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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mastitis 

Mastitis merupakan peradangan jaringan internal 

kelenjar ambing dengan berbagai penyebab dan derajat 

keparahan, waktu dan akibat infeksi yang ditimbulkan 

sangat beragam. Mikroorganisme disebut sebagai faktor 

utama penyebab kejadian mastitis. Mastitis dapat 

menyebabkan kerugian berupa penurunan produksi susu, 

kualitas susu, peningkatan biaya untuk pengobatan, 

akibat terapi antibiotik susu banyak terbuang dan sulitnya 

penyembuhan beberapa infeksi mastitis maka sapi diafkir 

lebih awal (Nurhayati dan Martindah, 2015). 

Ditambahkan oleh Virgihani (2011) bahwa mastitis 

adalah infeksi multifaktorial dan sulit disembuhkan. 

Penyebab mastitis beragam yaitu bakteri, virus, dan 

cendawan. Mikroba dapat menjadi penyebab infeksi pada 

ambing melalui dua cara yaitu secara ascendens dari 

lubang puting dan secara descendens melalui pembuluh 

darah  

Bakteri (mikroorganisme) yang paling banyak 

menyebabkan mastitis subklinis, 80% didominasi antara 

lain oleh Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus 

agalactiae dan Streptococcus uberis serta bakteri 

Coliform terutama Escherichia coli dan Klebsiella 

(Nurhayati dan Martindah, 2015). Streptococcus 
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agalagtiae, S. aureus dan S. epidermidis mendominasi 

sebesar 91,5%, sedangkan S. dysgalactiae, S. uberis, 

Coliform dan lain-lain sebesar 8,5% (Lisholifah, 

Sarwiyono, dan Surjowardojo, 2014). Kejadian mastitis 

sering terjadi pada masa kering kandang dan biasanya 

bersifat subklinis. Hal ini terjadi karena pada masa kering 

kandang, sel-sel alveoli sedang dirombak dan diganti, 

sehingga sel-sel epitel yang rusak digunakan oleh 

mikroba untuk masuk sebelum sel epitel alveoli yang 

baru terbentuk (Virgihani, 2011). 

Penularan mastitis dapat terjadi dari seekor sapi 

perah ke sapi perah lain dan dari kuartir terinfeksi ke 

kuartir normal melalui tangan pemerah, kain pembersih, 

mesin pemerah dan lalat. Proses infeksi mastitis subklinis 

dimulai dengan masuknya mikroorganisme ke dalam 

kelenjar melalui lubang puting yang terbuka setelah 

proses pemerahan. Mikroorganisme berkembang dalam 

puting dan menyebar ke alveoli dan menyebabkan 

kerusakan pada susu yang dihasilkan. Mikroorganisme 

yang masuk ke dalam ambing dapat merusak sel dalam 

ambing akibat invasi mikroorganisme dan reaksi 

peradangan. Apabila terjadi infeksi akut, dapat 

merangsang pembentukan jaringan ikat pada ambing 

(Nurhayati dan Martindah, 2015). 

Secara garis besar, mastitis pada sapi perah 

dibedakan menjadi dua, yaitu mastitis klinis dan mastitis 

subklinis. Mastitis klinis merupakan infeksi yang 

mengakibatkan adanya pembengkakan atau kemerahan 

pada ambing atau dengan kata lain ambing rusak dan 
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susu tidak dapat diproduksi. Mastitis klinis kebanyakan 

disebabkan oleh bakteri gram positif, walaupun sering 

dijumpai bakteri gram negatif tetapi sangat sedikit 

kejadiannya. Pemeriksaan fisik menunjukkan hewan 

mengalami kenaikan suhu tubuh, denyut jantung dan laju 

pernapasan. Gejala tersebut dapat dideteksi dengan 

pemeriksaan fisik. Beberapa kerugian akibat mastitis 

klinis antara lain penurunan produksi susu, peningkatan 

biaya pengobatan yang cukup mahal, kematian anak 

karena tidak mendapatkan kolostrum, dan meningkatnya 

jumlah sapi perah yang harus dikeluarkan (Suwito, 

Wahyuni, Nugroho, dan Sumiarto, 2013). 

Mastitis subklinis adalah bentuk peradangan pada 

ambing yang tidak menampakkan tanda klinis. Definisi 

mastitis subklinis menurut International Dairy 

Federation (IDF) adalah mastitis yang ditandai 

peningkatan jumlah sel somatik lebih dari 400.000 sel/ml 

dan ditemukan bakteri patogen. Susu yang diambil 

berasal dari kuartir dalam masa laktasi normal 

(Virgihani, 2011). Mastitis subklinis tidak nampak secara 

nyata, ternak terlihat sehat, nafsu makan biasa dan suhu 

tubuh normal, tetapi melalui pemeriksaan lebih lanjut 

akan didapatkan jumlah sel somatik meningkat, 

ditemukan kuman-kuman penyebab penyakit, susu 

menjadi pecah, butiran-butiran halus atau gumpalan 

dengan kata lain bentuk mastitis ini hanya dapat dideteksi 

melalui pemeriksaan laboratorium atau uji-uji khusus 

seperti California Mastitis Test (CMT) sehingga kurang 
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disadari dan dimengerti oleh peternak (Poeloengan dkk., 

2009). 

Pengendalian mastitis dapat dilakukan dengan 

mencegah terjadinya infeksi terutama yang ditimbulkan 

oleh kesalahan manajemen dan higienitas pemerahan 

yang tidak standart. Melakukan pemerahan dengan baik 

dan benar tanpa bahan pelicin dengan pemerahan sampai 

kosong, mencuci tangan sebelum memerah dengan 

larutan disinfektan, sapi perah yang menderita mastitis 

diperah terakhir dan melakukan pencegahan dengan 

pemberian antibiotika selama masa kering kandang, 

harus dikeluarkan dari kandang bila tidak sembuh dengan 

pengobatan,. Pemeriksaan secara rutin perlu dilakukan 

untuk mengetahui kemungkinan adanya mastitis sebagai 

langkah awal agar tidak menjadi lebih parah. Kebersihan 

kandang sapi dan manajemen peternakan yang baik 

merupakan upaya pencegahan yang efektif untuk 

mencegah mastitis. Tingkat kemiringan kandang juga 

merupakan hal yang perlu diperhatikan. Tingkat 

kemiringan 2% menghindari genangan air terutama urin 

yang banyak membawa penyakit. Jarak antara sapi juga 

perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan semakin pendek 

jarak antara sapi maka penularan akan semakin besar. 

Pedet yang menyusu langsung dari puting induk juga 

perlu diperhatikan. Pedet ini dapat menularkan penyakit 

mastitis dari induk yang terinfeksi ke induk yang sehat, 

pedet yang mulutnya kotor juga dapat menyebabkan 

infeksi pada puting sapi sehingga dapat menyebabkan 

mastitis (Haerah, 2015). 
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Proses pemerahan juga harus diperhatikan, baik 

peralatan maupun pemerahan sendiri. Setelah selesai 

pemerahan juga harus diingat bahwa sapi perah harus 

segera dilakukan teat dipping. Dipping merupakan proses 

pencucian puting sapi perah oleh larutan tertentu yang 

dilakukan setelah pemerahan, hal ini penting dilakukan 

dalam rangka untuk mengendalikan penyakit mastitis. 

Kebiasan dipping dan memberikan pakan setelah sapi 

selesai diperah juga dapat mengurangi insiden terjadinya 

mastitis karena sapi tidak langsung berbaring sehingga 

lubang putingnya yang sedang terbuka lebar setelah 

pemerahan tidak dimasuki oleh mikroorganisme yang 

dapat menyebabkan mastitis (Arimbi dan Emy, 2004).  

2.2 Daun Sirih Merah 

Sirih merah (Piper crocatum) merupakan jenis sirih 

yang banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias pada 

tahun 1900-an namun sekarang mengalami perubahan 

fungsi menjadi tanaman obat sejak dikenalkan oleh 

Bambang Sudewo, seorang produsen tanaman obat di 

Blunyahrejo (Agustanti. 2008). Klasifikasi lengkap dari 

tanaman sirih merah ini adalah sebagai berikut:  
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Klasifikasi Tumbuhan 

Kingdom Plantae 

Divisi Magnoliophyta 

Subdivisi Angiospermae 

Kelas Magnoliopsida 

Sub-Kelas Magnolilidae 

Ordo Piperales 

Famili Piperaceae 

Genus Piper 

Spesies Piper crocatum 

 

Gambar 2. Klasifikasi Sirih Merah (Agustanti, 2008) 

 

 
Gambar 3. Tanaman Sirih Merah (Agustanti, 2008) 

Pada Gambar 3 menunjukkan gambar dari tanaman 

sirih merah dimana sirih merah merupakan tumbuhan 

menjalar seperti halnya sirih hijau. Batangnya bulat 

berwarna hijau keunguan. Batangnya berbuku dan beruas 

dengan jarak buku 15-10 cm. Di setiap buku tumbuh akar 
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adventif. Daunnya bertangkai membentuk jantung 

dengan bagian atas meruncing, bertepi rata, dan 

permukaannya mengkilap atau tidak berbulu. Panjang 

daun 15-20 cm. Warna daun bagian atas hijau bercorak 

warna putih ke abu-abuan. Bagian bawah daun berwarna 

merah hati cerah. Daunnya berlendir, berasa sangat pahit, 

dan beraroma wangi khas sirih (Wina, Lukmayani, 

Dasuki, 2015). 

2.3 Kandungan Bahan Aktif Dalam Tanaman Daun 

Sirih Merah 

Salah satu tanaman obat Indonesia yang akhir-akhir 

ini banyak dimanfaatkan adalah sirih merah (Piper 

crocatum Ruiz & Pav). 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, dkk 

(2013) bahwa Penapisan fitokimia terhadap daun sirih 

merah menunjukkan adanya kandungan minyak atsiri.  

Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan 

komponen minyak atsiri mempunyai aktivitas antibakteri 

yaitu dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan 

bakteri patogen karena mengandung 4,2% minyak atsiri 

yang sebagian besar terdiri dari betephenol yang 

merupakan isomer Euganol allypyrocatechine, Cineol 

methil euganol, Caryophyllen (siskuiterpen), kavikol, 

kavibekol, estragol dan terpinen (Soerya, dkk. 2013). 

Hasil analisis spektra menunjukkan bahwa diperoleh dua 

komponen utama dari minyak atsiri daun sirih merah 
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yaitu sabinen (44,91%) dan β-mirsen (18,88%), 

Komponen kimia dari minyak atsiri bervariasi tergantung 

daerah geografi, umur tanaman, iklim lokal, musim dan 

kondisi eksperimen juga perbedaan genetik bertanggung 

jawab pada perubahan komponen kimia (Senthilkumar 

and Venketesalu, 2009). Kemampuan minyak atsiri daun 

sirih merah sebagai antibakteri sangat dipengaruhi oleh 

komponen kimia penyusunnya (Soerya, dkk. 2013). 

Alkaloid termasuk dalam kelompok antibakteri 

yang dapat mengganggu permeabilitas membran sel 

mikroba, mengakibatkan kerusakan membran sel dan 

menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

dalam sel mikroba yaitu protein, asam nukleat dan 

nukleotida ( Umam, dkk. 2014). Darsana, Besung dan 

Mahatmi (2012) menyebutkan bahwa Alkaloid 

merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang 

terbesar. Alkaloid memiliki kemampuan sebagai 

antibakteri. Mekanisme kerja alkaloid diduga adalah 

dengan cara mengganggu komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding 

sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan 

kematian sel tersebut. 

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

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

yang bersifat antiseptik atau antimikroba. Flavonoid 

mampu menghambat fungsi membran sitoplasma, 

menghambat sintesis asam nukleat dan menghambat 

aktifitas bakteri (Rafael, Miranda, Bellei, Brito dan 

Teixeira, 2004 dalam Umam, dkk. 2014). 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.  

Mekanisme kerja flavonoid sebagai anti bakteri 

adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein 

ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak 

membrane sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya 

senyawa intraseluler (Cowan, 1999 : Nuria, 2009 : 

Bobbarala, 2012 dalam Ngajow, Jemmy, dan Vanda, 

2013). Selain berperan dalam inhibisi pada sintesis DNA-

RNA dengan interkalasi atau ikatan hidrogen dengan 

penumpukan basa asam nukleat, flavonoid juga berperan 

dalam menghambat metabolisme energi. Senyawa ini 

akan mengganggu metabolisme energi dengan cara yang 

mirip dengan menghambat sistem respirasi, karena 

dibutuhkan energi yang cukup untuk penyerapan aktif 

berbagai metabolit dan untuk biosintesis makromolekul 

(Ngajow dkk., 2013).  
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Senyawa tanin dapat mengganggu permeabilitas sel 

karena kemampuannya dapat mengkerutkan dinding sel 

atau membran sel. Pada dinding sel yang tidak selektif 

permeabel, penetrasi senyawa tersebut mudah menembus 

dinding sel yang akan menimbulkan terganggunya 

integritas dinding sel bakteri (Pambayun, 2007 dalam 

Umam, dkk. 2014). Menurut Agustina, Sunyoto dan 

Anita (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

rata-rata kadar tanin pada daun sirih merah yakni sebesar 

0,25% (b/b).  

Mekanisme kerja tanin sebagai anti bakteri adalah 

menghambat enzim reservase transkriptase dan DNA 

topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk 

(Ngajow,dkk. 2013). Tanin memiliki aktifitas antibakteri 

yang berhubungan dengan kemampuannya 

menginaktifkan adhesin sel mikroba juga menginaktifkan 

enzim, dan mengganggu transport protein pada lapisan 

dalam sel (Ngajow, dkk. 2013). Ngajow, dkk (2013) 

menjelaskan bahwa tanin juga mempunyai target pada 

polipeptida dinding sel sehingga pembentukan dinding 

sel menjadi kurang sempurna. Hal ini menyebabkan sel 

bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun 

fisik, sehingga sel bakteri akan mati. Selain itu, Akiyama 

et al (2001) dalam Ngajow, dkk (2013) bahwa 

kompleksasi dari ion besi dengan tanin dapat 

mmenjelaskan toksisitas tanin. Mikroorganisme yang 

tumbuh dibawah kondisi aerobik membutuhkan zat besi 

untuk berbagai fungsi, termasuk reduksi dari prekursor 
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ribonukleotida DNA. Hal ini disebabkan oleh kapasitas 

pengikat besi yang kuat oleh tanin. 

Dekokta / rebusan daun sirih merah dosis 20 g/kg 

BB yang diberikan secara oral pada tikus selama 7 hari 

dan tidak terjadi kematian, sehingga dapat dikatakan 

bahwa daun sirih merah tidak bersifat toksik. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa dekokta sirih merah relatif aman 

dan memiliki potensi bioaktivitas (Safithri, Fahma dan 

Marlina, 2012). Sehingga kandungan antibakteri dalam 

daun sirih merah sangat efektif digunakan sebagai 

antiseptik alami untuk mencegah mastitis. 

2.4 Bakteri Streptococcus agalactiae 

Istilah Streptocccus pertama-tama digunakan oleh 

Billroth (1874) untuk menggambarkan bentuk coccus 

berbentuk rantai pada luka yang terinfeksi (Wijayani, 

2008). 

 

Klasifikasi Bakteri 

Kingdom Bacteria 

Phylum Firmicutes 

Kelas Bacili 

Ordo Lactobacillales 

Famili Streptococcaceae 

Genus Streptococcus 

Spesies S. agalactiae 

 

Gambar 4. Klasifikasi Streptococcus agalactie (Wijayani, 

2008) 
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Streptococcus adalah sel yang bulat atau sferis, 

merupakan bakteri Gram positif, tersusun berpasangan 

atau dalam bentuk rantai. Streptococcus adalah golongan 

bakteri yang heterogen. Semua spesiesnya merupakan 

bakteri non motil, non-sporing dan menunjukkan hasil 

negative untuk tes katalase, dengan syarat nutrisi 

kompleks. Semuanya anaerob fakultatif, kebanyakan 

berkembang di udara tetapi beberapa membutuhkan CO2 

untuk berkembang. Semua spesies pada Streptococcus 

tidak dapat mereduksi nitrat. Streptococcus 

memfermentasi glukosa dengan produk utama adalah 

asam laktat, tidak pernah berupa gas. Banyak spesies 

merupakan anggota dari mikroflora normal pada 

membran mukosa pada manusia ataupun hewan, dan 

beberapa bersifat patogenik. Streptococcus digolongkan 

berdasarkan kombinasi sifatnya, antara lain sifat 

pertumbuhan koloni, pola hemolisis pada agar darah 

(hemolisis α, hemolisis β atau tanpa hemolisis), susunan 

antigen pada zat dinding sel yang spesifik untuk 

golongan tertentu dan reaksi-reaksi biokimia terinfeksi 

(Wijayani, 2008).  

Sugiri dan Akira (2010) menjelaskan bahwa bakteri 

Streptococcus agalactie memiliki karakteristik sebagai 

berikut, ukuran koloni sangat kecil (pin point), 

transparan, α- atau  - hemolisis pada agar darah domba 

5%, bentuk sel bulat, gram positif (biru-ungu), uji 

katalase dengan H2O2 3% negatif, uji oxidase negatif, uji 

CAMP positif, dan uji hydrolysis Esculine negatif. 
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Gambar 5. Streptococcus agalactie (Wijayani, 2008) 

Pada Gambar 5 merupakan gambar dari bentuk 

Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae 

termasuk dalam genus Streptococcus golongan B. Bakteri 

ini merupakan bakteri Gram positif. Streptococcus 

agalactiae merupakan sebagian dari flora normal pada 

vagina dan mulut wanita pada 5-25 %. Bakteri ini secara 

khas merupakan ß hemolitik dan membentuk daerah 

hemolisis yang hanya sedikit lebih besar dari koloni 

(bergaris tengah 1-2 mm). Streptococcus golongan B 

menghidrolisis natrium hipurat dan memberi respons 

positif pada tes CAMP (Christie, Atkins, Munch-

Peterson), peka terhadap basitrasin terinfeksi (Wijayani, 

2008). Oleh karena itulah Streptococcus agalactiae biasa 

diidentifikasi dengan CAMP test. Strain Streptococcus 

agalactiae meningkatkan aktivitas hemolitik pada 

Staphylococcal ß-toksin membentuk tanda seperti anak 

panah pada reaksi CAMP. Staphylococcus yang umum 

digunakan adalah Staphylococcus aureus (Virgihani, 

2011). 
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Streptococcus agalactiae merupakan bakteri 

patogen penting yang menyebabkan mastitis pada 

ambing sapi perah sebelum higiene pemerahan dan  

penggunaan antibiotik yang tepat dijalankan. Respon 

awal ambing terhadap invasi Streptococcus agalactiae 

adalah pembuluh darah ambing mengeluarkan neutrofil 

dan membentuk udema interstisium. Umumnya bakteri 

ini tidak hanya menyerang satu puting saja (Virgihani, 

2011).  

Streptococcus agalactie termasuk salah satu mayor 

patogen yang bisa menyebabkan mastitis subklinis. 

Secara ekonomis bakteri ini sangat merugikan bagi 

peternak, karena bisa menyebabkan penurunan produksi 

susu yang sangat signifikan (sekitar 10-20%) dan 

menurunkan kualitas susu secara umum serta secara 

signifikan akan meningkatkan jumlah sel somatic (SCC) 

pada suatu peternakan atau kelompok ternak yang 

terinfeksi. Secara umum bakteri ini sangat mudah 

dimusnahkan di suatu peternakan karena sangat sensitive 

terhadap antibiotika golongan Penisilin, namun 

pengobatan tidak akan efektif jika manajemen pemerahan 

tidak dijalankan dengan baik, sehingga akan 

menyebabkan kerugian secara ekonomi akibat biaya 

pengobatan, tenaga kesehatan hewan dan susu yang 

terbuang akibat adanya residu antibiotika pada susu 

(Sugiri dan Anri, 2010). 

Virgihani (2011) bahwa di wilayah Bogor, 

teridentifikasi 63% kejadian mastitis subklinis 

disebabkan oleh Streptococcus agalactiae. Kejadian yang 
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tinggi ini terjadi karena Streptococcus agalactiae 

mempunyai kemampuan penempelan/pelekatan bakteri 

yang kuat pada reseptor spesifik sel inang. Bakteri ini 

diwaspadai keberadaannya dalam susu sapi karena 

merupakan bakteri yang tahan temperatur tinggi (high 

temperature resistence), selain itu bakteri ini dapat 

memproduksi kapsul polisakarida untuk mencegah 

fagositosis, fagositosis ini sendiri adalah suatu 

mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel 

fagosit, dengan jalan mencerna mikroorganisme/partikel 

asing hingga menghancurkannya berkeping-keping. 

Bakteri ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia yang 

meminum susu tercemar dan tidak diolah dengan baik. 

2.5 Bakteri Streptococcus uberis 

Menurut Achmad (2009), klasifikasi bakteri 

Streptococcus uberis sebagai berikut : 

 

 

Gambar 6. Klasifikasi Streptococcus uberis (Achmad, 

2009) 

Klasifikasi Bakteri 

Kingdom Bacteria 

Phylum Firmicutes 

Kelas Bacili 

Ordo Lactobacillales 

Famili Streptococcaceae 

Genus Streptococcus 

Spesies S. uberis 
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Streptococcus adalah sel yang bulat atau sferis, 

tersusun berpasangan atau dalam bentuk rantai, 

merupakan bakteri Gram positif. Streptococcus adalah 

golongan bakteri yang heterogen. Semua spesiesnya 

merupakan bakteri non motil, non-sporing dan 

menunjukkan hasil negative untuk tes katalase, dengan 

syarat nutrisi kompleks. Semuanya anaerob fakultatif, 

kebanyakan berkembang di udara tetapi beberapa 

membutuhkan CO2 untuk berkembang. Semua spesies 

pada Streptococcus tidak dapat mereduksi nitrat. 

Streptococcus memfermentasi glukosa dengan produk 

utama adalah asam laktat, tidak pernah berupa gas. 

Banyak spesies merupakan anggota dari mikroflora 

normal pada membran mukosa pada manusia ataupun 

hewan, dan beberapa bersifat patogenik. Streptococcus 

digolongkan berdasarkan kombinasi sifatnya, antara lain 

sifat pertumbuhan koloni, pola hemolisis pada agar darah 

(hemolisis α, hemolisis β atau tanpa hemolisis), susunan 

antigen pada zat dinding sel yang spesifik untuk 

golongan tertentu dan reaksi-reaksi biokimia terinfeksi 

(Wijayani, 2008).  

Streptococcus uberis adalah salah satu bakteri asal 

lingkungan (enviromental) yang dapat mengakibatkan 

mastitis pada sapi perah hingga menyebabkan penurunan 

produksi susu. Mastitis yang disebabkan oleh 

Streptococcus (S.) uberis telah dideteksi semakin 

meningkat pada peternakan sapi perah. Spesies ini 

merupakan salah satu bakteri patogen penting yang 

menyebabkan mastitis klinis dan subklinis pada ambing 
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sapi perah (Dewi, Muwarni, dan Pratiwi, 2013). 

Streptococcus uberis diklasifikasikan kedalam ordo 

lactobacillus dan famili streptococcaceae. Streptococcus 

uberis termasuk golongan E, akan tetapi tidak semua 

strain S. Uberis dapat diklasifikasikan sebagai golongan 

E (Hassan, Akineden, Usleber, 2005). sehingga penulis 

lain menganggapnya sebagai bagian dari golongan G, 

dan beberapa golongan E bergabung ke dalam “golongan 

Pyogenik” bersama dengan bakteri patogen khas lainnya, 

seperti S. dysgalactiae, S. agalactiae, S. canis, dan S. equi 

(Facklam, 2002) 

Streptococcus uberis merupakan bakteri gram 

positif. Bakteri ini merupakan bakteri aerotolerant dan 

anaerobial, bakteri ini berbentuk kokus, berdiameter 0,5-

1µm. Streptococcus uberis adalah golongan bakteri 

heterogen serologis. Di piring agar darah, S. Uberis 

tumbuh pada 30-37° C. Koloni memiliki diameter 1-2 

mm setelah masa inkubasi 24 sampai 48 jam. 

Streptococcus uberis menghasilkan asam dari selobiosa, 

Aesculin, glukosa, fruktosa, galaktosa, inulin, maltosa, 

manitol, mannose, ribosa, salisin, sorbitol, pati, sukrosa 

dan trehalosa. Pertumbuhan diamati pada 4%, tapi baik 

dalam 6,5% NaCl atau pada pH 9,6. Streptococcus uberis 

tumbuh lambat atau berhenti tumbuh pada ≤ 10 ° C dan ≥ 

45 ° C. Mikroorganisme menjadi tidak aktif setelah 

pemanasan sampai 60 ° C selama 30 menit (Odierno, 

Calvinho, Traverssa, Lasagno, and Bogni, 2006).   
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Gambar 7. Streptococcus uberis (Achmad, 2009) 

Faktor virulensi atau derajat tingkat patogenitas 

yang diukur oleh banyaknya organisme yang diperlukan 

untuk menimbulkan penyakit pada jangka waktu tertentu 

tidak diketahui sepenuhnya, sehingga diketahui bahwa 

ekspresi Streptococcus uberis bervariasi dari satu strain 

ke strain lainnya. Streptococcus uberis mampu melekat 

dan menyerang di sel epitel susu. Prevalensi adalah 

jumlah orang dalam populasi yang menderita suatu 

penyakit atau kondisi pada waktu tertentu, pembilang 

dari angka ini adalah jumlah kasus yang ada dengan 

kondisi pada waktu tertentu dan penyebutnya adalah 

populasi total hal ini terbilang tinggi dari Streptococcus 

uberis dalam beberapa susu ternak dikarenakan 

kemampuan untuk melekat ke sel inang. Enzim dari 

Streptococcus uberis mempengaruhi kuat penyebaran 

infeksi. Semua strain Streptococcus menghasilkan 

hyaluronidase gratis yang meningkatkan distribusi 

patogen dalam jaringan. Hyaluronidase merupakan 

enzim ektraselluler yang menghidrolisa asam hyaluronat, 
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yaitu semen jaringan yang merekatkan sel-sel hidup 

menjadi satu. Hyaluronidase disintesis oleh 

Streptococcus uberis mampu mencegah proliferasi garis 

sel epitel ambing. Faktor lain dari virulensi yakni 

kemampuan untuk dapat memproduksi kapsul asam 

hyaluronic (Kromker, Friederike, Jan, and Nils. 2014).  

Streptococcus uberis bukan bakteri patogen yang 

selalu melekat di ambing. Dalam kenyataannya, 

Streptococcus uberis adalah mikroorganisme yang ada 

dimana-mana dan menyerang ternak yang sesuai dengan 

lingkungannya. Streptococcus uberis terdapat di bibir 

ternak, amandel dan kulit, rongga mulut bagian dalam, 

rumen, saluran pernafasan, rektum, lubang puting, 

saluran puting dan ambing terinfeksi, dan di dalam feses 

serta luka. Hal ini menunjukkan bahwa Streptococcus 

uberis menyebar terutama melalui mukosa dari saluran 

pencernaan. Dimulai dari mukosa mulut dan bibir, 

bakteri patogen disebarkan ketika ternak menjilat, 

termasuk bulu dan epidermis sapi lainnya. Selanjutnya, 

feses sapi (dan mukosa usus) juga sangat berkontribusi 

terhadap penyebarannya di lingkungan. Meskipun deteksi 

Streptococcus uberis dilakukan di saluran puting, masih 

belum jelas tidak seperti sapi yang terserang patogen 

seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus 

agalactiae, lingkungan yang tercemar Streptococcus 

uberis dapat menyerang epitel saluran puting (Kromker, 

Friederike, Jan, and Nils. 2014). 

Hejlicek (1994) dalam Kromker et al (2014) 

menemukan Streptococcus uberis pada sampel kulit sapi 
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perah sebesar 51,6% dan sampel yang didapatkan dari 

lingkungan sebesar 85,8%. Zadoks, Schukken, and 

Wiedmann (2005) menemukan bahwa kehadirannya pada 

sampel lingkungan sebesar 63% (seperti tanah, hijauan 

dan alas kandang), 23% pada feses dan 4% dari sampel 

susu. Selama musim panas (musim merumput), feses sapi 

lebih terkontaminasi dibandingkan musim lainnya. 

Jerami dan alas kandang organik lainnya meningkatkan 

pertumbuhan Streptococcus uberis. Selanjutnya, sekitar 

20% sampel kolostrum sapi Kanada juga mengandung 

Streptococcus uberis. Sejak sampel dimasukkan ke dalam 

botol, asal mula bakteri ini tidak dapat dipastikan 

asalnya. Selanjutnya, hipotesis menyatakan bahwa lalat 

mungkin berpotensi sebagai sumber penyebaran 

Streptococcus uberis (Fecteau, Baillargeon, Higgins, 

Pare, and Fortin, 2002). 

Masa kering merupakan keadaan yang paling 

umum dari siklus produksi dimana sapi perah mengalami 

infeksi Streptococcus uberis. Sering kali infeksi 

Streptococcus uberis menyebabkan mastitis akut, 

biasanya selama laktasi berikutnya (Kromker et al., 

2014). Wilkinson (2003) menghitung bahwa 56% kasus 

klinis berawal selama masa kering. Jika beberapa strain 

ditemukan pada peternakan tunggal, dicurigai sebagai 

bentuk penularan. Jika beberapa sapi pada suatu 

peternakan terinfeksi, hal ini secara relatif tidak mungkin 

bahwa semuanya diinfeksi oleh strain yang sama. Infeksi 

disebabkan oleh salah satunya yang didominasi strain 
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Streptococcus uberis yang menetap dibandingkan dengan 

beberapa strain lain yang sedikit jumlahnya. 

Karena kemampuan biokimia dan kemampuannya 

untuk menyerang ke dalam sel kelenjar mamae serta 

kemampuannya untuk menghasilkan biofilm dan 

pembentukan kapsul, hal ini menjadikan Streptococcus 

uberis dapat secara tetap menginfeksi ambing sapi. Hal 

ini memicu perkembangan infeksi kronis pada kelenjar 

mammae dan menjadikan bakteri patogen dari 

lingkungan menjangkit pada sapi perah (Kromker, et al. 

2014). 

Kromker et al (2014) menjelaskan bahwa 

pengendalian Streptococcus uberis dilakukan dengan 

mengoptimalkan kebersihan lingkungan, persiapan 

ambing sebelum pemerahan dan meningkatkan 

kebersihan sapi, termasuk juga pemeliharaan kandang 

dan pemilihan bahan alas kandang yang memadai. 

manajemen alas kandang mungkin memainkan peranan 

dalam penyebaran mastitis Streptococcus uberis. 

Streptococcus uberis tidak dapat tumbuh pada bahan alas 

kandang dengan nilai pH dibawah 9,5. Alkalisasi alas 

kandang dari serbuk gergaji mengurangi jumlah bakteri 

Streptococcus uberis pada kulit puting. Bagaimanapun, 

hubungan antara alkalisasi dengan jumlah bakteri saluran 

puting tidak ditemukan untuk Streptococcus uberis. 

Secara umum, patogen lingkungan seperti Streptococcus 

uberis dan E.coli dapat dikendalikan dengan 

membersihkan puting sebelum pemerahan dan pelaksaan 

manjemen kandang dan alas kandang. 
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2.6 Metode Dekok 

Dekok adalah sediaan cair yang dibuat dengan 

mengektraksi sediaan herbal dengan air pada suhu 90
0
C 

selama 15-30 menit. Sediaan herbal itu sendiri ialah 

sedian obat tradisional yang dibuat dengan cara 

sederhana seperti infusa, dekok, dan sebagainya yang 

berasal dari simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah 

berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat 

tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum 

mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan 

secara sederhana serta belum merupakan zat murni 

kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah 

dikeringkan. Eksudat tanaman ialah isi sel secara spontan 

keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu 

dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia 

murni (BPOM RI, 2012) 

Metode dekok dilakukan dengan cara mengektraksi 

simplisia dengan pelarut air (pelarut berair/polar) pada 

suhu 90
0
C selama 15-30 menit, terhitung setelah wadah 

bagian bawah mulai mendidih. Perlu diperhatikan saat 

merebus adalah pemakaian wadah sebaiknya 

menggunakan wadah yang tahan panas atau yang terbuat 

dari kaca. Wadah tersebut tidak bereaksi dengan herbal 

saat perebusan. Hindari penggunaan wadah yang terbuat 

dari logam ataupun aluminium karena dapat bereaksi 

dengan kandungan kimia tertentu dari tanaman yang 

mungkin menjadi toksis (BPOM RI, 2007). 
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2.7 Metode uji daya hambat 

Aktivitas antibakteri dibagi menjadi 2 macam yaitu 

aktivitas bakteriostatik (menghambat pertumbuhan tetapi 

tidak membunuh patogen) dan aktivitas bakterisidal 

(dapat membunuh patogen dalam kisaran luas). Uji 

aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode 

difusi dan metode pengenceran (Jawetz, Melnick, and 

Adelberg’s, 2007). 

A. Metode difusi / Metode Penyebaran 

Prinsip metode difusi uji potensi yang berdasarkan 

pengamatan luas daerah hambatan pertumbuhan bakteri 

karena berdifusinya antibakteri dari titik awal pemberian 

kedaerah difusi. Metode difusi-agar sumuran merupakan 

teknik yang paling sering digunakan untuk menentukan 

kepekaan bahan antimikroba sampai senyawa 

kemoterapi. Dalam metode ini, ada beberapa cara yaitu 

sumuran, cara cakram kertas (cara Kirby-Baurer) dan 

cara parit. 

1. Metode Lubang/Sumuran 

Metode difusi sumuran merupakan metode yang 

sederhana dan mudah prosedurnya, metode sumuran 

dapat digunakan untuk menguji bakteri baik aerob 

maupun anaerob fakultatif (Darjono, 2011). Metode 

lubang/sumuran yaitu membuat lubang pada agar padat 

yang telah diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak 

lubang disesuaikan dengan tujuan penelitian, kemudian 

lubang diinjeksikan dengan ektrak yang akan diuji. 

Setelah dilakukan inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati 
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untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan di sekeliling 

lubang (Kusmayanti dan Agustini, 2007). 

Metode lempeng agar yang telah diinokulasi 

dengan bakteri uji dibuat suatu lubang yang selanjutnya 

diisi dengan zat antimikroba uji. Cara ini dapat diganti 

dengan meletakkan cawan porselin kecil yang biasa 

disebut fish spines di atas medium agar. Kemudian 

cawan-cawan tersebut diisi dengan zat uji. Setelah 

inkubasi pada suhu 37º C selama 18-24 jam dilakukan 

pengamatan dengan melihat ada tidaknya zona hambatan 

disekeliling lubang atau cawan (Pratiwi, 2008). 

Kelebihan metode ini yaitu lebih mudah mengukur luas 

zona hambat yang terbentuk karena isolat beraktifitas 

tidak hanya dipermukaan atas nutrient agar tetapi juga 

sampai bawah, selain itu metode ini mudah dilakukan, 

tidak memerlukan peralatan khusus dan relative murah. 

Kelemahan dari metode ini adalah ukuran zona bening 

yang terbentuk tergantung oleh kondisi inkubasi, 

inokulum, predifusi, dan preinkubasi serta ketebalan 

medium. 

Metode sumuran merupakan cawan petri yang 

diinokulasi masing-masing dengan organisme uji pada 

media Nutrient Agar. Pada permukaan Nutrient Agar 

dilubangi dengan cork borer. Lubang yang terbentuk 

kemudian diisi dengan kultur cair penghambat bakteri, 

kemudian di inkubasi selama 24 jam pada suhu kamar. 

Apabila ada aktifitas antibiotik maka terbentuk zona 

hambat pertumbuhan organisme yang diuji dengan 

terbentuknya zona bening disekitaran lubang sumuran. 
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Potensi anti mikroba dapat diperoleh dengan mengukur 

zona hambat disekitar lubang sumuran (Rahayu, 2006). 

2. Metode Cakram Kertas (Cara Kirby Bauer) 

Metode cakram kertas (Cara Kirby Bauer) 

menggunakan suatu cakram saring (paper disc) yang 

berfungsi sebagai tempat menampung zat antimikroba. 

Kertas saring yang mengandung zat antimikroba tersebut 

diletakkan pada lempeng agar yang telah diinokulasi 

dengan mikroba uji, kemudian diinkubasi pada waktu 

dan suhu tertentu, sesuai dengan kondisi optimum dari 

mikroba uji yaitu pada suhu 37º C selama 18-24 jam. 

Pada metode difusi, penentuan aktivitas didasarkan pada 

kemampuan difusi dari zat antimikroba dalam lempeng 

agar yang telah diinokulasi dengan mikroba uji 

(Kusmayati dan Agustini, 2007). 

3. Metode Parit 

Metode parit ialah suatu lempeng agar yang telah 

diinokulasi dengan bakteri uji dibuat sebidang parit. Parit 

tersebut diisi zat antimikroba, kemudian diinkubasi pada 

waktu dan suhu optimum yang sesuai dengan mikroba 

uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh adalah ada 

atau tidaknya zona hambatan di sekitar parit, interpretasi 

sama dengan cara Kirby Bauer (Pratiwi, 2008). 

B. Metode Pengenceran (Dilusi Cair atau Dilusi 

Padat) 

Metode pengenceran Dilusi cair atau Dilusi Padat 

menurut (Pratiwi, 2008) sebagai berikut: 

a. Metode Dilusi Cair (Broth Dilution) test (Serial 

Dilution) 
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Metode ini mengukur MIC (Minimum Inhibitory 

Concentration atau Kadar Hambat Minimum, KHM) dan 

MBC (Minimum Bactericidal Concentration atau Kadar 

Bunuh Minimum, KBM). 

Cara kerja metode dilusi cair: 

1. Buat seri pengenceran agen antimikroba (obat 

herbal) pada medium cair yang di tambahkan 

dengan mikroba uji. Cara pengenceran 

dilakukan dalam tabung dengan mengencerkan 

bahan uji (obat herbal) dengan media cair 

menjadi kelipatandua secara bertahap sehingga 

didapatkan konsentrasi dengan kelipatan 

setengahnya 

2. Inokulasi dengan suspensi bakteri dan 

diinkubasi selama 24 jam pada temperatur 36-

37 dan kemudian diamati hambatan 

pertumbuhan mikroba deengan 

membandingkan kekeruhan atau 

pertumbuhannya dengan kontrol yang 

mengandung media. 

3. Larutan uji agen antimikroba pada kadar 

terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya 

pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai 

KHM. 

4. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut 

selanjutnya dikultur ulang pada media cair 

tanpa penambahan pada mikroba uji ataupun 

agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18-24 

jam\ 
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5. Media cair yang tetep terlihat jernih setelah 

inkubasi ditetapkan sebagai KBM 

b. Metode Dilusi Padat (Solid Dilution Test) 

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun 

menggunakan media padat (solid). Keuntungan 

metode ini adalah satu konsentrasi agen 

antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk 

menguji beberapa mikroba uji. 

 

2.8 Media Nutrient Agar 

Nutrient Agar adalah media umum untuk uji air dan 

produk dairy. Nutrient Agar merupakan media sederhana 

yang dibuat dari beef extract, pepton dan agar. Nutrient 

Agar merupakan salah satu media yang digunakan dalam 

prosedur bakteriologi seperti uji biasa dari air, produk 

pangan, pertumbuhan sampel vakteri, dan untuk 

mengisolasi organisme dalam kultur murni (Chikere dan 

Udochukwu, 2014) 

Nutrient Agar adalah medium umum untuk uji air 

dan produk pangan. NA juga digunakan untuk 

pertumbuhan mayoritas dari mikroorganisme yang tidak 

selektif dalam artian mikroorganisme heterotrof. NA 

merupakan salah satu media umum digunakan dalam 

bentuk bakteria seperti uji basa dari air produk pangan 

untuk pertumbuhan sampel uji bakteri dan mengisolasi 

organisme dalam kultur murni. Komposisi nutrient agar 

adalah extract beef 10 g, pepton 10 g, NaCl 5 g, air diisi 

filat 1000 ml, dan 15 gr agar per liter (Ilmawan, 2012) 
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Prosedur pembuatan media NA yaitu Nutrient Agar 

dilarutkan dengan komposisi 10 g/500 ml, kemudian 

dilarutkan dengan aquades ke dalam erlenmeyer 

sebanyak 500 ml setelah itu diaduk. Erlenmeyer ditutup 

dengan alumunium foil, kemudian disteril menggunakan 

autoklaf pada suhu 121
o
C dengan tekanan 1 atm selama 

15 menit. Setelah itu media dituangkan ke cawan petri 

masing-masing 20 ml dan dibiarkan hingga dingin dan 

padat atau hingga menjadi gel (Ngajow, Jemmy, dan 

Vanda, 2013) 

 


