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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kambing Saanen 

 Kambing Saanen merupakan salah satu rumpun kambing perah unggul 

dunia. Kambing ini berasal dari lembah Saanen di Swiss (Eropa) dan saat ini 

sudah menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Kambing ini memiliki 

warna bulu putih dan pendek, terdapat bercak hitam pada hidung, telinga tegak 

dan menghadap ke depan, termasuk jenis kambing berukuran besar. Kambing 

Saanen memiliki produksi rata-rata tertinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa 

kambing yang lain (Atabany, 2001). Menurut Tambing et al.(2003) produksi susu 

kambing Saanen mencapai 5.930 pon (2.695,3 kg) dalam satu masa laktasi, 

namun menurut Moeljanto (2002) produksi susu kambing Saanen berkisar antara 

3 - 4 liter perhari. Efisiensi produksi pada kambing 28% lebih tinggi dibandingkan 

pada sapi perah (Devdanra dan Burns, 1983). Hal ini dapat memberikan tingkat 

pendapatan yang lebih tinggi bagi peternak. 

2.2. Mastitis Subklinis 

 Mastitis merupakan suatu peradangan pada jaringan interna kelenjar susu 

atau ambing yang ditandai oleh perubahan fisik maupun kimia air susu dengan 

disertai atau tanpa disertai tanda patologis pada kelenjar mammae (Salasia et al., 

2004) dan merupakan penyakit yang banyak sekali menimbulkan kerugian pada 

peternakan sapi perah di seluruh dunia (Subronto, 2003). 
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Mastitis disebabkan oleh bermacam-macam penyebab (Blood dan 

Henderson, 2007), di antaranya karena trauma atau gangguan fisiologis (Danrews, 

2000). Kerugian ekonomi penyakit ini seringkali disebabkan oleh adanya infeksi 

bakteri (Dodd dan Booth, 2001), diantaranya adalah bakteri Staphylococcus 

aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae dan Streptococcus 

uberis (Subronto, 2003). Pada beberapa penelitian Staphylococcus aureus menjadi 

perhatian khusus karena merupakan patogen utama dari penyebab mastitis ternak 

perah (Prescott et al., 2003). 

2.3. Mikroorganisme Susu 

 Secara alami susu mengandung mikroorganisme kurang dari 5 x 10
3
 per 

ml jika diperah dengan cara yang benar dan berasal dari ternak yang sehat (Jay, 

1996). Berdasarkan SNI 01-6366-2000, batas cemaran mikroba dalam susu segar 

(total plate count/ TPC) adalah kurang dari 3 x 10
4
 cfu/ml, bakteri koliform 

kurang dari 1 x 10
1
 cfu/ml, Staphylococcus aureus kurang dari 1 x 10

1
 cfu/ml, 

Escherichia coli negatif, Salmonella sp. negatif, dan Streptococcus group B 

negatif. 

Beberapa bakteri seperti Listeria monocytogenes, Camphylobacter jejuni, 

Escherichia coli, dan Salmonella sp. dilaporkan mengontaminasi susu dengan 

prevalensi kecil (Jayarao et al., 2006). Jumlah maksimal bakteri yang ada pada 

susu sapi segar adalah 6 log10 atau 1 x 10
6
 cfu/ml (BSN, 1998) sedangkan jumlah 

bakteri maksimal untuk susu kambing segar di Indonesia belum ada standarnya.   



 

 

5 
 

2.4. Jenis Mikroorganisme dalam Susu 

Terdapat beberapa jenis mikroorganisme yang sering menyebabkan 

mastitis pada kambing perah antara lain adalah Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Salmonella sp., Streptococcus sp., Campylobacter jejuni, 

Listeria monocytogenes, Pseudomonas sp., Clostridium sp. dan Klebsiella sp. 

 

2.4.1. Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan agen penyebab utama mastitis pada 

sapi perah maupun kambing perah (Han et al., 2000). S. aureus sering 

menyebabkan mastitis subklinis maupun mastitis kronis, sehingga kejadian 

mastitis seringkali dihubungkan dengan infeksi S. aureus. Bakteri tersebut 

berbentuk menyerupai bola dengan garis tengah ± 1 μm tersusun dalam 

kelompok-kelompok tidak teratur (menyerupai buah anggur), dapat pula tersusun 

empat-empat (tetrad), membentuk rantai (3 - 4 sel), berpasangan atau satu-satu. S. 

aureus merupakan bakteri Gram positif dan berbentuk kokus (Watts et al., 1986). 

Staphylococcus aureus bersifat nonmotil, nonspora, anaerob fakultatif, 

katalase positif dan oksidase negatif. S. aureus tumbuh pada suhu 6,5 - 46º C dan 

pada pH 4,2 - 9,3 (Paryati, 2002). Koloni tumbuh dalam waktu 24 jam dengan 

diameter mencapai 4 mm. Koloni pada perbenihan padat berbentuk bundar, halus, 

menonjol dan berkilau. S. aureus membentuk koloni berwarna abu-abu sampai 

kuning emas tua. S. aureus membentuk pigmen lipochrom yang menyebabkan 

koloni tampak berwarna kuning keemasan dan kuning jeruk. 
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2.4.2. Escherichia coli  

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang 

pendek yang memiliki panjang sekitar 2 μm, diameter 0,7 μm, lebar 0,4 - 0,7μm 

dan bersifat anaerob fakultatif. E. coli membentuk koloni yang bundar, cembung, 

dan halus dengan tepi yang nyata (Jawetz et al., 1995). E. Coli  termasuk ke 

dalam bakteri heterotrof yang memperoleh makanan berupa zat organik dari 

lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang 

dibutuhkannya. Zat organik diperoleh dari sisa organisme lain seperti tinja 

manusia atau feses hewan (Ganiswarna, 1995).  

Escherichia coli menjadi patogen jika jumlah bakteri ini dalam saluran 

pencernaan meningkat atau berada di luar usus. E. coli menghasilkan enterotoksin 

yang menyebabkan beberapa kasus diare. E. coli berasosiasi dengan 

enteropatogenik menghasilkan enterotoksin pada sel epitel (Jawetz et al., 1995). 

2.4.3. Salmonella sp. 

Bakteri Salmonella sp. tergolong dalam bakteri Gram negatif, berbentuk 

batang, anaerob fakultatif dan secara morfologi menyerupai bakteri enterik lain. 

Golongan Enterobacteriaceae merupakan bakteri enterik. Terdapat 30 genus 

anggota famili Enterobacteriaceae, salah satu diantaranya adalah genus 

Salmonella. Genus Salmonella terdiri dari dua spesies, yaitu Salmonella enterica 

dan Salmonella bongori (Holt et al., 2000). 

Salmonella sp. merupakan bagian dari bakteri Gram negatif yang 

berbentuk batang (White et al., 2000). Salmonella sp. bersifat anaerob fakultatif, 
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Gram negatif, katalase positif, oksidase negatif, tidak mampu memfermentasi 

sukrosa dan laktosa. 

2.4.4. Streptococcus sp. 

Streptococcus sp. merupakan bakteri Gram positf, bersifat nonmotil (tidak 

bergerak), berdiameter 1 - 2 μm, bakteri anaerob fakultatif. Memiliki bentuk bulat 

atau bulat telur, tersusun seperti rantai dan tidak membentuk spora (Manton, 

2010). Bakteri ini tumbuh secara optimal pada suhu sekitar 18
 
- 40ºC. 

Dua bakteri patogen yang sering ditemukan dalam kasus mastitis subklinis 

pada ambing ternak perah, yaitu Streptococcus agalactiae berkisar 60,6% - 92% 

dan Staphylococcus aureus berkisar 18,1% - 67% (Endang dan Wahyuni,2006). 

Streptococcus agalactiae tergolong bakteri Gram positif, penyebab utama mastitis 

subklinis yang paling ditakuti dan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat 

veteriner. 

 

2.4.5. Campylobacter jejuni  

Campylobacter jejuni adalah spesies bakteri berbentuk lengkung, batang, 

nonspora, Gram negatif dan bersifat motil. Pada umumnya, bakteri tersebut 

ditemukan di kotoran hewan dan tumbuh pada suhu 37 - 42°C (Carter dan Wise, 

2004). Bakteria ini bersifat zoonosis dan menyebabkan penyakit yang disebut 

dengan campylobacteriosis. Keracunan makanan yang disebabkan oleh spesies 

Campylobacter dapat menimbulkan penyakit, tetapi sangat jarang mengakibatkan 

kematian (Adenkunle et al., 2009). 
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Campylobacter jejuni merupakan bakteri Gram negatif, berbentuk 

lengkung dan berbentuk batang yang bergerak. Bakteri ini merupakan bakteri 

microaerophilic, sensitif terhadap kadar oksigen, pemanasan, pengeringan, 

desinfektan dan kondisi asam. Bakteri microaerophilic. C. jejuni dapat hidup 

dengan baik pada oksigen 3 - 5% dan kadar CO2 2 - 10% (Dharmojono, 2001). 

2.4.6. Listeria monocytogenes 

Bakteri Listeria monocytogenes merupakan bakteri Gram positif yang 

dapat tumbuh baik di tempat aerob maupun anaerob. Bakteri ini dapat ditemukan 

di tanah, air dan di pakan ternak yang terbuat dari daun-daunan yang difermentasi. 

Bakteri ini tidak membentuk spora dan sangat kuat terhadap panas, asam dan 

garam serta tahan terhadap pembekuan sehingga masih dapat berduplikasi di suhu 

dingin seperti di lemari pendingin dengan suhu 4 - 10ºC (Merck dan Dohme, 

2009). 

Listeria monocytogenes merupakan spesies yang dapat menginfeksi baik 

hewan maupun manusia. L. monocytogenes merupakan bakteri Gram positif, 

bersifat motil, berbentuk batang pendek, dapat berbentuk tunggal, tersusun paralel 

membentuk rantai pendek. Diameter sel berukuran 0,4 - 0,5 µm dan panjang 0,5 – 

2,0 µm (Beverly, 2004). 

2.4.7. Pseudomonas sp. 

Koloni bakteri Pseudomonas sp. memiliki ciri morfologi koloni berwarna 

kuning, tepian koloni rata, bentuk koloni bulat, berbentuk coccobacil dan Gram 

negatif (Cowen dan Steel, 2003). Bentuk selnya berupa batang lurus atau kadang-
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kadang serupa bola dengan diameter koloni 0,5 - 0,8 μm. Koloni muncul di atas 

permukaan media natrium agar. Koloni bakteri berwarna kuning, permukaan 

koloni mengkilat. Bakteri ini termasuk ke dalam bakteri Gram negatif, motil dan 

katalase positif (Tchobanoglous et al., 2003). 

2.4.8. Clostridium sp. 

Clostridium sp. merupakan bakteri patogen invasif yang berbentuk batang, 

nonmotil, bersifat Gram positif dan anaerob serta mempunyai spora yang relatif 

stabil terhadap panas. Sel vegetatif akan rusak melalui pemanasan pada suhu 

60ºC, namun sebagian spora masih ada yang mampu bertahan (BSN, 2009). 

Bakteri ini hidup di tanah dan dapat mengkontaminasi hampir semua jenis 

makanan, baik yang berkadar karbohidrat tinggi maupun yang berkadar protein 

tinggi (MacDonald et al., 1985). Makanan yang terkontaminasi Clostridium sp. 

sulit diketahui karena toksin dapat bersifat proteolitik dan nonproteolitik (Carlin 

dan Peck, 1995).  

Clostridium sp. menghasilkan neurotoksin dan spora yang tahan terhadap 

panas. Bakteri ini mempunyai morfologi koloni beragam, bersifat Gram positif 

berbentuk batang dengan spora di daerah subterminal. Karakter yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi bakteri ini ialah kemampuan hemolitik 

(positif), pembentukan lesitinase (positif), pembentukan lipase (positif), hidrolisis 

gelatin (positif), fermentasi glukosa (positif), fermentasi laktosa (negatif). 

Neurotoksin yang dihasilkan galur ini terbagi dalam tujuh serotipe yang 

penyebarannya bersifat geografi spesifik (Levett, 1991). 
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2.4.9. Klebsiella sp. 

Klebsiella sp. merupakan bakteri Gram negatif, nonmotil, berbentuk 

batang, merupakan bakteri fakultatif anaerob berdasarkan kadar oksigen dan dapat 

memfermentasikan laktosa (CDCP, 2009). Klebsiella adalah bakteri 

Enterobacteriacea yang dapat menimbulkan penyakit infeksi. Bentuk klinis 

penyakit infeksi oleh bakteri ini adalah infeksi nosokomial (Jong et al., 1995). 

Bakteri ini dapat menginfeksi kelenjar susu akibat adanya kontak antara kelenjar 

susu dengan feses, dimana feses merupakan sumber bakteri coliform (Sugoro, 

2004). Klebsiella sp. merupakan bakteri yang dominan setelah E. coli (Sugoro, 

2007). 

2.5. pH Susu 

Parameter yang dapat digunakan untuk mendiagnosa mastitis subklinik 

adalah perubahan pH dan perubahan kandungan elektrolit dalam susu. Umumnya 

pH susu segar berkisar antara 6,3 - 6,75, sedangkan nilai pH susu di atas 6,75 

biasanya berasal dari ambing penderita mastitis subklinik (Legowo et al., 2009). 

Beberapa pengecualian ditemukan, antara lain apabila mikroorganisme penyebab 

mastitis adalah Streptococcus agalactiae atau S. dysgalactiae, maka pH susu 

sedikit turun (Kielwein, 1994). 

pH dapat dijadikan indikator kualitas susu karena pembentukan asam 

dalam susu yang disebabkan oleh aktivitas bakteri pemecah laktosa membentuk 

asam laktat. Persentase asam dalam susu dapat digunakan sebagai indikator umur 

kualitas susu (Hadiwiyoto, 1994). Bila nilai pH susu lebih dari 6,7 biasanya 
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diartikan ternak terkena mastitis dan bila pH kurang dari 6 menunjukkan adanya 

kolostrum ataupun berkembangnya bakteri asam laktat. 

2.6. Binahong (Anredera cordifolia) 

Tanaman binahong (Anredera cordifolia) adalah tanaman obat yang biasa 

dipakai untuk mengatasi berbagai jenis penyakit. Bagian tanaman binahong yang 

bermanfaat sebagai obat adalah daunnya. Zat anti mikroba yang terdapat pada 

daun binahong adalah saponin, alkaloid dan terpenoid.Asam askorbat yang 

terkandung di dalamnya bermanfaat meningkatkan daya tahan terhadap infeksi 

dan mempercepat penyembuhan (Anisa, 2007). Kandungan lain dalam tanaman 

binahong adalah ancordin yang berfungsi untuk mensuplay sel-sel dalam tubuh 

dan merangsang tubuh untuk memproduksi, reproduksi sel dan menggantikan sel 

yang rusak (Astuti, 2011). 

Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut (Permatasari et al., 2013). Senyawa saponin dapat merusak membran sel 

bakteri dengan cara berinteraksi dengan membran sel. Hal tersebut dapat terjadi 

karena saponin mempunyai sisi aktif pada permukaan sel yang memungkinkan 

untuk berikatan dengan senyawa penyusun membran sel bakteri, yaitu lipid 

(Robinson, 1995). 
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2.7. Biji Pinang (Areca catechu) 

Biji pinang (Areca catechu) memiliki efek antioksidan dan antimutagenik, 

astringent, dan obat cacing. Ekstrak etanolik biji buah pinang mengandung tanin 

terkondensasi, tannin terhidrolisis, flavanoid, dan senyawa fenolik, asam galat, 

getah, lignin, minyak menguap dan tidak menguap, serta garam (Wang dan Lee, 

1996). Biji buah pinang mengandung proantosianidin, yaitu suatu tanin 

terkondensasi yang termasuk dalam golongan flavonoid. Proantosianidin dapat 

mengkerutkan dinding sel (Ajizah et al., 2007). Proantosianidin mempunyai efek 

antibakteri, antivirus, antikarsinogenik, antiinflamasi, antialergi, dan vasodilatasi 

(Maskromo dan Miftahorrochman, 2007). 

Kandungan biji buah pinang terdiri dari alkaloid seperti arekolin 

(C8H13NO2) yang sangat baik untuk kesehatan kulit karena mampu merangsang 

kerja pembentukan lapisan kolagen. Arekolidine, arekain, guvakolin, guvasine, 

isoguvasine, dan proantosianidin yang termasuk dalam golongan flavonoid 

(Sulistianingrum, 2013). Buah pinang mengandung anti cacing yang didalamnya 

terkandung senyawa tanin dan juga termasuk flavonoid yang mempunyai fungsi 

sebagai anti bakteri, anti virus, anti karsinogenik, anti inflamasi, anti alergi dan 

vasodilatasi (Fine, 2000)  




