
PENGARUH TEAT SPRAY DENGAN MENGGUNAKAN  JUS

BUAH MENGKUDU (Morinda citrifolia.L ) DALAM BERBAGAI

KONSENTRASI  TERHADAP HASIL UJI CMT DAN TPC

PADA SAPI PERAH

SKRIPSI

Oleh:
Lina Damayanti

NIM. 0210513033

JURUSAN PRODUKSI TERNAK

FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PENGARUH TEAT SPRAY  DENGAN MENGGUNAKAN  JUS

BUAH MENGKUDU (Morinda citrifolia.L ) DALAM BERBAGAI

KONSENTRASI  TERHADAP HASIL UJI CMT DAN TPC

PADA SAPI PERAH

SKRIPSI

Oleh:
Lina Damayanti

NIM. 0210513033

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

JURUSAN PRODUKSI TERNAK

FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PENGARUH TEAT SPRAY DENGAN MENGGUNAKAN  JUS
BUAH MENGKUDU (Morinda citrifolia. L) DALAM BERBAGAI

KONSENTRASI  TERHADAP HASIL UJI CMT DAN TPC
PADA SAPI PERAH

SKRIPSI

Oleh:
LINA DAMAYANTI

NIM. 0210513033
Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Sarjana
Pada Hari/Tanggal: Selasa 7 Agustus 2007

Menyetujui:
Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama Anggota Tim Penguji

Ir. H. Sarwiyono. M Agr. St Ir. Tri Eko Susilorini. MP
NIP. 130 531 839 NIP. 131 573 911
Tanggal:                      Tanggal:                      

Pembimbing Pendamping

Ir. H. Soewono, W. MS
NIP: 130 518 971
Tanggal:                      

Malang, November 2007
Universitas Brawijaya
Fakultas Peternakan

Dekan

Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP
NIP. 131 125 348

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TEAT SPRAY  BY Morinda citrifolia, L JUICE TO
RESULT OF CMT AND TPC IN THE DAIRY CATTLE

This research was carried out in Koperasi SAE Pujon, Ngroto Village,
Pujon Sub district, Malang Regency. Start, in March 20th  until April 20th 2007.

The aim of this research was to study influence of teat spray by Morinda
citrifolia, L juice on incidence mastitis and total bacteri in milk.

The material were 15 lactating FH dairy cows in 4th month of lactation and
3rd periode lactation. This research methode is experiment that consist of 3
treatments and 5 replication. They are teat spray by vidone, Morinda citrifolia, L
juice 13% and 10%. The data was analyzed by descriptive analysis.

The result showed teat spray first by Vidone (A), Morinda Citrifolia L,
Juice 13% (B), and Juice 10% (C) for treatment A, B and C. While second
mastitis level constant for A and decrease 5,9% for C but increase by 6,2 % for
treatment B.

Teat spray by vidone, Morinda citrifolia, L juice 13% and 10% can
decrease total bacteri in milk respectively 27%, 35 % and 48%.

Morinda citrifolia, L juice can be used for teat spray and effective for
decreasing of mastitis level and total bacteri in milk.

Key words : CMT, Morinda citrifolia, L, teat spray, TPC
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RINGKASAN

Pengaruh Teat Spray Dengan Menggunakan Jus Buah Mengkudu (Morinda
citrifolia. L) Dalam Berbagai Konsentrasi Terhadap Hasil Uji CMT dan TPC

Pada Sapi Perah

Penelitian dilaksanakan di unit rearing koperasi SAE Pujon yang berada di
Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, dimulai tanggal 20 Maret
sampai 20 April 2007.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Teat Spray
dengan menggunakan antiseptik kimia dan jus buah mengkudu (Morinda
citrifolia. L) dalam mengkontrol tingkat mastitis dalam uji CMT dan jumlah
bakteri dalam susu dengan uji TPC.

Materi yang digunakan adalah sapi perah PFH betina laktasi sebanyak 15
ekor, dengan tiga perlakuan, yaitu teat spray dengan menggunakan Vidone (A),
jus buah mengkudu konsentrasi 13% (B) dan 10% (C) dengan 5 ulangan. Sapi
yang digunakan pada bulan laktasi ke-4 dan periode laktasi ke-3. Hasil yang
diperoleh dianalisa secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat mastitis 1 mengalami
penurunan sebesar 23,5%, 33,3%, 11,8% untuk perlakuan A, B dan C, sedangkan
untuk mastitis 3 terjadi penurunan sebesar 11,8%, 5,6%, 11,8% masing-masing
perlakuan A, B dan C. Sementara itu untuk tingkat mastitis 2 keadaannya stabil
untuk perlakuan A sebesar 5,9%, untuk C terjadi peningkatan 6,2% untuk
perlakuan B.

Jumlah bakteri berdasarkan hasil uji TPC untuk perlakuan teat spray
perlakuan A, B dan C masing-masing mengalami penurunan sebesar 27%, 35%
dan 48%.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa antiseptik kimia, jus
buah mengkudu dapat digunakan sebagai salah satu alternatif antiseptik untuk teat
spray dan efektif dalam menurunkan tingkat mastitis dan jumlah bakteri.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ternak perah merupakan ternak yang dapat memproduksi susu melebihi

kebutuhan anaknya dan dapat mempertahankan produksi susu sampai jangka

waktu tertentu, walaupun anaknya sudah bisa disapih atau lepas sapih. Hal itu

tidak lepas dari pelaksanaan manajemen pemeliharaan dalam usaha peternakan.

Manajemen yang baik merupakan kunci keberhasilan suatu usaha

peternakan sapi perah. Salah satu manajemen yang perlu diperhatikan adalah

pemerahan. Manajemen pemerahan dapat berpengaruh terhadap produksi susu,

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun demikian khusus dalam usaha

peternakan produksi susu dapat dipengaruhi oleh penyakit yang ada didalam, hal

ini adalah penyakit mastitis. Dengan ini maka agar produksi susu lebih baik perlu

pencegahan terhadap penyakit ini. Cara yang umum untuk mencegah terjadinya

mastitis yaitu menggunakan Teat Spray.  Pada setiap usaha peternakan harus

melakukan pencegahan penyakit. Dengan adanya manajemen kesehatan

pemerahan yang baik, tentunya susu yang dihasilkan dan kesehatan ternak akan

baik pula.

Salah satu penyakit yang timbul akibat kesalahan manajemen pemerahan

adalah mastitis, mastitis ini merupakan infeksi kelenjar mammae yang disebabkan

oleh mikroorganisme dan mudah menular pada ternak sapi yang sehat. Mastitis ini

terjadi akibat adanya luka pada puting ataupun jaringan ambing, sehingga terjadi

kontaminasi mikroorganisme melalui puting yang luka tersebut. Menurut

Boonyayatra dan Chaisri (2007), mastitis sub klinis disebabkan oleh
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mikroorganisme pathogen diantaranya Staphylococcus aureus., Streptococcus

agalactiae., Klebsiella spp., E. coli., dan Corynebacterium bovis.

Buah mengkudu (Morinda citrifolia. L) merupakan salah satu bahan yang

bisa digunakan untuk teat spray. Dalam buah ini banyak terdapat zat yang

berfungsi sebagai zat anti bakteri, anti peradangan, antioksidan, dan anti jamur.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini bagaimana

pengaruh teat spray dengan menggunakan antiseptik kimia (vidone) dan jus buah

mengkudu (Morinda citrifolia. L) dalam mengkontrol tingkat mastitis dalam uji

CMT dan jumlah bakteri dalam susu dengan uji TPC.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh teat spray dengan

menggunakan antiseptik kimia dan jus buah mengkudu (Morinda citrifolia. L)

dalam mengkontrol tingkat mastitis dalam uji CMT dan jumlah bakteri dalam

susu dengan uji TPC.

1.4. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mencegah

kemungkinan terjadinya mastitis dan pengendalian jumlah mikroba dalam susu

serta dapat memberi informasi dan pengetahuan tentang teat spray dalam

manajemen pemerahan dengan menggunakan jus buah mengkudu (Morinda

citrifolia. L) sebagai alternatif antiseptik pengganti antiseptik kimia.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 MASTITIS

Mastitis adalah peradangan pada ambing  yang bersifat akut, sub akut atau

menahun dan terjadi pada semua jenis mamalia terutama pada sapi perah dan

disebabkan oleh berbagai jenis kuman atau mikroplasma. Berbagai jenis bakteri

telah diketahui sebagai agen penyebab penyakit ini antara lain adalah:

Streptococcus agalactiae, Str. Disgalactiae, Str. Zooepidemicus, Staphylococcus

aerius, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes dan Pseudomonas aeroginosa.

Dalam keadaan tertentu dijumpai pula penyebab  Myoplasma sp. dan Nacordia

asteroides (Akoso, 1996). Ditambahkan oleh Syarief dan Sumoprastowo (1990)

peradangan pada ambing ini disebabkan tidak kurang dari 50 jenis bakteri yang

berbeda-beda dan sejumlah 26 macam jamur.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mastitis diantaranya

pemerahan yang dilakukan tanpa memperhatikan kebersihan ambing saat sebelum

dan sesudah pemerahan, tangan pemerah yang tidak bersih, pakaian pemerah, dan

juga lantai kandang yang kotor. Bakteri dapat mudah masuk kedalam kelenjar

ambing melalui bagian luar ambing, peralatan perah dan pemerah

(Subronto,1985).

Menurut Schmidt dan Van Vleck (1974) infeksi mastitis dibedakan atas

beberapa kategori, yaitu:

1. Sub clinical mastitis, yang selalu ditandai dengan adanya infeksi pada

kelenjar susu, tetapi abnormalitasnya tidak dapat dilihat dengan nyata

tanpa menggunakan bantuan penguji susu tertentu.
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2. Clinical mastitis, yang ditandai dengan keabnormalan susu atau

kelenjar susu yang mana ditunjukan dengan adanya gumpalan susu,

sedangkan clinical mastitis ini dapat digolongkan lagi menjadi sub

akut, akut dan septik.

a.Sub akut, disebut juga dengan mild clinical mastitis, yang ditandai

dengan menurunya kandungan kasein dan lemak susu, menurunya

volume produksi, meningkatnya pH dan adanya perubahan bentuk

cairan susu.

b. Mastitis akut, disebut juga dengan severe clinical mastitis , pada

tingkat ini ditunjukan dengan adanya pembengkakan dan warna agak

memerah pada ambing, yang mana tanda tersebut dapat dilihat

dengan nyata.

c. Mastitis septik, yaitu ditandai dengan adanya gejala demam. Puting

yang terinfeksi akan mengeras dan sakit, jika kondisi ini semakin

parah maka akan menyebabkan tidak berfungsinya puting.

2.2. PEMERAHAN

Pemerahan adalah upaya untuk mengeluarkan produksi susu sebanyak-

banyaknya dari ternak sapi dengan tetap berusaha mempertahankan kenyamanan

dan kesehatan ternak serta dengan biaya operasional yang serendah-rendahnya

(Sarwiyono, Suryowardojo dan Susilorini. 1990). Manajemen kesehatan

pemerahan meliputi manajemen sebelum pemerahan, manajemen pada saat

pemerahan, dan manajemen setelah pemerahan. Manajemen sebelum pemerahan

antara lain menyediakan sarana pemerahan, sapi, persiapan pemerahan,

membersihkan ambing, dan pemerahan awal (Hidayat, dkk 1995).
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pemerahan adalah

pemeriksaan terhadap penyakit menular, kesehatan pekerja, kebersihan sapi yang

diperah, tempat dan alat-alat yang lainnya serta frekuensi pemerahan setiap

harinya (Syarief dan Sumoprastowo, 1985).

2.3. TEAT SPRAY

Teat spray dalah penyemprotan puting dengan antiseptik, segera setelah

pemerahan. Setelah selesai memerah, semua puting pada satu ekor sapi harus

segera disucihamakan dengan menggunakan antiseptik.

Keuntungan dari pengobatan puting setelah pemerahan dalam mengkontrol

mastitis sekarang sudah diterima oleh masyarakat luas. Peternak yang berpikir

bahwa hal tersebut sangat merepotkan dan sangat mahal seharusnya berpikir

kembali bahwa itu hanya berlangsung 5-7 detik per sapi.

Jika tidak disucihamakan, mikroba dapat masuk kedalam puting (Hidayat,

1995). Pencucian ambing dengan larutan antiseptik sebelum dan sesudah

pemerahan juga mengakibatkan penurunan kejadian radang ambing. Hal yang

penting diperhatikan juga adalah dengan cara spraying terhadap puting setelah

pemerahan.

2.4. SUSU

Susu adalah cairan normal dari ambing sapi atau hewan menyusui lainnya

yang tidak dikurangi atau dibubuhi sesuatu apapun dan diperoleh dari pemerahan

secara kontinyu dan sekaligus (Sudono, 1999). Menurut Hadiwiyoto (1994), susu

normal berwarna putih keabu-abuan sampai agak kuning keemasan. Rasa susu

sedikit manis dan aromanya khas tetapi tidak mencolok.

Lebih jauh Williamson (1993) menyatakan bahwa karena susu diambil

dari ambing maka dengan mudah mengabsorbsi bau-bauan dari udara dan alat-alat
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yang digunakan dalam menangani pemerahan susu tersebut, lingkungan kesehatan

hewan yang berproduksi, cara perawatan serta tatalaksana pemerahan adalah

faktor-faktor terpenting yang menentukan kualitas susu yang meliputi cita rasa,

aroma susu, kandungan bakteri, sifat fisik dan kimiawinya.

2.5. CALIFORNIA MASTITIS TEST ( CMT)

California Mastitis Test merupakan salah satu metode untuk mendeteksi

adanya kemungkinan mastitis disetiap puting pada sapi perah. Metode ini

dianggap paling sederhana, murah, cepat dan dapat menentukan derajat infeksi

atau tingkatan mastitis yang terjadi (Subronto, 1989). Pada uji CMT hasil yang

diperoleh menunjukkan jumlah sel somatik didalam susu. Hasil yang tinggi

menunjukkan tingkat peradangan atau infeksi mastitis yang tinggi pula (Dingwell,

dkk, 2003).

Cara melakukan uji mastitis dengan menggunakan CMT (Anonimous,

2005) yaitu:

1. Bersihkan puting dengan alkohol.

2. Siapkan paddle yang sudah diberi kode, pancarkan 2-3 pancaran susu

kedalam paddle.

3. Tambahkan reagent kedalam paddle lalu campurkan dengan cara

digoyang-goyangkan secara horizontal.

4. Dibaca dan catat hasilnya setelah 10 detik.
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Data pengujian ini dapat memberikan gambaran pada peternak tentang

permasalahan mastitis yang sedang dihadapi serta untuk menunjukkan apa saja

yang perlu diambil untuk mencegah perkembangan yang lebih lanjut (Blakely and

Bade, 1991).

Lebih lanjut menurut Marshall et al, (1993) bahwa hasil test CMT dapat

interpretasikan dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Skor dan interpretasi dari CMT, (Marshall et al,1993).

Kode Arti Reaksi# Jumlah sel somatik/ml

- Negatif Tidak terdapat tanda-tanda
pergerakan susu ketengah paddle

0 – 200.000

T Trace Sedikit terjadi pergerakan susu
ketengah paddle

150.000 -  500.000

1
Positif
lemah

Terjadi pergerakan susu
ketengah paddle lebih banyak,
tetapi belum berbentuk gel

400.000 – 1.500.000

2 Positif agak
kuat

Terjadi sedikit pembentukan gel 800.000 – 5.000.000

3
Positif kuat Gel yang terbentuk banyak dan

menyebabkan permukaan susu
menjadi konvek

> 5.000.000

+ Susu Basa Warna ungu gelap Aktivitas kelenjar susu
berkurang

-
Susu Asam Warna kuning Susu bersifat asam,

jarang terdapat pada
ambing

Keterangan: (#) adalah setelah susu didalam paddle diputar-putar selama 10 detik
hingga larutan CMT dan susu homogen.

2.6. UJI TOTAL PLATE COUNT (TPC)

Pengujian cemaran mikroba dalam susu segar bertujuan sebagai indikator

sanitasi dalam proses produksi atau penanganan susu, juga sebagai indikator

kesehatan dan keamanan susu. Berbagai macam uji mikrobiologi yang dapat

dilakukan meliputi, uji kuantitatif mikroba untuk menentukan kualitas dan uji

kualitatif bakteri patogen untuk menentukan keamanannya (Anonimous, 1992).
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TPC merupakan suatu uji yang terdapat didalam susu dengan metode

hitungan cawan. Jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium

agar, maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni

yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop.

Prosedur pelaksanaan uji TPC adalah sebagai berikut :

1. Penuangan media pada cawan.

2. Inkubasi.

3. Perhitungan koloni.

4. Interpretasi hasil / perhitungan jumlah koloni per ml susu yang dihitung

dengan cara mengalikan jumlah rata-rata koloni dari pengenceran yang

dipilih dengan kebalikan dari faktor pengenceran.

5. Penghitungan, menggunakan suatu standar yang disebut Standart Plate

Count (SPC) dengan satuan Colony-Forming Unit (CFU) per ml

6. Hasil uji, jumlah koloni yang diperoleh dinyatakan dengan CFU (Colony

Forming Uni) per ml (Anonimous, 1992).

Menurut Hadiwiyoto (1994) berdasarkan kodek susu Indonesia

menyatakan bahwa susu yang layak di konsumsi adalah jika jumlah bakteri dalam

susu tidak lebih dari 1.000.000 per ml.

2.7. MENGKUDU (Morinda citrifolia L)

Mengkudu adalah tanaman yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia,

hal ini terbukti dengan adanya sebutan tersendiri untuk tanaman ini  dari berbagai

daerah di Indonesia. Mengkudu di dunia juga terdapat di daerah tropis di Asia,

Afrika, Australia, dan daerah di kepulauan di Samudra Pasifik.
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Mengkudu memiliki nama latin  Morinda citrifolia. Marga  morinda

meliputi sekitar 50 hingga 80 spesies, Carolus Linnaeus seorang ahli klasifikasi

tanaman, mengklasifikasikan mengkudu sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta
Sub divisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledone
Anak kelas : Sympetalae
Bangsa : Rubiales
Suku : Rubiaceae
Marga : Morinda
Jenis : Morinda citrifolia L.
Sumber : Bahalwan dan Sjabana  (2002).

Pada gambar dibawah ini dapat dilihat tanaman buah mengkudu.

Gambar 1.Tanaman buah mengkudu

Menurut data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Holtikultura, pada

tahun 2004 luas panen tanaman mengkudu mencapai 72,581 ha dengan produksi

3.509,087 ton atau  produktivitas tanaman 4,83 kg/m2 ( Djauharia, 2003 ).

Menurut Winarti, (2005) produk olahan mengkudu tidak hanya berbentuk jus atau

sari buah saja, tetapi juga berupa serbuk buah tanpa biji, untuk sari buah proses

yang banyak dilakukan meliputi penyimpanan buah mengkudu dikombinasikan

dengan pengepresan atau hanya pengepresan saja. Makin lama buah

difermentasikan maka kadar alkohol, pH, dan viskositas sari buah meningkat,

tetapi kadar vitamin C, total asam padatan terlarut menurun (Hardoko, dkk. 2003)
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2.7.1 Morfologi Mengkudu

Tanaman mengkudu tidak membutuhkan jenis tanah dan iklim yang

spesifik. Biasanya tumbuh baik ditanah-tanah yang subur, gembur, dan cukup air.

Mengkudu dapat tumbuh hampir disemua jenis tanah seperti latasol. Andosol dan

regosol bahkan ditanah podsolik masih bisa tumbuh baik.

Mengkudu tumbuh baik didataran rendah sampai ketinggian 1.500 m dpl,

tetapi ketinggian tempat yang optimal sekitar 0-500 m dpl. Curah hujan yang

dikehendaki sekitar 1.500-3.500 mm/ tahun. Tanaman mengkudu masih dapat

tumbuh dan berubah ditempat yang agak terlindung.

Mengkudu merupakan tumbuhan perdu yang mempuyai tinggi antara 3-8

meter, memiliki daun dengan ukuran panjang 10-40 cm dan lebar 5-17 cm. Bunga

mengkudu berbentuk bonggol, satu bonggol tumbuh lebih dari 90 mahkota bunga

berwarna putih, berbentuk tabung seperti terompet yang tumbuh secara bertahap

1-3 mahkota bunga set per bulan. Buah muda berwarna hijau, makin tua kulit

buah akan menguning dan buah yang matang berwarna putih menguning dan

transparan (Djauhariya, 2003).

2.7.2. Komposisi Buah Mengkudu.

Buah mengkudu mengandung berbagai senyawa yang penting bagi

kesehatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa buah mengkudu mengandung

senyawa metabolit sekunder yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selain

kandungan nutrisinya juga beragam seperti vitamin A, C, niasin, tiamin dan

riboflavin, serta mineral seperti zat besi, kalsium, natrium dan kalium.

Beberapa  jenis senyawa fitokimia dalam buah mengkudu adalah

terpenecubin, lasperuloside, alizarin, zat-zat antrakuinon, asam askorbat, asam
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kaproat, asam kaprilat, zat-zat skopoletin, damnakantal, dan alkaloid (Winarti,

2005). Senyawa turunan antrakuinon dalam mengkudu antara lain morindin dan

alizarin. Xeronin merupakan alkaloid yang dibutuhkan tubuh manusia untuk

mengaktifkan enzim serta mengatur dan membentuk struktur protein (Solomon,

1988).

Efek farmakologi buah mengkudu yaitu adanya aktifasi antibakteri dari

mengkudu. Acubin, lasperuloside dan alizarin serta komponen antrakuinon

lainnya terbukti mempunyai aktifasi antibakteri. Komponen-komponen tersebut

dapat menghambat berbagai bakteri seperti P. aeruginosa, Proteus morgaii,

Straphylococcus aerus, Bacillus subtilis, E. Coli, Salmonella dan Shigela. Ektrak

buah matang menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap P, aeruginosa, M

Pyrogenes dan E Coli (Bushel et al dalam Wang et al, dalam Winarti 2002).

Berikut ini komposisi kimia buah mengkudu dalam 100 gram:

Tabel 2. Kadar komponen kimia dalam buah mengkudu

Komponen Kadar (%)
Air
Protein
Lemak
Karbohidrat
Serat
Abu

7,12
0,75
1,51
52,42
33,38
4,82

   Sumber: Solomon, (1998)
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Dibawah ini tabel mengenai jenis senyawa fitokimia pada mengkudu dan

manfaatnya.

Tabel 3.  Bagian tanaman, jenis senyawa fitokimia dan manfaat mengkudu

Bagian
tanaman Jenis senyawa Manfaat

Buah

Daun & Akar

 -Alkaloid (xeronin)

-Polisakarida(asam glukoranat,
glikosida dll)
-Skopoletin

-Vitamin C
-Antrakuinon (dammakantal)

-Glikosida (falvonolglikosida dll)
-Morindin, morindon

-Meningkatkan aktifitas
enzim dan struktur
protein
-Imunostimulan, anti
kanker, antibekteri, dll
-Memperlebar pembuluh
darah, analgesik, dll.
-Antioksidan
-Antiseptik, antibakteri,
antikanker.
-Antikanker
-Antibakteri pewarna

Sumber : Apriyantono dan Farid dalam Djauhariya (2003)

Menurut Bahalwan dan Sjabana, (2002) buah mengkudu menunjukan efek

antibakteri terhadap Bacillus subtilis, E. coli, Proteus morganii, Pseudomonas

aeruginosa, Salmonella Montevideo, Salmonella schotmuelleri, Salmonella typhi,

Shigella dysenteriae, Shigella flexnerii, Shigella paradysenteriae BH dan III-Z,

Staphylococcus aureus, dan Vibrio sp.

Buah mengkudu mempunyai khasiat dan manfaat untuk pengobatan antara

lain; hipertensi, sakit kuning, batuk dan sakit perut, (Thomas, 1989)
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Unit Rearing Koperasi SAE Kecamatan Pujon

Kabupaten Malang. Pelaksanaan selama satu bulan dimulai tanggal 20 Maret – 20

April 2007.

3.2. MATERI PENELITIAN

Materi yang digunakan adalah sapi PFH sebanyak 15 ekor dari populasi 35

ekor, pada bulan laktasi ke-4 – bulan laktasi ke-5 dan pada periode laktasi yang

sama pula yaitu periode laktasi ke-3. Pengambilan sampel dilakukan secara

random sampling, dimana anggota dari populasi dipilih satu per satu secara acak

(semua mendapatkan kesempatan untuk dipilih) dan sampel yang telah dipilih

tidak dapat dipilih lagi (Kountur, 2004).

3.3. ALAT DAN BAHAN

A. Alat Uji California Mastitis Test (CMT), (Anonimous, 2005).

• Cawan padlle                 Bahan : Mengkudu dan Susu

• Pipet tetes

• Reagent CMT

• Sampel susu segar curahan pertama

B. Alat Uji TPC (SNI, 1992).

• Cawan Petri                   Bahan : Mengkudu dan Susu

• Pipet ukur

• Penangas air

• Inkubator
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• Otoklaf

• Alat penghitung koloni

• Buffere Peptone Water (BPW)

• Plate Count Agar (PCA).

• Susu

3.4. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu metode eksperimen (percobaan), yang

kemudian dikelompokkan secara acak kedalam 3 perlakuan yaitu:

1. Teat Spray dengan menggunakan antiseptik kimia (vidone).

2. Teat Spray dengan menggunakan jus mengkudu konsentrasi 13%.

3. Teat Spray dengan menggunakan jus mengkudu konsentrasi 10%.

Masing-masing perlakuan terdiri dari 5 ekor sapi, yang sebelumnya di uji

mastitis dengan uji CMT terlebih dahulu untuk mengetahui adanya kejadian

mastitis yang dapat dikategorikan yaitu Sub Clinical Mastitis dan Clinical

Mastitis.

Teat spray dilakukan setiap hari setiap pemerahan pagi dan sore hari pada

akhir pemerahan. Uji CMT dilakukan setiap 2 minggu sekali, dan uji TPC

dilakukan 2 kali selama penelitian yaitu pada awal dan akhir penelitian.

3.5 JALANNYA PENELITIAN
a. Mempersiapkan jus mengkudu.
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b.Menentukan Konsentrasi

Cara menentukan konsentrasi larutan akhir dari konsentrasi larutan awal
yang sudah diketahui :
Dari hasil mengkudu 200 gr + 200 ml Aquadest = 250 ml
Konsentrasi awal mengambil 200 ml
Jadi 250 – 200 = 50 ml
Maka volume awal = 50 x 100 % = 20 %

250
RUMUS             = VI.NI=V2.N2

Konsentrasi 13% = 200 x 20 = V2 x 300
   4000       = V2 x 300

                                       V2          =  4000   = 13,33 % (13%)
           300

Konsentrasi  10%            = 200 x 20 = V2 x 400
4000 = V2 x 400
V2      = 4000   = 10%

                     400
Keterangan:
V1 : volume 1
V2 : volume 2
N1 : konsentrasi 1
N2 : konsentrasi 2

Mengkudu

• Dicuci bersih dengan air
• Dipotong-potong ukuran 1

cm
• Ditiriskan sampai kering
• Ditimbang 200 gr
• Dimasukkan dalam blender

Aquadest 200 ml

• Diblender sampai halus

Jus mengkudu

• Disaring menggunakan kain
bersih

• Diperas  air perasan (jus) sampai
tersisa ampas

Hasil
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b. Pengujian mastitis (uji CMT) dilakukan setiap 2 minggu sebelum perlakuan.

c. Uji TPC dilakukan 2 kali selama penelitian, yaitu pada awal dan akhir

penelitian.

d. Pengumpulan data

- Data uji mastitis (CMT) dikumpulkan setiap 2 minggu sekali pada

masing-masing puting untuk setiap sapi.

- Data uji TPC dikumpulkan pada awal dan akhir penelitian selama

satu bulan penelitian.

Prosedur Pelaksanaan Uji CMT

a. Puting dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol,

kemudian diambil sedikit sampel susu curahan pertama dan dimasukkan

kedalam cawan padlle.

b. Kedalam cawan padlle yang berisi susu ditambahkan reagent CMT dengan

jumlah yang sama dengan volume susu.

c. Cawan padlle yang berisi susu dan reagent CMT diputar-putar perlahan

agar homogen selama 15 detik.

d. Reaksi yang terjadi diamati untuk menentukan nilai interpretasi terhadap

nilai mastitis berdasarkan pembentukan gel dari larutan.

Prosedur pelaksanaan uji TPC

1) Pembuatan media pengencer

25 gr pepton
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- Dilarutkan kedalam 1000 ml aquadest steril
- Dipanaskan pada penangas air hingga mendidih
- Disterilkan dengan otoklaf (215oF), Selama 15 menit
- Dimasukan inkubator  (45oC), selama 24 jam.

2) Pembuatan media agar cawan

- Dilarutkan kedalam 1000 ml aquadest steril
- Dipanaskan pada penangas air hingga mendidih
- Disterilkan dengan otoklaf (215oF), selama 15 menit
- Dimasukan inkubator  (45oC), selama 24 jam

3) Penanaman ke media

- Dimasukan kedalam 7 buah tabung reaksi masing-masing
9 ml

- Di ambil 1 ml
- Dimasukan kedalam tabung 1

- 
- 

- Diambil 1 ml dan dimasukan kedalam cawan Petri

- Ditambahkan media agar steril sebanyak 15-20 ml pada
setiap cawan petri

- Ditutup
- Digerakan secara horizontal agar merata
- Di inkubasikan dengan posisi terbalik di dalam inkubator

pada suhu 37,5oC selama 48 jam

4) Penghitungan Mikroba

25 gr PCA

Media pengencer
pepton

10 ml susu

Tabung 1

Berikutnya analog dengan cara diatas,
sampai pada tabung ke7 dan cawan Petri ke7

Dihitung jumlah koloni yang tumbuh pada masing-masing
cawan petri dengan colony counter

Dihitung jumlah koloni yang tumbuh normal
(terletak pada hitungan antara 30-300 dalam satu

cawan Petri)
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Prosedur pelaksanaan Teat Spray

1. Setelah selesai pemerahan, ambing dicuci dengan air bersih.

2. Teat Spray dilakukan dengan penyemprotan puting dari arah bawah.

3. Setiap periode pemerahan (pagi dan Sore) antiseptik yang baru (bukan

sisa).

Gambar dibawah ini menunjukan cara teat spray yang benar

(Lynn, 2007) (Anonimous, 2007)

Gambar 2. Cara teat spray yang benar

3.6. VARIABEL YANG DIAMATI

• Tingkat mastitis dari masing-masing puting tiap ekor sapi.

• Jumlah mikroba per ml susu dengan menggunakan metode hitungan

cawan.

3.7. ANALISIS HASIL

Jumlah mikroba = jumlah koloni X faktor
pengencernya.Rataanya adalah jumlah mikroba

dalam 1 ml susu
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Hasil yang dapat dianalisis secara deskriptif yaitu menguji secara

generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel (Hasan, 2002).

3.8. BATASAN ISTILAH

Teat Spray adalah penyemprotan puting dengan larutan antiseptik segera

setelah pemerahan dengan  cara penyemprotan dari bawah puting mengarah

keatas.

Mastitis adalah peradangan pada ambing yang bersifat akut, sub akut, atau

menahun dan terjadi pada semua jenis mamalia.

California Mastitis Test (CMT) adalah suatu cara mendeteksi adanya

mastitis pada setiap putting dari ambing sapi perah maupun susu yang sudah

berada dalam milkcan, dengan menggunakan alat padlle dan reagent CMT.

Uji Total Plate Count adalah suatu uji untuk menentukan jumlah

mikroorganisme yang terdapat didalam susu per ml, dengan metode hitungan

cawan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. KEADAAN UMUM

Penelitian dilaksanakan di Koperasi SAE Pujon Desa Ngroto Kecamatan

Pujon Kabupaten Malang, dimulai tanggal 20 April sampai 20 Maret 2007.

Sampel susu di uji di laboratorium Balai Besar Diklat Agribisnis Persusuan dan

Teknologi Hasil Ternak (BBDAPTHT) Songgoriti Batu. Pengambilan sampel

dilakukan di Koperasi SAE Pujon dikarenakan sapi-sapinya mempunyai peluang

untuk terkena mastitis. Hal ini dapat dilihat dari lantai kandang yang kotor,

dimana tempat tidur dan makan menjadi satu sehingga kondisi lantai menjadi

lembab.

Lokasi kandang berada di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten

Malang dengan ketinggian ± 1100 m diatas permukaan laut. Lokasi yang baik

untuk pengembangan sapi perah adalah pada dataran tinggi, menurut Sainsbury

dan Sainsbury (1983), bahwa sapi perah dapat hidup dengan baik pada daerah

dingin dengan suhu berkisar antara 19-22oC dan kelembaban diatas 55%, Serta

ketinggian berkisar antara 750-1250m diatas permukaan laut. Pakan yang

diberikan berupa konsentrat dan hijauan dari tebon jagung, air minum  tersedia

secara ad libitum.

4.2 Pengaruh Teat Spray dengan menggunakan antiseptik kimia terhadap
hasil uji CMT.

Kejadian mastitis dapat dicegah dengan cara melaksanakan pemerahan

secara teratur dan dilakukan sampai tuntas. Setelah pemerahan saluran air susu

pada puting terbuka sehingga mikroorganisme lebih mudah masuk kedalam

ambing, oleh karena itu perlu dilakukan pencelupan puting dengan  menggunakan
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antiseptik sehingga mikroorganisme tidak dapat masuk kedalam puting

(Sarwiyono dkk, 1990).

Pada penelitian kali ini antiseptik kimia digunakan sebagai kontrol.

Perlakuan ini menggunakan 5 ekor sapi, selama satu bulan dan dilakukan

pengujian mastitis setiap dua minggu sekali termasuk sebelum perlakuan, dan

sesudah perlakuan.

Tingkat mastitis dari hasil teat spray sesudah pemerahan menggunakan

antiseptik kimia dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel  4. Tingkat mastitis dengan teat spray menggunakan antiseptik kimia.

Jumlah puttingNo Tingkat mastitis Awal tes Minggu II Akhir tes

1 - 7
(41,2%)

9
(52,9%)

13
(76,5%)

2 T 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

3 1 6
(35,3%)

6
(35,3%)

2
(11,8%)

4 2 2
(11,8%)

2
(11,8)

2
(11,8%)

5 3 2
(11,8%)

0
(0%)

0
(0%)

Jumlah 17 (100%) 17
 (100%)

17
 (100%)

Berdasarkan tabel diatas diketahui sapi-sapi yang negatif mastitis

mengalami peningkatan pada awal test yaitu awal test 41,2% akhir test 76,5%

menjadi 35,3% mengalami peningkatan. Pada tingkat mastitis Trace awal test

sampai akhir test tidak ditemukan adanya mastitis. Tingkat mastitis 1 awal test

sebesar 35,3%, akhir test sebesar 11,8% mengalami penurunan sebesar 23,5%.

Tingkat mastitis 2 pada awal test sebesar 11,8%, akhir test sebesar 11,8% berarti

tetap. Sedangkan pada tingkat mastitis 3 awal test sebesar 11,8%, akhir test

sebesar 0% mengalami penurunan. Sesuai dengan pendapat Hidayat, (1995)

bahwa setelah pemerahan, keempat puting pada setiap ekor sapi harus langsung

disucihamakan (desinfeksi, diseterilkan) dengan menggunakan larutan
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desinfektan. Jika tidak melakukan teat spray, mikroba dapat masuk kedalam

puting. Penggunaan antiseptik kimia didasarkan pada kandungan dari vidone yang

dapat menembus dinding sel mikroorganisme sehingga terjadi gangguan

metabolisme didalam protoplasma, maka kuman akan mati (Subronto dan

Tjahajati, 1989). Walaupun lubang puting terbuka apabila telah dilakukan teat

spray mikroba tidak dapat masuk kedalam puting. Karena lubang puting yang

telah di teat spray akan dilindungi oleh larutan antiseptik yang digunakan untuk

teat spray, sehingga mikroba tidak dapat masuk lebih kedalam puting dan

berkembang biak di dalam ambing. Kejadian mastitis tingkat 1 menurun, dengan

demikian teat spray dengan menggunakan antiseptik kimia dapat menurunkan

tingkat mastitis.

4.3. Pengaruh Teat spray dengan menggunakan jus buah mengkudu
konsentrasi 13%.

Tingkat mastitis dari hasil teat spray sesudah pemerahan  dari awal tes

sampai akhir tes menggunakan jus mengkudu konsentrasi 13% dapat dilihat pada

tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Tingkat mastitis dengan teat spray menggunakan jus mengkudu
konsentrasi 13 %.

Jumlah putingNo Tingkat mastitis Awal tes Minggu II Akhir tes

1 - 9
(50,0%)

15
(83,3%)

15
(83,3%)

2 T 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

3 1 7
(38,9%)

3
(16,7%)

1
(5,6%)

4 2 1
(5,6%)

0
(0%)

2
(11,1%)

5 3 1
(5,6%)

0
(0%)

0
(0%)

Jumlah 18
(100%)

18
(100%)

18
(100%)

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa  pada awal test sebesar 50,0%, akhir test

sebesar 83,3% mengalami peningkatan sebesar 33,3%. Pada tingkat mastitis Trace
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awal hingga test tidak ditemukan adanya mastitis. Tingkat mastitis 1 awal test

sebesar 38,9%, akhir test sebesar 5,6% mengalami penurunan sebesar 33.3%.

tingkat mastitis 2 awal test sebesar 5,6%, akhir test sebesar 11,8% mengalami

peningkatan dari mastitis tingkat 3 saat awal test menjadi tingkat mastitis 2 saat

akhir test. Dari tingkat mastitis 2 maka ada pengaruh yang positif terhadap

kejadian positif terhadap kejadian mastitis. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat

mastitisnya, dengan meningkatnya jumlah mastitis tingkat 2 akibat karena adanya

perubahan mastitis tingkat 3 saat awal test menjadi tingkat mastitis 2 saat akhir

test. Tingkat mastitis 3 awal test sebesar 5,6%, akhir test sebesar 0% mengalami

penurunan menjadi 0%. Hal ini sesuai dijelaskan Winarti (2005) bahwa dari

berbagai penelitian telah membuktikan adanya aktivitas antibakteri dari

mengkudu. Acubin, Lasperuloside dan alizarin serta komponen antrakuinon

lainnya terbukti mempunyai aktifitas antibakteri. Komponen-komponen tersebut

dapat menghambat berbagai bakteri seperti P.aeruginosa, Proteus morgaii,

Staphylococcus aerus, Bacillus subtilis, E. Coli, Salmonella, dan Shigela.

4.4. Pengaruh Teat spray dengan menggunakan jus buah mengkudu
konsentrasi 10%.

Tingkat mastitis dari teat spray sesudah pemerahan dari awal tes sampai

akhir tes menggunakan jus mengkudu konsentrasi 10% dapat dilihat pada tabel 6

dibawah ini :

Tabel  6. Tingkat mastitis dengan teat spray menggunakan jus mengkudu
konsentrasi 10%.
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Jumlah putingNo Tingkat mastitis Awal tes Minggu II Akhir tes

1 - 7
(41,2%)

8
(47,1%)

8
(47,1%)

2 T 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

3 1 6
(35,3%)

6
(35,3%)

4
(23,5%)

4 2 2
(11,8%)

1
(5,9%)

1
(5,9%)

5 3 2
(11,8%)

2
(11,8%)

0
(0%)

Jumlah 17
(100%)

17
(100%)

17
(100%)

Pada tabel diatas menunjukkan, pada awal test sebesar 41,2%, akhir test

47,1% mengalami peningkatan sebesar 41,10%. Pada tingkat mastitis Trace tidak

ditemukan adanya mastitis. Tingkat mastitis 1 awal test sebesar 35,3%, akhir test

sebesar 11,8% mengalami penurunan sebesar 23,5%. Tingkat mastitis 2 awal test

sebesar 11,8%, akhir test sebesar 5,9% mengalami penurunan sebesar 5,9%.

Sedangkan pada tingkat mastitis 3 awal test sebesar 11,8%, akhir test sebesar 0%

mengalami penurunan sebesar 11,8%. Penurunan tingkat mastitis baru diketahui

pada uji CMT akhir. Pembersihan puting setelah pemerahan adalah satu cara

paling efektif untuk mengontrol mastitis dan mengurangi mikroba jika dilakukan

dengan benar, salah satunya dilakukan dengan cara teat spray (Hadiwiyoto,

1994.). Disamping itu juga dapat mengurangi rata-rata infeksi baru dari seluruh

jumlah mikroba penyebab mastitis lebih dari 50% (Anonimous, 2002).

Perbandingan tingkat mastitis dari hasil teat spray pada awal tes dan pasca

perlakuan antar perlakuan dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7. Perbandingan tingkat mastitis dari hasil teat spray dengan
menggunakan antiseptic (Vidone), jus buah mengkudu
konsentrasi 13% dan konsentrasi 10%.
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Perlakuan
A (Antiseptik) B (13%) C (10%)

Tingkat
mastitis

Awal Pasca Awal Pasca Awal Pasca

- 7
(41,2%)

13
(76,5%)

9
(50,0%)

15
(83,3%)

7
(41,2%)

14
(47,1%)

T 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

1 6
(35,3%)

2
(35,3%)

7
(38,9%)

1
(5,6%)

6
(35,3%)

2
(23,5%)

2 2
(11,8%)

2
(11,8%)

1
(5,6%)

2
(11,8%)

2
(11,8%)

1
(5,9%)

3 2
(11,8%)

0
(0%)

1
(5,6%)

0
(0%)

2
(11,8%)

0
(0%)

Jumlah 17
(100%)

17
(100%)

18
(100%)

18
(100%)

17
(100%)

17
(100%)

Keterangan :
A : Teat Spray dengan menggunakan Vidone
B : Teat Spray dengan menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 13%
C : Teat Spray dengan menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 10%.

Tabel 7 menunjukkan bahwa kejadian pada perlakuaan teat spray dengan

menggunakan antiseptik kimia, jus buah mengkudu konsentrasi 13% dan

konsentrasi 10% dari ketiga perlakuan diatas menunjukkan penurunan tingkat

mastitis. Berdasarkan tabel diatas teat spray menggunakan jus buah mengkudu

konsentrasi 13% mengalami perubahan tingkat mastitis paling tinggi yaitu pada

mtingkat mastitis 2, hal ini akibat karena adanya perubaham tingkat mastitis 3 saat

awal test menjadi tingkat mastitis 2 saat akhir test.Hanya ada satu cara yang

efektif untuk menghentikan penyebaran mastitis pada suatu kelompok sapi perah

yaitu teat spray pada keempat puting dari setiap sapi perah setelah pemerahan.

Teat spray dimaksudkan untuk membunuh bakteri didalam puting pada saat

penyemprotan dan dapat mengurangi jumlah bakteri penyebab mastitis

diantaranya Staphlococcus aerus dan Streptococcus agalatiae (Bray and Schearer,

1993).

Grafik perbandingan tingkat mastitis dari hasil teat spray sesudah

pemerahan antar perlakuan dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini :
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Gambar 3. Grafik perbandingan tingkat mastitis antar perlakuan.

Keterangan histogram:

A1 : Perlakuan A awal test
A2 : Perlakuan A akhir test
B1 : Perlakuan B awal test
B2 : Perlakuan B akhir test
C1 : Perlakuan C awal test
C2 : Perlakuan C akhir test

Grafik diatas menunjukan bahwa tingkat kejadian pada setiap perlakuan

mengalami penurunan.

4.5. PENGARUH TEAT SPRAY  TERHADAP UJI TPC

Uji TPC adalah suatu cara menghitung jumlah mikroba dalam susu, tujuan

penghitungan ini untuk mengetahui tingkat kualitas susu dan seberapa jauh tingkat

sanitasi sebuah peternakan sapi perah serta sebagai indikator higienisnya susu

untuk dikonsumsi.

Tujuan dari pemeliharaan sapi perah adalah untuk memperoleh

keuntungan yang maksimal dari penjualan produksi susu. Namun demikian,

produksi susu yang tinggi belum tentu menjamin akan memperoleh harga jual
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yang tinggi, karena harga susu dipengaruhi oleh kualitas susu tersebut. Susu

merupakan media sangat baik bagi pertumbuhan mikroorganisme, misalnya

bakteri, sehingga perlu penanganan khusus untuk mempertahankan kualitas susu

agar tidak cepat rusak dan laku dijual.

Hal ini menunjukkan bahwa  dengan 2 cara yaitu cara teat dipping dan teat

spray sangat berkaitan sebagai salah satu alternatif antiseptik. Dalam program teat

dipping dan teat spray dengan konsentrasi yang lebih tinggi dapat menurunkan

jumlah mikroba yang lebih baik dan dari 2 cara tersebut dikarenakan secara

ekonomis lebih menguntungkan.

Jumlah mikroba dalam susu pada awal tes dan akhir tes setiap kelompok

perlakuan pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 8. Perubahan jumlah mikroba dalam susu pada awal tes dan akhir tes
setiap kelompok perlakuan.

Perlakuan
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A Jumlah mikroba awal Jumlah mikroba akhir
1 301000 370000
2 770000 560000
3 1070000 930000
4 1050000 670000
5 650000 269000

3841000 2799000Jumlah
(Rata-rata) Penurunan (%) 27%
Perlakuan

B Jumlah mikroba awal Jumlah mikroba akhir
1 750000 340000
2 1230000 640000
3 790000 295000
4 495000 190000
5 275000 890000

3540000 2355000Jumlah
(Rata-rata) Penurunan (%) 35%
Perlakuan

C Jumlah mikroba awal Jumlah mikroba akhir
1 750000 340000
2 1230000 640000
3 790000 295000
4 495000 190000
5 275000 890000

4190000 2183000Jumlah
(Rata-rata) Penurunan (%) 48%
Keterangan :
Perlakuan A :Teat spray dengan vidone
Perlakuan B :Teat spray dengan menggunakan jus mengkudu

konsentrasi 13%
Perlakuan C    :Teat spray dengan menggunakan jus mengkudu

konsentrasi 10%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa teat spray dengan

perlakuan A dapat menurunkan jumlah mikroba sebesar 27%. Pada perlakuan B

terjadi penurunan sebesar 35%, sedangkan pada perlakuan C terjadi penurunan

sebesar 48%. Hal ini menunjukkan bahwa jus buah mengkudu efektif untuk

menurunkan jumlah mikroba dalam susu, dan dari data ini menunjukkan bahwa

konsentrasi yang lebih tinggi dapat menurunkan jumlah mikroba yang lebih baik.
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Berdasarkan hasil penelitian, bahwa teat spray dengan menggunakan jus

buah mengkudu konsentrasi 10% menurunkan jumlah mikroba lebih baik

dibandingkan dengan perlakuan teat spray dengan antiseptik dan jus buah

mengkudu konsentrasi 13%. Dengan ini membuktikan bahwa jus buah mengkudu

dengan segala yang terkandung didalamnya termasuk zat antibakteri dan

inflamasinya mampu menurunkan tingkat mastitis terlebih lagi terhadap jumlah

bakteri, dimana telah dijelaskan bahwa zat antraquinon dalam buah mengkudu

adalah zat antibakteri. (Suriawiria, 2001).

Grafik perbandingan jumlah mikroba dalam susu sebelum dan sesudah

perlakuan pada gambar 4 dibawah ini :

     Jumlah bakteri
      Per ml susu

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Awal Akhir

Ant kimia

13,00%

10%

UJI TPC

Gambar 4. Grafik perbandingan jumlah mikroba dalam susu sebelum dan sesudah
      perlakuan.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah mikroba/ml susu mengalami

penurunan yang signifikan bila dibandingkan dengan jumlah mikroba pada awal

uji TPC. Pada dasarnya teat spray dapat menurunkan jumlah mikroba dalam susu.

Hal ini menunjukkan dalam penelitian ini jumlah penurunan mikroba yang

terbesar terjadi pada perlakuan dengan jus mengkudu konsentrasi 10%.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Teat spray dengan menggunakan antiseptik kimia, jus buah mengkudu

konsentrasi 13% dan konsentrasi 10% dapat menurunkan tingkat mastitis

sub klinis pada sapi perah

2. Teat spray dengan antiseptik kimia, jus buah mengkudu konsentrasi 13%

dan konsentrasi 10% menurunkan jumlah bakteri masing-masing sebesar

27%, 33% dan 48%.

3. Ditinjau dari hasil uji TPC , maka teat spray dengan  jus buah mengkudu

konsentrasi 13% lebih efektif dibanding dua perlakuan lainya.

SARAN

Teat spray dapat dilakukan pada manajemen pemeliharaan sapi perah

terutama dalam hal mengkontrol mastitis dan serta pengendalian jumlah mikroba

dalam susu.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan bahwa jus buah

mengkudu konsentrasi 13% dan 10% dapat digunakan sebagai alternatif antiseptik

dilokasi peternakan yang secara ekonomis lebih menguntungkan .
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Lampiran 1. Hasil uji CMT kelompok ternak (perlakuan teat spray
menggunakan Antiseptik Kimia)

KETERANGAN:
A : PUTING KANAN DEPAN
B : PUTING KIRI DEPAN
C : PUTING KANAN BELAKANG
D : PUTING KIRI BELAKANG

Jumlah puting : 20 puting
Puting mati : 2 puting

UJI CMT
(Tingkat Mastitis)No No Telinga Puting

Awal Ke II Akhir
A - - -
B 1 - -
C - - -1 1506

D 1 - -
A 2 1 -
B - - -
C 1 - -2 135

D - - -
A 1 - -
B 3 1 1
C - - -3 1659

D - - -
A - -
B 1 - -
C 1 - -4 1281

D - - -
A - - -
B 1 1 2
C - - -5 1951

D - - -
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Lampiran 2. Persentase jumlah tingkat mastitis pada teat spray dengan 
           menggunakan antiseptik kimia dari awal test sampai pasca    
           perlakuan.

Awal tes
Tingkat mastitis
- = 7puting = 41,2%
T =0 puting =0%
1 =6 puting =35,3%
2 =2 puting =11,8%
3 =2 puting =11,8%

Tes minggu II
- = 9 puting = 52,9%
T =0 puting =0%
1 =6 puting = 35,3%
2 =2 puting = 11,8%
3 =0 puting = 0 %

Tes akhir
- =13 puting =76,5%
T =0 puting =0%
1 =2 puting =11,8%
2 =2puting =11,8%
3 =0 puting =0%
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Lampiran 3. Hasil uji CMT kelompok ternak (perlakuan teat spray
menggunakan jus buah mengkudu 13%)

KETERANGAN:
A : PUTING KANAN DEPAN
B : PUTING KIRI DEPAN
C : PUTING KANAN BELAKANG
D : PUTING KIRI BELAKANG

Jumlah puting : 20 puting
Puting mati : 3 puting

UJI CMT
(Tingkat Mastitis)No No Telinga Puting

Awal Ke II Akhir
A 2 1 1
B 1          - -
C - - -1 1257

D 1 - -
A 3 3 -
B - 1 1
C 1 1 12 1506

D - 1 -
A 1 1 -
B 3 3 2
C - - -3 1519

D - - -
A - -
B 1 - -
C 2 2 14 941

D - - -
A - - -
B 1 1 -
C - - -5 1459

D - - -
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Lampiran 4. Persentase jumlah tingkat mastitis pada teat spray dengan   
          menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 13% dari awal   
          tes sampai tes pasca perlakuan.

Awal tes
Tingkat Mastitis
- =9 puting =50%
T =0 puting =0%
1 =7 puting =38,9%
2 =1 puting = 5,6%
3 =1 puting =5,6%

Tes minggu II
- = 15 puting =83,3%
T =0 puting =0%
1 =3 puting =16,7%
2 =0 puting =0%
3 =0 puting =0%

Tes akhir
- =15 puting =83,3%
T =0 puting =0%
1 =1 puting =5,6%
2 =1 puting =5,6%
3 =0 puting =0%
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Lampiran 5. Hasil uji CMT kelompok ternak (perlakuan teat spray    
           menggunakan konsentrasi 10%).

KETERANGAN:
A : PUTING KANAN DEPAN
B : PUTING KIRI DEPAN
C : PUTING KANAN BELAKANG
D : PUTING KIRI BELAKANG

Jumlah puting : 20 puting
Puting mati : 3 puting

UJI CMT
(Tingkat Mastitis)No No Telinga Puting

Awal Ke II Akhir
A 1 1 2
B 2          1 1
C - - -1 1212

D 1 - -
A 1 1 -
B 1 - -
C - - -2 1659

D - 1 -
A - - -
B - - -
C 3 2 13 130

D - - -
A - - -
B 1 - -
C 1 1 -4 0789

D - - -
A - - -
B 3 2 2
C 2 1 -5 1590

D - - -
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Lampiran 6. Persentase jumlah tingkat mastitis pada teat spray dengan
menggunakan jus buah mengkudu konsentrasi 10% dari awal
tes sampai tes pasca perlakuan.

Awal tes
Tingkat mastitis
- = 7 puting = 41,2%
T = 1 puting = 35,3%
1 = 2 puting = 11,8%
2 = 1 puting = 5%
3 = 0 puting = 0%

Tes minggu II
- = 18 puting = 90%
T = 0 puting = 0%
1 = 1 puting = 5%
2 = 1 puting = 5%
3 = 0 puting = 0%

Tes akhir
- = 18 puting = 90%
T = 0 puting = 0%
1 = 1 puting = 5%
2 = 1 puting = 5%
3 = 0 puting = 0%
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PELAKSANAAN KEGIATAN

Bahan dan Alat untuk pembuatan jus Mengkudu
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PELAKSANAAN TEAT  SPRAY
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