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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kambing Peranakan Etawa (PE) 

Kambing PE merupakan kambing hasil perkawinan silang antara kambing 

Etawa yang berasal dari India dan kambing Kacang asli Indonesia. Kambing PE 

merupakan kambing dwiguna yang mampu menghasilkan susu dan daging untuk 

dimanfaatkan oleh manusia (Kusuma dan Irmansah, 2009). Kambing PE memiliki 

ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan kambing Etawa, yaitu postur tubuh yang 

besar, telinga panjang menggantung, muka cembung, bulu di bagian paha 

belakang yang panjang. Kambing PE betina memiliki ambing yang relatif lebih 

besar dibanding kambing lokal lainnya dan memiliki puting yang panjang (Sodiq 

dan Abidin, 2008). 

Kambing PE menghasilkan susu rata-rata 1 liter/hari/ekor dengan harga 

Rp. 18.000,00/liter (Budiarsana, 2011). Berdasarkan berbagai penelitian, susu 

kambing sangat baik untuk mencegah munculnya berbagai penyakit. Jenis 

penyakit yang dapat dicegah kemunculannya dengan mengkonsumsi susu 

kambing antara lain TBC, asma, anemia, hepatitis, kram otot, dan tukak lambung. 

Susu kambing yang segar lebih banyak mengandung nutrisi dibandingkan susu 

kambing yang sudah diolah menjadi berbagai produk, akan tetapi konsumsi susu 

dalam keadaan segar sangat berisiko terhadap kesehatan karena susu merupakan 

media yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri yang dapat 

mengganggu kesehatan (Moeljanto dan Wiryanta, 2002). 
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2.2. Susu Segar 

 Susu segar merupakan salah satu hasil peternakan yang dikenal sebagai 

sumber nutrisi yang lengkap dan seimbang bagi manusia, karena di dalam susu 

mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin yang sangat 

dibutuhkan oleh manusia. Kandungan nutrisi yang tinggi di dalam susu 

merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri  

yang dapat merusak dan menurunkan kualitas susu (Grahatika, 2009). Susu segar 

yang baik memiliki total bakteri tidak lebih dari 1 x 10
6
 CFU/ml susu dan pH 

antara 6,3 – 6,8 (SNI, 2011). Susu yang terlalu banyak tercemar oleh bakteri dapat 

bersifat racun apabila dikonsumsi (Suwito, 2010). Untuk  mencegah dan 

mengendalikan pencemaran bakteri pada susu harus dimulai dari awal produksi 

susu di peternakan (Miseikiene et al., 2015). 

Cemaran bakteri pada proses produksi susu kambing di peternakan berasal 

dari dua sumber utama pencemaran, yaitu berasal dari bakteri yang ada di 

lingkungan dan bakteri penyebab mastitis yang ada di dalam ambing ternak 

(Pavicic et al., 2003). Kondisi lingkungan dan pemerah yang kotor atau tidak 

steril saat proses pemerahan meningkatkan resiko infeksi bakteri pada ambing 

bagian luar. Infeksi bakteri pada ambing bagian luar dapat mencemari susu hasil 

pemerahan atau  bakteri masuk ke dalam lubang puting dan kelenjar mammae 

yang dapat menyebabkan mastitis pada ternak (Pavicic et al., 2003). Ternak yang 

mengalami mastitis klinis menghasilkan susu dengan kualitas rendah yaitu susu 

dengan kandungan bakteri yang tinggi, pH di atas 6,7, rasa berubah menjadi asin, 

dan warna menjadi putih pucat (Zain, 2013). Selain itu, mastitis juga dapat 
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menurunkan produksi susu (Blowey dan Edmondson, 2010). Ternak yang 

menderita mastitis akan sangat merugikan peternak, karena dapat menyebabkan 

penurunan produksi susu dan pengeluaran tambahan untuk pengobatan (Supar, 

1997).  Salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikan total bakteri pada 

susu dimulai dari proses pemerahan adalah pencelupan puting susu ternak pada 

larutan antiseptik atau yang biasa dikenal dengan teat dipping. 

2.3. Teat Dipping 

 Teat dipping merupakan pencelupan puting ke dalam larutan antiseptik 

yang dilakukan setelah pemerahan, untuk mencegah masuknya bakteri ke dalam 

puting yang dapat mencemari susu dan menyebabkan penyakit mastitis pada 

ternak (Lisholihah et al., 2014). Surjowardojo et al. (2011) menyatakan bahwa 

setelah pemerahan, streak canal masih terbuka untuk beberapa saat, sehingga 

harus diupayakan agar mikroorganisme tidak masuk ke dalam puting dengan cara 

pencelupan puting ke dalam larutan antiseptik (teat dipping). Teat dipping dapat 

menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri, antiseptik yang digunakan 

akan merusak dinding dan membran sel bakteri, kemudian masuk ke dalam 

sitoplasma dan nukleus sel bakteri, sehingga bakteri tidak dapat berkembang biak 

dan akhirnya mati (Mahardhika et al., 2012). 

Antiseptik yang biasa digunakan oleh peternak untuk teat dipping adalah 

antiseptik sintetis atau komersil yang bebas diperjualbelikan di toko kesehatan 

hewan.  Produk antiseptik yang beredar di pasaran dan sering digunakan sebagai 

antiseptik teat dipping antara lain adalah povidone iodine, kaporit, dan Destasan® 
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(Mahardika et al., 2012). Penggunaan iodine 0,2% untuk antiseptik teat dipping 

dapat menurunkan total bakteri pada bagian luar ambing yaitu dari 50,8 x 10
3
 

CFU/ml menjadi 1,86 x 10
3
 CFU/ml (Miseikiene et al., 2015). Penggunaan 

antiseptik iodophor untuk teat dipping meninggalkan residu iodin pada susu 

(Aumont, 1987; Galton et al., 2012). Konsumsi iodin yang berlebih akan 

terakumulasi dan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang dapat menutup 

jalur pernafasan dan mengakibatkan sesak nafas (Norouzian dan Azizi, 2013). 

Salah satu bahan alami yang berpotensi sebagai antesiptik alternatif adalah 

tanaman Babadotan (Ageratum conyzoides L.). 

2.4. Babadotan (Ageratum conyzoides L.) 

 Babadotan (Ageratum conyzoides L.) merupakan tanaman gulma yang 

tumbuh dan banyak dijumpai di lingkungan, khusunya di pekarangan kosong dan 

tepi jalan. Kinho et al. (2010) mendesripsikan tanaman Babadotan sebagai 

tanaman herba semusim yang tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 30 – 90 cm, 

daun bertangkai dan letaknya saling berhadapan berseling (compositae), daun 

berwarna hijau dan berbulu dengan disertai kelenjar di bawah permukaan daun. 

Bunga majemuk berkumpul tiga atau lebih dan berwarna putih. Babadotan 

mengandung bahan aktif utama yang bersifat antibakteri dan antiinflamasi, yaitu 

tanin (polifenol), saponin, dan flavonoid (Okwori et al., 2006). Daun Babadotan 

yang diekstrak menggunakan ethanol, dapat menghambat pertumbuhan bakteri, 

diantaranya adalah S. aureus (Utami, 2012). Mekanisme kerja flavonoid sebagai 

antibakteri adalah membentuk senyawa komplek dengan protein ekstraseluler dan 
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terlarut sehingga dapat merusak sel bakteri. Mekanisme kerja saponin sebagai 

antibakteri adalah menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan 

naiknya permeabilitas atau kebocoran sel bakteri dan mengakibatkan senyawa 

intraseluler keluar. Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat 

enzim reserve transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak 

dapat terbentuk (Nuria et al., 2009). Bentuk dan tampilan tanaman Babadotan 

dapat di lihat di Ilustrasi 1. 

 

Ilustrasi 1. Tanaman Babadotan 

 

 

 

 




