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Mastitis subklinis adalah mastitis yang tidak nampak gejala baik pada 
ambing maupun pada susu yang dihasilkan, tetapi dapat menyebabkan penurunan 
produksi susu sehingga peternak terlambat mengetahui gejala tersebut. Streptococcus 
agalactiae dan Staphylococcus aureus, Eschericia coli merupakan bakteri utama 
penyebab mastitis subklinis. Mastitis subklinis yang disebabkan oleh bakteri Gram 
positif semakin sulit ditangani dengan obat seperti antibiotika karena bakteri ini 
sudah resisten terhadap berbagai jenis antibiotika, selain itu dengan pengobatan 
tersebut dapat menyebabkan adanya residu antibiotika pada susu. 
Bakteriosin merupakan hasil metabolit yang dihasilkan oleh BAL. Salah satu 
BAL penghasil bakteriosin adalah Pediococcus pentosaceus. Bakteriosin yang 
dihasilkan Pediococcus pentosaceus mempunyai kemampuan sebagai antibakteri 
yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab mastitis. Target sasaran 
bakteriosin sebagai antibakteri yaitu permeabilitas membran sel, merusak membran 
sel sehingga menyebabkan lisis atau bakteriolisis. 
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Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui efektifitas penggunaan bakteriosin 
sebagai antibakteri pada celup puting sapi perah untuk pencegahan mastitis subklinis 
ditinjau terhadap uji alkohol. Penelitian ini menggunakan sampel susu dari 18 puting 
yang diperoleh dari 7 ekor sapi perah yang di diagnosa positif mastitis subklinis 
menggunakan uji CMT. California Mastitis Test (CMT) merupakan salah satu metode 
diagnosa mastitis subklinis yang sampai saat ini dianggap sederhana dan cepat yaitu 
metode dengan menggunakan alat yang disebut paddle dan menggunakan reagen 
IPB-1 untuk mengetahui tingkat keparahan mastitis subklinis yang dialami. Hasil 
diagnosa tersebut juga didukung dengan pemeriksaan kualitas susu menggunakan uji 
alkohol. 
Hasil yang diperoleh setelah pemberian bakteriosin yang dilakukan selama 7 
hari mengalami angka penurunan dari tingkat keparahan mastitis subklinis yang baik. 
Data yang diperoleh dari uji CMT akan di analisa menggunakan uji peringkat 
bertanda Wilcoxon dan data yang diperoleh dari uji alkohol akan di analisa 
menggunakan uji tanda (sign test). 
Hasil yang diperoleh dari analisis data menunjukkan adanya perbedaan yang 
sangat nyata antara pre-test (sebelum penggunaan bakteriosin) dan post-test (sesudah 
penggunaan bakteriosin). Hal ini disebabkan karena pada pemeriksaan post-test 
terjadi penurunan tingkat keparahan mastitis subklinis maupun tidak terjadinya 
koagulasi pada uji alkohol. 



Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat kemungkinan bahwa kejadian 
mastitis subklinis ini dapat disebabkan oleh karena ketidaktahuan peternak tentang 
mastitis subklinis. Peternak tidak pernah melakukan celup puting saat selesai 
pemerahan dan tidak adanya penanganan sapi pada masa kering kandang 
 
ABSTRACT 
This research purpose was to observe effectivity of bacteriocin which as 
antibacteria was produced by Lactic acid bacteria of Pediococcus pentosaceus in 
dairy cattles as an effort to decrease the case of subclinical mastitis by using as a teat 
dip substance to prevent subclinical mastitis which was evaluated by Alcohol Test. 
The samples of 18 milk are taken from 7 dairy cattles which positive teat subclinical 
mastitis and not on dens dry term. Material those are utilized on this research consist 
of obtained milk is direct of each dairy cattle which teat of diagnosis by California 
Mastitis Test (CMT) method with IPB-1 reagent, bakteriocin to prevent subclinical 
mastitis which its examination conducted at barn, diagnosis was analysed with 
Alcohol Test by using alcohol 70% which is conducted in Laboratory of Veterinary 
Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University. The results 
were analysed by using Wilcoxon signed-rank test and sign-test. Both of the analysis 
are use SPSS rel 13.00 windows. These tests were done to find the difference of 
pre-test to post-test. 
Result of research showed the existence ability antibacterial of bakteriocin 
was able to decrease the case of subclinical mastitis. that decrease is also followed 
without negative reaction of alcohol test. 
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