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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Teat Spray Menggunakan Larutan Herbal 

terhadap Kejadian Mastitis Subklinis 

 Pengukuran skor kejadian matitis subklinis 

menggunakan larutan herbal dilakukan dengan cara uji CMT 

untuk mendapatkan hasil pengamatan skor mastitis subklinis 

dengan perlakuan teat spray menggunakan larutan herbal 

terdapat pada Lampiran 1, selanjutnya dilakukan tranformasi 

data menggunakan rumus square root yang hasilnya dapat 

dilihat pada Lampiran 2. Hasil analisis ragam perlakuan dapat 

dilihat pada Lampiran 3. Teat spray menggunakan larutan 

herbal menunjukan penurunan skor kejadian mastitis subklinis 

yang bervariasi pada masing-masing perlakuan, penurunan 

skor kejadian mastitis pada minggu ke minggu melalui uji 

CMT disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Efektivitas Teat Spray Tiap Perlakuan terhadap 

Penurunan Kejadian Mastitis  subklinis  

Keterangan : *Superskrip (a,b,c) yang berbeda pada baris yang 
sama menunjukan  perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
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 Tabel 4. menunjukan bahwa teat spray menggunakan 

larutan herbal memiliki kemampuan dalam menurunkan skor 

kejadian mastitis, masing-masing larutan herbal memiliki 

tingkat penurunan skor mastitis yang bervariasi tiap 

perlakuannya. Tingkat penurunan tertinggi didapat pada 

perlakuan P1 konsentrasi 30% yaitu 1,30±0,06, kemudian 

diikuti perlakuan P2 konsentrasi 30% sebesar 1,42±0,13 dan 

perlakuan P3 konsentrasi 30% memberikan hasil penurunan 

sebesar 1,47±0,07, sedangkan untuk P0 didapatkan hasil 

sebesar 1,34±0,04, pada perlakuan kontrol diketahui terjadi 

peningkatan. Hal ini diduga karena adanya peningkatan 

jumlah sel somatik dan resistensi bakteri yang berakibat 

naiknya skor mastitis. Sesuai dengan pernyataan Kurniawan 

(2013) bahwa larutan antiseptik kimiawi memilki kemampuan 

mencegah mastitis akan tetapi bila digunakan dalam jangka 

waktu panjang akan mengakibatkan residu dan resistensi 

mikroorganisme.  

 Hasil analisis ragam (Lampiran 3) menunjukan bahwa 

antar perlakuan berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

penurunan skor mastitis, kemampuan larutan herbal dalam 

menurunkan skor kejadian mastitis dipengaruhi dari 

kandungan, kosentrasi, dan perlakuan yang baik. Hasil uji 

BNT (Lampiran 3) menujukan bahwa larutan P1 30% 

memiliki kemampuan menurunkan skor kejadian mastitis lebih 

efekti dan optimal dibanding perlakuan lainnya, diduga karena 

adanya aktivitas antibakteri pada daun kersen seperti flavonid, 

tanin dan saponin bekerja secara maksimal dalam menghambat 

dan membnuh mikoroorganisme penyebab mastitis subklinis.  

 Penurunan skor kejadian mastitis subklinis diduga 

karena didalam larutan herbal terdapat kandungan senyawa 

alami antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan 
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bakteri mastitis subklinis. Arum (2012); Poeloengan (2005) 

dan Rohyami (2008) menyatakan bahwa didalam larutan 

herbal daun kersen, daun sirih dan buah mahkota dewa 

mengandung senyawa flavonoid, tannin dan saponin yang 

bersifat antibakteri. Antibakteri sendiri merupakan suatu zat 

yang dapat menghambat pertumbuhan dan mematikan bakteri. 

Karlina, Chrystie, Yudha, Muslimin dan Guntur (2013) 

menyatakan bahwa mekanisme kerja antibakteri secara umum 

adalah merusak dinding sel, mengganggu permeabilitas sel, 

dan menghambat sintesis protein dan asam nukleat sehingga 

mampu bekerja sama dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

mastitis. Parhusip (2006) menyatakan bahwa kandungan bahan 

aktif seperti flavonoid, phenols dan alkaloid dapat menyerang 

membran sitoplasma dan mempengaruhi integritasnya 

sehingga kerusakan yang terjadi pada membran 

mengakibatkan permeabilitas menurun diikuti dengan 

kebocoran dinding sel sehingga substansi yang terdapat pada 

sel seperti protein dan asam nukleat keluar, hal ini dapat 

mengakibatkan kematian pada sel. 

 Hasil penelitian Pratiwi (2008) dan  Kasolo, Bimenya, 

Ojok, Ochieng dan Ogwal (2010) menyatakan bahwa senyawa 

antibakteri alami dari tumbuhan yaitu flavonoid dapat 

menghambat proses terjadinya inflamasi melalui dua cara, 

yaitu dengan menghambat permeabilitas kapiler dan 

menghambat metabolisme asam arakidonat dan sekresi enzim 

lisosom dari sel neutrofil dan sel endothelial sedangkan tanin 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara 

mengkoagulasi protoplasma bakteri, tanin bekerja dengan 

mengikat salah satu protein adhesin pada bakteri yang dipakai 

sebagai reseptor permukaaan bakteri, sehingga terjadi 

penurunan daya perlekatan bakteri serta penghambatan sintesis 
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protein untuk pembentukan dinding sel, senyaewa saponin 

menurunkan permeabilitas dinding sel sehingga dinding sel 

tersebut lama kelamaan akan pecah atau lisis. Grafik laju 

penurunan skor mastitis hasil perlakuan teat spray pada 

pengujian minggu ke-1 sampai minggu ke-5 disajikan pada 

Gambar 8.  

 
Gambar 8. Grafik laju penurunan skor kejadian  mastitis 

selama perlakuan 

 

 Hasil pengamatan P1 memilki penurunan kejadin 

mastitis yang stabil, hal ini ditunjukan dari penurunan skor 

mastitis dapat dilihat pada laju penurunan skor mastitis pada 

(lampiran 4) Dekok daun kersen dan dekok daun sirih 

memiliki efektivitas lebih baik dinandikan dengan dekok buah 

mahkota dewa, hal ini diduga dipengaruhi oleh bahan yang 

digunakan, dalam daun kersen dan daun sirih tua memilki 

aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan daun 

kersen muda, sebab jumlah trikoma glanduler pada daun tua 

lebih banyak daripada daun muda, trikoma glandurer berfunsi 

sebagai penyimpanan senyawa metabolik skunder flavonoid 

dan tanin, sel-sel daun kersen yang sudah tua sudah 
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berkembang secara optimal sehingga kandungan senyawa aktif 

yang didapatkan lebih tinggi (Kuntorini, 2013) dan 

(Poelongan, 2006). Sedangkan dekok buah mahkota dewa 

yang digunakan dalam penelitian adalah buah yang sudah 

masak, menurut (Rohyami, 2008) kandungan flavonoid pada 

daging buah mahkota dewa yang telah masak lebih rendah, 

sedangkan pada buah mahkota dewa yang masih mentah 

kandungan senyawa flavonoid lebih tinggi. 

 Perlakuan teat spray menggunakan bahan herbal 

memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat mastitis, 

Keefektifan larutan herbal P1 dalam menurunkan skor 

kejadian mastitis sesuai dengan pernyataan Putra (2014) 

menjelaskan bahwa dekok daun kersen memiliki 

keefektivitasan yang setara dengan iodips, dimana larutan 

dekok daun kersen kosentrasi 30% mampu menurunkan 

tingkat kejadian matitis hingga 70%. Hal ini membuktikan 

bahwa perlakuan P1 efektif untuk digunakan sebagai teat 

spray pencegahan mastitis subklinis. Hasil pengamatan P1 

memilki penurunan kejadin mastitis yang stabil, hal ini 

ditunjukan dari penurunan skor mastitis dapat dilihat pada laju 

penurunan skor mastitis pada (Lampiran 4) 

4.2 Pengaruh Teat spray terhadap Produksi Susu  

 Data hasil pencatatan rata-rata produksi susu ada pada 

Lampiran 5. setelah dianalisis ragam dapat dilihat pada 

Lampiran 6. yang menunjukan bahwa perlakuan teat spray 

menggunakan larutan herbal memberikan pengaruh yang 

sangat nyata dalam menurunkan skor kejadian mastitis 

(P<0,01) yang berdampak positif terhadap peningkatan 

produksi susu sapi perah. Rataan produksi susu per minggu 
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pada sapi perah PFH sesuai dengan perlakuan terdapat pada 

tabel 5.  

Tabel 5. Rataan Produksi Susu Selama Perlakuan 

Keterangan  :   Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

  sama menunjukan perbedaan yang sangat 
  nyata (P<0,01). 

 

 Rataan produksi susu selama perlakuan, memilki 

rataan yang berbeda P0 memilki rataan sebesar 14,81±0,18 

liter/hari. Perlakuan P1 menunjukan rataan produksi susu 

dengan nilai rataan 14,99±0,05 liter/hari. Kemudian perlakuan 

P2 menunjukan rantaan produksi susu sebesar 14,20±0,11 

liter/hari. Selanjutnya pada perlakuan P3 menunjukan nilai 

rataan produksi sebesar 14,05±0,11 liter/hari.  Apabila 

dipetakan pada grafik, maka laju perubahan produksi susu dari 

minggu ke minggu setelah perlakuan seperti pada gambar 9.  
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Gambar 9. Laju Produksi Susu Selama Perlakuan. 

 

 Berdasarkan pada Gambar 9 dapat diketahui bahwa 

teat spray dengan menggunakan larutan herbal memiliki 

kemampuan dalam mempertahankan produksi susu sapi perah 

penderita mastitis subklinis. Hal ini dibuktikan dari laju 

produksi susu dan perhitungan presentase produksi selama 

perlakuan, total produksi susu untuk setiap periode laktasi 

sangat bervariasi tergantung pada bulan laktasi dan 

kemampuan produksi dari masing-masing ternak. Blakely dan 

Bade (1996) menyatakan penurunan produksi susu setelah 

mencapai puncak laktasi berkisar antara 6%-8% setiap 

bulanya. Hurly (2007)  menambahkan bahwa induk dewasa 

mengalami penurunan rata-rata 9% per bulan. Hasil perlakuan 

teat spray masing-masing perlakuan menunjukan nilai 

presentase yang berbeda, hasil perlakuan P0 memilki 

presentase penurunan produksi susu sebesar 8,67%, perlakuan 

P1 memilki presentase penurunan produksi susu sebesar 

6,58%, nilai presentase perlakuan P2 sebesar 11,56% dan P3 

sebesar 10,15%. Artinya presentase paling baik dari keempat 

perlakuan adalah P1 yang mana memiliki presentase nilai 
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paling rendah, semakin rendah nilai presentase menujukan 

penurunan produksi susu yang stabil (perhitungan presentase 

pada lampiran 7).  

 Klopic (2011) bahwa produksi susu sapi perah setelah 

melewati bulan ketiga atau puncak produksi, produksi susu 

akan mulai menurun sampai masa kering. Hasil pengamatan 

menunjukan produksi susu sapi perah penderita mastitis 

subklinis mengalami peningkatan pada akhir perlakuaan hal 

ini diperkirakan adanya proses penyembuhan mastitis yang 

berlangsung secara baik karena ambing yang terindikasi 

mastitis mengalami penurunan tingkat kejadian mastitis. 

 Tinggi rendahnya produksi susu sapi perah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu bangsa, lama bunting, 

lama laktasi, bobot badan, birahi (estrus), umur, selang 

beranak (Calving Interval), masa kering, frekuensi pemerahan, 

dan pemberian pakan (Sudono 1999). Susilorini (1990) 

menambahkan bahwa produksi susu sapi dapat pula 

dipengaruhi oleh  faktor : tingkat laktasi, kecepatan sekresi 

susu, lingkungan serta penyakit. Ensminger (1996) ; Putra 

(2014) menyatakan total produksi susu sapi perah setiap 

periode laktasi bervariasi, namun umumnya puncak produksi 

dicapai pada umur 6-7 tahun atau pada laktasi ketiga dan 

keempat, pada awal laktasi produksi susu akan meningkat 

sampai umur dewasa, produksi susu biasanya cukup tinggi 

setelah enam minggu masa laktasi sampai mencapai produksi 

maksimum, setelah itu terjadi penurunan produksi secara 

bertahap sampai akhir masa laktasi.  

 Teat spray menggunakan bahan herbal memiliki 

kemampuan dalam pencegahan dan penyembuhan  sehingga 

dapat menghambat laju penurunan produksi susu yang 

disebabkan adanya kejadian mastitis subklinis pada ternak. 
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Kurniawan (2013) menyatakan bahwa larutan herbal 

mengandung senyawa flavonoid, tanin dan saponin dimana 

senyawa tersebut mencegah dan membunuh bakteri penyebab 

mastitis sehingga sapi perah mampu memproduksi susu secara 

optimal.merupakan larutan herbal terefektif dalam 

menurunkan tingkat kejadian mastitis yang berdampak positif 

pada naiknya produksi susu. 

 Larutan herbal memberikan pengaruh yang sangat 

nyata dalam menurunkan skor kejadian mastitis, hasil uji BNT 

(1%) peningkatan produksi susu terdapat pada P1. Hasil 

pengujian tersebut menunjukan bahwa P1 merupakan 

perlakuan yang paling baik dalam menurunkan skor kejadian 

mastitis dan menormalkan kembali produksi susu. Perlakuan 

teat spray larutan herbal pada sapi perah penderita mastitis 

subklinis mampu menurukan skor kejadian mastitis. 


