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INTISARI 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui larutan teat dipping manakah yang 

paling efektiv dan optimal dalam menurunkan jumlah mikroorganisme berdasarkan 

uji reduktase dan yang dapat meningkatkan kadar protein berdasarkan uji kadar 

protein. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan yaitu dimulai pada Maret 2016 

sampai Mei 2016 yang bertempat di Margo Utomo Agro dan Resort Kecamatan 

Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 

perlakuan 5 ulangan. Pengambilan sampel secara purposive sampling. P0 (larutan 

kimia) menggunakan larutan kimia iodips, P1 dekok daun kersen 40%, dan P2 dekok 

daun 40%. Data dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA). Apabila terdapat 

perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). Hasil dari 

penelitian menunjukkan teat dipping berbeda nyata (P<0,01) terhadap penurunan 

jumlah mikroorganisme. dimana larutan herbal dekok daun sirih memiliki 

kemampuan paling efektiv dalam menurunkan jumlah mikroorganisme dengan rata-

rata waktu reduktase selama 402,5 ± 37 menit dibandingkan dengan larutan kimia 

yang rata-ratanya 374,25 ± 35,82 menit. namun keduanya  tidak berpengaruh nyata 

dalam meningkatkan kadar protein susu. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to find out the most effective and optimal 

teat dipping solution on total  microorganisms based on reductase test that can 

increase the protein content in the milk. This research was carried out on March until 

May 2016 at Margo Utomo Agro and Resort Kalibaru Subdistrict  Banyuwangi 

Regency. The methods used was experiment with RCBD (Randomized Completely 

Block Design) with 3 treatments and 5 replications. The treatment were iodips (P0) as 

a control P2 leaf of Muntingia calabura L and P3 leaf of Piper betle L. The data were 

analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) then continued by Duncan Multple 

Renge Test (DMRT). The results showed that teat dipping treatment gave diferrence 

effect (P<0.01) against a decline in the number of microorganisms, where herbal 

solution of betle leaf extract has the best level of effectiveness with the average time 

of reductase test was 402.5 ± 37 minutes compared to the chemical solution of 374.25 

±35.82 minutes but both did not gave significant difference effect on milk protein. 
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PENDAHULUAN 

Mastitis merupakan penyakit 

radang ambing yang menyebabkan 

rendahnya produktivitas sapi perah di 

Indonesia. Sebagian besar mastitis 

disebabkan oleh masuknya bakteri 

patogen melalui lubang puting susu 

kedalam ambing setelah pemerahan 

dan berkembang di dalamnya, 

sehingga dapat menyebabkan 

terkontaminasinya komponen susu 

oleh bakteri dan dapat mempengaruhi 

kualitas susu sapi khususnya kadar 

protein. Salah satu cara pencegahan 

mastitis adalah dengan Teat dipping. 

Teat dipping merupakan pecelupan 

puting yang dilakukan setelah 

pemerahan berlangsung, hal ini 

dilakukan untuk mencegah infeksi atau 

masuknya bakteri kedalam puting yang 

dapat menyebabkan terkontaminasinya 

susunan susu Poeloengan (2005). 

Untuk mengetahui prakiraan jumlah 

mikroba dalam susu dilakukan uji 

reduktase. 

Larutan teat dipping harus 

mengandung antiseptik yang dapat 

membunuh bakteri dan membatasi 

kemungkianan bakteri untuk masuk 

kedalam ambing. Teat dipping masih 

banyak yang melakukan dengan 

larutan kimia. Namun akan lebih baik 

jika dilakukan dengan larutan herbal. 

Salah satu keuntungan mengundakan 

larutan herbal yaitu bahannya mudah 

didapat, murah, tidak membahayakan 

dan kerugian dari larutan kimia yaitu 

sulit dicari, harga yang mahal, dan 

terdapat residu. Saleh (2004) 

 

MATERI DAN METODE 

Materi penelitian adalah sapi 

laktasi sebanyak 15 ekor pada periode 

laktasi 1-3 dan produksi susu hasil 

pemerahan diamati tiap pagi dan sore. 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 3 pelakuan 5 

ulangan. Pengambilan sampel secara 

purposive sampling. P0 (larutan kimia) 

menggunakan larutan kimia iodips, P1 

(dekok daun kersen) menggunakan 

dekok daun kersen dengan konsentrasi 

40%, dan P2 (dekok daun sirih) 

menggunakan dekok daun sirih dengan 

konsentrasi 40%. Variabel yang 

diamati adalah jumlah mikroorganisme 

berdasarkan reductase test dan kadar 

protein. Data dianalisis dengan 

Analysis of Variance (ANOVA). 

Apabila terdapat perbedaan, maka 

dilanjutkan dengan uji Jarak Nyata 

Duncan (JND). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlakuan teat dipping dengan 

larutan herbal menunjukkan pengaruh 

yang nyata (P<0,01) terhadap 

penurunan jumlah mikroorganisme 

berdasarkan uji reduktase dan dapat 

meningkatkan kualitas susu. Efektifitas 

larutan herbal terbaik deperoleh oleh 

P2 atau dekok daun sirih dengan 

konsentrasi 40% yang memiliki ratana 

waktu paling tinggi yaitu 402,5 ± 37 

dibandingkan dengan dekok daun 

kersen. Dekok daun kersen memiliki 

rataan waktu 374,25 ± 35,82. 

Sedangkan larutan kimia memiliki 

rataan 362,75 ± 20,99. Hasil rataan 

waktu uji reduktase pada setiap 

perlakuan mengalami peningkatan. 

Rata-rata waktu uji reduktase dapat 

dilihat pada Tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Efektivitas Larutan Herbal Untuk 

Teat Dipping Terhadap Jumlah 

Mikroorganisme Berdasarkan 

Uji Reduktase. 

Sapi yang diamati diberi 

perlakuan yang dibedakan menjadi P0 

(kontrol), P1 dan P2 (larutan herbal). 

Teat dipping dilakukan sebanyak 4 kali 

yaitu pada minggu ke 1, 3, 5 dan 7 

sampel yang digunakan adalah susu 

hasil pemerahan sehari, pagi dan sore. 

Uji reduktase dengan menggunakan 

larutan methylen blue yang 

dimasukkan ke dalam sampel susu dan 

dicatat hasil perubahan warnanya.   

Uji reduktase adalah estimasi 

perhitungan jumlah bakteri yang 

terkandung dalam susu dengan melihat 

waktu perubahan warna dari biru ke 

putih, semakin lama waktu yang 

dibutuhkan untuk merubah warna 

menunjukkan bahwa aktivitas bakteri 

dalam jumlah kecil atau jumlah 

bakterinya sedikit.  

Rata-rata  waktu uji reduktase sapi 

perah yang diberi perlakuan teat 

dipping seperti pada tabel  berikut:

Perlakuan Minggu ke- Rata-rata Notasi 

1 3 5 7 

P0  
343 ± 

88,03 

350 ± 

79,87 

368 ± 

73,48 

390 ± 

80,50 

362,75 ± 

20,99 
a 

P1  
330 ± 

92,84 

367 ± 

89,16 

384 ± 

93,65 

416 ± 

91,65 

374,25 ± 

35,82 
a 

P2  
360 ± 

72,80 

386 ± 

62,21 

420 ± 

77,33 

444 ± 

66,93 
402,5 ± 37 b 
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Grafik diatas menunjukan 

peningkatan waktu reduktase dari 

minggu awal ke minggu akhir 

pemberian perlakuan teat dipping. 

Dapat dilihat pada P0 minggu awal 

meningkat sebanyak 47 menit pada 

minggu akhir, P1 minggu awal 

meningkat sebanyak 86 menit pada 

mingu akhir, P2 minggu awal 

meningkat sebanyak 84 menit. Hal ini 

menunjukan bahwa teat dipping dapat 

mengurangi jumlah mikroorganisme 

yang terkandung dalam susu dan dapat 

meningkatkan kualitas susu ditinjau 

dari banyaknya jumlah 

mikroorganisme. karena meningkatnya 

waktu uji reduktase dari minggu 

keminggu dapat dilihat pada tabel 

diatas. Sulaiman (2010) dalam susu 

terdapat enzim reduktase yang 

dihasilkan oleh kuman-kuman. Enzim 

ini mereduksi zat warna methyline blue 

menjadi larutan yang tidak berwarna. 

Oleh karena itu uji reduktase dapat 

digunakan sebagai salah satu prosedur 

untuk mengetahui mutu susu secara 

cepat. Mutu susu dapat diterima 

apabila lama warna biru hilang lebih 

dari 2 jam dan kurang dari 6 jam dan di 

perkirakan jumlah bakteri per ml 

adalah 4.000.000-20.000.000. 

 

2. Pengaruh Teat Dipping 

Menggunakan Larutan Herbal 

Terhadap Kadar Protein Susu  

Uji kadar protein dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu sebelum 

dilakukan perlakuan teat dipping 

(awal) dan setelah perlakuan teat 

dipping (akhir). 

Kadar protein susu sapi sehat 

rata-rata 3,1 %,kadar protein susu 

mastitis sebesar 2,6 % (Saleh, 2004). 

Hasil penelitian kadar protein susu 

dapat dilihat pada tabel  berikut : 

 

 

 

 

PERLAKUAN awal akhir peningkatan 

Larutan Kimia (P0) 3,05 ± 0.13 3,34 ± 0.32 0,29 

Dekok Daun Kersen (P1) 3,24 ± 0.24 3,34 ± 0.28 0,1 

Dekok Daun Sirih (P2) 2,94 ± 0.17 3,49 ± 0.10 0,55 

 

Sedangkan Hasil analisis 

statistik lampiran 2 menunjukan bahwa 

perlakuan teat dipping menggukanan 

larutan kimia atau herbal tidak berbeda 

nyata terhadap kadar protein susu. 

Akan tetapi kadar protein awal 

sebelum perlakuan berbeda dengan 

kadar protein susu akhir perlakuan. 

Protein susu sapi perah setelah diberi 

perlakuan teat dipping selama 8 

minggu dapat meningkatkan kadar 

protein secara nyata (P<0,05). Uji 

kadar protein dilakukan sebanyak dua 

kali yaitu sebelum dilakukan perlakuan 

teat dipping dan setelah akhir 

perlakuan teat dipping. 

 



 

 

KESIMPULAN 

Disimpulkan bahwa Teat 

Dipiing menggunakan larutan herbal 

(dekok daun kersen dan sirih) dengan 

konsentrasi 40% berpengaruh dalam 

menurunkan jumlah mikroorganisme 

berdasarkan Reductase Test. Dekok 

daun sirih mempunyai kemampuan 

yang lebih dari dekok daun kersen dan 

iodpis. Teat Dipping menggunakan 

larutan herbal (dekok daun kersen dan 

sirih) dengan konsentrasi 40% tidak 

berpengaruh terhadap kadar protein. 

Akan tetapi kadar protein susu sapi 

perah yang diberi perlakuan teat 

dipping dengan larutan herbal 

meningkat setelah diberi perlakuan. 

 

SARAN 
Untuk memperoleh hasil 

terbaik dalam menurunkan kejadian 

mastitis, menurunkan jumlah 

mikroorganisme, dan meningkatkan 

kualitas susu sebaiknya melakukan teat 

dipping dengan larutan herbal dekok 

daun sirih secara teratur dengan 

konsentrasi 40%. 
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