman obat (Dalimartha, 2004). Hal tersebut 

disebabkan karena tumbuhan mahkota dewa mengandung 

senyawa-senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol,resin 

dan tanin (Gotawa, 1999). Alkaloid, merupakan senyawa 

organic yang berfungsi sebagai detoksifikasi, menetralisir 

racun-racun di dalam tubuh. Saponin merupakan fitonutrien, 

sering disebut “deterjen alam”. Senyawa ini bersifat antibakteri 

dan antivirus. Juga meningkatkan system kekebalan tubuh, 

meningkatkan daya tahan, mengurangi kadar gula darah, 

mengurangi penggumpalan darah. Flavonoid berindikasi anti 

peradangan dan mencegah pertumbuhan kanker 

(Simanjuntak,2008). 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan penggunaan 

antibakteri kimia yang berasal dari berbagai jenis bahan. 

Antibakteri yang biasa digunakan oleh peternak untuk 

mencegah mastitis yaitu iodip dengan cara melakukan teat 

dipping (Haerah, 2015). Penggunaan teat dipping yang 

dilakukan secara terus menerus menyebakan resistensi terhadap 

bakteri mastitis dan dapat menginggalkan residu pada susu yang 

dihasilkan. Oleh karena itu dibutuhkan antibakteri alami dengan 
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cara memanfaatkan kandungan antibakteri yang terdapat pada 

bahan alam yang digunakan.  Salah satu tanaman yang dapat 

digunakan sebagai antibakteri yaitu buah mahkota dewa 

(Phaleria macrocarpa) (Dewanti, 2005). 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah lama 

penyimpanan dekok buah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa) dapat mempengaruhi daya hambat pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli yang dapat menyebabkan mastitis pada 

sapi perah laktasi. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan dekok 

buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) pada suhu ruang 

terhadap aktivitas daya hambat bakteri Escherichia coli. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat dan peternak sapi perah sebagai 

inovasi baru mengenai penggunaan bahan alami seperti dekok 

buah mahkota dewa (Phaleria Macrocarpa.) dengan lama 

penyimpanan tertentu sebagai alternatif antibakteri untuk 

mencegah mastitis pada sapi perah.  
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1.5. Kerangka Pikir 

Mastitis adalah suatu peradangan pada kelenjar internal 

ambing (Lutviandhitarani, 2015). Mastitis dapat menurunkan 

produksi susu hingga mencapai 20% (Khodijah, 2006). Hal ini 

menyebabkan peternak mengalami kerugian dan menurunkan 

pendapatan. Mastitis pada peternakan sapi perah di Indonesia 

dapat mencapai 85% dan sebagian besar mastitis ini bersifat 

subklinis (Poeloengan, 2009). Mastitis subklinis disebabkan 

berbagai macam mikrokoorganisme seperti bakteri, khamir dan 

juga kapang (Virgihani, 2011). Bakteri patogen yang biasanya 

menyebabkan mastitis yaitu Streptococcus agalctiae, 

Staphylococcus aureus dan Mycoplasma bovis (Bruno, 2010 

dalam jurnal Widodo, 2014), Sthapylococcus epidermis, 

Escherichia coli, Streptococcus uberis, Eschericia feundii, 

Klebsiella pneumonia dan Aerobacter aerugenes (Poeloengan, 

2009). 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan penggunaan 

antibakteri kimia yang berasal dari berbagai jenis bahan. 

Antibakteri yang biasa digunakan oleh peternak untuk 

mencegah mastitis yaitu iodip dengan cara melakukan teat 

dipping. (Haerah, 2015) Namun, penggunaan teat dipping yang 

dilakukan secara terus menerus menyebakan resistensi terhadap 

bakteri mastitis dan dapat menginggalkan residu pada susu yang 

dihasilkan. Oleh karena itu dibutuhkan antibakteri alami dengan 

cara memanfaatkan kandungan antibakteri yang terdapat pada 

bahan alam yang digunakan. 

Salah satu tanaman yang dapat dijadikan antibakteri yaitu 

buah mahkota dewa (Dewanti, 2005), hal ini karena daun buah 

mahkota dewa (Phaleria Macrocarpa.) mengandung senyawa 

flavonoid, saponin, tanin dan polifenol (Simanjuntak, 2008). 

Mekanisme dari kandungan senyawa yang terdapat dalam buah 
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mahkota dewa (Phaleria macrocarpa.) diharapkan dapat 

menyebabkan pertumbuhan bakteri menjadi terhambat maupun 

mati melaui penggunaan dekok buah mahkota dewa (Phaleria 

Macrocarpa.). Dekok merupakan salah satu ekstraksi dengan 

cara panas menggunakan pelarut air pada suhu 30°C sampai 

titik didih dengan waktu (±30 menit).  Pembuatan dekok dapat 

dilakukan dengan cara segar dan cara simplisia. Perbandingan 

anatra pelarut dengan bahan yaitu 100 ml aquades dengan 20 gr 

(simplisia) untuk konsentrasi 20%. Dekok buah mahkota dewa 

direbus pada suhu mendidih selama 15 menit (Surjowardojo, 

2013). Dengan kata lain dekok bertujuan untuk memutuskan 

rantai ikatan zat-zat berkhasiat yang tahan panas dan tidak tahan 

panas.   

Semakin lama dekok buah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa) di simpan pada suhu ruang, maka diameter zona 

hambat yang dihasilkan juga semakin kecil. Hal ini disebabkan 

oleh penurunan zat aktif yang terkandung didalam dekok buah 

mahkota dewa karena pengaruh suhu dan lingkungan selama 

penyimpanan. Penyebab penurunan daya hambat karena adanya 

kerja sinergis antara aktivitas antimikroba dengan suhu 

penyimpanan (Kusumawati, 2000). Penurunan kandungan zat 

aktif yang disimpan pada suhu yang semakin tinggi mampu 

mempengaruhi zona hambat (Klimczak, Maecka, Szlacta and 

Glizzczyn, 2006). Semakin tinggi suhu lingkungan yang 

digunakan selama penyimpanan dekok menyebabkan 

kerusakan yang semakin cepat. Harlis dan Wahyuni, (2008) 

selain lama penyimpanan faktor lain yang dapat mempengaruhi 

zona hambat mikroorganisme yaitu kepekaan mikroorganisme, 

temperatur dan konsentrasi zat yang diberikan. Oleh karena itu, 

dilakukan penelitian tentang pengaruh lama penyimpanan 

dekok buah mahkota dewa (Phaleria Macrocarpa.) terhadap 
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daya hambat bakteri Escherichia coli dengan tujuan mengetahui 

daya hambat bakteri yang optimum. Kerangka pikir penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gamabr 1. Kerangka Pikir Penelitian 

  

Buah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa) 

Bakteri penyebab mastitis 

 
Kandungan kimia yang terdapat pada 

buah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa).) terkandung senyawa 

alkaloid, saponin,tanin dan 

flavonoid, sementara dalam daunnya 

terkandung alkaloid, saponin, serta 

polifenol.(Simanjuntak, 2008) 

 

 

Dekok buah mahkota 

dewa (Phaleria 

macrocarpa.) disimpan 

pada suhu ruang 25oC-

26oC selama 24 jam 

 

Pertumbuhan bakteri terhambat 

 

 Escherichia coli 

 

Lama hari ke- 1 Lama hari ke-2 

 

Lama hari ke-3 

 

Lama hari ke-4 

 

Dinding bakteri yang terkena flavonoid akan 

kehilangan permeabilitas sel dan dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri (Karlina, 2013). Fenol bekerja 

dengan cara mendenaturasi protein dan merusak 

membrane sel. sehingga sel menjadi lisis karena 

adanya ketidakseimbangan antara makromolekul dan 

ion di dalam sel (Carolia dan Wulan, 2016) 

 

 

Streptococcus agalctiae, Staphylococcus 

aureus Sthapylococcus epidermis, 

Escherichia coli, Streptococcus uberis, 

Eschericia feundii, Klebsiella pneumonia 

dan Aerobacter aerugenes 
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1.6. Hipotesis  

Terdapat pengaruh lama penyimpanan dekok buah 

mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) pada suhu ruang 

terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

penyebab mastitis pada sapi perah laktasi.  


