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ABSTRACT 

This experiment was to know the effect of 

concentration level and length of cerry leaf extract using for 

teat dipping within decreasing subclinic mastitis occurance 

level and dairy milk production, then the objective of this 

experiment was to getting concentration level and length of 

treatment using on best treatment in decreasing subclinic 

mastitis occurance level and dairy milk production. Materials 

used were 15 dairy cattle with lactation period 2-3
th 

and 3-5
th

 

month of lactation. Experiment method was Randomized 

Block Design (RBD) that comprised cerry leaf extract levels 

as treatment, involved of control to treatment (10% iodips), 

T1(30% cerryleaf extract), and T2 (40% cerry leaf extract). 

Observation variables were California Mastitis Test (CMT) 

and dairy milk production. The results showed that mastitis 

score decreasing occured began from 1
th
 week until 5

th
week, 

T0 value was 76.92 %, T1 27.27%, and T2 73.91%. Milk 

production had tend to increase from 1
th
 week until 5

th
 week 

on T0 was 3.9, T1 2.47 and T2 3.0 ℓ ∕ week. It was concluded 

that iodips and cerry leaf extract solution could decrease 

mastitis score, cerry leaf extract using decreased mastitis 

occurance level directly, but did not increase milk production 

level directly. Best concentration of cerry leaf extract as teat 

dipping solution was 40%. 
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RINGKASAN 

 

Radang ambing merupakan salah satu kendaladalam 

usaha peternakan sapi perah karena menyebabkan kerugian 

yang besar akibat penurunan produksi susu, penuruan kualitas 

susu, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Mastitis 

merupakan penyakit yang sering dihadapi banyak peternak, 

salah satunya di peternak rakyat di Desa Waturejo, Kecamatan 

Ngantang,  Kabupaten Malang. Salah satu metode pencegahan 

mastitis yaitu dengan melakukan teat dipping menggunakan 

larutan kimia buatan, akan tetapi teat dipping menggunakan 

larutan kimia buatan akan meninggalkan residu pada susu, 

oleh karena itu perlu alternatif lain dengan menggunakan 

larutan kimia alami. Salah satu bahan kimia alami yang bisa 

digunakan sebagai larutan teat dipping adalah ekstrak daun 

kersen. Kersen (Muntingia calabura L.) adalah jenis tanaman 

yang tumbuh baik di daerah tropis seperti Indonesia. Kersen 

adalah pohon yang selalu hijau (evergreen) sepanjang tahun 

yang mengandung saponin, tanin dan flavonoid sebagai 

antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 

sampai 13 September 2015 di petenakan sapi perah rakyat di 

Desa Waturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat 
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konsentrasi ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) 

terhadap tingkat kejadian mastitis subklinis dan produksi susu 

sapi perah dan untuk mengetahui tingkat konsentrasi ekstrak 

daun kersen terbaik dalam menurunkan tingkat kejadian 

mastitis subklinis dan produki susu sapi perah. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 

ekor sapi PFH masa laktasi yang mengalami mastitis subklinis. 

Kriteria sapi yang digunakan adalah sapi perah yang sedang 

laktasi bulan ketiga sampai keenam dan periode laktasi ke dua 

sampai empat. Perlakuan yang digunakan adalah larutan zat 

kimia (iodips) sebagai kontrol dan ekstrak daun kersen 

(konsentrasi 30% dan 40%). Variabel yang diamati adalah 

skor mastitis berdasarkan uji California Mastitis Test (CMT) 

dan produksi susu. Data dianalisis menggunakanAnalysis of 

variance (ANOVA) apabila terdapat perbedaan, maka 

dilanjutkan dengan uji Jarak Nyata Duncan (JND). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada 

hasilyang berbeda nyata (P>0,05) diantara semua perlakuan 

ditinjau dari skor CMT, namun  pada P0 (Iodip 10%) 

mengalami penurunan sebesar 76,92%, P1 (EDK 30%) 

mengalami penurunan sebesar 27,27%,dan P2 (EDK 40%) 

mengalami penurunan sebesar 73,91%, sedangkan produksi 

susu menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) pada 

semua perlakuan, P0 mengalami peningkatan sebesar 3,9 ℓ., P1 

2,47 ℓ., dan P2 3,0 ℓ. Konsentrasi ekstrak daun kersen terbaik 

dalam menurunkan tingkat kejadian mastitis yaitu 40% dengan 

persentase 73,91%, mendekati P0 (Iodips 10%). 

Hal ini bisa disimpulkan bahwa ekstrak daun kersen 

dapat menurunkan skor mastitis dan meningkatkan produksi 

susu. Penurunan skor mastitis berbanding terbalik terhadap 

peningkatan produksi susu sapi perah. Semua konsentrasi 

esktrak daun kersen memiliki kemampuan yang sama dengan 

antiseptik kimia seperti iodips, sedangkan konsentrasi 40% 

memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mencegah 

terjadinya mastitis dan dapat meningkatkan produksi susu sapi 
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perah. Berdasarkan hasil pembahasan disarankan teat dipping 

menggunakan ekstrak daun kersen dengan konsentrasi 40% 

dilakukan secara rutin 

 



xii 

 



xiii 

 

DAFTAR ISI 

 

Isi           Halaman 

HALAMAN SAMPUL .............................................  i 

LEMBAR PENGESAHAN......................................  ii 

RIWAYAT HIDUP ..................................................  iii 

KATA PENGANTAR ..............................................  v 

ABSTRACT.. .............................................................  vii 

RINGKASAN ...........................................................  ix 

DAFTAR ISI .............................................................  xiii 

DAFTAR TABEL .....................................................  xv 

DAFTAR GAMBAR ................................................  xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................  xix 

BAB I PENDAHULUAN .........................................  1 

1.1 Latar Belakang .....................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................  2 

1.3 Tujuan ..................................................................  3 

1.4 Manfaat  ...............................................................  3 

1.5 Kerangka Pikir .....................................................  3 

1.6 Hipotesis ...............................................................  6 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..............................  7 

2.1 Sapi Perah FrisianHolstein ...................................  7 

2.2 Mastitis .................................................................  9 

2.3 Metode Ekstraksi ..................................................  11 

2.4 Teat Dipping .........................................................  12 

2.5 Tanaman Daun Kersen (Muntingia calabura L.) .  13 

2.5.1 Klasifikasi dan Morfologi Daun Kersen 

(Muntingia calabura L.) ................................  13 

2.5.2 Senyawa Kandungan Aktif Daun Kersen 

(Muntingia calabura L.) ................................  15 

2.5.2.1 Flavonoud .......................................  16 



xiv 

 

2.5.2.2 Saponin............................................  18 

2.5.2.3 Tanin ...............................................  18 

2.6 Pengaruh mastitis terhadap produksi susu ............  20 

2.7 California Mastitis Test (CMT) ............................  23 

 

BAB III MATERI DAN METODE ........................  25 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ................................  25 

3.2 Materi Penelitian ..................................................  25 

3.3 Metode Penelitian .................................................  25 

3.4 Variabel Pengamatan ............................................  26 

3.5 Analisis Data ........................................................  26 

3.6 Prosedur Penelitian ...............................................  27 

3.6.1 Prosedur pembuatan ekstrak daun kersen ..  27 

3.6.2 Pelaksanaan Teat Dipping .........................  28 

3.6.3 Pelaksanaan Uji CMT ................................  28 

3.6.4 Mengukur Produksi susu ...........................  30 

3.7 Batasan Istilah ......................................................  30 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..................  33 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian .......................  33 

4.2 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Skor Mastitis 

Berdasarkan Uji CMT ...........................................  33 

4.3 Pengaruh Teat Dipping Terhadap  

Produksi Susu Sapi PFH ........................................  37 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....................  41 

5.1 Kesimpulan ...........................................................  41 

5.2 Saran .....................................................................  41 

 

DAFTAR PUSTAKA ...............................................  43 

LAMPIRAN ..............................................................  49 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                          Halaman 

 1. Ciri-ciri fisik sapi FH ............................................  7 

 2. Kandungan unsur kimia Daun kersen  

Setiap 100g Daun Kersen ......................................  14 

 3. Hasil Uji Fitokimia Daun Kersen. .........................  16 

 4. Interpretasi Berdasarkan CMT ..............................  29 

 5. Penentuan Pengamatan Skor Kejadian Mastitis ....  30 

 6. Rata-rata Hasil Uji CMT tiap perlakuan  ..............  35 

 7. Rata-rata produksi susu (liter) Tiap Perlakuan ......  38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                                         Halaman 

1. Kerangka pikir ........................................................  5 

2. Daun kersen ............................................................  14 

3. Kurva produksi setiap periode laktasi sapi perah ...  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                                       Halaman 

1. Periode dan Bulan Laktasi Sapi Perah ...................  49 

2. Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Daun Kersen .......  50 

3. Data dan Statistik Skor Mastitis .............................  52 

4. Data dan Statistik Produksi Susu ...........................  58





1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Radang ambing merupakan salah satu kendala dalam 

usaha peternakan sapi perah karena menyebabkan kerugian 

yang besar akibat penurunan produksi susu, penuruan 

kualitas susu, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. 

Hal ini merupakan penyakit yang dihadapi banyak peternak 

di Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang,  Kabupaten 

Malang. Khodijah, Sugoro, Tuasikal, dan Yusneti (2006) 

menyatakan bahwa tingkat kejadian mastitissubklinis 

sebesar 97-98%, sedangkan mastitis klinis sebesar 2-3%. 

Penyebab mastitis adalah mikroorganisme yang mudah 

menular pada ternak sehat. Mastitis disebabkan adanya 

luka pada puting ataupun jaringan ambing, sehingga terjadi 

kontaminasi mikroorganisme melalui puting yang luka 

tersebut. 

Kersen (Muntingia calabura L.) adalah jenis tanaman 

yang tumbuh baik di daerah tropis seperti Indonesia. 

Kersen adalah pohon yang selalu hijau (evergreen) 

sepanjang tahun. Saat ini, pohon kersen hanya 

dimanfaatkan sebagai tanaman peneduh di pinggir jalan 

karena daunya yang rindang. Zakaria, Sufian, Ramasamy, 

Ahmat, Sulaiman, Arifah, Zuraini dan Somchit (2010) 

menyatakan bahwa kersen (Muntingia calabura L) 

merupakan tumbuhan yang mengandung saponin, tannin, 

dan flavonoid. Kuntorini, Fitriana dan Astuti (2013) 

menambahkan bahwa daun kersen dapat digunakan sebagai 

antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi.  
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Siregar (2010) melaporkan bahwa pencegahan 

mastistis dapat dilakukan dengan teat dipping dengan 

bahan bakterisida seperti iodine, chlorhexidine, dan 

chlorine setelah pemerahan.  

Kuntorini, Fitriana dan Astuti (2013) menjelaskan 

bahwa daun kersen mengandung berbagai senyawa bioaktif 

yaitu senyawa flavonoid,saponin, triterpen, steroid, dan 

tanin. Berdasarkankandungan antibakteri yang dimiliki 

oleh daun kersen, maka pada penelitian ini akan 

menginvestigasi daun kersen sebagai antimikroba alami 

yang diharapkan mampu digunakan sebagai salah satu 

alternatif pencegahan mastitis dalam metodeTeat dipping. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut penggunaan 

antibakteri alami sebagai pencegahan mastitis 

menunjukkan bahwa daun kersen mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri penyebab mastititis subklinis pada 

sapi perah, banyak beberapa penelitian di laboratorium 

yang meneliti tanaman kersen tetapi masih belum 

diaplikasikan dilapang, oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian lapang menggunakan ekstrak daun kersen 

sebagai pencegahan mastitis subklinis sapi perah. Tingkat 

konsentrasi ekstrak daun kersen yang baik dalam 

menurunkan tingkat kejadian mastitis belum ada standard 

yang pasti. Sehingga akan dilakukan penelitian tentang teat 

dipping menggunakan ekstrak daun kersen, apakah dapat 

menurunkan tingkat kejadian mastitis subklinis pada sapi 

perah atau tidak. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh teat dipping dengan menggunakan 
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ekstrak air daun kersen (Muntingia calabura L.)  yang 

dilakukan di lapang dengan berbagai konsentrasi perlakuan 

terhadap kejadian mastitis subklinis dan produksi susu sapi 

perah. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui pengaruh tingkat konsentrasi ekstrak 

daun kersen (Muntingia calabura L.)  terhadap 

kejadian mastitis subklinis dan produksi susu sapi 

perah.  

2. Mengetahui tingkat konsentrasi Ekstrak daun 

kersen (Muntingia calabura L.) terbaik dalam 

menurunkan tingkat kejadian mastitis subklinisdan 

produksi susu sapi perah. 

 

1.4. Manfaat 

1. Bagi peternak : Diharapkan dapat digunakan 

sebagai informasi bagi peternak tentang manfaat 

ekstrak air daun kersen (Muntingia calabura L.) 

sebagai alternatif untuk teat dipping apabila sulit 

mendapatkan antiseptik kimia yang cenderung 

mahal. 

2. Bagi peneliti : Untuk mengetahui bahwa ekstrak 

air daun kersen (Muntingia calabura L.) dapat 

digunakan sebagai Teat dipping 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Mastitis terjadi sebagai akibat adanya peradangan 

ambing oleh bakteri dan luka termis ataupun luka mekanis. 
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Banyak bakteri yang yang bisa menyebabkan peradangan 

ambing seperti Staphylococcus aureus,Streptococcus 

agalactiae, Escherichia coli, Sreptococcus disgalactiae, 

Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Klebsiella 

pneumonea dan Enterobacte aerogenesis. Fungsi dari teat 

dipping adalah untuk mencegah kejadian mastitis pada sapi 

perah. Banyak bahan yang bisa digunakan untuk teat 

dipping seperti bahan kimia buatan. 

Teat dipping merupakan pencelupan puting dalam 

larutan kimia yang mengandung ammonium, chlor ataupun 

iod sedalam ± 5 cm.Banyak tanaman alami yang 

mengandung senyawa antibakteri, salah satunya adalah 

daun kersen (Muntingia calaburaL.).  Kandungan dari daun 

kersen yaitu  flavonoid, saponin, triterpen, steroid, dan 

tanin sebagai antibakteri penyebab mastitis, maka dari itu 

perlu dilakukan teat dipping menggunakan ekstrak daun 

kersenagar bisa melihat pengaruhnya terhadap kejadian 

mastitis pada sapi perah laktasi ditinjau dari CMT dan 

produksi susu. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Zakaria  (2006)  mengemukakan bahwa ekstrak daun 

kersen (Muntingia calabura L.) berpotensi sebagai 

antibakteri terhadap Salmonella enteriditis, Citrobacter 

fruendii, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumonia, 

Klebsiella pneumonia, Vibrio cholerae, Vibrio 

parahemolyticus, Pseudomonas aeruginosa dan Salmonella 

typh. 

 

http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=Vibrio+cholerae
http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=Pseudomonas+aeruginosa
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1.6 Hipotesis 

 Ekstrak daun kersen (Muntingia calabura 

L.)berpengaruh terhadap tingkat kejadian mastitis dalam 

penggunaannya sebagai larutan teat dipping, sama halnya 

dengan larutan kimia buatan seperti iodips. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Perah Friesian Holstein 

Sapi Friesian Holstein (FH) berasal dari negeri 

Belanda yaitu di Provinsi North Holland dan West 

Friesland, kedua daerah yang memiliki padang rumput 

yang bagus. Sifat dari sapi FH betina lebih tenang dan jinak 

dibandingkan sapi jantan yang lebih liar dan ganas. Sapi 

FH pada umumnya akan berproduksi selama 5-6 tahun. 

Ciri-ciri sapi FH terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ciri-ciri Fisik Sapi FH. 

Warna/sifat 
Anggota 

tubuh 
Keterangan 

Hitam bercak 

putih 
Kepala 

Pada dahi berbentuk 

segitiga 

Putih Kaki 
Bagian bawah dari 

carpus 

Putih Ekor Ujung ekor 

Pendek Tanduk Menjurus ke depan 

(Anonymous, 2005). 

Lingkungan panas seperti Indonesia sangat 

mempengaruhi produksi susu sapi perah, terutama sapi FH. 

Manajemen yang baik merupakan aspek penting untuk 

mengatasi kendala iklim tersebut.Ternak memerlukan suhu 

lingkungan yang optimum untuk kebutuhan hidup pokok 

dan produksinya. Sapi FH menunjukkan penampilan 

 produksi terbaik apabila ditempatkan pada suhu 

lingkungan 18,3
o
C dan kelembaban 55%, bila melebihi 

suhu tersebut, ternak akan melakukan penyesuaian secara 
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fisiologis dan secara tingkah laku (behaviour).Usaha 

peternakan sapi FH di Indonesia, pada umumnya dilakukan 

pada daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 800 m di 

atas permukaan laut, dengan tujuan untuk penyesuaian 

lingkungan (Asfarsyafar, 2013). 

Hamilton (2013) menyatakan bahwa produksi sususapi 

perah pada daerah tropis tergantung dari teknis 

pemeliharaan, kualitas pakan, ketinggian tempat 

pemeliharaan, dan iklim. Sapi perah yang berasal dari 

daerah iklim sedang berproduksi maksimal pada suhu 

lingkungan antara 11 - 15,5ºC tapi masih dapat berproduksi 

dengan baik pada kisaran suhu 15 - 21ºC, apabila suhu 

melebihi 21ºC, sapi perah asal daerah sedang akan 

mengalami kesulitan adaptasi dan akan menunjukkan 

gejala penurunan produksi susu,jika sapi tersebut dipelihara 

di daerah tropis dengan suhu lingkungan rata-rata di atas 

23ºC, maka produksi susu yang dicapai tidak sebanyak 

produksi susu di daerah asalnya. Safangat (2013) 

menyatakan bahwa produksi susu sapi perah dipengaruhi 

oleh beberapafactor, antara lain: bangsa dan individu, 

tingkat laktasi, kecepatan sekresi susu, pemerahan, siklus 

birahi, periode kering, pakan, lingkungan serta penyakit. 

Kebersihan pemerah harus diutamakan, karena melalui 

pemerah dapat terjadi penularan mastitis akibat kontak 

bakteri antara tangan pemerah dan sapi yang diperah.Oleh 

karena itu, tangan pemerah sebaiknya dicuci sebelum 

melakukan pemerahan. 
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2.2. Mastitis Subklinis 

Mastitis adalah reaksi peradangan jaringan internal 

kelenjar ambing yang disebabkan oleh kuman, zat kimia, 

luka termis (bakar) ataupun luka karena mekanis. Kata 

mastitis sendiri berasal dari kata mastos yang artinya 

kelenjar ambing dan itis berarti inflamasi. Mastitis 

merupakan inflamasi pada jaringan ambing yang 

disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Mikroorganisme 

patogen yang biasa menyebabkan mastitis adalah bakteri 

yang masuk ke dalam ambing (Yudhie, 2010). Saleh (2004)  

menyatakan bahwa infeksi atau peradangan pada ambing 

dikenal dengan istilah mastitis yang disebabkan oleh 

bertambahnya protein dalam darah dan sel–sel darah putih 

di dalam ambing. Umumnya radang ambing disebabakan 

oleh bakteri Streptococcus agalactiae, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli dan Streptococcus disgalactiae 

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

Penyebaran penyakit mastitis terjadi melalui 

pemerahan, alat pemerahan, kain pembersih puting dan 

pencemaran dari lingkungan kandang. Bakteri–bakteri yang 

berpontensi menyebabkan penyakit mastitis ini adalah 

Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus disgalactiae, Escherichia coli, Enterococcus 

faecalis, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae dan 

Enterobacte aerogenesis (Khodijah, Tuasikal, Sugoro, dan 

Yusneti, 2006). 

Mastitis menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak 

sedikit pada peternak dengan menurunya produksi susu dan 

kualitas susu menjadi jelek yang menyebabkan produk 

tidak dapat dijual. Mastitis sendiri dibedakan menjadi dua 

yaitu subklinis dan klinis. Mirdayanti, Handoko dan Putra 
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(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 subklinis dapat 

mempunyai gejala hanya mencakup perubahan kecil dalam 

susu dan ambing, susu akan sedikit menggumpal dan 

ambing agak keras. Bentuk subklinis kurang disadari oleh 

peternak karena bentuk peradangannya tidak menampak 

seperti tanda klinis, mastitis subklinis ini bisa dideteksi 

melalui uji laboraturium atau uji California Mastitis Test 

(CMT) (Poeloegan, 2009). 

Mastitis yang disebabkan oleh Escherichia coli dapat 

mengakibatkan pembengkakan pada empat puting dengan 

cepat dan dalam waktu singkat susu menjadi kuning 

kemerahan, mastitis yang disebabkan oleh Staphylococcus 

hanya bisa menyerang dua puting dari keempat puting, 

mastitis yang disebabkan Steptococcus tidak menunjukan 

gejala klinis yang jelas, tapi penyakit yang disebabkan oleh 

Steptococcus ini dapat terjadi secara kronis. Kejadian 

radang ambing (mastitis) terjadi sebagai akibat pengelolaan 

peternakan yang kurang baik seperti, manajemen 

perkandangan, sanitasi, pakan, cara pemerahan susu dan 

ventilasi. Kejadian mastitis yang disebabkan oleh ventilasi 

yang kurangnya baik mencapai 87,5%, sedangkan bila 

ventilasi baik mencapai 49,39%. 
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2.3. Metode Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses penyaringan senyawa 

kimia yang terdapat di dalam bahan alam atau berasal dari 

dalam sel dengan menggunakan pelarut dan metode yang 

tepat. Ekstrak adalah hasil dari proses ekstraksi dan bahan 

yang diekstrak merupakan bahan alam (Emilan, Kurnia, 

Utami dan Maulana, 2011). Metode ektraksi dapat 

dilakukan dengan cara dingin (maserasi dan perkolasi) serta 

cara panas (refluks, digesti infus, soxhlet dan perkolasi) 

secara umum teknik ekstraksi menggunakan pelarut 

organik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu maserasi, 

digestion, dan perkolasi. Pengertian ketiga metode 

ekstraksi tersebut dijelaskan sebagai berikut, 

a. Maserasi merupakan proses ekstraksi 

dengan penghancuran sampel 

menggunakan pelarut, perendaman 

beberapa hari dan dilakukan pengadukan, 

kemudian dilakukan penyaringan atau 

pengepresan sehingga diperoleh cairan. 

b. Digestion adalah ekstraksi yang dilakukan 

dengan bantuan pemanasan sekitar 60
o
C 

dan lamanya ekstraksi dapat berlangsung 

selama 24 jam. 

c. Perkolasi merupakan teknik ekstraksi 

komponen terlarut dari suatu sampel 

menggunakan aliran pelarut dengan 

pemanasan atau tanpa pemanasan. 

Prinsip ekstraksi menggunakan pelarut organik adalah 

bahan yang akan diekstrak dikontakan langsung dengan 

pelarut selama selang waktu tertentu, sehingga komponen 

yang akan diekstrak terlarut dalam pelarut kemudian diikuti 
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dengan pemisahan pelarut dari bahan yang telah diekstrak 

(Nuraini, 2007). Lathifah (2008) menjelaskan bahwa 

senyawa antibakteri seperti flavonoid dapat diekstraksi 

menggunakan pelarut polar seperti aquades, etanol dan 

metanol. Diketahui bahwa daun kersen mengandung 

senyawa bioaktif seperti flavonoid, saponin, dan tannin 

yang bersifat sebagai antibakteri, daun kersen diekstraksi 

menggunakan pelarut aquades karena aquades merupakan 

air hasil penyulingan atau murni, dengan asumsi hanya 

berisi molekul-molekul H2O tanpa adanya tambahan unsur 

lain seperti ion. Aquades disebut sebagai pelarut universal 

yang memiliki nilai kepolaran 81,0 (konstanta dielektrik) 

sehingga aquades bersifat polar. 

 

2.4. Teat Dipping 

Teat dipping adalah proses pencelupan puting ke 

dalam larutan antiseptik agar bakteri tidak masuk ke dalam 

lubang puting susu (Sudono dan Rosdiana, 2003). Dewi 

(2010) menyatakan bahwateat dipping adalah pencelupan 

puting menggunakan larutan antiseptik 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 selanjutnya. (Sudono dkk, 2005) menambahkan 

bahwa dipping menggunakan desinfektan atau antiseptik 

dapat menutup saluran-saluran susu pada puting agar tidak 

terkontaminasi bakteri dari lingkungan sekitar yang dapat 

menyebabkan turunnya kualitas susu. Antiseptik tersebut 

harus bisa membunuh bakteri dalam persentase yang besar 

dan membatasi kemungkinan bakteri menyebabkan infeksi 

atau peradangan. Evaluasi efektivitas pencelupan puting 
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susu tidaklah mudah tetapi masih dapat digunakan sebagai 

salah satu metode pencegahan mastitis.  

Poeloegan, Susan dan Andriani (2013) 

mengemukakan bahwa pencucian ambing dengan larutan 

antiseptik sebelum dan sesudah pemerahan juga 

mengakibatkan penurunan kejadian radang teat dippingdan 

dapat menekan terjadinya mastitis sebesar 50%.  

 

2.5. Tanaman Kersen (Muntingia calabura L.) 

2.5.1 Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Kersen 

Tanaman kersen (Muntingia calabura L.) merupakan 

tanaman yang memiliki pertumbuhan cepat dengan 

proporsi bentuknya yang ramping (Srindhar, Thirupathi, 

Chaitanya, Ravi Kumar, and Krishna, 2011). Tanaman 

kersen memiliki banyak nama seperti pohon strawberry, 

cherry jamaican (Inggris), cherry cina atau cherry jepang 

(India), cherry chettu (Telugu),Baleci (Lumajang, Jatim), 

Jamaican Cherry, Panama Berry, Singapore Cherry 

(Inggris), Manzanitas (Filipina), Takhop Farang (Thailand), 

Kerukup Siam (Malaysia), dan Japanis Kers (Belanda) dan 

masih banyak lagi lainnya. Sebenarnya tanaman kersen ini 

berasal dari sentra benua Amerika (Mexico, Carribben) dan 

daerah Subtropis Amerika Selatan, pada abad ke-19 

tanaman kersen ikut dibawa oleh para sekutu, sehingga 

tanaman ini tersebar di daerah Asia Tenggara yang 

notabene negara Tropis. 

Ciri–ciri tanaman kersen memiliki tinggi mencapai 2–

10 m dengan daun yang berderet dan daun menjuntai serta 

merupakan tanaman perdu. Daunnya sendiri memiliki ciri 

permukaan bulunya halus, bentuk daunnya lanset, ujung 

daun runcing, pangkal daun tumpul. Tepi daun bergerigi 

dengan panjang 4–14 cm dan lebar 1–4 cm, daging daun 
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kersen menyerupai kertas dengan tulang daun menyirip. 

Daun kersen bisa dilihat pada Gambar 2 dibawah ini, 

 

 
Gambar 2. Daun kersen 

banyak zat kimia yang terkandung dalam daun kersen 

ini setiap 100 g daun kersen seperti yang terdapat pada 

Tabel 2,  . 

 

Tabel 2. Kandungan unsur kimia setiap 100 g Daun Kersen  

No Unsur Kandungan 

1 Air 77,8 g 
2 Protein 0,384 g 
3 Lemak 1,56 g 
4 Serat 4,6 g 
5 Abu 1,14 g 
6 Kalsium 1246 mg 
7 Fosfor 84 mg 
8 Besi 1,18 mg 
9 Karoten 0,019 g 
10 Tianin 0,065 g 
11 Riboflavin 0,037 g 
12 Niacin 0,554 g 
13 Vitamin C 80,5 mg 
14 Energi 380 KJ/100 g 
15 Karbohidrat 17,9 g 

(Akbar , 2010) 
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Kuntorini., dkk (2013) menjelaskan bahwa klasifikasi 

ilmiah dari tumbuhan Muntingia calabura Ladalah sebagai 

berikut , 

 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta 

(Tumbuhanberpembuluh) 

Superdivisi : Spermatophyta (Menghasilkan 

biji) 

Divisi   : Magnoliophyta  

(Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida 

(Dikotil/berkeping dua) 

Ordo   : Malvales 

Famili   : Muntingiaceae 

Genus   : Muntingia L. 

Spesies   : Muntingia calabura L. 

 

2.5.2. Kandungan Senyawa Aktif Daun Kersen 

(Muntingia calabura L.) 

Kersen (Muntingia calabura L.) adalah salah satu 

tanaman obat yang biasanya banyak digunakan dalam 

menyembuhkan penyakit. Daun kersen merupakan salah 

satu bahan alami yang berpotensi sebagai antibakteri. 

Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun kersen diduga 

berasal dari unsur yang terkandung didalamnya, antara lain 

tanin, flavonoid, glikosida dan saponin. Flavonoid dan 

tanin yang dimiliki daun kersen telah terbukti mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus(Zakaria, Mat, Mastura, Mohamed, Jamil, Rofiee 

and Sulaiman, 2007). Hasil uji fitokimia secara kualitatif 

menunjukkan bahwa daun kersen mengandung senyawa 

antibakteri yang dapat dilihat dalam Tabel 3,  



16 

 

 

Tabel 3. Hasil pengamatan uji fitokimia serbuk daun 

kersen. 

No Konstituen 
Daun 

kersen 
Keterangan 

1 Flavonoid ++ Terdeteksi 

2 Triterpenoid + Terdeteksi 

3 Alkaloid - Tidak terdeteksi 

4 Saponin + Terdeteksi 

5 Steroid + Terdeteksi 

Keterangan : Tanda ++ : Terkandung senyawa lebih 

banyak/warna pekat 

: Tanda +  : Terkandung senyawa/warna muda 

: Tanda   -   :Tidak terkandung senyawa/tidak 

terbentuk warna (Sumber Arum, Supartono 

dan Sudarmin, 2012) 

Hanafi (2012) melaporkan bahwa selain 

kersenmengandung flavonoida seperti,flavone, flavanone, 

flavan dan biflavan, kersenjuga mengandung zat alkaloid, 

saponin dan tannin sehingga berpotensi sebagai zat 

antibakteri. 

 

2.5.2.1. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa 

metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan di dalam 

jaringan tanaman. Flavonoid terdapat pada semua bagian 

tubuh tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung 

sari, nektar, bunga dan biji. Flavonoid termasuk dalam 

golongan senyawa fenolik dengan struktur kimia C6-C3-

C6. 
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Senyawa-senyawa flavonoid terdiri dari beberapa 

jenis, tergantung pada tingkat oksidasi dari rantai propana 

dari sistem 1,3-diarilpropana. Flavon, flavonol dan 

antosianidin adalah jenis yang banyak ditemukan di alam 

sehingga sering disebut sebagai flavonoida utama. 

Banyaknya senyawa flavonoida ini disebabkan oleh 

berbagai tingkat hidroksilasi, alkoksilasi atau glikosilasi 

dari struktur tersebut (Lenny, 2006). Flavonoid dibagi 

menjadi 3 macam, yaitu: 

a) Flavonoid yang memiliki cincin ketiga berupa 

gugus pirang. Flavonoid ini disebut flavan 

atau fenilbenzopiran. Flavan banyak 

digunakan sebagai astringen (turunan tanin) 

b) Flavonoid yang memiliki cincin ketiga berupa 

gugus piron. Flavonoid ini disebut flavon atau 

fenilbenzopiron. Turunan flavon paling 

banyak memiliki aktifitas farmakalogi. 

c) Flavonoid yang memiliki cincin ketiga berupa 

gugus pirilum. Flavonoid ini disebut flavilium 

atau antosian. Turunan pirilum bisa digunakan 

sebagai pewarna alami. 

Flavonoid merupakan salah satu senyawa fenol alami 

yang tersebar pada tumbuhan dan dapat ditemukan pada 

hampir semua bagian tumbuhan. Sabir (2005) menjelaskan 

bahwa beberapa penelitian yang telah dilakukan secara in 

vitro maupun in vivo menunjukkan aktivitas biologis dan 

farmakologis dari senyawa flavonoid yang sangat beragam, 

salah satu diantaranya yakni memiliki aktivitas antibakteri. 

Karlina, Ibrahim dan Trimulyono (2013) menerangkan 

bahwa bakteri yang terkena flavonoid akan kehilangan 

permeabilitas dinding sel, mikrosom, dan lisosom sebagai 
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hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri. Sabir 

(2005) menambahkan bahwa gugus hidroksil yang terdapat 

pada struktur senyawa flavonoid menyebabkan perubahan 

komponen organik dan transportasi nutrisi yang akhirnya 

akan mengakibatkan timbulnya efek toksik terhadap 

bakteri.  

 

2.5.2.2. Saponin 

Saponin berasal dari bahasa latin sapo yang berarti 

sabun, karena sifatnya menyerupai sabun. Saponin 

merupakan glikosida triterpenoid dan sterol, terdiri dari 

gugus gula yang berikatan dengan glikosida atau 

sapogenin. Kedua jenis saponin ini terlarut dalam air dan 

etanol, tetapi tidak larut dalam eter (Robison, 1995 dalam 

Latifah, 2008). Saponin merupakan senyawa berasa pahit 

menusuk, dapat menyebabkan bersin dan bersifat racun 

bagi hewan berdarah dingin, oleh karena itu relatif 

berbahaya bagi semua organisme binatang bila saponin 

diberikan secara parenteral. 

Saponin memiliki kegunaan dalam pengobatan karena 

sifatnya dapat mempengaruhi absorbsi zat aktif secara 

farmakalogi dan dapat meningkatkan permeabilitas 

membran sel mikroba yang mengakibatkan kerusakan 

membran sel dan menyebabkan keluarnya berbagai 

komponen penting dari dalam sel mikroba yaitu protein, 

asam nukleat dan lain-lain sehingga menyebabkan sel 

bakteri lisis. 

 

2.5.2.3 Tanin 

Tanin merupakan golongan senyawa aktif tumbuhan 

bersifat venol yang mempunyai rasa sepat dan mempunyai 
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kemampuan menyamak kulit sehingga lebih dikenal 

sebagai zat samak (Simanjuntak, 2008). Tanin dianggap 

senyawa kompleks yang dibentuk dari campuran polifenol 

yang sangat sukar dipisahkan karena tidak dapat 

dikristalkan. Tanin umumnya terdapat dalam organ daun, 

buah, kulit batang, dan kayu. Letak tanin dalam tumbuhan, 

terpisah dari protein dan enzim sitoplasma, tetapi bila 

jaringan rusak, misalnya bila hewan memakanya maka 

reaksi penyamakan dapat terjadi. Reaksi ini menyebabkan 

protein lebih sukar dicapai oleh cairan pencernaan hewan 

(Nikham dan Basjir, 2012). 

Tanin banyak terdapat pada hijauan pohon yang 

memiliki nutrisi baik seperti semak belukar, kacang-

kacangan, buah-buahan dan biji-bijian termasuk daun 

kersen. Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri yaitu 

dengan cara mengikat salah satu protein adhesin bakteri 

yang dipakai sebagai reseptor permukaan bakteri, sehingga 

terjadi penurunan daya perlekatan bakteri serta 

penghambatan sintesis protein untuk pembentukan dinding 

sel. Selain itu, tanin dapat merusak membran sel, 

mengkerut dinding sel, sehingga mengganggu 

permeabilitas sel yang mengarah pada kematian (Hayati, 

Fasyah dan Sa‟adah, 2010). Senyawa tanin dibagi menjadi 

dua yaitu tanin yang terhidrolisis dan tanin yang 

terkondensasi. Jenis-jenis senyawa diatas sebagai berikut: 

a) Tanin Terhidrolisis (hydrolysable tannins) 

Berikatan dengan karbohidrat membentuk jembatan 

oksigen, tanin ini dapat dihidrolisis dengan menggunakan 

asam sulfat atau asam klorida. Salah satu jenis tanin ini 

adalah gallotanin yang merupakan gabungan dari 
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karbohidrat dengan asam galat. Selain membentuk 

gallotanin, dua asam galat akan membentuk tanin 

terhidrolisis yang bisa disebut Ellagitanins.Ellagitanis 

sederhana disebut juga ester asam hexahydroxydiphenic 

(HHDP). Senyawa ini dapat terpecah menjadi asam galic 

jika dilarutkan dalam air. 

b) Tanin terkondensasi (condensed tannins) 

Tanin jenis ini tidak dapat dihidrolisis, tetapi 

dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida. Tanin 

jenis ini terdiri dari polimer flavonoid yang 

merupakan senyawa fenol. Nama lain dari tanin ini 

adalah Proanthocyanidin, merupakan polimer dari 

flavonoid. Salah satu contohnya adalah Sorgum 

procyanidin, merupakan trimer yang tersusun dari 

epiccatechin dan catechin.Senyawa ini jika 

dikondensasi akan menghasilkan flavonoid jenis 

flavan dengan bantuan nukleofil berupa floroglusinol. 

 

2.6. Pengaruh mastitis terhadap produksi susu 

Kasus mastitis masih banyak terjadi di Indonesia, 

terutama pada peternak kecil yang kurang memperhatikan 

kondisi kandang maupun tingkat kebersihannya, jika sapi 

perah terserang mastitis pada satu puting saja dari keempat 

puting maka tingkat produktivitas akan berkurang sampai 

25% dalam sehari. Penyakit mastitis pada sapi perah 

apabila segera ditangani dengan benar, maka bisa 

meningkatkan produksi susu. Handayani, Tuasikal dan 

Sugoro (2006) menambahkan bahwa penyebab terjadinya 

kerugian ekonomi yang cukup besar, seperti adanya 
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penurunan produksi susu yang dihasilkan, memerlukan 

biaya pengobatan atau pembelian obat untuk ternak sakit 

dan sapi yang telah berulang kali terkena mastitis harus 

dikeluarkan lebih dini. 

Penurunan produksi susu pada sapi yang terkena 

mastitis disebabkan karena energi sapi sudah habis terpakai 

untuk sistem penyembuhan dalam tubuh dan sapi tidak mau 

makan karena kesakitan (Kiro Petrovski, Stefanov, 

Emanuel, 2006). Surjowardojo (2008) menyatakan bahwa 

mastitis pada sapi perah mengakibatkan kerugian yang 

besar bagi peternak, kerena jaringan ambing yang 

bersangkutan rusak, susu yang diproduksi juga tidak dapat 

dijual karena rusak dan tercemar mikroorganisme. Sapi 

yang terkena mastitis subklinis dapat menyebabkan 

penurunan produksi susu mencapai 70%, secara ekonomi, 

hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya perawatan 

dan pengobatan, sehingga terjadi peningkatan jumlah 

produksi susu yang tidak dapat dikonsumsi karena tidak 

memenuhi persyaratan, dan peningkatan biaya penggantian 

sapi perah untuk kelangsungan produksi susu. 

Mastitis merupakan peradangan yang bersifat 

subklinis dan klinis yang ditandai oleh kenaikan sel di 

dalam susu dan perubahan fisik maupun susunan air susu. 

Proses mastitis sendiri diawali oleh masuknya 

mikroorganisme kedalam kelenjar melalui sphincter. 

Sphincter pada putting berfungsi untuk menahan infeksi 

kuman, tingkat pertahanan kelenjar mammae mencapai titik 

terendah saat sesudah pemerahan, karena sphincter masih 

terbuka beberapa saat, sel darah putih, antibodi serta enzim 

juga habis, ikut terperah sehingga menyebabkan 

mikroorganisme dapat masuk kedalam saluran puting 

(Poeloegan, 2009). 
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Produksi susu akan mengalami jumlah yang paling 

tinggi terjadi ketika ternak sudah mencapai pertumbuhan 

tubuh yang maksimal yaitu pada umur 5–6 tahun.Tingkat 

produksi susu sapi perah akan mengikuti penampilan 

produksi seiring dengan bertambahnya umur sapi, seperti 

terlihat pada Gambar 3 di bawah ini. 

 

 

Gambar 3. Kurva produksi setiap periode laktasi sapi perah  

 

Gambar 3 diatas memperlihatkan bahwa kurva 

produksi susu akan terus meningkat mulai laktasi satu 

sampai laktasi ketiga, umumnya setelah laktasi ketiga 

produksi susu akan meurun terus setiap tahunnya sampai 

dengan laktasi ketujuh (terendah), sama halnya dengan 

bulan laktasi pada bulan laktasi kesatu akan mengalami 

peningkatan sampai pada bulan laktasi ketiga. Setelah 

laktasi ketiga, maka produksi susu akan mengalami 

penurunan secara perlahan-lahan sampai pada laktasi 

terakhir (Widodo, 2008). 

Produksi susu akan meningkat seiring dengan 

pertambahan umur sapi perah. Produksi susu meningkat 

pada laktasi ke 3, 4, dan 5 (umur 6-8 tahun) sedangkan 

kadar lemak akan meningkat pada laktasi ke 1, 3, dan 4 

1 2 3 4 5 6 7 8
Laktasi ke- 
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u
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(Damadjati, 2008). Susilorini dan Sawitri (2006) 

menyatakan bahwa umur sapi akan menentukan jumlah 

produksi susu. Martini (2008) menambahkan bahwa umur 

beranak pertama sapi FH berpengaruh terhadap produksi 

susu. Produksi susu sapi perah FH di Amerika rata-rata 

7.245 kg/laktasi dengan kadar lemak 3,65%, sedangkan 

rata-rata di Indonesia 10 liter/ekor/hari (Sudono dan 

Rosdiana, 2003). 

Produksi susu seekor sapi pada umumnya diawali 

dengan jumlah yang relatif rendah, kemudian sedikit demi 

sedikit meningkat naik sampai bulan kedua dan mencapai 

puncaknya pada bulan ketiga. Setelah melewati bulan 

ketiga, produksi susu mulai menurun sampai masa kering. 

Menurunnya produksi susu pada saat laktasi ini akan 

diikuti dengan peningkatan kadar lemak di dalam susu 

(Sudono dan Rosdiana, 2003).  

 

2.7. California Mastitis Test (CMT) 

California Mastitis Test (CMT) merupakan salah satu 

metode untuk mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya 

radang ambing (mastitis) di setiap puting pada sapi perah. 

Mellenberger (2000) menyatakan bahwa metode CMT 

dianggap sederhana, murah, mudah, cepat, dan dapat 

menentukan tingkat kejadian mastitis secara akurat. Hasil 

uji CMT menunjukkan jumlah sel somatik dalam susu yang 

dijadikan indikator terjadinya peradangan ambing. Hasil 

yang tinggi menunjukkan tingkat peradangan atau infeksi 

yang tinggi pula. 

Pengujian mastitis menggunakan metode CMT adalah 

cara cepat dan akurat untuk membantu menentukan tingkat 

kejadian mastitis. Sel–sel somatik dapat diukur 
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menggunakan CMT terutama neutrofil. Neutrofil adalah sel 

darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi dalam 

jumlah besar pada ambing ketika ternak tersebut pada masa 

laktasi. CMT bereaksi dengan neutrofil dan campuran 

mengental secara proporsional dengan jumlah sel yang ada. 

Tingkat tinggi neutrofil menunjukan adanya infeksi (Efadri, 

2010). 

Larutan CMT disusun dari Aryl sulfonate alkil (3%), 

Natrium hidroksida (1,5%) dan bromcresol warna ungu 

(1:10000) sebagai satu indikator. Paddle pada metode 

CMT mempunyai empat cangkir yang digunakan dan 

dibilas sebelum digunakan, 5 ml susu diambil dari botol ke 

dalam cangkir dan volume yang sama juga untuk reagen 

CMT. Campuran dibiarkan selama 10 detik dan dinilai. 

Reaksi CMT harus dinilai selama 15 detik dalam campuran 

karena reaksi lemah akan hilang setelah itu. Bahan reaksi 

CMT mengandung tambahan deterjen bromcresol warna 

ungu (sebagai satu indikator dan pH). Derajat dari reaksi di 

antara deterjen dan DNA dari nucleus sel adalah sebuah 

ukuran angka dari sel somatik pada susu (Mellenberger, 

2000). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat yang 

ada di Dusun Watukidul, Desa Waturejo, 

Kecamatan.Ngantang, Kabupaten Malang selama 1 bulan 

pada bulan 13 Agustus sampai 12 September 2015 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 

ekorsapi perah PFH masa laktasi yang mengalami mastitis 

subklinis. Kriteria yang dimaksud adalah sapi perah yang 

sedang laktasi pada bulan ketiga sampai keenam danpada 

laktasi ke-2 sampai ke-4. Perlakuan yang digunakan 

adalahlarutan zat kimia (iodips) sebagai kontrol dan ekstrak 

daun kersen (konsentrasi 30% dan 40%) (Lampiran 1 dan 

2). 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode percobaan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan 

dan lima kelompok. Tingkat perlakuan konsentrasi ekstrak 

daun kersen untuk teat dipping terdiri dari 3 tingkat 

perlakuan konsentrasi yaitu : 

 Perlakuan (P0): Kontrol dengan antiseptik kimia 

(Iodips). 

 Perlakuan (P1): Teat dipping dengan menggunakan 

ekstrak air daun kersen 30% 

 Perlakuan (P2): Teat dipping dengan menggunakan 

ekstrak air daun kersen 40% 
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Lama perlakuan terdiri dari 5 pengamatan, yaitu 0, 1, 

2, 3 dan 4 minggu pada 15 ekor sapi perah, selanjutnya 

dibagi menjadi 3penempatan pada masing-masing 

perlakuan yang terdiri dari 5 ekor sapi per perlakuan. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

a. Skor mastitisberdasarkan uji CMT (California Mastitis 

Test) dari setiap ekor sapi perah per puting. 

b. Jumlah produksi susupada setiap ekor sapi perah yang 

dilakukan perlakuan Teat Dipping dengan ekstrak 

daun kersen dan iodip. 

 

3.5 Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka data akan dianalisis 

dengan ANOVA (analisis of variance), untuk mendapatkan 

hasil yang akurat dari efek teat Dipping menggunakan 

ekstrak daun kersen terhadap kejadian mastitis maka 

diterapkan percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok 

dengan 3 perlakuan dan 5 kelompok, jika terdapat hasil 

yang berbeda nyata maka dilanjutkan menggunakan uji 

Duncan. Model Matematika Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) mengikuti formula berikut ini: 

 

Yij= µ + Ti + ßj+ εij 

 

Yij= Pengamatan pada perlakuan ke i kelompok ke 

j 

µ = Nilai rataan 

Ti = Pengaruh perlakuan ke i 

ßj = Pengaruh perlakuan ke j 
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εij= Galat percobaan pada perlakuan ke i, 

kelompok ke j 

1 = 1,2,.....t perlakuan 

j = 1,2,.....r kelompok 

εij ˜ NID (0,O-2) 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Prosedur pembuatan ekstrak daun kersen  

 Ekstraksi daun kersen dilakukan dengan metode 

maserasi dengan menggunakan pelarut air. Proses 

ekstraksi menurut Lazuardi (2006) sebagai berikut: 

1. Pengumpulan daun kersen sebanyak 200 

kg Segar 

2. Dilakukan pelayuan dan oven untuk 

mengurangi kadar air ( 90 menit dan 30
o
C 

5-6 jam) 

3. Digrinding untuk memperkecil partikel 

daun (disc mill 1,94 mm) 

4. Serbuk daun kersen (simplisia) ditimbang 

5. Daun kersen dimasukkan dalam 

erlenmeyer ukuran 2 L 

6. Maserasi dilakukan dengan menambahkan 

pelarut air sampai terendam seluruhnya. 

Kemudian dihomogenkan dengan alat 

shakerinkubator selama 24 jam. 

7. Larutan daun kersen disaring 

menggunakan vaccum pump sampai residu 

tidak menetes dan diperoleh filtrat. 

8. Filtrat diuapkan menggunakan Rotary 

evaporator dengan suhu 45-50 
o
C sampai 
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pelarut menguap seluruhnya sehingga 

diperoleh ekstrak pekat daun kersen 

9. Dilakukan pengenceran untuk perlakuan 

30% dan 40%. 

 

3.6.2 Pelaksanaan Teat Dipping 

1. Masing-masing ekstrak dimasukan ke dalam Teat 

Dipper yangberbeda sesuai perlakuan. 

2. Setelah proses pemerahan puting dicuci dan dilap, 

masing-masing puting diberi perlakuan teat 

Dipping dengan lama pencelupan 5 detik. 

 

3.6.3 Pelaksanaan Uji CMT 

  Prosedur penentuan tingkat kejadian mastitis 

menggunakan metode CMT adalah sebagai berikut:  

1. Sampel susu curahan kedua dari keempat puting 

sapi (kira-kira 1 - 2 ml) dimasukan ke dalam cawan 

paddle . 

2. Setiap cawan ditambahkan reagen CMT yang sama 

jumlahnya dengan volume susu. 

3. Setelah reagen ditambahkan, cawan dan isinya 

diputar secara horizontal perlahan-lahan selama 15 

detik. 

4. Di akhir putaran, reaksi diamati dan nilai-nilai N 

(negatif), T (trace), positif  1, positif 2, dan positif 

3 digunakan berdasarkan atas pembentukan gel 

pada dasar dari larutan. 

5. Gumpalan yang terjadi merupakan hasil reaksi 

antara sel-sel dalam susu dengan reagen, bewarna 

putih abu-abu dalam larutan yang bewarna ungu. 
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Interpretasi tingkat mastitis berdasarkan Ruegg 

(2005) seperti pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Interpretasi berdasarkan CMT 

Sumber : Ruegg (2005) 

Penentuan tingkat skor kejadian mastitis menggunakan 

metode CMT pada pelaksanaan penelitian terdapat pada 

Tabel 5. 

 

 

 

 

Skor CMT 

Rata-rata jumlah 

sel somatik (sel 

per millimeter) 

Deskripsi reaksi 

N (negatif) 0 – 200.000 
Tidak terjadi 

pengentalan, homogeny 

T (trace) 200.000 – 400.000 

Sedikit pengentalan. 

Reaksi menghilang 

dalam 10 detik 

1 
400.000 – 

1.200.000 

Pengentalan berbeda, 

belum terbentuk gel 

2 
1.200.000 – 

5.000.000 

Mengental dengan 

cepat, mulai membentuk 

gel di dasar cangkir 

3 >5.000.000 

Gel terbentuk, 

permukaan mengangkat 

dengan pusat di atas 

puncak massa 
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Tabel 5. Penentuan pengamatan skor  mastitis. 

 

3.6.4 Mengukur Produksi susu 

 Alat yang digunakan untuk mengukur produksi 

susu adalah teko ukur 

 Mengukur produksi susu perputing setiap pagi dan 

sore.  

 

3.7 Batasan Istilah 

 Teat dipping : Pencelupan puting kedalam 

larutan antiseptik sebelum dan 

sesudah pemerahan agar  

bakteri tidak masuk ke dalam 

lubang puting dengan lama 

pencelupan 5 detik. 

 Mastitis Subklinis  : Peradangan pada jaringan 

ambing, yang biasanya 

disebabkan oleh infeksi 

Skor CMT Deskripsi reaksi 

0 Tidak terjadi pengentalan, homogeny 

0 

 

Sedikit pengentalan. Reaksi menghilang 

dalam 10 detik 

1 Pengentalan berbeda, belum terbentuk gel 

2 
Mengental dengan cepat, mulai 

membentuk gel di dasar cangkir 

3 
Gel terbentuk, permukaan mengangkat 

dengan pusat di atas puncak massa 
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bakteri yang telah 

memperoleh akses ke ambing 

melalui lubang puting. 

 Ekstrak  : Sediaan pekat yang diperoleh 

dengan mengektraksi zat aktif  

dari simplisia nabati atau  

simplisia hewani 

menggunakan pelarut aquades. 

 Produksi susu :  Susu hasil pemerahan pagi 

dan sore hari dari induk sapi 

laktasi diukur setiap ekor sapi 

perah. 

 Teat Dipper : Alat yang digunakan dalam 

proses melakukan Teat 

Dipping  

 California Mastitis  : Metode yang digunakan untuk 

Test (CMT)  mendeteksi adanya radang  

ambing (mastitis) di setiap 

puting sapi perah, diukur 

setiap tujuh hari sekali. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat yang 

merupakan anggota KUD Sumber Makmur, Ngantang yang 

terletak di Dusun Watukidul, Desa Waturejo Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang. Pelaksanaan dan pengembilan 

data mulai 13 Agustus sampai dengan 12 September 

2015.Kecamatan Ngantang merupakan salah satu kecamatan 

yang tediri dari tiga puluh tiga desa yang secara administrsi 

berada di wilayah Kabupaten Malang, dengan ketiggian 

sekitar 500-700 m diatas permukaan laut dengan suhu udara 

berkisar antara 19
o
-30

o
,
, 
kelembaban udara berkisa antara 62% 

- 97 % dan curah hujan ± 760 mm pertahun (Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2015). Pakan yang 

diberikan pada sapi perah adalah hijauan yang terdiri dari 

rumput gajah, leguminosa, (kaliandra dan gamal) dan 

tambahan tebon  jagung. Selain itu ternak sapi perah 

dipeternakan ini juga diberi tambahan pakan berupa konsentrat 

yang telah disediakan oleh KUD setempat. 

 

4.2 Pengaruh Teat Dipping terhadap Skor Mastitis 

Berdasarkan Uji CMT 

Teat dipping adalah pencelupan puting menggunakan 

larutan antiseptik 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 selanjutnya. 

Manfaat dari teat dipping dalam mengontrol mastitis saat ini 

telah diterima oleh masyarakat luas. Teat dipping sangat perlu 



34 

 

dilakukan karena merupakan cara efektif untuk menghantikan 

penyebaran matitis pada suatu kelompok usaha ternak perah  

(Muniroh, 2010). 

Mastitis adalah reaksi peradangan jaringan internal 

kelenjar ambing yang disebabkan oleh kuman, zat kimia, luka 

termis (bakar) ataupun luka karena mekanis. Kata mastitis 

sendiri berasal dari kata mastos yang artinya kelenjar ambing 

dan itis berarti inflamasi. Mastitis merupakan inflamasi pada 

jaringan ambing yang disebabkan oleh mikroorganisme 

patogen. Mikroorganisme patogen yang biasa menyebabkan 

mastitis adalah bakteri yang masuk ke dalam ambing (Yudhie, 

2010).Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan melakukan 

teat dipping menggunakan antiseptik, salah satunya adalah 

antiseptik alami yang mengandung anti bakteri sehingga 

tingkat mastitis dapat ditekan. Kuntorini, Fitriana dan Astuti 

(2013) melaporkan bahwa daun kersen mengandung berbagai 

senyawa bioaktif, yaitu senyawa flavonoid, saponin, triterpen, 

steroid, dan tanin. Beberapa fungsi dari kandungan zat aktif 

dari flavonoid yaitu bakteri yang terkena flavonoid akan 

kehilangan permeabilitas dinding sel, mikrosom, dan lisosom 

sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri. 

Sabir(2005) menambahkan bahwa gugus hidroksil yang 

terdapat pada struktur senyawa flavonoid menyebabkan 

perubahan komponen organik dan transportasi nutrisi yang 

akhirnya akan mengakibatkan timbulnya efek toksik terhadap 

bakteri.  

Saponin memiliki kegunaan dalam pengobatan karena 

sifatnya dapat mempengaruhi absorbsi zat aktif secara 

farmakalogi dengan cara meningkatkan permeabilitas 

membran sel mikroba sehingga mengakibatkan kerusakan 

membran sel dan menyebabkan keluarnya berbagai komponen 
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penting dari dalam sel mikroba yaitu protein, asam nukleat dan 

lain-lain, akhirnya menyebabkan sel bakteri lisis. Sistematika 

kerja tanin yaitu dengan cara mengikat salah satu protein 

adhesin bakteri yang dipakai sebagai reseptor permukaan 

bakteri, sehingga terjadi penurunan daya perlekatan bakteri 

serta penghambatan sintesis protein untuk pembentukan 

dinding sel, selain itu, tanin dapat merusak membran sel, 

mengkerut dinding sel dan mengganggu permeabilitas sel yang 

mengarah pada kematian (Hayati, Fasyah dan Sa‟adah, 2010). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan nyata (P>0,05) pada level dan lama penggunaan 

ekstrak daun kersen terhadap tingkat kejadian mastitis 

subklinis. Rata-rata skor mastitis pada lama perlakuan tertera 

pada Tabel 6. Data analisis ragam selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 3. 

 

Tabel. 6 Rata-rata Hasil UjiCMT tiap perlakuan. 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan 
Rataan 

1 2 3 4 5 

P0 1,3 1,05 0,4 0,3 0,3 3,35 0,67±0,47 

P1 1,1 1 0,85 0,85 0,8 4,6 0,92±0,12 

P2 1,15 1,1 0,7 0,35 0,3 3,6 0,72±0,40 

Keterangan : Menunjukkan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap uji CMT 

 

Data diatas menunjukan rata-rata skor mastitis melalui 

uji CMT pada P0 (Iodips 10%) sebesar 0,67±0,47 dengan 

rataan awal tes per kelompok K1 1,3±0,33 dan K5 0,3±0,41, 

hasil ini mengalami penurunan sebesar 76,92%, P1 (EDK 
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30%) 0,92±0,12 pada K1 1,1±0,38 dan K5 0,8±0,45, hasil 

tersebut mengalami penurunan sebesar 27,27%, sedangkan P2 

(EDK 40%) 0,72±0,40 pada K1 1,15±0,45 dan K5 0,3±0,41, 

mengalami penurunan sebesar 73,91%. Hasil perhitungan 

lama perlakuan teat dipping menggunakan ekstrak daun kersen 

tidak memberikan hasil yang berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

penurunan tingkat kejadian mastitis. Tingkat konsentrasi 

ekstrak daun kersen terbaik dalam menurunkan tingkat 

kejadian mastitis yaitu perlakuan ekstrak daun kersen dengan 

konsentrasi 40% sebesar 0,3±0,41 pada K5 dengan persentase 

penurunan sebesar 73,91%, mendekati P0 (Iodips 10%) pada 

K5 0,3±0,41 dengan persentase penurunan 76,92%. Hasil 

pengujian CMT ini disebabkan oleh faktor lain seperti 

kebersihan lantai kandang. Proses pembersihan lantai kandang 

(menyikat lantai memberi desinfektan) yang tidak optimal 

memberikan tempat yang nyaman bagi mikroorganisme 

patogen untuk tinggal dan berkembang biak. Sapi sering 

merebahkan badannya, hal ini yang menyebabkan puting 

mengalami kontak langsung dengan lantai kandang yang 

masih terkontaminasi mikroorganisme patogen sehingga 

menyebabkan larutan dipping tidak dapat bekerja 

optimal.Tabel 6 menujukan bahwa lama perlakuan antara K1, 

K2, K3, K4, dan K5 pada perlakuan P0, P1 dan P2, yakni P0 

(K1, K2, K3, K4 dan K5) sebagai perlakuan kontrol dapat 

menurunkun tingkat kejadian mastitis terbesar dibandingkan 

dengan P1 dan P2 (K1, K2, K3, K4 dan K5). Perlakuan 

P2memiliki kemampuan yang hampir sama dengan P0 dalam 

menurunkan tingkat kejadian mastitis pada sapi perah. 

Saponin merupakan senyawa glikosida kompleks 

dengan berat molekul tinggi yang dihasilkan terutama oleh 

tanaman, hewan laut tingkat rendah dan beberapa bakteri. 



37 

 

Istilah saponin diturunkan dari bahasa latin sapo berarti sabun, 

diambil dari kata saponaria vaccaria,suatu tanaman yang 

mengandung saponin yang digunakan sebagai sabun untuk 

mencuci (Yudistira,2013). 

 

4.3 Pengaruh Teat Dipping terhadap Produksi Susu Sapi 

PFH 

Produksi susu seekor sapi pada umumnya diawali 

dengan jumlah yang relatif rendah, kemudian sedikit demi 

sedikit meningkat naik sampai bulan kedua dan mencapai 

puncaknya pada bulan ketiga. Setelah melewati bulan ketiga 

produksi susu mulai menurun sampai masa kering. 

Menurunnya produksi susu pada saat laktasi ini akan diikuti 

dengan peningkatan kadar lemak di dalam susu (Sudono dan 

Rosdiana, 2003).Penurunan produksi susu pada sapi terkena 

mastitis disebabkan oleh energi sapi sudah habis terpakai 

untuk sistem penyembuhan dalam tubuh sapi yang terkena 

infeksi dan sapi tidak mau makan karena kesakitan (Kiro 

Petrovski, Stefanov, Emanuel, 2006). 

Surjowardojo (2008) menyatakan bahwa mastitis pada 

sapi perah mengakibatkan kerugian yang besar bagi peternak, 

karena jaringan ambing yang bersangkutan rusak. Susu yang 

diproduksi juga tidak dapat dijual karena rusak dan tercemar 

mikroorganisme. Sapi yang terkena mastitis subklinis dapat 

menyebabkan penurunan produksi susu hingga mencapai 70%, 

secara ekonomi, hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya 

perawatan dan pengobatan.Mikroba dapat menyebabkan 

peradangan pada ambing sehingga mempengaruhi komposisi 

maupun produksi susu. 

Hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) pada lama penggunaan ekstrak daun 
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kersen terhadap produksi susu sapi PFH. Rata-rata produksi 

susu pada lama perlakuan tertera pada Tabel 7. Data analisis 

ragam selengkapnya terdapat pada Lampiran 4. 

 

Tabel 7.Rata-rata produksi susu (liter) tiap perlakuan. 

Perlakuan 
Kelompok Total 

Perlakuan 
Rataan 

1 2 3 4 5 

P0 108,8 108,5 108,7 109,6 109,4 545,0 109±0,48
c
 

P1 79,4 79,8 80,3 80,5 82,8 402,8 80,6±1,34
a
 

P2 97,2 96,6 95,2 95,1 94,8 478,9 95,8±1,06
b
 

Keterangan:Menunjukkanpengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap produksi susu. 

 

Data diatas menunjukan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap peningkatan produksi susu sapi perah. 

Peningkatan produksi susu dari minggu ke-1 sampai minggu 

ke-5 P0pada (iodips 10%) sebesar 3,9 liter, P1 (tingkat 

konsentrasi 30%) sebesar 2,47 liter, dan P2 (tigkat konsentrasi 

40%) sebesar 3,0 liter.Teat dipping menggunakan ekstrak daun 

kersen memiliki kemampuan untuk mempertahankan produksi 

susu. Hal ini dibuktikan dari perhitungan diatas yang 

menunjukan bahwa persistensi paling baik dari ke tiga 

perlakuan adalah P3, karena memiliki persistensi paling tinggi 

mendekati P0(control iodip). Proses teat dipping tersebut 

sangat berguna untuk mencegah mastitis. Pencelupan puting 

berguna untuk menghambat masuknya bakteri ke dalam 

puting. Kecenderungan produksi susu meningkat disebabkan 

oleh proses penyembuhan mastitis berlangsung secara baik 

karena ambing yang terindikasi mastitis dapat sembuh atau 



39 

 

menurunkan tingkat kejadian mastitis sehingga menyebabkan 

produksi susu yang dihasilkan optimal. Menurut (Sari, 

2009).Setelah proses pemerahan, saluran air susu pada puting 

beberapa saat masih terbuka sehingga kuman atau bakteri 

lebih mudah masuk ke dalam ambing, oleh karena itu perlu 

dilakukan pencelupan puting menggunakan antiseptik agar 

dapat mencegah masuknya bibit penyakit yang dapat 

menyebabkan mastitis atau peradangan pada ambing. Saleh 

(2004) menyatakan bahwa semakin tuaumur sapi dan semakin 

tinggi produksi susu, maka semakin kendor pula spinchter 

putingnya. Puting dengan spinchter yang kendor 

memungkinkan sapi mudah terinfeksi oleh mikroorganisme, 

karena fungsi spinchter adalah menahan infeksi 

mikroorganisme.Semakin tinggi produksi susu seekor sapi 

betina, maka semakin lama waktu yang diperlukan spinchter 

untuk menutup sempurna. Sehingga teat dipping berperan 

penting untuk mencegah masuknya mikroorganisme sampai 

spinchter menutup sempurna. Kecenderungan produksi susu 

meningkat disebabkan oleh proses penyembuhan mastitis 

berlangsung secarabaik,karena ambing yang terindikasi 

mastitis dapat sembuh atau menurunkan tingkat kejadian 

mastitisnya sehingga menyebabkan produksi susu yang 

dihasilkan optimal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

   Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

1. Konsentrasi ekstrak daun kersen dapat 

menurunkan skor mastitis dan meningkatan 

produksi susu. Penurunan skor mastitis 

berbanding terbalik terhadap peningkatan 

produksi susu sapi perah. Konsentrasi esktrak 

daun kersen pada semua perlakuan memiliki 

kemampuan yang sama dengan antiseptik 

kimia. 

2. Konsentrasi 40% (P2) memiliki kemampuan 

yang lebih baik dibanding P1 dan hampir 

menyamai P0 untuk mencegah terjadinya 

mastitis dan dapat meningkatkan produksi 

susu sapi perah. 

 

5.2.  Saran  

 Berdasarkan hasil dari pembahasan disarankan teat 

dipping menggunakan ekstrak daun kersen dengan 

konsentrasi 40% yang dilakukan secara rutin. 
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Lampiran 1.  Periode dan bulan laktasi sapi perah 

 

Perlakuan kontrol (Menggunakan larutan kimia Iodip) 

 Sapi 1 : periode 2 bulan laktasi 5 

 Sapi 2 : Periode 3 bulan laktasi 4 

 Sapi 3 : Periode 4 bulan laktasi 3 

 Sapi 4 : periode 4 bulan laktasi 3 

 Sapi 5 : periode 3 bulan laktasi 4 

 

Perlakuan 1 (konsentrasi ekstrak air daun kersen 30%) 

 Sapi 6 : periode 2 bulan laktasi 4 

 Sapi 7 : periode 3 bulan laktasi 4 

 Sapi 8 : periode 3 bulan laktasi 3 

 Sapi 9 : periode 4 bulan laktasi 4 

 Sapi 10 : periode 4 bulan laktasi 5 

 

Perlakuan 2 (konsentrasi ekstrak air daun kersen 40%) 

 Sapi 11 : periode 2 bulan laktasi 4 

 Sapi 12 : periode 3 bulan laktasi 4 

 Sapi 13 : periode 3 bulan laktasi 3 

 Sapi 14 : periode 4 bulan laktasi 4 

 Sapi 15 : periode 3 bulan laktasi 5 
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Lampiran 2. Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Daun 

Kersen 
 

Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Daun Kersen 30% 

Konsentrasi ekstrak 30% didapat dengan cara 

sebagai berikut: 

 EDK = 100% 

Keterangan:  

EDK = Ekstrak daun Kersen (%)  

e = Volume ekstrak daun Kersen  yang diperoleh 

dari hasil ekstraksi  

a = Aqudes yang ditambahkan  

e + a = Volume total antara ekstrak  daun Kersen 

dan aquadest, dengan  total 500 ml.  

EDK=  100% 

        = 0,3 x 100% 

        = 30% 

Jadi, konsentrasi 30% didapat dari = Ekstrak  daun 

kersen150 ml + 350 ml  aquades steril. 

 

Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Daun Kersen40% 

Konsentrasi ekstrak 40% didapat dengan cara 

sebagai berikut: 

 EDK = 100% 

Keterangan:  

EDK = Ekstrak daun Kersen (%)  

e = Volume ekstrak daun Kersen  yang diperoleh 

dari hasil ekstraksi  

a = Aqudes yang ditambahkan  

e + a = Volume total antara ekstrak  daun Kersen 

dan aquadest, dengan  total 500 ml.  



51 

 

EDK=  100% 

        = 0,4 x 100% 

        = 40% 

Jadi, konsentrasi 40% didapat dari = Ekstrak  daun 

kersen200 ml + 300 ml  aquades steril. 
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Lampiran 3.  Data dan statistik skor mastitis 
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Keterangan :

 
 

PL  = Periode laktasi B = Puting bagian 

belakang   

BL = Bulan laktasi   D = Puting bagian 

depan 

 

 
Analisis Ragam :  

 

             

   

                                   = 8,8935 
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 8,8935 

= 1,769  

 

           8,8935 

          =  0,175 

 

 

 

            

          =  1,285667 

JK Galat =  

   =  1,769–0,175– 1,285667 

   = 0,3083 

 

Tabel ANOVA Skor CMT 
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Kesimpulan:  

1. F Hitung perlakuan< F tabel 5% = 2,27. 

Perlakuantidak memberikan perbedaan pengaruh 

(P>0,05) terhadap skor mastitis. 

2. F Hitung kelompok< F tabel 1% = 8,3394. 

Kelompok memberikan perbedaan pengaruh 

(P<0,05) terhadap skor mastitis. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap tingkat kejadian 

mastitis subklinis pada sapi perah PFH sedangkan lama 

perlakuan memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05) 

terhadap tingkat kejadian mastitis subklinis pada sapi PFH, 

adanya pengaruh yang  nyata (P>0.05) pada kelompok 

penggunaan ekstrak daun kersen terhadap tingkat kejadian 

mastitis subklinis sapi PFH. Maka dilanjutkan uji duncan. 

Uji Jarak Berganda Duncan’s/DMRT (Duncan Multiple 

Range Test) 

 

DMRT  =  

DMRT   = 3,762 x  

  = 0,007708 

 

SY 
0,007708 0,087797     

2 3 4 5 

JND 1% 3 3,398 3,475 3,521 

JNT 1% 0,286306 0,298335 0,305095 0,309134 
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Tabel Uji DMRT Pada Minggu 

 

Minggu Rata-rata Simbol 

5 2,333333 a 

4 2,5 a 

3 3,25 a 

2 5,25 b 

1 5,916667 ab 
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Lampiran 4.  Perhitungan Produksi Susu 

 

 

 
Analisis Ragam :  

 

    

   

= 135706 
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 135706 
 

= 2036,85 

 

   135706 

  =  2024,17 

 

 

  

        =  1,42716 

 

JK Galat =  

   =  2036,85–2024,17– 142716 

   = 11,2533 
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Kesimpulan:  

1. F Hitung perlakuan< F tabel 1% = 719,50. 

Perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap produksi susu sapi perah 

2. F Hitung kelompok>F tabel 5% = 0,25364. 

Kelompoktidak memberikan pengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap produksi susu sapi perah. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan  memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap peningkatan 

produksi susu sapi perah PFH sedangkan lama perlakuan 

tidak memberikan pengaruh nyata (P<0.05) terhadap 

peningkatan produksi susu sapi PFH, adanya terjadi 

interaksi yang  nyata (P<0.01) pada perlakuan ekstrak daun 

kersen terhadap peningkatan produksi susu sapi PFH. Maka 

dilanjutkan uji duncan. 
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