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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan kebutuhan gizi 

dan bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat, menyebabkan permintaan bahan pangan 

yang mempunyai nilai gizi tinggi meningkat. Pemenuhan tingkat gizi tersebut diantaranya 

berasal dari produk–produk peternakan. Sapi perah merupakan salah satu komoditi 

peternakan yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan akan bahan pangan bergizi 

tinggi.Pemeliharaan sapi perah beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang 

sangat pesat. Produk utama dari usaha ternak sapi perah adalah susu, tetapi kenyataan yang 

terjadi sekarang adalah produksi susu dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan 

permintaan masyarakat. Direktorat Jenderal Peternakan tahun 2012 menyatakan bahwa 

populasi sapi perah pada masa produksi di Indonesia mencapai ± 156 juta ekor. Diperkirakan 

kebutuhan susu untuk memenuhi konsumsi generasi usia wajib sekolah tersebut sebanyak 4,6 

juta ton per tahun, sedangkan penyediaan susu baru dapat mencapai 2,1 juta ton. Hal ini 

merupakan indikasi bahwa peluang untuk mengembangkan industri persusuan di masa 

mendatang cukup baik. 

Pengambilan hasil ternak berupa susu harus diadakan program sanitasi agar 

mendapatkan hasil yang higienis. Salah satu cara untuk menerapkan sistem sanitasi yaitu 

dengan menjalankan prosedur pemerahan yang benar. Menurut Sudono, Rosdiana dan 

Setiawan (2003) menyatakan bahwa pemerahan yang baik dilakukan dengan cara yang benar 

dan peralatan yang bersih. Tahapan-tahapan pemerahan harus dilakukan dengan baik agar 

sapi tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang dapat menurunkan produksinya. Salah satu 

penyebab menurunnya jumlah produksi adalah mastitis. 

Menurut Siregar (2010), pencegahan dapat dilakukan dengan teat dipping dengan bahan 

bakterisida seperti iodine, chlorhexidine, dan chlorine setelah pemerahan. Pengobatan 

mastitis dapat dilakukan melalui pemberian antibiotik yang dampaknya bisa menimbulkan 

resistensi pada mikroba, pengobatan dengan antibiotik juga dapat menimbulkan masalah baru 

pada peternak yang biasa menjual susu ke KUD karena setelah dilakukan pengobatan dengan 

antibiotik susu tidak terjual karena masih mengandung residu antibiotik dan hal ini 

menyebabkan peternak mengalami kerugian maka perlu dicari alternatif yang lain untuk 

mencegah mastitis dan meningkatkan kualitas susu. Salah satu alternatif pencegahan adalah 

dengan menggunakan antibakteri yang berasal dari alam yang diharapkan tidak menimbulkan 

resistensi,lebihalami dan mengurangi masuknya zat-zat kimia.(Kurniawan,2013) 

Oleh karena itu perlu adanya alternatif lain untuk mencegah penyakit mastitis tersebut. 

Salah satu alternatif tersebut adalah dengan memanfaatkan tanaman-tanaman obat yang 

diduga efektif menghambat pertumbuhan bakteri dan membunuh bakteri penyebab penyakit 

dan mudah didapat,salah satu tanaman tersebut yaitu tumbuhan kersen. Kersen adalah salah 

satu tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu bagian daunnya yang memiliki kandungan 

minyak atau lemak, apabila dilakukan ekstraksi. Minyak atau lemak (lipid) pada daun kersen 

mengandung sebagai antibakteri tidak larut pada pelarut polar, namun larut dalam pelarut non 

polar seperti Chloroform (CHCl3) yang biasanya digunakan sebagai  pelarut untuk lemak atau 

minyak (lipid) dan merupakan pelarut efektif untuk senyawa organik dan sering digunakan 
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sebagai pelarut non polar di laboratorium. Tujuan ekstraksi daun kersen dengan chloroform 

untuk mengeluarkan kandungan senyawa antibakteri yang ada di daun kersen seperti saponin, 

tanin dan flavonoid sebagai antibakteri penghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aurues. (Kuntorini, Fitriana dan Astuti, 2013).  

Tingginya nilai gizi yang terkandung pada susu menjadikan susu sebagai media ideal 

bagi pertumbuhan mikroorganisme. Usaha untuk menjaga kualitas susu dari peternak hingga 

tetap layak dikonsumsi diperlukan untuk mempertahankan nilai gizi yang terkandung dalam 

susu. Beberapa aspek untuk mengetahui kualitas susu adalah dengan menggunakan uji 

protein, lemak susu dan berat jenis susu.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.Bagaimana pengaruh penggunaan ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L) 

terhadap uji kulitas susu ditinjau dari lemak susu, protein susu dan berat jenis susu. 

2.Berapa konsentrasi terbaik ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L) terhadap 

kualitas susu ditinjau uji lemak susu, protein susu dan berat jenis susu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1.Untuk mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L) 

terhadap uji kulitas susu ditinjau dari lemak susu, protein susu dan berat jenis susu. 

2.Untuk mengetahui konsentrasi optimal ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L) 

terhadap kualitas susu ditinjau uji lemak susu, protein susu dan berat jenis susu. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari Penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi informasi kepada 

perternak, dalam hal pemanfaatan daun kersen (Muntingia calabura L) sebagai antibakteri 

pencegah mastitis subklinis yang dapat mempertahankan maupun meningkatkan kualitas susu 

ditinjau dari uji protein susu, lemak susu, dan, berat jenis susu. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Mastitis merupakan salah satu penyakit yang sangat merugikan peternak sapi perah 

yang berakibat menurunnya produksi susu dan kualitas susu. Penyakit ini disebabkan karena 

masuknya kuman atau bakteri ke dalam ambing sapi perah. Proses radang ditandai dengan 

peningkatan suhu, jumlah darah yang mengalir, adanya perasaan sakit atau nyeri, bengkak, 

dan gangguan fungsi. Adanya peradangan tersebut maka produksi air susu dan kualitas susu 

akan menurun (Subronto, 2003). Pengobatan dengan menggunakan antibiotik ini dapat 

menyebabkan resistensi kuman dan juga menyebabkan kontaminasi atau residu pada air susu 

sapi yang dapat membahayakan konsumen, diantaranya bisa terjadi keracunan, alergi 

gangguan pencernaan. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan dampak buruk produk-

produk kimiawi, maka tumbuh pula kesadaran akan pentingnya produk-produk alami 

termasuk dalam kesehatan (pengobatan), karena produk alami dianggap lebih aman, murah 

dan sedikit memiliki efek samping (Poelengan, 2009).  
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Penelitian yang dilakukan Khasanah, Sarwiyono, Surjowardojo, (2014) yaitu ekstrak 

daun kersen dengan konsentrasi 40% dapat menghambat atau memilki kemampuan 

menghambat pertumbuhan bakteri streptococcus agalactia lebih baik. Hasil penelitian yang 

telah dijelaskan tersebut diharapkan daun kersen dapat digunakan sebagai bahan teat dipping 

untuk menekan angka bakteri penyebab mastitis sehingga produksi susu dan kualitas susu 

meningkat. Ageng, Sarwiyono, Surjowardojo, (2014) penggunaan dekok daun kersen dengan 

konsentrasi 10%, 30%, dan 50 % dapat menekan angka bakteri pada susu dengan ditinjau dari 

semakin lamanya proses uji reduktase, tapi tidak berpengaruh secara singnifikan terhadap 

kualitas susu setelah dilakukan uji berat jenis susu dengan nilai 1,028. 

Berdasarkan hasil tersebut maka skema kerangka pikir disajikan pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penggunaan ekstrak daun kersen (Muntingia calabura 

L) diharapkan dapat meningkatkan kualitas susu dengan adanya peningkatan nilai lemak 

susu,protein susu dan berat jenis susu sesuai dengan SNI (Standart Nasional Indonesia). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kersen 

Tanaman kersen (Muntingia calabura) adalah tanaman yang memiliki pertumbuhan yang 

cepat dan proporsinya ramping. Tanaman ini asli dari benua Amerika dan banyak dibudayakan 

didaerah yang hangat seperti di Asia. Tanaman ini memiliki nama lain pohon strawberry, cherry 

Jamaican (inggris), cherry cinaatau cherry jepang (India) dan cherry chettu (telugu). Daun 

kersen memiliki banyak nama baik di Indonesia ataupun di luar negeri seperti keres, baleci 

(Indonesia), datiles, aratiles, manzanitas (Filipina), mât sâm (Vietnam), khoom sômz, takhôb 

(Laos), takhop farang (Thailand), krâkhôb barang (Kamboja) dan kerukup siam (Malaysia). 

Nama ilmiah daun kersen adalah Muntiniga calabura L. (Isnarianti, Wahyudi, Puspita, 

2013).Tanaman kersen merupakan tanaman perdu yang tingginya mencapai 2-10 meter. Cabang-

cabang mendatar, menggantung di ujungnya membentuk naungan yang rindang. Ranting-ranting 

berambut halus bercampur dengan rambut kelenjar, demikian pula daunnya. Daun kersen 

memiliki ciri bentuk daun lanset, permukaan bulunya halus, ujung daun runcing, pangkal daun 

tumpul, tepi daun bergerigi, daging daun kersen menyerupai kertas dengan tulang daun 

menyirip. Mahkota bunganya berbentuk bulat telur terbalik dan berwarna putih (Sridhar, 

Thirupathi, Chaitanya, Kumar, dan Mohan, 2011). 

Muntingia  calabura L  yang lebih dikenal dengan nama kersen, adalah suatu jenis 

tanaman yang tumbuh baik di daerah tropis seperti Indonesia. Kersen adalah pohon yang selalu 

hijau (evergreen) tumbuh dan berbuah sepanjang tahun. Saat ini, pohon kersen hanya 

dimanfaatkan sebagai tanaman peneduh dipinggir jalan karena daunnya yang rindang. Namun 

belum ada yang memanfaatkan dan membudidayakan (Rosandaari, Thayib dan Krisdiawati, 

2013).  

Kurniawan, Sarwiyono, Surjowardojo (2011) Kersen adalah nama sejenis pohon dan 

memiliki buah yang kecil dan manis. Kandungan kimia pada daun kersen adalah air, protein, 

lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, karoten, tianin, ribofalin, niacin, tannin, 

saponin. Berdasakan penelitian Aruna Sindhe M, Yadav D. Bodke and Chandrashekar A (2013) 

dalam 2 ml ekstrak daun kersen terdapat kandungan flavonoid 58,29 ug/mg, saponin 24,08 

ug/mg, tanin 17,28 ug/mg dan triterpenoid 15,80 ug/mg 

 
Sumber : http//:www.Muntingia calabura L.splash.com 

Gambar 2. Muntingia calabura L. 
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Sistematika Tumbuhan Kersen adalah: Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Class: 

Dicotyledoneae, Ordo: Malvales, Famili: Elaeocarpaceae, Genus: Muntingia, Spesies: Muntingia 

calabura L. 

 

2.2 Sapi Friesian Holstein 

Sapi Friesian Holstein (FH) berasal dari negeri Belanda yaitu di Provinsi North Holland 

dan West Friestland, kedua daerah yang memiliki padang rumput yang bagus. Sapi FH 

memiliki ciri-ciri warna bulu hitam dengan bercak putih, pada dahi umumnya terdapat warna 

putih berbentuk segitiga, bagian bawah dari corpus (kaki) berwarna putih atau terus hitam, 

ujung ekornya berwarna putih, tanduknya pendek dan menuju ke depan (Primadani, 2014). 

Keunggulan sapi PFH lebih tahan panas dan mudah menyesuaikan pada iklim tropis dengan 

tidak mengurangi produksi susu maksimal, oleh karena itu sapi PFH merupakan sapi cocok 

untuk dibudayakan di indonesia (Ratnawati, Rasyid, Affandhy, 2013). Sapi perah akan dapat 

berproduksi dengan baik apabila dipelihara pada kondisi lingkungan yang nyaman dengan 

batas maksimum dan minimum temperatur dan kelembaban lingkungan berada pada thermo 

neutral zone (ZTN). Diluar kondisi tersebut sapi perah akan mudah mengalami stres. Stres 

panas terjadi ketika temperatur dan kelembaban berada di atas ZTN (Isnarianti,dkk 2013). 

 

2.3 Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan peristiwa pemindahan massa zat aktif yang semula berada dalam 

sel ditarik oleh pelarut sehingga terjadi larutan zat aktif dalam pelarut tersebut. Pada 

umumnya ekstraksi akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan 

dengan pelarut makin luas. Pada dasarnya semakin halus serbuk simplisia makin baik pula 

ekstraksinya, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu demikian karena ekstraksi masih 

tergantung juga pada sifat fisik dan kimia simplisia yang bersangkutan. Metode ekstraksi 

bahan alam, dikenal suatu metode maserasi. Maserasi merupakan suatu metode ekstraksi 

menggunakan lemak panas, akan tetapi penggunaan lemak panas ini telah digantikan oleh 

pelarut-pelarut organik yang volatile.  Penekanan utama pada maserasi adalah tersedianya 

waktu kontak yang cukup antara pelarut dan jaringan yang diekstraksi (Milyasari, 2010). 

Merupakan suatu proses penarikan senyawa dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-

lain dengan menggunakan pelarut tertentu. Ekstraksi bisa dilakukan dengan berbagai metode 

yang sesuai dengan sifat dan tujuan ekstraksi. Pada proses ekstraksi dapat digunakan sampel 

dalam keadaan segar atau yang telah dikeringkan, tergantung pada sifat tumbuhan dan 

senyawa yang akan diisolasi. Penggunaan sampel segar lebih disukai karena penetrasi pelarut 

yang digunakan selama penyarian kedalam membran sel tumbuhan secara difusi akan 

berlangsung lebih cepat, selain itu juga mengurangi kemungkinan terbentuknya polimer 

berupa resin atau artefak lain yang dapat terbentuk selama proses pengeringan. Penggunaan 

sampel kering dapat mengurangi kadar air didalam sampel sehingga mencegah kemungkinan 

rusaknya senyawa akibat aktivitas anti mikroba (Sari, 2016) 
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2.4 Mastitis 

Mastitis berasal dari bahasa yunani, yaitu Matos yang berarti infeksi dan Itis berart 

radang, dalam pengertian, mastitis merupakan infeksi yang menyebabkan peradangan ambing 

pada sapi perah (Subrontro, 2003). Mastitis atau penyakit radang ambing pada sapi perah 

bagian dalam disebabkan oleh mikroorganisme (Hidayat, 2002) 

Kasus mastitis terutama mastitis subklinis di Indonesia sampai akhir tahun 2006 tercatat 

sekitar 75–83%. Kerugian ekonomi yang diakibatkan mastitis antara lain penurunan produksi 

susu per kwartir per hari (9 sampai 45,5%), penurunan kualitas susu yang mengakibatkan 

penolakan susu mencapai 30% sampai 40% dan penurunan kualitas hasil olahan susu dan 

peningkatan biaya perawatan dan pengobatan serta pengafkiran ternak lebih awal 

(Sudarwanto dan Sudarnika, 2008) ditambahakan oleh Setiawan, Trisunuwati dan Winarso 

(2013) menyatakan bahwa kejadian terbesar dari kasus mastitis adalah mastitis subklinis, 

dengan tingkat kejadian dapat mencapai 90% yang disertai dengan penurunan produksi susu 

hingga 30%. Mastitis disebabkan hampir 95% oleh mikroorganisme yang berasal dari spesies 

Streptococcus dan Staphylococci (Aulia, 2008). 

Mirdayanti, Handoko dan Putra, (2008) menyatakan bahwa mastitis subklinis adalah 

peradangan ambing yang tidak disertai dengan gejala klinis berupa perubahan jaringan 

ambing (pembengkakan, kemerahan dan peningkatan suhu ambing). Kejadian mastitis 

subklinis dapat berakibat pada penurunan produksi dan mutu susu. Mastitis klinis ditandai 

oleh kelainan pada ambing atau susu. Kasus mastitis klinis dapat didefinisikan sebagai sub 

akut, apabila gejala hanya mencakup perubahan kecil dalam susu dan ambing, sedangkan 

mastitis klinis ditandai dengan pembengkakan, kemerahan pada ambing dan sekresi susu 

menurun. 

 

2.5 Teat Dipping 

Dipping adalah perlakuan pasca pemerahan dengan cara mencelupkan larutan 

desinfektan pada puting dengan tujuan mencegah masuknya bakteri. Bakteri yang 

mengkontaminasi susu memasuki ambing dari luar melalui puting dan saluran-saluran susu. 

Dipping menggunakan desinfektan dapat menutup saluran-saluran susu pada puting  agar 

tidak terkontaminasi bakteri dari udara sekitar yang dapat menyebabkan turun nya kualitas 

susu. 

Teat dipping adalah pencelupan puting menggunakan larutan anti septik setelah 

pemerahan, sehingga susu yang tersisa dari pemerahan dapat dibersihkan serta dapat 

mengurangi jumlah bakteri yang ada pada puting dan melindungi puting hingga proses 

pemerahan selanjutya. Manfaat teat dipping dalam mengontrol mastitis saat ini telah dterima 

oleh masyarakat luas. Teat dipping sangat perlu dilakukan karena merupakan cara efektif 

untuk menghentikan penyebaran mastitis pada suatu kelompok usaha ternak sapi perah. 

(Muniroh,2010). 

Teat dpping dilakukan dengan cara merendam puting di dalam larutan anti septik 

selama beberapa detik. Apabila proses ini tidak dlakukan maka bakteri dapat masuk dan 

memperbesar kemungkinan terjadinya mastitis atau radang ambing. Menurut Poelogan (2009) 

pencucian ambing dengan larutan anti septik sebelum dan sesudah pemerahan juga dapat 
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mengakibatkan penurunan terjadinya radang. Teat dipping dapat menekan terjadinya mastitis 

sebesar 50%. 

2.6 Protein susu 

Komponen-komponen susu yang terpenting adalah protein dan lemak. Kandungan 

protein susu berkisar antara 3 - 5 persen sedangkan kandungan lemak berkisar antara 3 - 8 

persen. Kandungan energi adalah 65 kkal, dan pH susu adalah 6,7. Kadar protein didalam air 

susu rata-rata 3.20% yang terdiri dari : 2.70% casein (bahan keju), dan 0.50% albumen. 

Berarti 26.50% dari bahan kering air susu adalah protein. Didalam air susu juga terdapat 

globulin dalam jumlah sedikit. Protein didalam air susu juga merupakan penentu kualitas air 

susu sebagai bahan konsumsi.Albumin ditemukan 5 gram per kg air susu, dalam keadaan 

larut. Beberapa hari setelah induk sapi melahirkan, kandungan albumin sangat tinggi pada air 

susu dan normal setelah 7 hari.Pada suhu 640 C albumin mulai menjadi padat, sifat ini identik 

dengan sifat protein pada telur. Akan tetapi karena kadar albumin yang sedikit maka pada 

pasteurisasi tidak dapat ditemukan, bahkan pada pemasakan yang dapat dilihat hanya 

merupakan titik-titik halus pada dinding dan dasar panci.( Saleh,2004) 

2.7 Lemak Susu 

Presentase lemak susu bervariasi antara 2,4%-5,5%. Lemak susu terdiri atas 

trigliserida yang tersusun dari satu molekul gliserol dengan tiga molekul asam lemak (fatty 

acid) melalui ikatan-ikatan ester (ester bonds). Asam lemak susu berasal dari aktivitas 

mikrobiologi dalam rumen (lambung ruminansia) atau dari sintesis dalam sel sekretori. 

Asam lemak disusun oleh rantai hidrokarbon dan golongan karboksil (carboxil goup). 

(Anonymous, 2015). 

Pemberian konsentrat dengan jumlah yang optimal diperlukan agar produksi, 

kandungan lemak dan protein susu mampu meningkat. Pemberian yang seimbang antara 

konsentrat dan hijauan diperlukan agar kandungan nutrisi dalam pakan terpenuhi untuk 

meningkatkan kualitas susu (Kartika, Radiati, dan Surjowardojo, 2014). 

  

2.8 Berat Jenis Susu 

Viskositas dan berat jenis susu merupakan sifat fisik susu yang dipengaruhi oleh 

komposisi susu, nilai protein dan lemak susu. Viskositas susu akan meningkat diikuti dengan 

meningkatnya berat jenis susu. Semakin kental susu maka senakin banyak jumlah padatan di 

dalam susu yang akan meningkatkan berat jenis susu. Oleh karena itu, viskositas dan berat 

jenis susu selalu berbanding positif ( Herdiansyah, 2011). Jika berat jenis susu rendah maka 

kekentalan susu tersebut sangat rendah, namun jika sebaliknya jika viskositas susu tersebut 

akan tingi juga,selain itu berat jenis susu juga dipengaruhi oleh pakan, bahan kering yang 

meningkat maka berat jenis susu meningkat pula, kenaikan berat jenis susu disebabkan pula 

oleh adanya pelepasan CO2 (karbondioksida) dan N2 (Nitrogen) yang terdapat pada susu 

tersebut, karena sekitar 95% dari nitrogen pada susu berada dalam bentuk protein. (Julmiati, 

2002). 

Berat jenis  susu adalah perbandingan antara bahan tersebut dengan berat air pada 

volume dan suhu yang sama. Berat jenis gravitasi spesifik rata-rata adalah 1,028 dengan 

kisaran 1,027-1,035. Berat jenis susu biasanya ditentukan dengan pada temperatur 60
0
 F 

(15,5) atau dikoreksi terhadap titik ini. ( Sugandi,Hermawan,dan Supratman, 2005).  Atmaja  
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(2011) menambahkan bahwa semakin besar berat jenis pada susu adalah semakin bagus 

karena komposisi atau kandungan dari susu tersebut masih pekat dan kadar air pada susu 

rendah . Sedangkan semakin besar kadar lemak maka senakin rendah berat jenisnya .Alat 

yang digunakan dalam pengukuran berat jenis susu adalah lactodensimeter yang mempunyai 

prinsip kerja mengikuti hukum Archimedes. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Kegiatan penelitian ini dilakukan di laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang, pada tanggal 5 Juni 2015 sampai 13 September 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi perah PFH sebanyak 15 ekor 

sapi perah laktasi dipeternakan rakyat Desa Waturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten 

Malang. Penentuan sampel di lakukan secara purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. 

A. Pembuatan Ekstrak Daun Kersen 

Alat   : Timbangan, Kompor Gas, termometer, baskom, saringan, panci ukuran 10 liter dan 5 

liter. 

Bahan : Serbuk daun kersen dan air. 

 

B. Pelaksanaan Teat Dipping 

Alat     : Botol dipping  

Bahan  : Ekstrak daun kersen, aquadest dan iodip. 

 

C.  Uji Berat jenis susu, Lemak Susu, Protein Susu 

Alat     : Lactoscan 

Bahan : Susu dan Aquadest 

 

3.3 Metode Pengamatan 

Metode yang di gunakan adalah metode percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok  

(RAK) dengan tiga perlakuan dan lima ulangan. Kriteria yang dimaksud adalah dengan 

menggunakan sapi perah yang sedang laktasi bulan ke 3 sampai ke 6, tingkat perlakuan 

kontrol menggunakan iodips sebagai P0, larutan ekstrak daun kersen konsentrasi 30% (P1) 

dan 40% (P2)
 
. diperiksa kualitas susu dengan menggunakan uji berat jenis, Protein susu dan 

lemak susu untuk mengetahui keadaan sebelum dan sesudah percobaan (teat dipping). 

3.3.1 Prosedur Pelaksanaan Teat Dipping  

Menurut Prawira (2013) pelaksanaan teat dipping dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Ekstrak daun kersen dan antiseptik kimia dimasukan ke dalam botol dipping yang 

berbeda. 

2. Setelah proses pemerahan selesai, masing-masing puting dicelupkan kedalam 

ekstrak daun kersen dan antiseptik kimia selama ± 10 detik. 
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3.3.2 Prosedur Uji Berat jenis Susu, Protein dan Lemak Susu 

Uji berat jenis, Protein dan Lemak susu dilakuan dengan menggunakan alat lactoscan 

Menurut Riyadh, ( 2003) cara penggunaan lactoscan adalah 

1. Tekan tombol lactoscan pada posisi ON 

2. Masukkan pipa analisis kedalam sampel demikian pula dengan probe pH meter 

3. Menekan tombol enter dan memilih menu pada posisi susu yang akan di uji,misal 

yang akan diuji susu sapi pilih MENU COW pada layar 

4. Menunggu sesaat dan lactoscan akan menampilkan hasil analisa pada layar monitor 

5. Mencatat hasil analisis 

6. Setelah selesai untuk semua sampel maka menekan tombol CLEANING  

7. Melakukan pencucian alat dengan larutan Daily cleane 

8. Mematikan tombol power lactoscan pada posisi OFF untuk mematikan. 

3.4  Variabel Penelitian  

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Berat jenis susu 

2. Lemak susu 

3. Protein susu 

3.5 Analisis Data 

  Data yang diperoleh dari pengujian berat jenis susu, lemak susu dan protein susu di 

analisis menggunakanan Rancangan Acak kelompok dan ditabulasikan mengunakan analisis 

ragam (ANOVA). 

 

3.6  Batasan Istilah 

1. Ekstraksi   : Suatu proses pencampuran dari bahan padat maupun  

cair dengan bantuan  pelarut air atau aquadest. 

2. Teat dipping  : Pencelupan puting kedalam larutan antiseptik setelah  

pemerahan agar bakteri tidak masuk ke dalam lubang putting 

dengan ekstrak daun kersen konsentrasi 30% dan 40%. 

3. Iodips   : Larutan kimia yang biasa digunakan untuk teat dipping di  

peternakan rakyat 

4. Kualitas Susu : hubungan sifat-sifat susu yang mencerminkan tingkat 

penerimaan susu tersebut oleh konsumen yang diamati dari  

fisik, kimiawi, dan mikrobiologi susu 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh teat dipping 

Teat dipping dengan menggunakan ekstrak daun kersen diharapkan mampu digunakan 

sebagai bahan antiseptik tanpa mempengaruhi  kualitas susu sapi. Selain itu penggunaan 

ekstrak daun kersen juga diharapkan mampu menekan angka bakteri penyebab mastitis. 

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang diamati dalam penggunaan ekstrak daun 

kersen yaitu Lemak,Protein dan Berat jenis susu sapi, dengan perlakuan pemberian pemberian 

ekstrak daun kersen P1 yaitu pemberian 30%  dan P2 dengan level pemberian 40% serta 

menggunakan kontrol P0 (iodips ). 

Berdasarkan ketiga variabel yang diamati, permberian teat dipping menggunakan 

ekstrak daun kersen dan iodips,maka diperoleh hasil bahwa penggunaan ekstrak daun kersen 

tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap berat jenis susu,protein susu dan lemak susu 

setelah dilakukan uji kualitas susu. 

4.1.1 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Kadar Lemak Susu 

Berdasarkan hasil penghitungan ragam analisis diperoleh hasil pada Lampiran 1, maka 

dapat diketahui bahwa perlakuan dan kelompok tidak berbeda nyata( P>0.05) terhadap kadar 

lemak susu, baik menggunakan teat dipping ekstrak daun kersen (P1 30%), (P2 40%) dan 

menggunakan kontrol (iodips P0), ini dkarenakan kualitas lemak dipengaruhi oleh pemberian 

pakan dan kandungan pakan yang diberikan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

(Sunarlim,2001) secara nutrisi hijaun pakan merupakan sumber serat, bahkan hijauan pakan 

asal leguminosa menjadi suplementasi mineral dan protein murah bagi ternak ruminansia. 

Bagi sapi perah serat kasar berfungsi meningkatkan kandungan lemak susu, yang secara 

ekonomis dapat membantu pendapatan peternak. 

Kandungan konsentrat dengan pemberian yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan 

produksi susu, kualitas lemak susu dan protein susu. Imbangan pemberian hijauan dan 

konsentrat juga salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lemak susu, karena nutrien 

yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik (Kartika, Radiati, Surjowardojo, 2014). 

 

Tabel 1. Hasil Rataan Uji Kadar Lemak Susu (%) 

Perlakuan Minggu 0 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

P0 4,20±3,41 3,40±1,42 3,54±0,77 3,08±1,13 3,31±0,34 

P1 3,37±2,39 3,80±0,63 3,97±0,90 3,33±1,22 3,38±1,60 

P2 3,89±1,06 3,32±2,04 3,68±0,99 2,99±1,72 3,20±0,71 

 

Tabel 1 diketahui rataan lemak susu setiap perlakuan. Perlakuan P1 menunjukan rataan 

nilai awal sebesar 3,37±2,39%  kemudian sedikit mengalami peningkatan  pada minggu 

berikutnya,tapi mengalami penurunan pada minggu akhir test. Perlakuan P2 menunjukan pada 

minggu pertama dengan nilai 3,89±1,06% dan cenderung penurunan pada minggu-minggu 

berikut nya. Data pada minggu akhir menunjukkan nilai 3,20±0,71%. Terjadi penurunan 

paling rendah pada perlakuan P2 dibandingkan dengan perlakuan lain nya atau minggu 

lainnya yaitu dengan nilai 2,99±1,72%, Sedangkan perlakuan P0 dengan menggunakan iodips 
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atau perlakuan kontrol cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan ini dikarenakan 

sebagai kontrol dan bahan atau zat yang biasanya digunakan oleh peternak sapi perah. 

Tabel 1 juga dapat diketahui bahwa perlakuan dengan menggunakan P1 atau dengan 

ekstrak daun kersen konsentrasi 30% menunjukan hasil lebih baik dibandingkan dengan 

perlakuan P2 dengan konsentrasi 40% maupun dengan menggunakan P0 yang menggunakan 

kontrol iodips. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pelarut aquadest lebih banyak sehingga 

kandungan zat kimia yang ada pada ekstrak daun kersen bisa teruai dengan maksimal. 

4.1.2 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Uji Berat Jenis Susu 

Berdasarkan perhitungan analisa ragam pada Lampiran 2, maka dapat diketahui bahwa 

perlakuan dan kelompok tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap kadar berat jenis susu. Teat 

dipping pada ternak sapi perah laktasi tidak mempengaruhi berat jenis susu artinya teat 

dipping dengan ektrak daun kersen bisa digunakan sebagai bahan alternatif anti septik tanpa 

mempengaruhi berat jenis susu. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa berat jenis susu sapi 

perlakuan P0, P1, P2, mengalami peningkatan dari setiap minggu nya setelah diberikan 

perlakuan. Akan tetapi perlakuan menggunakan ekstrak daun kersen dengan konsetrasi 30% 

(P1) adalah yang paling terlihat paling signifikan. 

Tabel 2. Hasil Rataan Uji berat Jenis Susu 

Perlakuan Minggu 0 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

P0 1,022±4,06 1,025±2,25 1,025±1,22 1,025±2,58 1,026±1,83 

P1 1,024±5,62 1,025±2,54 1,025±1,59 1,025±2,02 1,025±2,23 

P2 1,024±0,60 1,023±1,63 1,024±1,34 1,024±1,81 1,026±1,54 

 

Berdasarkan Tabel 2 menujukan nilai rataan berat jenis pada setiap perlakuan per 

minggu, perlakuan P0 dengan menggunakan iodips atau kontrol pada nilai awal sebesar 

1,022±4,06 dan meningkat pada minggu seterusnya, dan pada akhir test rataan pada berat 

jenis dengan nilai 1,026±1,83. Perlakuan P1 menunjukan nilai awal dengan sebesar 

1,024±5,62 dan terus meningkat pada minggu-minggu berikut dengan sampai akhir perlakuan 

test dengan nilai sebesar 1,025±2,23. Perlakuan P2 menunjukan nilai awal sebesar 1,024±0,60 

tapi sedikit menurun pada saat minggu selanjutnya atau minggu pertama setelah berikan 

perlakuan menggunkan ekstrak daun kersen dengan konsentrasi 40%,tapi mengalami 

kenaikan nilai kembali pada minggu berikutnya sampai minggu akhir setelah diberikan 

perlakuan dengan nilai sebesar 1,026±1,54. 

Ditempat penelitian ini, sapi perah diberi pakan dengan tebon jagung dengan 

pencampuran antara rumput gajah yang memilik PK sebesar 9,6% dan TDN sebesar 52,4%, 

dengan tebon jagung yang memiliki PK sebesar 8,1 dan TDN 59,6 dapat meningkatkan 

volume produksi susu sehingga kandungan lemak pada susu menurun dan berat jenis susu 

meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari (Tawaf, 2011) yang menyatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi berat jenis susu segar diantaranya pemberian pakan pada sapi 

tersebut. Pemberian pakan yang baik pada sapi perah akan berpengaruh besar terhadap 

kandungan-kandungan dalam susu tersebut begitu pula sebaliknya.Sudono (2005) juga 

menambahkan bahwa peningkatan produksi susu tergantung dari bangsa, lama bunting, masa 



 

13 
 

laktasi, bobot badan, estrus atau birahi, umur, selang beranak (calving interval), masa kering, 

frekuensi pemrahan, pakan yang diberikan, dan manajemen yang dilakukan peternak. 

4.1.3 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Uji  Protein Susu  

Berdasarkan perhitungan analisa ragam pada Lampiran 3, maka dapat diketahui bahwa 

perlakuan dan kelompok tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap kadar protein susu. Artinya 

pemberian teat dipping  ekstrak daun kersen tidak mempengaruhi kualitas protein susu sapi 

perah,karena hasil rata-rata dari setiap perlakuan antara 2,33-2,81%. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat (Anonymous, 2015) yang menyatakan bahwa presentase protein susu 

bervariasi antara 2,4-5,5%. Asam lemak susu berasal dari aktivitas mikobiologi dalam 

lambung rumen (lambung ruminansia) atau dari sintesis dalam sel seketori. 

 

Tabel 3. Hasil Rataan Uji Protein susu (%) 

Perlakuan Minggu 0 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

P0 2,49±0,31 2,81±0,13 2,72±0,13 2,59±0,40 2,77±0,18 

P1 2,33±0,48 2,70±0,30 2,73±0,15 2,40±0,30 2,69±0,43 

P2 2,62±0,05 2,62±0,17 2,55±0,14 2,60±0,06 2,75±0,17 

 

Tabel 3 menunjukan rataan nilai uji protein susu pada setiap perlakuan. Perlakuan P0 

menunjukan rataan awal dengan nilai sebesar 2,49±0,31% kemudian naik pada minggu 

berikutnya setelah diberikan kontrol sampai pada minggu akhir penggunaan larutan kontrol 

iodips dengan nilai akhir test sebesar 2,77±0,18%. P1 menunjukan rataan awal sebesar 

2,33±0,48% dan mengalami naik pada minggu berikutnya sampai pada akhir minggu 

perlakuan dengan nilai akhir test sebesar 2,69±0,43%. Perlakuan dengan menggunakan 

ekstrak daun kersen konsentrasi 40% yaitu P2 menunjukan nilai awal rataan sebelum 

dilakukan perlakuan sebesar 2,62±0,05% kemudian tetap pada minggu berikutnya setelah 

diberikan perlakuan dengan nilai akhir test sebesar 2,75±0,17%. 

Manajamen pemberian pakan juga salah satu yang mempengaruhi kualitas susu, salah 

satunya adalah kualitas lemak dan protein susu. Kandungan pada pakan yang bernutrisi tinggi 

mejadi aspek terpenting dalam mempengaruhi kualitas lemak susu pada sapi perah. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat dari Prasetyo dan Hartono (2015)  yang menyatakan pakan 

utama tenak sapi perah adalah rumput segar untuk menunjang produksi susu disamping pakan 

penguat (konsentrat). Sapi perah apabila diberi rumput lapang saja kurang dalam kecukupan 

nutrien, untuk itu pada daerah sentra sapi perah peternak yang memiliki skala usaha banyak, 

untuk mencukupi kebutuhan pakan hijauan salah satu alternatif adalah menanam rumput 

unggul yaitu rumput gajah (Pennisetum purpureum). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan 

1.Penggunaan ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L) tidak mampu meningkatkan 

kualitas susu,ditinjau dari angka berat jenis susu,lemak susu dan protein susu yang masih 

rendah atau dibawah SNI. 

2.Konsentrasi dengan 30% bisa digunakan sebagai teat dipping karena lebih efisien dan 

menunjukan angka berat jenis, lemak dan protein susu lebih tinggi dibandingankan 

konsentrasi 40%. 

5.2. Saran 

Diperlukan penelitian sejenis dengan menggunakan ekstrak daun kersen atau dengan 

daun lainnya dengan waktu penelitian yang lebih lama,agar dapat mengetahui apakah bisa 

lebih efektif ataupun tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


