
7 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Mastitis Subklinis 

Mastitis merupakan peradangan pada ambing yang 

disebabkan mikroorganisme. Mastitis salah satu penyakit yang 

sangat merugikan bagi peternak karena dapat menurunkan 

produksi dan kualitas susu, penurunan produksi susu terjadi 

karena energi sapi habis digunakan untuk sistem 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). Kasus mastitis 

subklinis pada peternakan sapi perah rakyat masih sangat 

tinggi, kejadian mastitis subklinis tidak menimbulkan gejala 

klinis sehingga harus adanya pemeriksaan khusus untuk 

mendeteksi adanya mastitis subklinis pada ternak.  

Handayani, Tuasikal dan Sugoro (2006) Kerusakan 

jaringan kelenjar susu karena mastitis hampir selalu 

disebabkan oleh bakteri patogen yaitu: Streptococus 

agalactiae, Str. Disgalactiae, Streptococus zooepidemicus, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, enterobacter 

aerogenees dan Pseudomonas aeroginosa. Abrar, Wibawan, 

Priosoeryanto, Soedarwanto dan Pasaribu (2012) menyatakan 

bahwa bakteri Staphylococcus aureus merupakan penyebab 

terjadinya mastitis subklinis paling besar, karena bakteri ini 

mampu hidup diberbagai tempat dan mengontaminasi 

peralatan disekitar peternakan, tidak hanya jenis 

mikroorganisme, faktor ternak juga menentukan mudah 

tidaknya ternak terserang mastitis. Faktor tersebut misalnya 
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ambing yang sangat menggantung atau ambing dengan lubang 

puting yang terlalu lebar, faktor umur dan tingkat produksi 

susu. Diketahui bahwa semakin tua umur sapi produksi susu 

juga semakin meningkat yang akan menyebabkan kendurnya 

spinchter puting, puting dengan spinchter yang kendor 

memungkinkan sapi mudah terinfeksi oleh mikroorganisme 

karena spinchter membutuhkan waktu lebih lama untuk 

menutup sempurna (Subronto, 2003). Sori, Zerihun dan 

Abdicho (2005) menambahkan bahwa faktor lingkungan dan 

pengelolaan peternakan seperti perkandangan, banyaknya sapi 

dalam satu kandang, ventilasi, sanitasi kandang dan cara 

pemerahan susu juga sangat mempengaruhi kejadian mastitis.   

Mastitis dapat dibedakan menjadi dua yaitu mastitis 

klinis dan mastitis subklinis. Mastitis klinis sangat mudah 

dikenali karena mempunyai ciri-ciri; terdapat gumpalan dan 

lendir dengan warna yang abnormal pada susu, terjadinya 

penggumpalan pada susu, puting terasa panas, bengkak dan 

sensitif bila disentuh saat pemerahan. Mastitis subklinis 

merupakan mastitis yang tidak menampakkan perubahan 

secara fisik pada ambing dan susu, tetapi dapat diketahui dari 

produksi susu yang menurun dan ditemukannya bakteri 

patogen serta terjadinya perubahan kompenen pada susu 

(Nugroho, Kusumawati dan Widiyanto, 2013). Sudarwanto 

dan Sudarnika (2008) menyatakan kasus mastitis terutama 

mastitis subklinis di Indonesia mencapai 75–83% dengan 

penurunan produksi susu/kwartir ambing/hari mencapai 9-

45,5%, penurunan kualitas susu mencapai 30-40%, sehingga 

dapat menimbulkan banyak kerugian bagi peternaka sapi 

perah. Melihat tigginya kejadian mastitis subklinis yang 

mencapai 90% maka harus adanya deteksi dini untuk 

mengetahui adanya mastitis subklinis, diagnosis mastitis 
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subklinis dapat dilakukan dengan berbagai cara pngujian susu 

yaitu dengan uji katalase, California Mastitis test, Aulendofer 

Mastitis Probe, Wisconsine Mastitis Test, Whiteside Test, dan 

Surf Field Mastitis Test (Lukman, Sudarwanto, Sanjaya, 

Purnawarman, Latif, dan Soejoedono, 2009). 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan berbagai 

cara salah satunya dengan teat dipping menggunakan bahan 

bakterisida seperti iodine, chlorhexidine dan chlorine setelah 

pemerahan (Siregar, 2010). Subronto dan Tjahadjati (2001) 

menyatakan mastitis dapat dicegah melalui pencelupan puting 

sehabis pemerahan dengan antiseptika, antara lain: alkohol 

70%, chlorhexidine 0,5%, kaporit 4% dan Iodophor 0,5% – 

1%. Poeloengan, Andriani, Susan, Komala, Hasnita (2007) 

menyatakan pensucihamaan ambing segera setelah pemerahan 

dengan larutan antiseptik dapat menurunkan tingkat kejadian 

mastitis sebesar 50%, namun antiseptika menyebabkan residu 

dan resistensi bakteri. Dalam penelitian Kurniawan (2013) 

menyatakan pensucihamaan puting setelah pemerahan 

menggunakan dekok daun kersen (Muntingia calabura L.) 

dengan berbagai kosentrasi mampu menurunkan tingkat 

kejadian mastitis sebesar 75%-80%.  

 

2.2 Produksi Susu 

Susu adalah salah satu produk peternakan yang mudah 

ditemui dan mengandung nutrisi yang lengkap. Susu sapi 

merupakan susu yang paling banyak dikonsumsi, karena susu 

sapi mudah diperoleh dengan harga yang relatif lebih murah 

dibandingkan dengan susu hewani lainnya. Susu dihasilkan 

dari sekresi kelenjar ambing seekor induk ternak sapi perah 

(Purwanto, Sudewo, Utami, 2013). (Taofik dan Depison, 

2008) menyatakan bahwa seekor sapi perah dikatakan 
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memiliki produkstivitas baik apabila mampu menghasilkan 

produksi susu yang tinggi.  

Tinggi rendahnya produksi susu dipengaruhi oleh 

mutu genetik, kemampuan sapi untuk berproduksi, umur 

induk, ukuran ambing, bobot hidup, lama laktasi, tatalaksana, 

manajemen, kondisi iklim setempat, daya adaptasi ternak, dan 

aktivitas pemerahan (Sudono, Rosdiana dan Setiawan, 2003).  

Sukandar, Purwanto, Anggraeni (2009) dan Taofik (2008) 

menambahkan, bahwa produksi susu antar sapi memilkiki 

jumlah yang bervariasi hal ini disebabkan karena produktivitas 

sapi perah berbeda antar ternak, produksi susu juga 

dipengaruhi oleh ukuran dan bobot tubuh, umur, jumlah anak 

yang dilahirkan, bentuk dan kesehatan ambing, pakan, suhu 

dan faktor lingkungan.  

Periode laktasi memiliki pengaruh terhadap produksi 

susu, periode laktasi terbagi atas: awal laktasi, puncak laktasi, 

tengah laktasi, dan akhir laktasi. Waktu laktasi awal yaitu 

waktu setelah partus hingga hari ke-30, puncak laktasi adalah 

hari ke 31-100. laktasi tengah sekitar hari ke 101-200, laktasi 

akhir sekitar hari ke 201-300 hingga sapi memasuki periode 

kering. Puncak produksi umumnya berada pada laktasi awal, 

yaitu pada produksi susu hari ke 31-100 (Klopcic, Hamoen, 

Bewley, 2011). Hubungan antara produksi susu dengan 

periode laktasi pada sapi perah dapat dilihat pada Gambar 2. 

dibawah ini. 
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Gambar 2. Hubungan Produksi Susu dengan Periode Laktasi 

(Klopcic, 2011) 

Pada Gambar 2. dapat dilihat bahwa produksi susu 

pada awal laktasi relatif lebih rendah, kemudian pada bulan 

kedua produksi susu mengalami peningkatan yang sangat 

tinggi, pada bulan kedua dan ketiga inilah sapi mengalami 

puncak produksi. Setelah melewati bulan ketiga produksi 

mulai menurun sampai masa kering. Hurley (2007)  

menyatakan bahwa induk muda yang melahirkan mengalami 

penurunan produksi 6% per bulan sedangkan induk dewasa 

mengalami penurunan rata-rata 9% per bulan, serta produksi 

susu harian akan mengalami penurunan rata-rata 2,5% per 

minggu. Selain faktor umur faktor penyakit juga sangat 

mempengaruhi penurunan produksi susu.  

 

2.3.  Pensucihamaan Puting untuk Mencegah Mastitis 

 Kegiatan pensucihamaan puting segera setelah 

pemerahan dilakukan untuk mencegah masuknya 

mikroorganisme penyebab mastitis masuk ke dalam ambing 
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melalui puting yang terbuka. Pensucihamaan dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu dengan metode teat dipping dan metode 

teat spray. Semua puting pada satu ekor sapi harus segera 

disucihamakan segera setelah pemerahan dengan 

menggunakan antiseptik agar luang putting tidak terbuka 

sehingga mikroorganisme penyebab mastitis tidak masuk ke 

dalam puting (Hidayat, Effendi, Fuad, Patyadi, Taguchi, 

Sugikawa, 2002). Hal yang paling penting untuk  diperhatikan 

dalam proses sucihama puting adalah bagaimana cara yang 

baik dan benar dalam spraying dan dipping terhadap puting 

setelah pemerahan (Bludau, Maescli, Leiber, Steiner and 

Klocke, 2014). 

Sudono (2003) menyatakan teat dipping adalah 

perlakuan pasca pemerahan dengan cara mencelupkan larutan 

desinfektan  pada puting sapi dengan tujuan untuk mencegah 

masuknya bakteri dari luar. Bakteri yang mengkontaminasi 

susu memasuki ambing dari luar melalui puting dan saluran-

saluran susu. Melalui perlakuan  dipping, desinfektan yang 

digunakan dapat menutup saluran-saluran susu pada puting 

agar tidak terkontaminasi bakteri dari udara sekitar yang dapat 

menyebabkan turunnya kualitas susu dan menyebabkan 

terjadinya mastitis.  

Muniroh (2010) menyatakan bahwa 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 susu. Penerapan metode ini juga meningkatkan resiko 

terjadinya kontaminasi silang antar ambing yang terinfeksi. 

Sementara itu, teat spray adalah kegiatan pensucihamaan 

puting melalui  penyemprotan masing-masing puting dengan 
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antiseptik segera setelah pemerahan. Damayanti (2007) 

menyatakan penerapan metode teat spray pada kegiatan 

pensucihamaan puting memiliki tingkat keamanan yang lebih 

tinggi karena tidak mengontaminasi puting yang lain. 

 

2.4.  Antiseptik dari Bahan Herbal  

2.4.1. Tanaman Kersen (Muntingia calabura. L) 

Kersen merupakan tanaman jenis neotropik yang 

tumbuh baik di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman 

kersen berasal dari Filipina dan dilaporkan masuk Indonesia 

pada akhir abad ke 19, di Indonesia pohon kersen sangat 

mudah tumbuh tanpa harus ada penanaman khusus. Sampai 

saat ini pohon kersen hanya dimanfaatkan sebagai tanaman 

peneduh di pinggir jalan karena daunnya yang rindang. 

Gambar daun kersen ditunjukkan pada Gambar 3 dan 

taksonomi tumbuhan kersen (Muntingia calabura L) adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Dilleniidae 

Ordo  : Malvales 

Famili  : Elaeocarpaceae  

Genus  :  Muntingia 

Spesies  :  Muntingia calabur 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Elaeocarpaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Muntingia
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Gambar 3. Daun Kersen 

Sumber : Dokumentasi Penelitian 

 Sidiqua et al. (2010) menyatakan kersen merupakan 

salah satu tanaman obat yang diyakini antiseptik, antioksidan, 

antimikroba, antiinflamasi (mengurangi radang), antidiabetes, 

dan antitumor. Kurniawan (2013) menambahkan kersen adalah 

tanaman yang selalu hijau, tinggi pohon antara 3 sampai 12 

meter, tumbuh dan berbuah sepanjang tahun pada ranting-

ranting yang mirip kipas, berbuah manis yang berbentuk kecil. 

Daun kersen mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, 

serat, abu, kalsium, fosfor, besi, karoten, tianin, ribofalin, 

niacin, tanin, saponin, flavonoid, dan kandungan vitamin C. 

Kandungan senyawa flavonoid dan saponin yang ada pada 

daun kersen diduga bertindak sebagai antibakteri.  

Arum (2012) menyatakan berdasarkan uji fitokimia, 

senyawa yang diisolasi dari daun kesen adalah senyawa 

flavonoid, triterpenoid, saponin, steroid senyawa inilah yang 

memiliki zat antibakteri yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri. Pengamatan uji fitokimia serbuk daun 

kersen dapat dilihat pada Tabel. 1. 
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Tabel. 1. Hasil Pengamatan Uji Fitokimia Serbuk Daun Kersen 

Keterangan : (-) : Senyawa lemah 

  : (+) : Senyawa kuat 

  : (++) : Senyawa sangat kuat 

2.4.2. Tanaman Sirih (Piper betle L) 

 Sirih merupakan tanaman 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. Gambar daun Sirih 

ditunjukkan pada Gambar 4 dan taksonomi tumbuhan Sirih 

(Piper betle L.) menurut adalah (poeloengan 2005) sebagai 

berikut: 

Kingdom :  Plantae  

Subkingdom :  Tracheobionta  

Super Divisi :  Spermatophyta  

Divisi  :  Magnoliophyta  

Kelas  :  Magnoliopsida  

Sub Kelas :  Magnoliidae 

Ordo  :  Piperales 

Famili  :  Piperaceae  

Genus  :  Piper 

Spesies  :  Piper betle L. 

 

 

No. Konstituen Daun Kersen 

1 Flavonoid         ++ 

2 Triterpenoid                                                                        + 

3 Alkaloid          - 

4 Saponin          + 

5 Steroid          + 
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Gambar 4. Daun sirih 

Sumber : Dokumentasi Penelitian 

Daun sirih dapat digunakan sebagai antibakteri karena 

mengandung 4,2% minyak atsiri yang sebagian besar terdiri 

dari betephenol yang merupakan isomer Euganol 

allypyrocatechine, Cineol methil euganol, Caryophyllen 

(siskuiterpen), kavikol, 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 atsiri. Daun sirih mengandung 

minyak atsiri dimana komponen utamanya terdiri atas fenol 

dan senyawa turunannya seperti kavikol, cavibetol, carvacrol, 

eugenol, dan allilpyrocatechol. Minyak atsiri, daun sirih juga 

mengandung karoten, tiamin, riboflavin, asam nikotinat, 

vitamin C, tanin, gula, pati, dan asam amino. 

Daun sirih mengandung fenol, yang memiliki peran 

sebagai racun bagi mikroba  

dengan menghambat aktivitas enzimnya. Katekol, pirogalol, 

quinon, eugenol,  flavon dan flavonoid merupakan termasuk 

golongan fenol dan mempunyai kemampuan sebagian bahan 

antimikroba (Suliantari, Jenie, Suharton, dan Apriyantono 

2008), sedangkan  menurut Mursito (2002) saponin dan  tanin 
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pada daun sirih bersifat sebagai antiseptik pada luka 

permukaan, bekerja sebagai bakteriostatik yang biasanya 

digunakan untuk infeksi pada kulit, mukosa dan melawan 

infeksi pada luka serta flavanoid selain berfungsi sebagai 

bakteriostatik juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Penelitian 

Zalizar (2009) ekstrak daun sirih maupun salep daun sirih 

terbukti dapat menurunkan jumlah bakteri  Staphylococcus 

aureus dan bakteri Escherichia coli yang merupakan bakteri 

yang umum ditemukan pada susu mastitis.  

Berdasarkan hasil penelitian Hermawan (2007) 

pengaruh ekstrak daun sirih (piper betle L) dengan kosentarsi 

10% memiliki daya hambat perkembangan bakteri 

Staphylococus aureus dan Escherichia coli, hal ini 

dikarenakan bahwa mikroba dinyatakan peka terhadap 

antimikroba asal tanaman, diketahui bahwa daun sirih 

mengandung zat antibakteri alami yaitu falvonoid, saponin, 

dan tanin. Yuniarni, Lukmayani dan Fitriani (2014) 

penggunaan dekok daun sirih dengan kosentarasi 10%, 20%, 

30% masing-masing memilki aktivitas antibakteri yang 

berbeda. Semakin tinggi kosentrasi maka efek yang diberikan 

semakin besar.   

 

2.4.4. Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) 

 Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) merupakan 

tanaman yang berasal dari daratan Papua dan di Jawa Tengah 

dan Yogyakarta dijuluki makunto dewo, makunto rojo atau 

makunto ratu. Sementara, orang etnik Cina menamainya pau 

yang artinya obat pusaka. Mahkota dewa bisa ditemukan di 

pekarangan sebagai tanaman hias atau di kebun sebagai 

tanaman peneduh. Gambar buah mahkota dewa ditunjukkan 
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pada Gambar 5. dan taksonomi tanaman mahkota dewa 

menurut (Boerlage , 2009) sebagai berikut : 

Kingdom :  Plantae  

Subkingdom :  Tracheobionta  

Super Divisi :  Spermatophyta  

Divisi  :  Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas :  Rosidae 

Ordo  :  Myrtales  

Famili  : Thymelaeaceae  

Genus  : Phaleria 

Spesies  : Phaleria macrocarpa  

 
Gambar 5. Buah Mahkota Dewa 

  Sumber : Dokumentasi Penelitian 

Buah mahkota dewa memilki ciri khas bentuknya 

bulat, seperti bola, ukurannya bervariasi, dari sebesar bola 

pimpong sampai sebesar apel merah, saat muda berwarna hijau 

muda dan saat masak berwarna merah menyala, daging buah 

berwarna putih serta memilki ketebalan daging yang bervariasi 

tergantung pada ukuran buah  (Harmanto, 2004). 
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Bahan aktif yang terkandung dalam buah mahkota 

adalah Alkaloid, bersifat detoksifikasi yang dapat menetralisir 

racun di dalam tubuh, Saponin yang bersifat sebagai sumber 

anti bakteri dan anti virus, flavonoid melancarkan peredaren 

darah dan antioksidan, bahan aktif selajutnya polifenol yang 

berfungsi sebagai anti histamin (alergi). Rohyamin (2008) 

menyatakan bahwa buah mahkota dewa memilki berbedaan 

kandungan flavonoid pada fase yang berbeda, pada buah 

mahkota dewa masak rata-rata memiliki kandungan 1,7647 

mg.L
-1 

dan pada buah mahkota dewa muda mengandung 

2,1535 mg.L
-1

, walaupun memilki perbedaan kandungan buah 

mahkota dewa tetap efektif sebagai bahan antibakteri.  

 

2.5. Kandungan Senyawa Larutan Herbal 

2.5.1. Flavonoid 

 Flavonoid merupakan salah satu senyawa fenol alami 

yang tersebar luas pada tumbuhan, senyawa ini dapat 

ditemukan pada hampir semua bagian tumbuhan (Sabir, 2005). 

Senyawa flavonoida adalah senyawa yang mengandung C15 

terdiri atas dua inti  fenolat yang dihubungkan dengan tiga 

satuan karbon. Flavoniod marupakan senyawa yang bersifat 

desinfektan yang bekerja dengan cara mendenaturasi protein 

yang dapat menyebabkan aktifitas metabolisme sel bakteri 

berhenti karena semua aktifitas metabolisme sel bakteri 

dikatalisis oleh suatu enzim yang merupakan protein. 

Berhentinya aktifitas metabolisme ini akan mengakibatkan 

kematian bagi sel bakteri (Soedibyo, 2004). 

Arum (2012) dan Hamdiyati, Kusnadi dan Irman 

(2009) menjelaskan bahwa flavonoid merupakan senyawa 

yang cenderung bersifat polar yang mudah menembus dinding 

sel bakteri  Staphylococcus aureus  dan mampu memutuskan 
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ikatan peptidoglikan saat menerobos dinding sel, yang 

menyebabkan terjadinya kerusakkan permeabilitas dinding sel 

bakteri, mikrosom, dan lisossom sebagai hasil interaksi antara 

flavonoid dan DNA bakteri. 

 

2.5.2. Tanin 

Tanin memiliki struktur kimia sebagai suatu polifenol 

yang merupakan senyawa metabolisme pada tanaman tingkat 

tinggi. tanin merupakan suatu ester dari galloyl, yang terikat 

pada inti catechin dan triterpenoid  (gallo-tanins, ellagi tanins 

and complex tanins), bisa juga suatu oligomer dan polimer 

proanthocyanidins  yang mempunyai  substitusi flavanil yang 

berlainan  (condensed tanins) tanin sendiri memilki efek 

farmakologi yaitu sebagai zat anti bakteri, anti virus, dan 

meningkatkan immuno respon terhadap penyakit (Akbar, 

2010) 

Juliantina, Citra, Nirwani, Nurmasitoh dan Bowo 

(2009) menyatakan bahwa tanin merupakan senyawa yang 

memiliki zat antibakteri dengan cara kerja mengkerutkan 

dinding sel atau membran sel yang telah lisis akibat senyawa 

saponin dan flavonoid, sehingga menyebabkan senyawa tanin 

dapat dengan mudah masuk ke dalam sel bakteri dan 

mengkoagulase protoplasma sel bakteri, akibatnya sel tidak 

dapat melakukan aktivitas hidup dan pertumbuhannya 

terhambat atau bahkan mati.  

Tanin dapat menghambat sintesis protein untuk 

pembentukan dinding sel. Mekanismenya dengan mengikat 

salah satu protein adhesin pada bakteri yang dipakai sebagai 

reseptor permukaan bakteri, sehingga terjadi penurunan daya 

perlekatan pada bakteri. Permeabilitas membran menurun 

kemudian diikuti dengan kebocoran dinding sel sehingga 
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substansi yang terdapat pada sel seperti protein dan asam 

nukleat keluar dan dapat mengakibatkan kematian pada sel  

(Simanjuntak, 2008). 

 

2.5.3. Saponin  

Kuntorini, Fitriana dan Astuti (2013) menyatakan 

saponin merupakan senyawa glikosida triterpenoida ataupun 

glikosida steroida yang merupakan senyawa aktif permukaan 

dan bersifat seperti sabun serta dapat dideteksi berdasarkan 

kemampuanya membentuk busa dan menghemolusa sel darah 

merah, saponin mempunyai aktifitas farmakologi yang cukup 

luas diantaranya meliputi:  immunomodulator, anti tumor, anti 

inflamasi, antivirus, anti  jamur, dapat membunuh kerang-

kerangan, hipoglikemik, dan efek hypokholesterol, saponin 

juga memiliki karakteristik yaitu terasa manis, ada yang pahit, 

dapat berbentuk buih, dapat menstabilkan emulsi, dapat 

menyebabkan hemolisis.  

Saponin termasuk dalam salah satu kelompok 

antibakteri yang dapat mengganggu permeabilitas membran 

sel mikroba, mengakibatkan kerusakan membran sel yang 

menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

dalam sel mikroba dan zat antibakteri akan masuk dengan 

mudah ke dalam sel sehingga akhirnya bakteri mati (Prawira, 

2013). 

 

2.6.  California Mastitis Test (CMT) 

Kejadian mastitis pada suatu peternakan menyebabkan 

banyak kerugian bagi peternak, sehingga penangananya harus 

dilakukan dengan cepat dan tepat. Salah satu manajemen 

penanganan mastitis yaitu dengan tindakan deteksi dini yang 
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dilakukan dengan metode CMT (California Mastitis Test), 

WST (Whiteside Test) dan SFMT (Surf Field Mastitis Test). 

Subronto dan Tjahadjati (2001) menyatakan bahwa 

CMT merupakan metode yang paling sederhana, murah dan 

cepat dalam menentukan derajat infeksi mastitis yang terjadi 

dibandingkan dengan metode lainnya. Hasil penelitian Patel et 

al. (2001) menunjukan sensitivitas CMT mencapai 83,3% dan 

keakuratan mencapai 85,69%. Efesiensi metode deteksi 

mastitis subklinis dapat dilihat dari tingkat kemudahan, waktu 

dan biaya pengujian. 

Reagen yang dgunakan pada uji CMT mengandung 

indikator warna bromcresol purple yang mempermudah 

pengamatan saat pengujian. Waktu yang di butuhakan dalam 

uji CMT adalah 10-15 detik. Adapun cara melakukan uji CMT 

adalah sebagai berikut. 

a. Paddle disiapka dan diberi kode; 

b. Puting dibersihkan menggunakan alkohol; 

c. Pancarkan 2-3 pancaran susu curahan pertama (fore 

milk) ke dalam paddle; 

d. Reagen CMT ditambahkan ke dalam paddle dengan 

perbandingan 1:1; 

e. Homogenkan dengan cara digoyang-goyang secara 

horizontal; 

f. Penghomogenan dilakukan selama 10 detik; 

g. Hasil reaksi pada putaran akhir diamati dan dicatat; 

 Nilai hasil CMT dapat berupa N (negatif) dan T 

(trace) dengan kriteria sebagaimana pada Tabel 2. Di bawah 

ini: 
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Tabel. 2. Penilaian Reaksi CMT dan Perkiraan Jumlah Sel Somatik 

Kode Arti Reaksi 
Jumlah sel Somatik/ 

Ml 

- Negative 
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 yang terbentuk banyak 

dan menyebabkan 

permukaan susu menjadi 

kovek 

> 5.000.000 

+ 
Susu 

Basa 
Warna ungu gelap 

Aktivitas kelenjar 

susu berkurang 

- 
Susu 

Asam 
Warna kuning 

 
Susu bersifat asam, 

jarang terdapat pada 

ambing 

Sumber : Blakey dan Bade (1994)  

 


