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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah merupakan golongan hewan ternak 

ruminansia yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan 

akan bahan pangan bergizi tinggi. Di Indonesia, populasi 

akan sapi perah mengalami kenaikan di tiap tahunnya. 

Populasi sapi perah pada tahun 2015 menunjukkan angka 

sementara 525.170 ekor, yang mengalami pertumbuhan 

sebesar 4,51% dari tahun 2014 (Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015). Disebut sebagai 

salah satu ternak yang mampu mendukung pemenuhan 

bahan pangan yang bergizi, sapi perah menghasilkan 

produk utama berupa susu.  

Susu merupakan hasil produk utama dari sapi perah 

yang didapatkan dari kelenjar mamae. Susu memiliki 

komposisi yang cukup kompleks sehingga dapat memberi 

nutrisi pada manusia diantaranya air, lemak protein 

laktosa, vitamin dan mineral. Produksi susu di Indonesia 

tahun 2015 menunjukkan angka sementara 805.000 ton, 

yang mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 0,58% 

dari tahun 2014 (Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, 2015). Dalam website resmi 

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (2015), 

konsumsi susu masyarakat Indonesia terbilang rendah atau 

kisaran 11,09 liter/kapita/tahun dibandingkan sejumlah 

negara di ASEAN yang mencapai 20 liter/kapita/tahun. 
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Sementara itu, kebutuhan bahan baku susu segar dalam 

negeri (SSDN) untuk susu olahan dalam negeri saat ini 

sekitar 3,3 juta ton/tahun, dengan pasokan bahan baku 

susu segar dalam negeri 690 ribu ton/tahun (21%) dan 

sisanya sebesar 2,61 juta ton (79%) masih harus diimpor. 

Faktor penyebab tidak optimal hingga turunnya 

produksi susu sapi perah, salah satunya adalah penyakit. 

Mastitis atau yang biasa disebut radang ambing adalah 

infeksi yang sering menyerang sapi. Infeksi ini 

menyebabkan produksi dan kualitas susu yang dihasilkan 

juga turun (Ardianto, Anggraeni, dan Mukhlason, 2012). 

Kasogi, Sarwiyono, dan Surjowardojo (2014) bahwa 

kejadian mastitis subklinis di lapang sebesar 97-99% 

sedangkan 2-3% merupakan mastitis klinis. Bakteri-

bakteri penyebab mastitis adalah Streptococcus agalctiae, 

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis dan 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, 

Escherichia coli, Escherichia feundi, Aerobacter 

aerugenes dan Klebsiella pneumonia (Poelongan, 

Komala, Noor, Andriani, dan Rianti, 2006). 

Pencegahan yang dilakukan peternak untuk mengatasi 

mastitis adalah melalui teat dipping setelah proses 

pemerahan menggunakan iodip. Alternatif yang dapat 

digunakan sebagai larutan teat dipping adalah tanaman 

obat. Salah satu tanaman yang digunakan untuk 

pencegahan mastitis adalah buah mengkudu. Buah 

mengkudu (M. citrifolia, L.) mengandung scopoletin, 

sebagai analgesik, antiradang, antibakteri. Glikosida, 
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sebagai antibakteri, antikanker, imunostimulan. Alizarin, 

Acubin, L. Asperuloside, dan flavonoid sebagai 

antibakteri. Vitamin C, sebagai antioksidan (Peter, 2005; 

Waha, 2000; dan Winarti, 2005). Buah mengkudu 

mengandung senyawa antibakteri (flavonoid, alkaloid, 

saponin, antrakuinon, acubin, dan alizarin) (Djauhariya, 

Raharjo, dan Ma’mun, 2006; Jayaraman, Saravanan, and 

Illanchezian, 2008). 
Melihat manfaat buah mengkudu tersebut dan 

kandungan senyawa bioaktif, maka buah mengkudu 

berpotensi dimanfaatkan sebagai antimikroba terutama 

terhadap bakteri patogen.  Penelitian Anggraeni (2001) 

mendapatkan hasil ekstrak bubuk buah mengkudu dalam 

berbagai jenis pelarut memiliki potensi yang sangat baik 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

dan Salmonella. Menurut hasil penelitian Inggrid, 

Waspodo, dan Kurniawan (2000) jus buah mengkudu baik 

mentah, setengah masak dan masak mampu memberikan 

daya hambat terhadap pertumbuhan Bacillus cereus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

sp. dan Staphylococcus aureus. 

Berdasarkan uraian tersebut, sari buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) diharapkan dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli yang merupakan bakteri-bakteri 

penyebab mastitis, sehingga tingkat kejadian mastitis pada 

peternak sapi perah dapat ditekan dan produksi susu 

meningkat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan sari buah 

mengkudu (Morinda citrifolia L.) sebagai 

penghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli bakteri penyebab 

mastitis pada sapi perah? 

2. Berapa konsentrasi optimal sari buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) yang mempunyai daya 

hambat terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

bakteri penyebab mastitis pada sapi perah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sari buah 

mengkudu (Morinda citrifolia L.) sebagai 

penghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli bakteri penyebab 

mastitis pada sapi perah. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi optimal sari buah 

mengkudu (Morinda citrifolia L.) sebagai 

penghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli bakteri penyebab 

mastitis pada sapi perah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai sumber informasi bagi peternak 

tentang bahan alami buah mengkudu (Morinda citrifolia 

L.) sebagai antibakteri untuk pencegahan mastitis pada 

sapi perah sebagai pengganti antiseptik kimia untuk 

mencegah mastitis. 

1.5 Kerangka Pikir 

Mastitis adalah infeksi dari ambing yang disebabkan 

oleh peradangan kelenjar susu. Mastitis didefinisikan 

sebagai radang jaringan interna kelenjar ambing. Radang 

ambing hampir selalu merupakan radang infeksi yang 

berlangsung secara akut, subakut maupun kronik. Mastitis 

ditandai dengan kenaikan sel di dalam susu, perubahan 

fisik, maupun susunan susu, dan disertai atau tanpa 

disertai dengan perubahan patologis atas kelenjarnya 

sendiri. Radang ambing merupakan infeksi yang banyak 

sekali menimbulkan kerugian pada peternakan sapi perah. 

Kerugian tersebut disebabkan oleh penurunan produksi 

susu, ongkos perawatan dan pengobatan, susu yang harus 

dibuang karena tidak memenuhi persyaratan dan kenaikan 

biaya penggantian sapi untuk kelangsungan produksi 

(Gianneechini, Concha, Rivero, Delucci and Lopez, 

2002). Berbagai jenis bakteri yang telah diketahui sebagai 

agen penyebab mastitis, antara lain: Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus disgalactiae, Streptococcus 

uberis, Streptococcus zooepidemicus, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Enterobacter aerogenees dan 
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Pseudomonas aeroginosa (Indriati, Agustina, dan 

Widiana, 2012). 

Perlu adanya penanganan yang tepat dalam mencegah 

mastitis untuk mengurangi terjadinya kerugian pada 

peternak. Pencegahan mastitis selama ini dilakukan 

dengan pemberian iodip yang diberikan pada saat teat 

dipping. Iodip berdampak timbulnya resistensi pada 

mikroba. Adanya mikroba yang resisten menjadi 

penyebab kegagalan pencegahan pada sapi perah yang 

terinfeksi. Menurut hasil penelitian Inggrid dkk. (2000) jus 

buah mengkudu baik mentah, setengah matang dan 

matang mampu memberikan daya hambat terhadap 

pertumbuhan Bacillus cereus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp. dan 

Staphylococcus aureus. 

Buah mengkudu (M. citrifolia, L.) mengandung 

scopoletin, sebagai analgesik, antiradang, antibakteri. 

Glikosida, sebagai antibakteri, antikanker, imunostimulan. 

Alizarin, Acubin, L. Asperuloside, dan flavonoid sebagai 

antibakteri. Vitamin C, sebagai antioksidan (Peter, 2005; 

Waha, 2000; Winarti, 2005). 

Zat aktif utama tersebut meliputi: terpenoid, pewarna, 

antibakteri, ascorbic acid, beta karoten, I-arginine, 

xeronine, dan proxeronine, selain itu mengkudu juga 

mengandung antraquinon dan scolopetin yang aktif 

sebagai antimikroba, terutama bakteri dan jamur yang 

penting dalam mengatasi peradangan dan alergi. Menurut 

Djauhariya dkk. (2006) dan Jayaraman et al. (2008) buah 
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mengkudu mengandung senyawa antibakteri (flavonoid, 

alkaloid, saponin, antrakuinon, acubin, dan alizarin). 

Berdasarkan uraian di atas, dimungkinkan buah 

mengkudu dapat digunakan sebagai penghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Esherichia coli penyebab mastitis dengan cara diambil 

sarinya untuk digunakan sebagai larutan teat dipping, 

sehingga kejadian mastitis dapat diminimalisir untuk 

meningkatkan produksi susu. Skema kerangka pikir 

penelitian ini terdapat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Sari buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan 
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bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

penyebab mastitis pada sapi perah. 

 

 

 

 


