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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 Susu merupakan salah satu produk peternakan yang memiliki nilai nutrien 

yang tinggi. Namun rendahnya higienitas di peternakan menyebabkan produk 

peternakan ini seringkali dicemari oleh bakteri. Salah satu bakteri yang sering 

ditemui dalam susu adalah bakteri Staphylococcus aureus. Kontaminasi 

Staphylococcus aureus dalam susu tidak menyebabkan perubahan fisik susu, 

sehingga keberadaannya seringkali tidak disadari konsumen. Standar Nasional 

Indonesia (SNI) tahun 2011 menetapkan batas maksimum cemaran 

Staphylococcus aureus pada susu sapi segar adalah 1 x 10
2
 cfu/ml. Namun pada 

penelitian Darmansyah (2011) melaporkan bahwa rataan jumlah Staphylococcus 

aureus pada sampel susu di Kabupaten Bogor sangat tinggi, yaitu 1,2 x 10
5
 

cfu/ml. 

 Selain dapat mencemari susu, bakteri Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri patogen penyebab peradangan pada ambing atau mastitis. Infeksi 

Staphylococcus aureus pada ambing dapat berdampak pada kualitas dan kuantitas 

susu. Surjowardojo (2011) melaporkan, mastitis dapat menurunkan produksi susu 

sebesar 4,4 – 8,3 l/ ekor / hari dan berdampak pada kerugian peternak. Peradangan 

pada ambing atau mastitis diawali dari kondisi peternakan yang tidak higienis 

sehingga mendukung perkembangan bakteri Staphylococcus aureus. 

 Dipping puting merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan higienitas sehingga dapat mengurangi jumlah cemaran 
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Staphylococcus aureus. Dipping puting adalah kegiatan pencelupan puting dengan 

menggunakan antiseptik agar bakteri yang ada di sekitar puting tidak masuk ke 

dalam ambing. Namun kenyataanya, masih banyak peternak yang tidak 

melakukan dipping puting dengan alasan menambah biaya produksi akibat 

pembelian antiseptik kimia. Pengobatan dengan menggunakan antiseptik kimia 

dapat menyebabkan resistensi kuman, kontaminasi, dan residu pada susu sapi 

yang dapat membahayakan konsumen, antara lain dapat menyebabkan keracunan, 

alergi, dan gangguan pencernaan (Poeloengan et al., 2006).  

 Salah satu antiseptik yang sering digunakan sebagai bahan dipping adalah 

povidone iodine. Povidone iodine  merupakan antiseptik yang mampu membunuh 

bakteri dalam waktu 3 - 5 menit, namun povidone iodine mempunyai beberapa 

kekurangan yaitu menyebabkan efek rasa terbakar, nyeri, gatal dan kemerahan 

serta berwarna coklat. Oleh karena itu perlu adanya inovasi dalam menangani 

jumlah cemaran bakteri pada susu tanpa menimbulkan residu pada susu. Salah 

satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan antiseptik herbal. 

Daun Belimbing Wuluh merupakan salah satu tanaman herbal lokal yang 

mengandung senyawa antibakteri. Daun Belimbing Wuluh sangat mudah 

ditemukan dan sering dijadikan obat tradisional. Daun Belimbing Wuluh 

mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan tanin yang dapat digunakan sebagai 

antioksidan, antibakteri dan anti inflamasi (anti radang). Mahpudin et al. (2015) 

melakukan dipping puting menggunakan ekstrak Babadotan, yang memiliki 

kandungan senyawa berupa flavonoid, saponin, dan tanin sudah mampu 

menurunkan jumlah bakteri penyebab peradangan pada ambing selama 14 hari. 
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Pemanfaatan daun Belimbing Wuluh sebagai bahan dipping belum ditemukan, 

sehingga perlu dilakukan pengujian penggunaan daun Belimbing Wuluh sebagai 

bahan dipping.   

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

penggunaan ekstrak daun Belimbing Wuluh guna menurunkan jumlah bakteri 

Staphylococcus aureus  dan mempertahankan kandungan nutrien susu. Selain itu 

perlu ditambahkan faktor hari untuk mengetahui efekivitas dari lama perlakuan 

dipping menggunakan daun Belimbing Wuluh. Tujuan penelitian ini adalah 

mengkaji pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun Belimbing Wuluh dengan 

hari pengambilan sampel yang berbeda dalam menurunkan jumlah bakteri 

Staphylococcus aureus dalam susu. Manfaat penelitian ini adalah didapatkannya 

informasi efektivitas penggunaan berbagai konsentrasi ekstrak daun Belimbing 

Wuluh terhadap perubahan jumlah bakteri Staphylococcus aureus dan kualitas 

nutrien susu berdasarkan penggunaan antseptik herbal sebaga alternatif bahan 

dipping puting. Hipotesis dari penelitian ini adalah antiseptik ekstrak daun 

Belimbing Wuluh dapat digunakan sebagai larutan antiseptik untuk dipping 

puting dan dapat menurunkan jumlah bakteri Staphylococcus aureus dalam susu 

serta mempertahankan kualitas nutrien susu. 

 

 

 

 

 




