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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bakteri Patogen dalam Susu 

Susu merupakan media pertumbuhan yang sangat baik bagi bakteri dan 

dapat menjadi sarana potensial bagi penyebaran bakteri patogen yang mudah 

tercemar kapan dan dimana saja sepanjang penanganannya tidak memperhatikan 

kebersihan.  Pencemaran pada susu terjadi sejak  proses pemerahan, dapat berasal 

dari berbagai sumber seperti  kulit sapi, ambing, air, tanah, debu, manusia, 

peralatan dan udara (Purnomo et al., 2006). Adanya bakteri  patogen 

mengakibatkan pula adanya kerusakan yang tidak diinginkan sehingga susu 

menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Pertumbuhan mikroba dalam susu dapat 

menurunkan mutu dan keamanan pangan susu, yang ditandai oleh perubahan rasa, 

aroma, warna, konsistensi dan penampakan. Penyebab mastitis subklinis yang 

paling sering terdeteksi adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 

Staphylococcus epidermidis, dan Escherichia coli (Poeloengan dan Masniari, 

2009). Syarat mutu Sthapylococcus aureus pada susu segar berdasarkan SNI No. 

01-3141-2011 yaitu 1,0 x 10
2 

 cfu/ml. 

 Bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu penyebab penyakit 

radang ambing subklinis pada sapi perah. Salah satu penyebab utama mastitis 

pada sapi perah adalah Staphylococcus aureus (Purnomo et al., 2006). Mastitis 

yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus dapat terjadi secara klinis namun 

seringkali terjadi secara subklinis dan menahun (Effendi et al.,  2005). 
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Staphylococcus aureus pada susu akan berpengaruh terhadap produksi dan 

kualitas susu sehingga berdampak pada harga jual susu. Kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh mastitis subklinis, meliputi penurunan produksi dan mutu susu, 

peningkatan biaya perawatan dan pengobatan, pengafkiran ternak lebih awal 

(Prawira et al., 2013). Standar Nasional Indonesia (SNI, 2011) bahwa batas 

maksimum bakteri Staphylococcus aureus pada susu 1x10
2 
cfu/ml. 

 Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif memiliki 

peptidoglikan setebal 20 - 80 nm dengan komposisi terbesar teihoic dan berbagai 

macam polisakrida. Teichoic acid berfungsi sebagai antigen permukaan pada 

gram positif. Letaknya berada antara lapisan membran sitoplasma dan lapisan 

peptidoglikan. Selain itu, memiliki 40 lembar pada dinding selnya, yang 

merupakan 50% dari seluruh komponen penyusun dinding sel. Polisakarida dan 

asam amino pada lembar peptidoglikan bersifat sangat polar, sehingga bakteri 

gram positif memiliki dinding sel yang sangat tebal. Lembar peptidoglikan rentan 

terhadap lisozim sehingga dapat dirusak oleh senyawa bakterisidal (Prasetyo, 

2009). Bakteri gram positif terdapat teichoic acid dan lipoid yang membentuk 

lapisan asam lipoteichoic yang berguna untuk chelating agent dan untuk adhesi 

tipe tertentu. Perbedaan utama dari dinding sel bakteri gram positif dengan 

dinding bakteri gram negatif adalah pada bakteri gram positif tersusun atas lapisan 

peptidoglikan relativ tebal, dikelilingi lapisan teichoic acid. Dinding sel-sel 

bakteri gram negatif mempunyai lapisan peptidoglikan relatif tipis, dikelilingi 

lapisan lipoprotein, lipopolisakrida, fosfolipid dan beberapa protein (Al Hanif, 

2009).  
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 Kontaminasi Staphylococcus aureus pada sapi perah laktasi berawal dari 

lingkungan sekitar ternak. Bakteri dapat hidup di kulit, lantai kandang, atau alat -

alat perkandangan yang telah tercemar. Kebersihan pemerahan dan kebersihan 

lingkungan yang buruk menyebabkan bakteri dapat bertahan hidup, bila bakteri 

masuk kelubang puting maka akan terjadi infeksi ambing (Effendi et al.,  2005). 

Proses infeksi selalu dimulai dengan masuknya mikroorganisme ke dalam 

kelenjar melalui lubang puting atau sphincter puting, sphincter berfungsi untuk 

menahan infeksi kuman. Pada dasarnya, kelenjar mamae sudah dilengkapi 

perangkat pertahanan, sehingga air susu tetap steril. Perangkat pertahanan yang 

dimiliki oleh kelenjar mamae anatara lain : perangkat pertahanan mekanis, seluler, 

dan perangkat pertahanan yang tidak tersifat  atau non spesifik (Haerah, 2015). 

Proses mastitis dikarenakan terbukanya lubang puting setelah proses pemerahan 

berlangsung.  Tahap proses masuknya bakteri Staphylococcus aureus di dalam 

ambing sapi mastitis digambarkan pada Ilustrasi 1. 

 

 Ilustrasi `1. Skema Anatomi Bagian Dalam Ambing (Haerah, 2015) 
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 Tingkat pertahanan kelenjar mamae mencapai titik terendah saat sesudah 

pemerahan, karena spincter masih terbuka beberapa saat, sel darah putih, antibody 

serta enzim habis ikut terperah (Poeloengan dan Masniari, 2009). Staphylococcus 

aureus  kemudian masuk kedalam teat cannal, kemudian terjadi infeksi tahap 

pertama yaitu adhesi. Bakteri menempel dengan melepaskan protein  seperti 

hemaglutinin yang lengket dan merekatkan diri pada sel-sel di dalam ambing.  

Staphylococcus aureus kemudian menempel, dan mulai berkembang biak tanpa 

dieliminasi selama proses pemerahan. Staphylococcus aureus menghasilkan 

enzim dan toksin yang menyerang sel dan menginfeksi jaringan penghasil susu. 

Bakteri mulai menginfeksi dengan merusak jaringan yang melapisi ambing dan 

gland cistern, yang mengarah ke pembentukan jaringan. Bakteri di dalam biofilm 

mampu bertahan terhadap antibiotik, desinfektan, bahkan mampu tahan terhadap 

sistem immunitas hospesnya (Oliveira et al., 2011). Staphylococcus aureus dapat 

menyesuaikan tempat untuk bertahan hidup di dalam kelenjar ambing, 

Staphylococcus aureus mampu membentuk biofilm seperti penutup lendir yang 

melindungi dari sistem kekebalan pada ambing (Suwito dan Indarjulianto, 2013). 

Manifestasi klinis dari infeksi oleh bakteri pembentuk biofilm adalah adanya 

resistensi terhadap pengobatan antibiotik. Terapi antibiotik pada umumnya hanya 

akan membunuh sel-sel bakteri planktonic (yang berenang-berenang di luar 

biofilm) sedang bentuk bakteri yang tersusun rapat dalam biofilm akan tetap 

hidup dan berkembang serta akan melepaskan bentuk sel-sel planktonic keluar 

dari formasi biofilm. Staphylococcus aureus juga memiliki kemampuan untuk 

hidup di dalam sel darah putih sapi, yang melindungi dari efek terapi antibiotik. 
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 Staphylococcus aureus kemudian bergerak naik ke sel sekresi susu untuk 

membangun infeksi mendalam. Infeksi terjadi, Staphylococcus aureus secara 

permanen merusak sel alveolus dan sel ductus kemudian mengurangi produksi 

susu. Sapi mengirimkan sel sistem kekebalan tubuh untuk membentuk dinding 

yang disebut abses disekitar kelenjar yang terinfeksi (Oliveira et al., 2011). 

Dinding memperlambat atau menghentikan penyebaran bakteri lebih lanjut, 

meskipun organisme terus bertahan dan dilindungi dari antibiotik dalam dinding. 

Abses bisa menjadi cukup besar dan terdeteksi dapat dirasakan adanya benjolan 

dalam ambing. 

 

2.2. pH susu 

  

 pH susu sapi pada umummnya berkisar antara 6,3 - 6,75. Standar Nasional 

Indonesia (SNI) 01-3141-2011, pH susu segar yaitu 6,3 - 6,8. Tinggi rendahnya 

pH susu dipengaruhi oleh kualitas susu dan jumlah mikroba,  sedangkan nilai pH 

yang tinggi menunjukkan adanya mastitis. pH dibawah 6,3 menunjukkan adanya 

kolostrum atau deteriosasi bakterial. Susu dengan pH normal umummnya berkisar 

6,3-6,75, sedangkan pH susu yang berasal dari ambing penderita mastitis 

subklinik di atas 6,75 (Winata, 2011).  Nilai pH susu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain pakan, sanitasi lingkungan dan penyakit, terutama radang 

ambing, serta nilai pH sangat dipengaruhi intensitas radang.  

 pH yang rata-rata di atas 7 menunjukkan terdapat peradangan akibat proses 

peningkatan jumlah sel somatik. Sel somatik dalam susu merupakan bagian dari 

sekresi sel epitel dan leukosit, sehingga dapat dijadikan indikator adanya mastitis 
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(Winata, 2011). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sudarwanto dan 

Sudarnika (2008) bahwa jumlah sel somatik ≥ 400.000 sel/ml positif mastitis sub 

klinik dengan rentang pH 6,3 sampai 7,2 dan ≤ 400.000 negatif mastitis. Proses 

peradangan diakibatkan terjadinya infeksi oleh Staphylococcus aureus sehingga 

jumlah sel somatik lebih dari 400.000. Proses peradangan dalam ambing 

merupakan faktor penentu pH susu di atas batas SNI, jika terjadi peradangan 

maka ambing akan mengirim sistem sel kekebalan tubuh melalui sel darah putih. 

Sel darah putih berhasil melindungi dari infeksi Staphylococcus aureus maka 

terjadi pembentukan sel somatik. Sel somatik merupakan kumpulan sel yang 

terdiri dari sel epitel, sel neutrofit, limfosit, eritrosit, sel plasma, dan kolostrum 

korpuskel (Winata, 2011). Secara umum, di dalam susu normal mengandung 

sebanyak 0 - 200.000 sel/ml. Sel-sel  tersebut terdiri dari sel mononuclear (65 -

70%), neutrofit (0 - 8%), limfosit (5%), dan terkadang adanya monosit (Haerah, 

2015). Apabila sel di dalam air susu lebih dari 400.000 sel/ml diduga ambing 

tersebut mengalami radang karena jumlah sel mencerminkan beratnya proses 

radang pada ambing yang terinfeksi.  

 

2.3 Dipping 

 

 Dipping merupakan suatu proses suci hama puting sapi perah oleh larutan 

tertentu yang dilakukan setelah pemerahan. Dipping  adalah suatu tindakan 

dengan mencelupkan puting susu ke dalam antiseptik, yang bertujuan untuk 

mencegah terkontaminasinya susu oleh bakteri yang dapat merusak kualitas susu 

dan menyebabkan mastitis (Mahardika et al., 2012). Selesai proses pemerahan, 
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keempat puting pada satu ekor sapi harus segera disucihamakan dengan larutan 

antiseptik. Caranya dengan merendam puting ke dalam larutan antiseptik selama 

beberapa detik. 

 Keuntungan melakukan dipping adalah untuk mencegah mikroba masuk ke 

dalam puting sehingga mastitis dapat dicegah dan dikendalikan. Mikroba dapat 

cepat masuk dan tumbuh setelah 15 - 30 menit setelah pemerahan. Beberapa saat 

setelah proses pemerahan saluran air susu pada puting masih terbuka sehingga 

baktetri mudah masuk ke dalam ambing. Mikroba dalam puting akan berkembang 

setelah 15 - 30 menit akhir pemerahan mikroba sudah masuk ke dalam puting. 

Salah satu sebab terjadinya mastitis dikarenakan kurangnya kebersihan 

lingkungan di sektitar kandang, lantai kandang dan peralatan pemerahan. 

Terjadinya mastitis dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sapi, penyebab 

peradangan dan lingkungan (Haerah, 2015). 

 

2.4 Kersen (Muntingia calabura L.) 

 

 Kersen (Mutingia calabura L.) adalah sejenis pohon dan buahnya yang kecil 

serta manis. Kandungan kimia yang terdapat pada daun kersen adalah air, protein, 

lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, besi karoten, tianin, riboflavin, 

niasin, tanin, saponin, flavonoid dan kandungan vitamin C. Berdasarkan beberapa 

penelitian daun kersen bisa dimanfaatkan sebagai obat karena mengandung 

senyawa flavonoid, saponin, polifenol dan tanin, sehingga dapat digunakan 

sebagai antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi (Mahardika et al., 2012). 

Menurut Prasetyanti et al. (2016) kemampuan yang dimiliki flavonoid dalam 
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memberikan efek antibakteri antara lain dengan menghambat fungsi membran 

sitoplasma, menghambat sintesis asam nukleat, dan menghambat aktivitas 

antibakteri dengan jalan menghambat metabolisme energi, flavonoid menghambat 

konsumsi oksigen dengan jalan mengganggu rantai transpor respirasi. Flavonoid 

dapat berefek antibakteri melalui kemampuan untuk membentuk kompleks 

dengan protein ekstraseluler dan protein yang dapat larut dengan dinding sel 

bakteri. Kemampuan flavonoid yang tinggi sebagai zat antibakteri diduga 

memiliki peran yang tinggi dibandingkan dengan zat antinutrisi yang lain.  

 Senyawa tanin dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan sel bakteri 

karena tannin mampu menginaktivasi adhesi mikroba pada inti sel. Beberapa 

enzim yang dihasilkan mikroba mampu diinhibisi oleh astringent yang dimiliki 

oleh tanin. Kemampuan tanin mengikat besi yang relatif besar dan berinteraksi 

dengan besi untuk membentuk chelates membuat besi tidak tesedia untuk bakteri 

(Prasetyanti et al., 2016). 

 Saponin termasuk dalam kelompok antibakteri yang dapat mengganggu 

permeabilitas membran sel mikroba, mengakibatkan kerusakan membran sel dan 

menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel mikroba yaitu 

protein, asam nukleat, nukleotida dan lain-lain (Agung et al., 2013). Hal yang 

serupa dikemukakan oleh Arabski et al. (2009) pada dinding sel bakteri saponin 

memiliki kemampuan berikatan dengan lipopolisakarida, sehingga mengakibatkan 

permeabilitas dari dinding sel meningkat. 


