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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Susu merupakan komoditas utama sapi perah. 

Salah satu kendala produksi yang dihadapi adalah adanya 

infeksi mastitis. Mastitis atau radang ambing merupakan 

salah satu penyakit yang sangat merugikan peternak sapi 

perah, karena menyebabkan penurunan produksi susu 

(Poeloengan, Susan, dan Andriani, 2005). Penyakit ini 

disebabkan karena masuknya kuman atau bakteri 

kedalam ambing. Beberapa faktor penyebab yang 

mempermudah terjadinya mastitis, yaitu kondisi sapi 

perah sebagai inang, kondisi lingkungan yang buruk dan 

mikroorganisme sebagai agen penyebab penyakit 

(Hermanto, Sugono, dan Ikmalia, 2012). 

Sugiri dan Anri (2010) menjelaskan bahwa Infeksi 

bakteri merupakan penyebab utama terjadinya mastitis, 

bakteri penyebabnya adalah Staph. aureus, Strep. 

agalactiae, Mycoplasma bovis, Strep. dysagalactiae, 

Strep. uberis dan berbagai jenis bakteri gram negatif, 

meskipun demikian lebih dari 130 jenis bakteri telah 

dilaporkan dapat menyebabkan penyakit atau kelainan 

pada kelenjar ambing sapi perah. Amosun, Ajuwape and 

Adetosoye (2010) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa dari 130 isolat Streptococcus dari susu ada 6 jenis 

Streptococcus yang paling sering ditemukan yaitu 

Streptococcus uberis dengan kejadian (55,4%) diikuti 

Streptococcus agalactiae (24,6%), Streptococcus 
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dysagalactiae (12,3%), Streptococcus zoopidemicus 

(3,9%), Streptococcus bovis (2,3%), dan Streptococcus 

equinus (1,5%). Junaidu, Salihu, Tambuwal, Magaji dan 

Jaafaru (2011) menambahkan bahwa kejadian mastitis 

disebabkan oleh Bakteri Streptococcus agalactiae yaitu 

14.1%, bakteri Salmonella (2,17%), Staphylococcus 

epidermidis (10,9%), Staphylococcus aureus (22,8%) 

E.coli (9,78%), Corynebacterium (15,2%).  

Secara klinis terdapat dua macam mastitis yaitu 

mastitis klinis dan mastitis subklinis. Matitis klinis 

merupakan kondisi dimana ambing dalam keadaan 

abnormal sedangkan mastitis subklinis merupakan 

kondisi dimana tidak tampak tanda-tanda klinisnya 

(Junaidu, dkk. 2011). Pencegahan mastitis pada sapi 

perah salah satunya dengan menggunakan antiseptik 

untuk teat dipping. Penggunaan antiseptik kimia yang 

dilakukan pada pencegahan mastitis ini dapat 

menyebabkan resistensi pada mikroba dan juga 

menyebabkan kontaminasi atau residu pada susu yang 

berakibat langsung timbulnya alergi pada konsumen. 

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan dampak 

buruk produk kimiawi, maka tumbuh pula kesadaran 

akan pentingnya produk alami termasuk dalam 

kesehatan, karena produk alam ini diharapkan lebih alami 

dan tidak menimbulkan resistensi (Poeloengan., 2009). 

Salah satu tumbuhan yang mengandung antibakteri alami 

yaitu tumbuhan sirih khususnya sirih merah (Piper 

crocatum). 
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Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun sirih 

merah diduga berasal dari unsur-unsur yang terkandung 

didalamnya, berdasarkan analisis senyawa fitokimia air 

rebusan sirih merah menunjukkan bahwa air rebusan sirih 

merah mengandung alkaloid, flavonoid, dan tanin ( 

Safitri dan Fahma, 2008). Ditambahkan oleh Soerya 

Soerya, Handayani, Ngaisah, dan Setyowati (2013) 

bahwa analisis senyawa fitokimia daun sirih merah 

menunjukkan adanya kandungan minyak atsiri.  

Menurut Neldawati, Ratnawulan, dan Gusnedi 

(2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kadar 

flavonoid dari daun sirih merah (Piper crocatum) yakni 

sebesar 39,3778 µg/ml dan merupakan kadar flavonoid 

terbesar dibandingkan dengan kadar flavonoid daun lain 

yakni daun ekor naga, daun sirsak maupun daun katuk. 

Menurut Syahrinastiti, Aziz, dan lili (2015) menjelaskan 

bahwa dalam penelitiannya ekstrak daun sirih merah 

(Piper crocatum) memiliki efek daya hambat yang lebih 

baik terhadap pertumbuhan Escherichia coli 

dibandingkan ekstrak daun sirih hijau (Piper betle L) hal 

ini terjadi mungkin salah satunya dipengaruhi oleh 

perbedaan kadar eugenol yang nyata dalam minyak atsiri 

dari daun sirih merah (10,11%) dan daun sirih hijau 

(3,71%), eugenol merupakan turunan senyawa flavonoid 

yang bersifat antiseptik atau antimikroba. Menurut 

Agustina, Sunyoto dan Anita (2014) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa rata-rata kadar tanin pada daun sirih 

merah yakni sebesar 0,25% (b/b). Oleh karena itu 

kandungan antibakteri dalam daun sirih merah 



4 
 

diharapkan dapat efektif digunakan sebagai antiseptik 

alami untuk mencegah mastitis. 

Berdasarakan uraian diatas, penggunaan dekok 

daun sirih merah (Piper crocatum) sebagai antibakteri 

terhadap bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Streptococcus uberis dapat dilakukan dengan 

membuktikan potensi antibakteri dekok daun sirih merah 

terhadap bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Streptococcus uberis, maka perlu diteliti pengaruh dekok 

daun sirih merah terhadap daya hambat bakteri 

Streptococcus agalactiae dan Streptococcus uberis yang 

merupakan salah satu bakteri penyebab mastitis pada sapi 

perah. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah dekok daun sirih merah (Piper crocatum) 

mempunyai daya hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Streptococcus uberis penyebab mastitis pada sapi 

perah ? 

2. Berapa konsentrasi terbaik dari dekok daun sirih 

merah (Piper crocatum) yang mempunyai daya 

hambat terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus agalactiae dan Streptococcus 

uberis penyebab mastitis pada sapi perah ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

manfaat penggunaan dekok daun sirih merah 

(Piper crocatum) yang mempunyai daya hambat 

terhadap bakteri gram positif khususnya 
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Streptococcus agalactiae dan Streptococcus 

uberis penyebab mastitis pada sapi perah. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi terbaik dari dekok 

daun sirih merah (Piper crocatum) yang 

mempunyai daya hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri Streptococcus agalactiae dan 

Streptococcus uberis penyebab mastitis pada sapi 

perah. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai inovasi baru mengenai penggunaan 

bahan-bahan herbal seperti daun sirih merah (Piper 

crocatum) sebagai antiseptik alami untuk mencegah 

mastitis pada sapi perah. 

1.5. Kerangka Pikir 

Sapi perah merupakan jenis sapi yang 

menghasilkan susu. Sapi perah dipelihara untuk 

memenuhi kebutuhan manusia dalam hal pemenuhan 

protein hewani. Namun, dalam pemeliharaannya banyak 

dijumpai berbagai macam kendala. Salah satunya, yakni 

mastitis dimana mastitis ini mengakibatkan produksi susu 

peternak menurun. Mastitis ini disebabkan karena 

masuknya kuman atau bakteri kedalam ambing. Salah 

satu bakteri yang menyebabkan penyakit mastitis yakni 

Streptococcus agalactiae dan Streptococcus uberis. 

Amosun, Ajuwape and Adetosoye (2010) dalam 

penelitiannya meyebutkan dari 130 isolat Streptococcus 
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dari susu yang paling sering ditemukan yaitu 

Streptococcus uberis dengan kejadian (55,4%) diikuti 

Streptococcus agalactiae (24,6%), Penggunaan antiseptik 

kimia pada pencegahan mastitis dapat menyebabkan 

resistensi pada mikroba dan juga menyebabkan 

kontaminasi atau residu pada susu yang berakibat 

langsung pada konsumen seperti timbulnya alergi. 

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan dampak 

buruk produk-produk kimiawi, maka tumbuh pula 

kesadaran akan pentingnya produk-produk alami 

termasuk dalam kesehatan, karena produk alam ini 

diharapkan lebih alami dan tidak menimbulkan resistensi 

(Poeloengan dkk., 2005). Salah satu tumbuhan yang 

mengandung antibakteri alami yang dapat digunakan 

sebagai alternatif pengganti iodips atau antiseptik kimia 

yakni sirih merah (Piper crocatum). 

Analisis senyawa fitokimia air rebusan sirih merah 

menunjukkan bahwa air rebusan sirih merah memiliki 

aktivitas antibakteri dikarenakan mengandung alkaloid, 

flavonoid, dan tanin (Safitri dan Fahma, 2008).  

Kandungan antibakteri dalam daun sirih merah sangat 

efektif digunakan sebagai antiseptik alami untuk 

mencegah mastitis. Hamid, Widodo dan Latifah (2011) 

dalam penelitiannya menggunakan metode dilusi cair dan 

menyebutkan bahwa Kadar Hambat Minimal (KHM) 

untuk dekok daun sirih merah adalah pada konsentrasi 

12% dan untuk Kadar Bunuh Minimal (KBM) adalah 

pada konsentrasi 14 %.  
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Berdasarkan hal tersebut daun sirih merah dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

agalactiae dan Streptococcus uberis penyebab mastitis 

pada sapi perah, dan nantinya dapat berdampak positif 

pada sapi perah yakni produksi susu dapat meningkat. 
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1.6. Hipotesis 

1. Dekok daun sirih merah (Piper crocatum) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

agalactiae dan Streptococcus uberis penyebab 

mastitis pada sapi perah. 
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