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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus-30 

September 2014 bertempat di peternakan rakyat Desa Jabung, 

Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.  

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah menggunakan 20 ekor 

sapi perah PFH laktasi yang sedang menderita mastitis 

subklinis. Penentuan sampel dilakukan secara purposive 

sampling, yaitu dengan kriteria sapi perah PFH berada pada 

periode laktasi 3-5 dan menderita mastitis. Bahan baku yang 

digunakan untuk membuat larutan teat spray sebanyak 300 

gram yang masing-masing kosentrasi 30% untuk dekok daun 

kersen, dekok daun sirih dan dekok buah mahkota dewa serta 

Iodips 10% sebagai kontrol, 

Alat yang digunakan untuk pembuatan larutan dekok 

adalah timbangn analitik, termometer, baskom, panci, kompor 

gas, pengaduk, saringan, gelas ukur dan botol spray. Alat yang 

digunakan dalam pengujian mastitis peddle, larutan CMT, 

tissue dan timba ukur untuk mengukur produksi susu.  

3.3. Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan 4 perlakuan 5 ulangan. Perlakuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Perlakuan (P0) : Kontrol dengan antiseptik kimia 

(Iodips) 10% 

b. Perlakuan (P1) : Teat Spray dengan menggunakan 

dekok daun kersen 30% 

c. Perlakuan (P2) : Teat Spray dengan menggunakan 

dekok daun sirih 30% 

d. Perlakuan (P3) : Teat Spray dengan menggunakan 

dekok buah mahkota dewa 30% 

Masing masing perlakuan terdiri dari 5 ekor sapi, yang 

sebelumnya diuji mastitis dengan menggunakan uji CMT 

terlebih dahulu untuk mengetahui adanya kejadian mastitis 

yang dapat dikategorikan yaitu mastitis subklinis dan mastitis 

klinis. Teat spray dilakukan setiap hari setelah selesai 

pemerahan pada pagi dan sore hari. Uji CMT dilakukan setiap 

1 minggu sekali. 

 

3.4  Jalanya Penelitian 

 Prosedur Pembuatan Dekok Larutan Hebal Daun 

Kersen, Daun Sirih dan Buah Mahkota Dewa 

 Daun kersen (Muntingia calabura L.) dan buah 

mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) yang digunakan dalam 

penelitian ini didapatkan dari halaman Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, untuk daun sirih didapatkan di salah 

satu kebun warga di Kertoasri. Bagian daun kersen dan daun 

sirih yang digunakan untuk membuat larutan herbal adalah 

sepertiga daun dari pangkal ranting atau daun kersen yang tua, 

memilki warna dominan hijau tua, daun tebal dan lebar. 

Menurut Poeloengan dkk. (2007) dan Arum (2012) pada 

bagian daun kersen dan daun sirih yang sudah tua memiliki 

banyak kandungan senyawa aktif, sebab pada daun yang sudah 

tua sel-sel daun sudah tumbuh dan berkembang dan baik 
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digunakan dalam menghambat pertumbuhan mikroba. 

Sedangkan buah mahkota dewa yang digunakan dalam 

penelitian ini buah yang sudah masak. Menurut Rohyami 

(2008) buah mahkota dewa pada fese berbeda memilki 

kandungan yang berbeda pula kandunga senyawa antibakteri 

yang paling tinggi terdapat pada buah mahkota dewa yang 

masih muda.  

 Proses Pembuatan Dekok Larutan Herbal  

 Prosedur pembuatan dekok daun kersen menurut 

Kurniawan (2013) adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 6. Prosedur pembuatan dekok. 
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 Pembuatan Variasi Kosentrasi Larutan Herbal  

 Pembuatan variasi kosentrasi larutan uji 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Keterangan : 

 

V1 = Volum larutan ekstrak yang diambil (ml) 

C1 = Kosentrasi ekstrak yang diambil (mg/ml) 

V2 = Volum larutan yang akan dibuat (ml) 

C2 =  Kosentrasi larutan yang akan dibuat (mg/ml) 

Perhitungan kosentrasi larutan herbal kosentrasi 30%   

 : V1 x C1 = V2 x C2 

 : 700 ml x C1 = 700 ml x 30 mg/ml 

 : C1 = 21.000 mg/ml / 700 ml 

 : C1 = 30 mg/ml 

 Prosedur pelaksanaan Teat Spray  

 Pada tahap pelaksanaan dilakukan proses teat spray 

terhadap sapi perah PFH yang terinfeksi mastitis subklinis. 

Prosedur teat spray adalah sebagai berikut:  

V1 x C1 = V2 x C2 
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 Gambar 7. Prosedur pelaksanaan teat spray 

 Prosedur Uji CMT Susu Mastitis 

CMT digunakan untuk mendeteksi adanya mastitis 

subklinis pada sapi perah. Prosedur pengujian CMT adalah: 

a. Paddle disiapka dan diberi kode. 

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

milk) ke dalam paddle. 

c. Reagen CMT ditambahkan ke dalam paddle dengan 

perbandingan 1:1. 
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d. Homogenkan dengan cara digoyang-goyang secara 

horizontal; 

e. Penghomogenan dilakukan selama 10 detik; 

f. Hasil reaksi pada putaran akhir diamati dan dicatat. 

 Interpretasi tingkat mastitis melalui uji CMT (Blakey 

dan Bade., 1994)) terdapat pada tabel 3. Berikut; 

Tabel. 3. Interpretasi Tingkat Mastitis Hasil Uji CMT 

Skor 
CMT 

Rata-rata produksi 
sel somatik (sel per 

milimeter) 

Deskripsi reaksi Skor 

N 

(Negative) 

0-480.000 Tidak terjadi 

pengentalan, 
homogeny 

0 

T 

(Trace) 

640.000 Sedikit pengentalan. 

Reaksi menghilang 
dalam 10 detik 

1* 

1 660.000 Pengentalan berbeda, 

belum terbentuk gel 

2* 

2 2.400.000 Terjadi pengentalan 
dengan cepat, mulai 

membentuk gel di 

dasar cangkir 

3* 

3 >10.000.000 Gel terbentuk, 

permukaan 

mengangkat dengan 

pusat di atas puncak 
mass 

4* 

Keterangan : * adalah skor  didapat dari penilaian peneliti  

Sumber : Sumber : Blakey dan Bade (1994)  
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3.4. Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:  

1. Tingkat kejadian mastitis pada masing-masing puting 

dari setiap ekor sapi perah. 

2. Jumlah produksi susu pada setiap ekor sapi perah yang 

mendapatkan perlakuan.  

 

3.5. Analisis Data 

 Data hasil pengujian CMT terhadap tingkat mastitis 

ditranformasikan terlebih dahulu menggunakan tranformasi 

dari √x + 0,5 yang tuujuannya untuk mengendalikan atau 

menstabilkan ragam dari galat. Rumus transformasi √x + 0,5 

menurut Yitnosumarto (1998) adalah sebagai berikut;  

 

Keterangan :  

X  = Nilai asli 

X’ = Data hail transformasi 

 Skor mastitis yang sudah ditransformasikan kemudian 

dianalisis menggunakan analisis ragam Rancangan Acak 

Kelompok (RAK). Model Matematika RAK adalah sebagai 

berikut; 

Keterangan : 

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

π              = 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) 

Hij = π + Ki + Pj + eij 

 √ X + 0,5   =   X =X’       
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 Apabila hasil analisis ragam menunjukan perbedaan 

yang nyata maka pengujian dilanjutkan menggunakan Uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT). 

 

3.6. Batasan Istilah 

1. Mastitis adalah penyakit radang kelenjar mammae 

atau ambing yang disebabkan oleh mikroorganisme 

pada ternak perah. 

2. Teat Spray merupakan penyemprotan puting 

menggunakan larutan antiseptik setelah pemerahan 

agar bakteri tidak masuk kedalam lubang puting. 

3. Dekok daun kersen merupakan air rebusan atau 

ekstrak daun kersen. 

4. Dekok daun sirih merupakan air rebusan atau ekstrak 

daun sirih. 

5. Dekok buah mahkota dewa merupakan air rebusan 

atau ekstrak buah mahkota dewa. 

6. Produksi susu adalah susu hasil pemerahan pagi dan 

sore hari dari induk sapi perah laktasi diukur setiap 

ekor sapi perah per hari. 

7. California Mastitis Test merupakan metode untuk 

mendeteksi adanya radang ambing (mastitis) di setiap 

puting.  

 


