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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Mastitis merupakan penyakit radang ambing yang 

menyebabkan rendahnya produktivitas sapi perah di Indonesia. 

Mastitis subklinis disebabkan oleh bakteri patogen diantaranya  

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Klebsiella 

spp, Escherichia coli dan Corynebacterium bovis yang masuk 

ke dalam saluran puting yang menyebabkan terjadinya 

peradangan pada kelenjar ambing. Kejadian mastitis dapat 

ditandai dengan kenaikan sel somatik, perubahan fisik dan 

susunan susu, serta perubahan patologis pada kelenjar susu, 

kondisi lingkungan yang buruk juga mendukung terjadinya 

mastitis. Kejadian terbesar dari kasus mastitis adalah mastitis 

subklinis, tingkat kejadiannya dapat mencapai 90% disertai 

dengan penurunan produksi susu mencapai 30% (Taylor and 

Field, 2004). Mastitis masih menjadi problema terbesar yang 

mempengaruhi kesehatan ternak khususnya kualitas susu  dan 

nilai ekonomi dari produksi susu. Kemudian untuk itu perlu 

adanya pencegahan terhadap mastitis antara lain dengan 

melakukan pensucihamaan puting segera setelah pemerahan 

menggunakan metode teat spray. 

 Teat spray adalah penyemprotan masing-masing 

puting segera setelah pemerahan dengan menggunakan 

antiseptik. Antiseptik yang banyak digunakan oleh masyarakat 

adalah antiseptik kimiawi yaitu obat-obatan antimikrobial. 

Pemakaian antiseptik kimiawi untuk mastitis dapat 

mengakibatkan terjadinya residu pada susu yang menimbulkan 

alergi pada ternak dan terjadinya resistensi mikroba yang 

berdampak pada peningkatan skor kejadian mastitis dan 
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penurunan produksi susu sapi perah (Poeloengan, Susan dan 

Andriani, 2005). 

 Kersen (Muntingia calabur L.), Sirih (Piper betle L.) 

Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) merupakan jenis 

tanaman tropis yang  tumbuh baik di dataran Indonesia. 

Poeloengan, Andriani, Susan, Komala, dan Hasnita (2007) ; 

Rohyami (2008) ; Kurniawan, Sarwiyono dan Surjowardojo 

(2013) menyatakan bahwa dalam daun kersen, daun sirih dan 

buah mahkota dewa terdapat senyawa aktif yang dapat 

digunakan sebagai bahan alternatif antiseptik.  Senyawa aktif 

tersebut yaitu flavonoid, tanin dan saponin. Kuntorini, Fitriana 

dan astuti (2013) menyatakan flavonoid, tanin dan saponin 

selain memiliki fungsi sebagai antibakteri juga memiliki 

fungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi.  Penggunaan 

daun kersen, daun sirih dan buah mahkota dewa sebagai 

antiseptik untuk teat spray dilakukan dengan pembuatan dekok 

yang diharapkan dapat memilki efektivitas antibakteri yang 

mampu menghambat dan menurunkan bakteri penyeban 

mastitis subklinis.  

 Setiawan, Surjowardojo dan Setyowati (2014) 

menyatakan dekok daun kersen pada kosentrasi 30%, 40%, 

dan 50% memiliki daya hambat lebih besar dari pada Iodips 

sebagai antibakteri. Pernyataan ini sesuai dengan Kurniawan 

(2013) menyatakan bahwa penggunaan dekok daun kersen 

dengan kosentrasi 30% dapat menurunkan tingkat kejadian 

mastitis sebesar 70%. Penggunaan daun kersen dengan 

kosentrasi 50, 25, 12,5 dan 6,25% sebagai antiseptik 

menunjukan bahwa daun sirih mempunyai efektivitas sebagai 

antibakteri terhadap bakteri Streptococcus agalactiae, 

Staphylococcus aureus dan Staphylococcus (Poeloengan, dkk., 

2005). Nikham dan Basjir (2012) menyatakan bahwa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://id.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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penggunaan ekstrak buah mahkota dewa dengan kosentrasi 

25% mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia 

coli. Oleh karena itu perlu diketahui efektivitas dari larutan 

herbal daun kersen, daun sirih dan buah mahkota dewa dengan 

konsentrasi yang sama dalam menurunkan tingkat kejadian 

mastitis dan peningkatan produksi susu sapi perah penderita 

matitis subklinis.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Teat Spray menggunakan antiseptik 

kimiawi Iodips dan larutan herbal dekok daun kersen 

(Muntingia calabura. L.), dekok daun sirih (Piper betle L.) 

dan dekok buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) 

dalam menurunkan  skor kejadian mastitis subklinis pada 

Uji California Mastitis Test dan meningkatkan produksi 

susu sapi perah ? 

2. Apakah bahan yang terbaik dan optimal dalam menghambat 

dan menurunkan skor kejadian mastitis subklinis pada sapi 

perah ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh teat spray larutan herbal dekok 

daun kersen (Muntingia calabura L.), dekok daun sirih 

(Piper betle L.) dan dekok buah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa) dalam menurunkan kejadian mastitis 

subklinis pada sapi perah dan meningkatkan produksi susu 

sapi perah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://id.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://id.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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2. Mengetahui bahan herbal terbaik dan optimal dalam 

menurunkan skor kejadian mastitis subklinis sapi perah. 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai berikut: 

1. Sebagai sumber informasi kepada para akademisi, 

peternak sapi perah dan masyarakat umum bahwa 

penggunaan daun kersen, daun sirih dan buah mahkota 

dewa sebagai antibakteri alami untuk pencegahan dan 

pengobatan infeksi mastitis yang mampu menurunkan skor 

kejadian mastitis subklinis dan meninkatkan produksi susu 

sapi perah.  

2. Bahan alami daun kersen, daun sirih dan buah mahkota 

dewa dapat digunakan sebagai bahan antiseptik alami 

untuk mengurangi penggunaan bahan kimiawi dan dapat 

dikembangkan dalam skala besar. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 Mastitis subklinis merupakan penyakit radang kelenjar 

ambing yang tidak ditemukan gejala klinis pada ambing, tetapi 

bila dilakukan  pemeriksaan laboratorium akan didapatkan 

bakteri penyebab infeksi, peningkatan jumlah sel somatik dan 

terjadi perubahan kimia susu. Taylor dan Field (2004) 

menyatakan bahwa mastitis subklinis  termasuk penyakit yang 

sangat merugikan bagi peternakan sapi perah di Indonesia, 

karena dapat menurunkan produksi susu mencapai 30% dari 

total produksi susu dan meningkatkan biaya perawatan serta 

pergantian ternak.  

 Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan cara teat 

spray. Teat spray merupakan penyemprotan masing-masing 

puting menggunakan larutan kimia yang mengandung 
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ammonium, chlor ataupun iodine, namun larutan kimiawi 

apabila digunakan dalam jangka waktu panjang memiliki 

kekurangan yaitu akan menyebabkan residu dan resistensi 

terhadap bakteri penyebab mastitis (Kurniawan, 2013). 

Penggunaan bahan herbal merupakan salah satu alternatif yang 

dapat digunakan untuk permasalahan diatas yaitu  larutan 

herbal dekok daun kersen, dekok daun sirih dan dekok buah 

mahkota dewa. Arum, Supartono dan Sydarmin (2012); 

Poeloengan  (2005); Rohyami (2008) menyatakan bahwa 

dalam larutan herbal diatas mengandung senyawa flavonoid, 

saponin dan tannin yang bersifat antibakteri, yang mampu 

menghambat dan mematikan bakteri penyebab mastitis. 

 Hasil penelitian Putra, Surjowardojo dan Sarwiyono 

(2013) menyatakan bahwa dekok daun kersen memiliki 

senyawa yang mencegah dan mengobati kejadian mastitis pada 

ternak sapi perah, penggunaan dekok daun kersen sebesar 30% 

mampu menghambat perkembangan mikroorganisme setara 

dengan larutan kimiawi (iodips). Dekok daun sirih kosentrasi 

50% mempunyai daya antibakteri terhadap bakteri 

Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus dan 

Staphylococcus epidermidis  dan mempunyai efektivitas untuk 

menurunkan jumlah bakteri susu pada penderita mastitis 

(Poelongan, 2005), sedangkan hasil penelitian Simanjutak 

(2008) menyatakan buah mahkota dewa mengandung senyawa 

flavonoid, tanin, saponin yang bekerja sebagai zat antibakteri. 

Hasil penelitian terdahulu maka diharapkan larutan herbal 

dekok daun kersen, dekok daun sirih dan dekok buah mahkota 

dewa dapat digunakan sebagai antibakterial alami dalam 

menurunkan skor kejadian mastitis pada ternak sapi perah 

PFH. Berikut skema kerangka pikir dalam penelitian seperti 

pada gambar 1. 
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            Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian. 

1. 6. Hipotesis 

H0 : Larutan herbal tidak memiliki efektivitas terhadap 

penurunan skor kejadian mastitis subklinis dan 

meningkatkan produki susu sapi perah PFH. 

H1 : Larutan herbal memiliki efektivitas terhadap 

penurunan skor kejadian mastitis subklinis dan 

meningkatkan produki susu sapi perah PFH.  


