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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Radang ambing (mastitis) pada sapi perah merupakan radang yang bisa 

bersifat akut, subakut maupun kronis, yang ditandai oleh kenaikan sel di dalam air 

susu, perubahan fisik maupun susunan air susu dan disertai atau tanpa disertai 

patologis pada kelenjar mammae. Di Indonesia, kasus mastitis masih banyak 

terjadi, terutama pada peternakan kecil yang kurang memperhatikan kondisi 

kandang maupun tingkat kebersihannya  

Di Amerika, pada tahun 1980an, kerugian yang dialami karena mastitis 

mencapai $ 163 tiap ekor dalam setahunnya. Hal-hal yang meyebabkan kerugian 

begitu besar ini diantaranya karena produksi susu yang menurun, ongkos 

perawatan dan pengobatan, banyaknya air susu yang dibuang karena diafkir, serta 

kenaikan biaya penggantian sapi untuk kelangsungan produksi (Admin, 2007). 

Mastitis dapat disebabkan oleh bakteri Streptococcus agalactiae, Str.dysgalactiae, 

Str.uberis, Str. zooepidemicus, dan Staphylococcus aureus, serta berbagai spesies 

lain yang juga bisa menyebabkan terjadinya mastitis walaupun dalam persentase 

kecil (Wahid, 2008) 

Saat mikroorganisme sampai ke mukosa kelenjar, tubuh akan bereaksi 

dengan memobilisasi leukosit dan terjadi radang. Adanya radang menyebabkan 

sel darah dicurahkan ke dalam susu, sehingga sifat fisik seta susunan susu 

mengalami perubahan. 

Diagnosa mastitis dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisis kelenjar susu 

secara inspeksi dan palpasi. Di kenal beberapa test untuk pemeriksaaan fisis air 
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susu, yaitu  pemeriksaan fisis terhadap susu digunakan metode Strip Cup Test, 

White Side Test, California Mastitis Test, Winconsin Mastitis Test, dan uji 

katalase (Anonimus, 2008) 

Hasil penelitian Wibawan et al.. (1995), terisolasi Streptococcus 

agalactiae pada kejadian mastitis subklinis sebesar 83%, di wilayah Bogor, 82% 

untuk wilayah Boyolali, sebesar 80% untuk wilayah Pujon. Benda et al., (1997) 

bahwa salah satu bakteri patogen penyebab mastitis yang sering ditemukan yaitu 

Streptococcus agalctiae (92%). 

Selama ini pengobatan terhadap mastitis dilakukan dengan penggunaan 

antibiotik, terutama penicillin (Benzyl penicillin G, procain penicillin-G,  

ampicilin), cephalosporin, erythromycin, neomycin, novobiosin, oksitetrasiklin, dan 

streptomycin. Penggunaan antibiotik sejenis dalam waktu yang lama berdampak 

negatif, menyebabkan resistensi bakteri dan residu dalam air susu yang 

membahayakan konsumen. Di perlukan alternatif pengganti, berupa antibiotik 

alami dari tanaman. 

Rahayu dan Hastutik (2008), telah berhasil mengisolasi saponin dari Aloe 

vera jenis Aloe barbadensis Miller yang diharapkan bisa mengobati mastitis. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa saponin serbuk memliki kestabilan 

fisis dan kimia yang lebih baik dari pada saponin kental, karena ada bahan 

pengisi, yaitu amilum atau dekstrin. Bahan pengisi bisa mempertahankan struktur 

kimia saponin dari pengaruh oksidasi. Diperlikan penelitian lebih lanjut untuk 

menguji aktifitas anti bakteri dari saponin serbuk hasil isolasi Aloe barbadensis 

Miller terhadap Streptococcus agalactiae, dengan bahan pengisi yang berbeda. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah : 

1. Apahah saponin serbuk hasil isolasi Aloe barbadensis Miller 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus agalactiae 

secara in vitro? 

2. Bahan pengisi yang mana yang lebih bagus dalam menyokong 

aktivitas antibakteri saponin serbuk hasil isolasi Aloe barbadensis 

Miller terhadap Streptococcus agalactiae secara in vitro? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri saponin serbuk hasil isolasi Aloe 

barbadensis Miller terhadap Streptococcus agalactiae secara in 

vitro.  

2. Mengetahui bahan pengisi yang tepat untuk menyokong aktivitas 

antibakteri saponin serbuk hasil isolasi Aloe barbadensis Miller 

terhadap Streptococcus agalactiae secara in vitro. 

1.4 Sasaran  

1. Bisa menjadi dasar penelitian untuk penelitian lanjut secara in vivo 

penggunaan saponin hasil isolasi Aloe barbadensis Miller pada 

ternak penderita mastitis. 

2. Menambah informasi tentang saponin hasil isolasi Aloe 

barbadensis Miller sebagai antibiotik alami, pengganti antibiotik 

sintetik atau semisintetik dalam pengobatan masititis. 

 


