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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Potensi alam yang dimiliki Indonesia sangat 

melimpah, terutama pada sektor peternakan. Peternakan 

sapi perah merupakan salah satu usaha yang bernilai, 

mengingat produk susu yang dihasilkan merupakan 

bahan pangan penghasil protein hewani yang tinggi dan 

sangat penting dalam kehidupan manusia (Gunawan, 

Sarwiyono dan Surjowardojo, 2013). Namun, dalam 

peternakan sapi perah terdapat kendala atau faktor 

penghambat dalam peningkatan produksi susu salah 

satunya adalah penyakit. Penyakit yang sering 

menyerang sapi perah saat memproduksi susu atau laktasi 

ialah radang ambing atau mastitis (Hidayat, 2002). 

Mastitis merupakan infeksi yang dapat bersifat akut 

maupun subakut, dengan ditandai oleh kenaikan sel 

somatik di dalam susu, perubahan fisik maupun susunan 

susu dan disertai ataupun tanpa disertai perubahan 

patologis pada kelenjar ambing. Mastitis pada sapi perah 

merupakan salah satu penyakit yang sangat merugikan 

karena banyak sapi yang diculling, sehingga menurunkan 

kualitas dan produksi susu. Penurunan produksi susu 

dapat mencapai 15%-30% pada sapi laktasi (Subronto, 

2003). Mastitis dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

mastitis klinis dan subklinis. Kejadian mastitis subklinis 

dapat mencapai 90% dan disertai penurunan produksi 

susu hingga 30%, sedangkan 2-3% merupakan kasus 
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mastitis klinis. Mastitis klinis dapat dilihat secara kasat 

mata, seperti susu yang abnormal dengan adanya lendir 

dan penggumpalan susu, puting terasa panas, bengkak 

dan sensitif saat dilakukan pemerahan. Mastitis subklinis 

merupakan kasus yang paling banyak dan sering terjadi 

pada peternakan sapi perah dan paling banyak 

menimbulkan kerugian karena tidak menunjukkan gejala 

apapun pada sapi. Kejadian mastitis subklinis yang tidak 

segera ditangani akan berlanjut menjadi mastitis klinis. 

Kasus mastitis subklinis di Indonesia sampai akhir tahun 

2006, tercatat sekitar 75–83% (Sudarwanto, Latif dan 

Noordin, 2006). Penyebab mastitis subklinis yaitu bakteri 

Staphylococcus aureus sebesar 20,85%, bakteri 

Escherichia coli 8,24%, Streptococcus uberis 10%, 

Streptococcus dysgalactiae 5,47%, Streptococcus 

agalactiae 7,8%, Candida 9,93%. Berdasarkan hasil 

kajian tersebut dapat diketahui bahwa bakteri mastitis 

subklinis yang sering dijumpai dan paling dominan 

terhadap terjadinya mastitis adalah Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli (Dian, Lusia, Franky, 

Rosana dan Riyan,  2010 dalam Permadani, 2014). 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan 

pengggunaan anti bakteri atau antiseptik kimia yang 

berasal dari berbagai jenis. Anti bakteri kimia yang 

biasanya digunakan peternak sapi perah dalam mencegah 

mastitis ialah Iodip (Iodine Dipping). Iodip dapat 

mengakibatkan cemaran susu sehingga menimbulkan 

residu anti bakterinya yang dapat mengakibatkan kanker 

ataupun penyakit berbahaya lainnya, oleh karena itu 
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dibutuhkan alternatif pencegahan secara alami yang 

memanfaatkan anti bakteri alami dari tumbuhan seperti 

penggunaan ekstrak beluntas, kersen, kelor dan lainnya 

(Maghriby, Sarwiyono dan Surjowardojo, 2015). 

Tumbuhan yang bersifat anti bakteri ataupun antiseptik 

salah satunya adalah daun sirih merah. 

Daun sirih merah mengandung senyawa kimia 

seperti alkaloid, flavonoid, tannin, minyak atsiri, fenol, 

dan saponnin yang berpotensi sebagai daya antimikroba 

atau anti bakteri (Ebadi, 2002). Daun sirih merah dapat 

digunakan dengan cara membuatnya menjadi dekok (air 

rebusan). Dekok adalah perebusan simplisia kering 

selama ± 15 menit dihitung setelah suhu mencapai 90º C. 

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh pemberian dekok daun sirih merah apakah 

dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli penyebab mastitis pada sapi perah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah 

penggunaan dekok daun sirih merah (Piper crocatum) 

dengan pelarut aquades dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli yang 

menyebabkan mastitis pada sapi perah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh dekok daun sirih merah (Piper crocatum) 

dalam menghambat  pertumbuhan bakteri 
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Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

penyebab mastitis dengan pelarut aquades 

menggunakan uji daya hambat metode sumuran. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi perlakuan terbaik 

dekok daun sirih merah yang dapat digunakan 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat dan peternak 

sapi perah sebagai inovasi baru mengenai penggunaan 

bahan alami seperti dekok daun sirih merah sebagai 

alternatif anti bakteri untuk mencegah mastitis pada sapi 

perah. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Mastitis merupakan salah satu radang ambing yang 

sering menyerang ternak perah. Mastitis menyerang 

bagian ambing, yang disebut juga radang ambing. 

Mastitis dikelompokkan menjadi dua yaitu mastitis 

subklinis dan klinis. Mastitis subklinis disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus sebesar 20,85%, Escherichia coli 

8,24%, Streptococcus uberis 10%, Streptococcus 

dysgalactiae 5,47%, Streptococcus agalactiae 7,8%, 

Candida 9,93% (Dian dkk.  2010). Bakteri yang 

menyerang paling banyak adalah Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli. 
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Anti bakteri kimia yang biasanya digunakan 

peternak sapi perah dalam mencegah mastitis ialah Iodip 

(Iodine dipping) yang dapat mengakibatkan cemaran 

susu sehingga menimbulkan residu sehingga dapat 

menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker. 

Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif pencegahan secara 

tradisional yang memanfaatkan anti bakteri alami dari 

tumbuhan seperti ekstrak beluntas, kersen,  kelor dan 

lainnya (Maghriby dkk., 2015). Tumbuhan yang bersifat 

anti bakteri maupun antiseptik salah satunya adalah daun 

sirih merah. Daun sirih merah mengandung senyawa 

kimia seperti alkaloid, flavonoid, tannin, dan minyak 

atsiri yang diduga berpotensi sebagai daya antimikroba 

(Ebadi, 2002). Sehubungan dengan sirih merah dan sirih 

hijau berasal dari genus yang sama, diperkirakan sirih 

merah juga memiliki efek yang sama terhadap 

pertumbuhan mikroba. 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol daun sirih merah dengan konsentrasi 40% 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P0,01) 

terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (Candrasari 

dkk., 2012), sehingga dapat dilanjutkan dengan 

penggunaan ekstraksi lainnya seperti dekok untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri S.aureus dan E.coli. 

Oleh karena itu, maka diperlukan penelitian mengenai 

pengaruh pemberian dekok daun sirih merah terhadap 

pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli yang menyebabkan mastitis pada sapi perah. 
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Produksi Susu rendah 

Mastitis Klinis 

dan Subklinis 

Dekok Daun Sirih 

Merah (anti bakteri 

alami) 

Penyakit 

anti 

bakteri 

kimia 

Menghambat bakteri 

S.aureus dan E.coli 

Minyak atsiri, 

Alkaloid,  

Fenol, Tannin, 

Saponin dan 

Flavonoid 

Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol daun 

sirih merah pada 

konsentrasi 40% 

memberikan pengaruh 

yang sangat nyata 

(P0,01) terhadap 

daya hambat 

pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus 

aureus dan 

Escherichia coli 

(Candrasari, Romas, 

Hasbi dan Astuti, 

2012). 
 

Penyebab mastitis 

subklinis adalah 

Staphylococcus 

aureus sebesar 

20,85%, Escherichia 

coli (8,24%), 

Streptococcus uberis 

(10%), Streptococcus 

dysgalactiae (5,47%), 

Streptococcus 

agalactiae (7,8%), 

Candida (9,93%) 

(Dian, Lusia, Franky, 

Rosana dan Riyan. 

2010 dalam 

Permadani, 2014). 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

anti 

bakteri

alami 
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1.6 Hipotesis 

Dekok daun sirih merah (Piper crocatum) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri  Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli penyebab mastitis pada sapi 

perah. 
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