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ABSTRACT 
 

CORRELATION BETWEEN MASTITIS LEVEL AND NaCl CONTENT OF 
MILK IN KUTT SUKA MAKMUR GRATI 

 
 
 Research was carried out in KUTT Suka Makmur dairy farm Grati Pasuruan, 
from August to September 2006 and at the Laboratory of Dairy Animals, Faculty of 
Animal Husbandry, Brawijaya University. 
 The aim of the study was to find out the correlation between mastitis level and 
NaCl content of milk. It was study that the result would be increase the NaCl content 
in the milk of dairy cow because of mastitis. 
 The materials were milk obtained from 64 quarters of 16 PFH dairy cows with 
second to third month lactation and first to third lactation stage. The survey method 
was applied by collecting from individual dairy cattle. Mastitis levels were 
determined by Whiteside Test. The NaCl content in the milk was done at the 
laboratory and determined by using Kohman Method. Correlation between mastitis 
level NaCl content were analyzed by using simple linear regression. 
 The results showed that the average NaCl content of milk mastitis at level zero 
was 0,26 %, level one was 0,32 %, level two was 0,42%,  and level three was 0,45 %. 
There was highly significant correlation between mastitis level and NaCl content of 
milk expressed as Y = 0,1803x + 0,0398, whith the correlation coefficient (r) =0,77 
and determinant coefficient (R2) = 60,34. 
 It was concluded that the higher the mastitis level the higher the milk NaCl 
content. The increase variation of NaCl content  affected by the incidence of mastitis 
was 60,34 %. Therefore, to increase the milk quality, it is intensive prevention and 
monitoring on the incidence of mastitis should be suggested. 

 

 
 
Key word : milk, mastitis level, Whiteside Test, NaCl content of milk 
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RINGKASAN 
 

HUBUNGAN ANTARA MASTITIS DENGAN KANDUNGAN KADAR 
GARAM (NaCl) PADA SUSU SAPI PERAH DI KUTT SUKA MAKMUR 

GRATI 
 
 

Penelitian dilaksanakan di peternakan sapi perah milik KUTT Suka Makmur 
Grati Pasuruan, mulai bulan Agustus 2006 sampai dengan September 2006 di 
Laboratorium Ternak Perah, Fakultas Peternakan  Universitas Brawijaya. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat mastitis dengan 
kandungan garam (NaCl) susu. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan 
pertimbangan dalam upaya mencegah penyakit mastitis, sehingga diperoleh kualitas 
susu yang baik. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 64 sampel susu dari 16 ekor 
sapi perah Peranakan Fresien Holstein (PFH) dengan bulan laktasi 2 sampai 3 dan 
tingkat laktasi 1 sampai 3. Metode penelitian yang digunakan adalah survey yaitu 
pengumpulan data dari sejumlah individu dalam suatu wilayah tertentu. Tingkat 
mastitis pada sapi perah ditentukan dengan Whiteside Test. Pengujian besarnya 
kandungan garam dalam susu dilakukan dilaboratorium dan ditentukan dengan 
menggunakan metode Kohman. Hubungan antara tingkat mastitis dengan kandungan 
kadar garam susu dianalisis dengan menggunakan Regresi Linier Sederhana. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata kandungan kadar garam pada 
tingkat mastitis nol (0,26%.), satu (0.32%),dua (0,42%) dan tiga (0,45%). Antara 
tingkat mastitis dengan kandungan kadar garam (NaCl) susu terdapat hubungan linier 
sangat nyata dengan persamaan Y = 0,1803 X + 0,0389. Nilai keeratan hubungannya r 
= 0,77, sedangkan koefiseien determinannya R2 =  60,34. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
semakin tinggi tingkat mastitis maka semakin pula kandungan kadar garam (NaCl) 
susu. Variasi kenaikan kandungan garam dalam susu dipengaruhi oleh faktor 
terjadinya mastitis sebesar 60,34%, tang relatif cukup besar. Sehingga untuk 
meningkatkan kualitas susu, maka disarankan pencegahan dan pengawasan yang baik 
terhadap terjadinya mastitis perlu ditingkatkan.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 v

DAFTAR ISI 

 
          Halaman 
 
RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... i 
KATA PENGANTAR  ...................................................................................... ii 
ABSTRACT  ...................................................................................................... iii 
RINGKASAN .................................................................................................... iv 
DAFTAR ISI   .................................................................................................... v 
DAFTAR TABEL  ............................................................................................ vii 
DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................... viii 
DAFTAR GAMBAR  ........................................................................................ ix 
 
I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  ........................................................................................ 1 
1.2 Perumusan Masalah ................................................................................. 1 
1.3 Tujuan ...................................................................................................... 3 
1.4 Manfaat..................................................................................................... 3 
1.5 Hipotesis  .................................................................................................. 1 
 

II TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Anatomi Ambing  ..................................................................................... 4 
2.2 Pengertian Susu   ...................................................................................... 5 
2.3 Mastitis  .................................................................................................... 6 
2.4 Perbandingan Komposisi Plasma Darah dan Susu  .................................. 8 
2.5 Penyebab Terjadinya Mastitis  ................................................................. 10 

     2.6 Diagnosa Mastitis ..................................................................................... 10 
     2.7 Pencegahan dan Pengobatan Mastitis ...................................................... 11 

2.8 Hubungan Mastitis dengan Kandungan Garam (NaCl) Susu................... 12 
2.8  Mastitis terhadap Produksi Susu ............................................................. 13 

 
III MATERI DAN METODE PENELITIAN  

3.1 Lokasi Penelitian  ....................................................................................... 14 
3.2 Materi Penelitian  ....................................................................................... 14 
3.3 Metode Penelitian  ..................................................................................... 15 
3.4 Jalannya Penelitian  ................................................................................... 15 

3.4.1 Pengambilan Sampel Susu  ............................................................... 15 
3.4.2 Penentuam Tingkat Mastitis  ............................................................ 16 
3.4.2 Penentuan Kadar Garam  .................................................................. 16 

3.5 Variabel Penelitian   ................................................................................... 17 
3.6 Analisis Data .............................................................................................. 17 
3.7 Batasan Istilah ............................................................................................ 19 
 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian ............................................................. 20 
4.2 Mastitis Pada Sapi Perah ............................................................................ 21 
4.3 Pencegahan dan Pengobatan  ..................................................................... 23 
4.4 Hubungan Antara Mastitis Berdasarkan Uji Whiteside Test dengan  

Kandungan Garam (NaCl) Susu ................................................................ 25 



 vi

V KESIMPULAN 
5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 28 
5.2 Saran .......................................................................................................... 28 

 
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 29 
 
LAMPIRAN  ...................................................................................................... 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii

DAFTAR TABEL 
 
          Halaman 
Tabel   1.  Komposisi Susu  ................................................................................   6 
 
Tabel   2.  Perbandingan Komposisi Plasma Darah dan SusuMedia ..................   9 
 
Tabel   3.  Reaksi Whiteside Test ........................................................................   11 
 
Tabel   4.  Tingkat mastitis dan jumlah puting yang terinfeksi mastitis .............   24 
 
Tabel   5.  Rata-rata Kandungan Garam Susu Sapi Perah pada Berbagai  

Tingkat Mastitis  ...............................................................................   26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 viii

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Halaman 
Lampiran  
 
1.  Data Titrasi AgNO3 Berdasarkan Tingkat Mastitis pada Sapi Perah  ...........  32 
 
2.  Data Tingkat Laktasi, Bulan Laktasi dan Tingkat Mastitis pada Sapi Perah   33 
 
3.  Data Tingkat Mastitis dan Kandungan Garam (NaCl)  .................................  34 
 
4.  Perhitungan Kandungan Garam (NaCl)  ........................................................  35 
 
5.  Data Perhitungan Regresi Hubungan Tingkat Mastitis dengan Kandungan  

Garam ............................................................................................................  36 
 
6.  Perhitungan Korelasi Regresi  .......................................................................  37 
 
7.  Data Perhitungan Analisis Ragam Hubungan Tingkat Mastitis dengan  

Kandungan Garam  .......................................................................................  39 
 
8.  Perhitungan Analisis Ragam Hubungan Tingkat Mastitis dengan Kandungan  

Garam  ...........................................................................................................  40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 ix

DAFTAR GAMBAR 
 
          Halaman 
Gambar   
 
1. Garis Regresi dan Sebaran Data ..................................................................... 27 
 
 
 
 
 

 

 



 1

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

karena susu mengandung protein hewani yang sangat besar manfaatnya bagi manusia 

maupun hewan, mengandung zat-zat makanan yang mudah dicerna tubuh. Disamping 

kelebihan yang dimiliki, ada pula kelemahannya yaitu susu merupakan media yang baik 

untuk pertumbuhan mikroorganisme patogen. 

Mastitis merupakan masalah utama dalam usaha peternakan sapi perah, yaitu 

penyakit infeksi kelenjar mammae yang disebabkan oleh mikroorganisme. Penyakit 

mastitis mudah berjangkit, khususnya bila kondisi lingkungan pemeliharaan dan cara 

pemerahan tidak bersih dan tepat.  

Infeksi ini mudah sekali menular ke ternak sehat lainnya. Sebagian besar infeksi 

disebabkan oleh bakteri pathogen melalui lubang puting susu kemudian ke dalam ambing 

dan berkembang di dalamnya, sehingga menimbulkan reaksi peradangan .   

Pada umumnya sapi perah yang dipelihara peternak terserang mastitis sub-klinis, 

sehingga sering luput dari pengamatan, karena gejala yang ditimbulkan tidak dapat dilihat 

secara kasat mata. Apabila mikroorganisme berhasil masuk kedalam puting susu, maka 

mikroorganisme akan membentuk koloni dan menyebar ke lobuli dan alveoli 

(Subronto,1985). Mastitis sub-clinis tidak disertai gejala klinik pada ambing tetapi 

komponen susu berubah dengan meningkatnya jumlah sel leukosit, yang menyebabkan 

penurunan kadar lipase, sodium, dan klorida. 
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Kejadian infeksi mastitis paling tinggi menurut Schmidt and Van Vleck (1974) 

adalah selama awal bulan laktasi yaitu sebesar 11%, sedangkan pada bulan laktasi 

berikutnya presentase ini secara berangsur angsur akan menurun hingga 1,8% pada bulan 

laktasi ke sembilan. 

Susu dari sapi perah yang terinfeksi mastitis akan menggumpal, berwarna 

kemerahan, berserabut dan rasanya lebih asin dibandingkan dengan  susu sapi yang sehat. 

Rasa asin pada susu sapi perah yang terinfeksi mastitis. Hal ini disebabkan masuknya 

NaCl dari plasma darah kedalam susu karena permeabilitas membran yang berubah 

akibat terjadinya radang pada kelenjar ambing (Subroto, 1985). 

Kenaikan kandungan NaCl pada susu akan mengakibatkan perubahan rasa susu 

dari gurih agak manis menjadi asin. Susu normal mengandung NaCl sekitar 0,16%, 

sedangkan susu yang diperoleh dari sapi yang terinfeksi mastitis mempunyai kandungan 

NaCl sampai 0,3%. Susu masih dapat dikonsumsi apabila kandungan NaCl-nya dibawah 

0,3%, karena sapi yang terinfeksi mastitis pada tingkat klinis kandungan NaCl dalam 

susu mencapai 0,3% (Hadiwijoto, 1994). Kadar NaCl yang tinggi dalam darah masuk 

kedalam susu sapi yang terinfeksi mastitis akan meningkatkan kadar khlor menjadi di 

atas normal ( Attherton and Newlander,1977). 

Peningkatan kandungan NaCl pada susu dapat dideteksi saat infeksi mastitis 

mencapai tingkatan sub-clinical, hal ini dipengaruhi oleh kandungan laktosa 

(Sudjowardojo, 1990).  

Mastitis banyak mengakibatkan kerugian ekonomis karena meningkatnya biaya 

untuk pengobatan dan perawatan sapi serta jangka waktu produksi yang pendek. Oleh 

karena itu perlu alat bantu yang dapat mendeteksi secara dini, cepat dan tepat serta 
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murah. Whiteside Test adalah salah satu alat deteksi adanya mastitis pada sapi perah. 

dengan menggunakan sodium hydroxide (NaOH), bahan ini mudah didapat dan harganya 

murah. Keuntungan Whiteside Test adalah dapat mengetahui lebih cepat hasil reaksinya, 

sedikit perlakuan, menggunakan alat sederhana, caranya mudah dilakukan secara teratur. 

 

1.2 Permasalahan  

Pada susu yang dihasilkan dari sapi yang terkena mastitis, kandungan khlorida 

relatif tinggi dan susu menjadi lebih asin dari pada susu yang sehat. Perbedaan tingkat 

mastitis memungkinkan kandungan garam dalam susu berbeda. Berkaitan dengan hal ini 

maka masalah yang timbul adalah bagaimana hubungan antara tingkat mastitis dengan 

kandungan kadar garam (NaCl). 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat mastitis terhadap 

kandungan garam (NaCl) pada susu sapi perah Peranakan Frisien Holstein (PFH) di 

peternakan sapi perah milik KUTT Suka Makmur Grati. 

1.4 Manfaat 

 Sebagai bahan informasi dalam usaha peningkatan kualitas susu sapi perah 

melalui pencegahan penyakit mastitis khususnya diwilayah kerja KUTT Suka Makmur 

Grati. 

 
1.5 Hipotesis  

 Ada hubungan antara tingkat mastitis berdasarkan Whiteside Test dengan 

kandungan garam (NaCl) dalam susu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Anatomi Ambing 

 Ambing sapi adalah kelenjar susu yang merupakan gabungan dari jaringan 

sekretoris. Ambing terdiri dari 4 kelenjar mammae, terbagi menjadi dua bagian depan dan 

belakang, setiap bagian tersebut terdapat dua kuartir. 

Bagian-bagian ambing menurut Surdjowardojo (1990) antara lain adalah : 

1. Penyangga ambing, yaitu bagian ambing yang berfungsi menyangga atau 

menggantung ambing, yang terdiri dari median suspensory ligament dan lateral 

suspensory ligament. 

2. Puting, yaitu semacam saluran dari kulit yang menggantung dibawah ambing dan 

berbentuk kerucut yang berujung tumpul. Saluran ini tetap tertutup karena adanya 

otot sphincter yaitu otot yang berfungsi melindungi puting dari kemungkinan 

masuknya bakteri ke dalam ambing. 

3. Rongga puting, merupakan rongga yang ada di dalam puting dan berfungsi 

mengalirkan susu dari kelenjar ambing dan susu tersebut akan mengalir selama proses 

pemerahan. 

4. Rongga ambing, merupakan gabungan dari beberapa saluran kecil yang membentuk 

penampungan atau tempat persediaan susu dalam sebuah rongga yang ukurannya 

agak besar dalam ambing. 

5. Saluran-saluran mammae, merupakan pengumpul susu dari jaringan sekretoris. 
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6. Jaringan sekretoris, merupakan jaringan susu terdiri dari alveoli yang mempunyai 

lapisan sel epitel yang merupakan sel-sel sekresi susu. Sel-sel ini mampu merubah 

sari-sari makanan yang berasal dari darah menjadi komponen susu.  

 

2.2. Pengertian susu 

Susu merupakan hasil sekresi kelenjar ambing dari ternak mamalia yang 

mempunyai sifat khas, diantaranya adalah tidak tahan lama dan sangat peka terhadap 

aktifitas mikroorganisme. Oleh karena itu mudah sekali mengalami perubahan, sehingga 

susu harus mendapatkan penanganan yang baik dan sehat (Idris, 1992).  

Menurut Buckle, Edward, Fleet and Wooton (1987), susu berwarna putih kebiru 

biruan sampai kekuning kuningan. Warna putih akibat penyebaran butiran-butiran koloid 

lemak, kalsium, kaseinat dan kalsium fosfat sedangkan bahan utama yang memberi 

warna kekuning kuningan adalah karoten dan riboflavin. Jenis sapi dan makanannya 

dapat juga mempengaruhi warna susu. Susu sangat bermanfaat bagi manusia karena 

mengandung asam amino esensial dalam protein yang diperlukan oleh tubuh manusia 

untuk kesehatan dan pertumbuhan. 

Komposisi susu sangat beragam akan tetapi angka rata-rata untuk semua jenis 

kondisi dan jenis sapi perah menurut beberapa pendapat adalah seperti pada tabel 1.    
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Tabel 1. Komposisi Susu Sapi 

Komponen 
Nilai Rata-rata(%) 

* ** *** 

Air 88.07 87.10 87.50 

Bahan Kering tanpa lemak 11.93 - 12.86 

Lemak 3.45 3.9 4 

Kasein 2.60 2.72 2.80 

Laktosa 4.65 4.8 4.80 

Mineral 0.68 0.56 0.70 

Keterangan : 
* : Idris (1992) 
** : Buckle,et al., (1987) 
*** :  Muljana (1985) 
 

2.3. Mastitis  

Mastitis merupakan salah satu bentuk penyakit infeksi kelenjar mammae yang 

disebabkan oleh mikroorganisme pada ternak perah (Surdjowardojo, 1990). Infeksi dapat 

terjadi melalui lubang puting, luka pada kulit dan melalui peredaran darah (Syarief dan 

Sumoprastowo, 1995). 

Susu yang baik mengandung jumlah bakteri yang sedikit, tidak mengandung 

spora mikroba pathogen, bersih yaitu tidak mengandung debu atau kotoran lainnya, 

mempunyai cita rasa (flavuor) yang baik.(Saleh.2004). 

Menurut Bath,Dickinson, Tucker dan Applemen (1985), Mastitis dapat 

menurunkan produksi susu baik kualitas maupun kuantitas. Surdjowardojo (1990), 

menambahkan bahwa mastitis dapat menurunkan produksi susu sebesar 41,62%. Mastitis 

disebabkan hampir 95% oleh mikroorganisme yang berasal dari spesies streptococus dan 

Staphylococci (Jaartsveld, 1981). 
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Menurut Frandson (1992), adanya infeksi yang akut menyebabkan meningkatnya 

jumlah sel darah putih yang merupakan jajaran pertama untuk sistem pertahanan 

melawan infeksi dengan cara perpindahan ke daerah yang sedang mengalami serangan 

bakteri, menembus dinding pembuluh darah dan menyerang bakteri untuk dihancurkan, 

selanjutnya sel darah putih yang mati bercampur dengan jaringan yang mati (nekrotik) 

menghasilkan nanah (pus). 

Subronto (1985) mengemukakan bahwa, faktor predisposisi terjadinya radang 

meliputi: 

a. Hewan, yaitu bentuk ambing yang sangat menggantung dan lubang puting terlalu 

besar, selain itu umur ternak dimana semakin tua umur sapi semakin kendor pula 

sphincter pada putingnya dan semakin tinggi produksi susu maka semakin lama pula 

waktu yang digunakan oleh sphincter untuk menutup secara sempurna. 

b. Lingkungan, antara lain Pakan, jagung yang berjamur mudah ditumbuhi bakteri, 

Kandang, misalnya kandang terlalu sempit sehingga sapi akan berdesak-desakan 

sehingga memudahkan penularan penyakit dari satu sapi ke sapi yang lain. 

c. Menejemen , misal pemerahan. Misalnya Penggunaan kain yang tidak bersih untuk 

mengeringkan ambing dan puting setelah dicuci, Kebersihan tangan pemerah yang 

kurang diperhatikan, metode pemerahan yang salah sehingga dapat menyebabkan 

luka pada puting.  

Campbell and Marshall (1975), mengemukakan bahwa peradangan pada jaringan 

ambing dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:  
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1. Sub-clinical mastitis, yang selalu ditunjukan dengan adanya infeksi pada kelenjar 

susu, tetapi abnormalitas susu yang terjadi tidak dapat dilihat dengan nyata atau 

spontan tanpa melalui bantuan pengujian susu tertentu. 

2. Clinical mastitis, yang ditandai dengan adanya keabnormalan susu atau kelenjar susu, 

dimana akan terjadi gumpalan susu. Clinical mastitis ini dapat dibagi menjadi :Sub 

acute, Acute dan Septic. 

- Sub acute mastitis : 

 Ditandai dengan menurunnya kandungan kasein dan lemak susu, meningkatnya pH 

susu, menurunnya volume produksi susu dan adanya perubahan bentuk cairan susu. 

- Acute mastitis : 

 Pada tingkat ini ditunjukkan adanya pembengkakan panas, warna merah dan rasa 

sakit pada ambing, tanda-tanda tersebut dapat dilihat dengan nyata. 

- Septic mastitis : 

 Umumnya ditunjukkan dengan adanya gejala demam, puting yang terinfeksi terasa 

sakit dan mengeras serta sapi kurang gairah. Jika kondisi ini cukup parah, maka dapat 

menyebabkan tidak berfungsinya puting yang bersangkutan.  

 

2.4 Perbandingan Komposisi Plasma Darah dan Susu 

  Sel sekretori ambing tidak dapat mensintesis vitamin atau mineral sehingga semua 

vitamin dan mineral dalam susu disuplai dari darah  (Bath, et all, 1985). 

  Kandungan air pada susu sedikit lebih rendah dari pada plasma darah. Kosentrasi 

glokosa pada plasma darah sangat rendah dibandingkan pada susu dan kosentrasi 

lemak pada susu lebih tinggi dari pada yang ada pada plasma darah. Perbandingan 
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komposisi plasma darah dan susu dapat dilihat pada tabel.2 ( Schmidt and Van Veck, 

1974) 

Tabel 2. Perbandingan Komposisi Plasma Darah dan Susu  

Plasma Darah Susu 

Unsur Pokok % Unsur Pokok % 
Air  

Glukosa  

Serum Albumin 

Serum Globumin 

Lemak  

Fospolipids  

Kalsium  

Fosfor  

Sodium  

Potasium  

Klorin  

Asam Sitrat 

91,0 

0,05 

3,20 

4,40 

0,06 

0,24 

0,009 

0,011 

0,34 

0,03 

0,35 

Trace 

Air  

Laktosa  

Kasein   

Laktalbumin  

Laktoglobulin  

Lemak  

Fospolipids  

Kalsium  

Fosfor  

Sodium  

Potasium  

Klorin  

Asam Sitrat 

87.0 

4,90 

2,90 

0,52 

0,20 

3,70 

0,10 

0,12 

0,10 

0,05 

0,15 

0,11 

0,20 

Sumber : Schmidt and Van Veck, 1974 
 

Susu mengandung lebih banyak Kalsium (0,12%), Fosfor (0,10%) dan 

Kasein(2,90%), jika dibandingkan dengan plasma darah. Sedangkan pada plasma lebih 

banyak mengandung Sodium (0,34%) dan Klorin(0,35%), hal ini merupakan suatu tanda 

bahwa susu cenderung menjadi asin selama sapi perah terinfeksi oleh mastitis (Schmidt 

dan Van Vleck, 1974). Semakin tinggi tingkat mastitis akan meningkatkan kandungan 

garam (NaCl), hal ini disebabkan karena plasma darah yang masuk kedalam susu 

semakin besar. 
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2.5. Penyebab Terjadinya Mastitis 

Mastitis disebabkan adanya beberapa aktivitas mikroorganisme yang berasal dari 

tangan pemerah, tanah, alas kandang, perlengkapan pemerahan, air untuk mencuci puting 

dan ambing, kain untuk pembersihan (Phlillpot, 1978).  

Sudjowardojo (1990), menyatakan bahwa terjadinya mastitis sering sebagai akibat 

dari adanya luka pada puting atau jaringan ambing, yang kemudian diikuti oleh 

kontaminasi mikroorganisme lewat puting yang luka tersebut. Jadi bakteri masuk 

kedalam ambing sering didahului dengan adanya luka pada jaringan ambing. Hal ini 

dipercepat dan dipermudah apabila otot sphincter pada puting yang mulai melemah. 

 

2.6. Diagnosa Mastitis 

Pada umumnya metode deteksi mastitis yang banyak dipakai di lapangan adalah : 

Strip-cup, California Mastitis Test (CMT), Whiteside test dan Paper Test. Whiteside Test 

lebih sensitif jika dibandingkan dengan menggunakan Strip-cup, dan dapat mendeteksi 

keabnormalan susu yang berasal dari sapi perah yang terinfeksi mastitis pada tingkat Sub-

clinical. Metode ini dapat digunakan pada setiap puting susu atau dari susu yang telah 

dicampur (susu yang berasal dari milk can dan container), disamping itu mudah sekali 

dalam pelaksanaannya dilapangan. Hasil test ditunjukkan dengan adanya proses 

penggumpalan antara NaOH 4% dengan sel darah putih dalam susu. Tingginya tingkat 

penggumpalan tergantung dari keabnormalan kelenjar susu atau infeksi dari sapi perah 

tersebut, sebab semakin tinggi tingkat infeksi maka semakin tinggi pula sel darah putih 

yang diproduksi (Gibbons, 1963). 
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Tabel 3. Reaksi White Side Test  

Notasi Keterangan 
- 
 
± 
 
1 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

Campuran yang terjadi belum kelihatan adanya perubahan dan bebas 
partikel. 
Tidak terjadi reaksi selama diputar, tetapi terdapat campuran kabur 
dan partikel menyebar degan baik. 
Terjadi koagulasi sedikit dan tidak banyak melekat pada stick. 
Terjadi koagulasi pada permulaan diputar dan koagulan tersebut 
bergerak mengikuti  stick yang pada akhirnya terjadi pemisahan dari 
bagian seperti ikatan benang berbentuk lingkaran, dalam whey 
kelihatan jelas. 
Koagulasi melekat dengan segera pada stick, bila diputar terus akan 
terjadi pemisahan dan jelas whey serta bentuk rumpun benang yang 
kabur. 
Koagulasi melekat pada stick dengan sedikit atau tidak merusak di 
dalam whey. 

Sumber : Gibbsons, 1963 

2.7. Pencegahan dan Pengobatan Mastitis   

Pencegahan mastitis terutama ditunjukkan pada kebersihan kandang, kebersihan 

sapi, serta pengelolaan perternakan yang meliputi; pemberian pakan dan minum yang 

baik, memandikan ternak sebelum pemerahan, pembersihan kandang dan peralatan 

pemerahan, dan  teat dipping. Kandang yang bersih akan mengurangi kemungkinan 

pencemaran ambing oleh kuman. 

Bath, et al (1985) menambahkan bahwa, ambing harus dicuci dengan larutan 

desinfektan setelah pemerahan dan dilap dengan menggunakan handuk individu. 

Kebersihan alat-alat pemerahan juga harus diperhatikan. 

Ternak yang terkena mastitis bisa diobati dengan pemberian preparat antibiotika 

yang telah terbukti berguna untuk pengobatan radang ambing meliputi penisilin, 

sefalosforin, eritromisin, neomisin dan streptomisin yang bisa diberikan pada ternak 

melalui suntikan intramuskuler maupun intravena (Subronto, 1985). 
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2.8. Hubungan Mastitis Dengan Kandungan Garam (NaCL) Susu 

Perubahan fisis atas susu meliputi warna, bau, ras dan konsistensi. Kandungan 

mineral dalam susu relatif stabil, walaupun sapi mengkonsumsi ransum yang kandungan 

mineralnya rendah, kadar mineral dalam susu akan tetap normal, karena untuk memenuhi 

kekurangan mineral tersebut dapat diambilkan dari persendian tubuh. Perubahan 

kandungan mineral dalam bahan pakan tidak banyak memberikan perubahan pada 

kandungan mineral susu karena kadarnya relatif stabil (Schmidt and Van Vleck, 1974). 

Susu normal mempunyai kadar NaCl sekitar 0,16%, sedangkan pada sapi yang 

terinfeksi mastitis dapat mencapai 0,3%. Susu masih dapat dikonsumsi apabila 

kandungan NaCl-nya dibawah 0,3%, karena sapi yang terinfeksi mastitis pada tingkat 

klinis kandungan NaCl dalam susu mencapai 0,3% (Hadiwiyoto, 1994). Kadar NaCl yang 

tinggi dalam darah masuk kedalam susu sapi yang terinfeksi mastitis akan meningkatkan 

kadar khlor diatas normal (Attherton and Newlander, 1977). 

Susu mengandung lebih banyak Kalsium, Fosfor dan Kalium dibandingkan 

plasma darah, sedangkan plasma darah lebih banyak mengandung Natrium dan Khlor. 

Hal ini merupakan alasan bahwa susu cenderung menjadi asin selama sapi perah 

terinfeksi mastitis (Schmidt and Van Vleck, 1974). 

Susu dari sapi perah yang terinfeksi mastitis akan menggumpal, berwarna 

kemerahan, berserabut dan rasanya lebih asin dibandingkan dengan susu sapi yang sehat. 

Rasa asin pada susu sapi perah yang terinfeksi mastitis. Hal ini disebabkan karena 

masuknya NaCl dari plasma darah kedalam susu karena permeabilitas membran yang 

berubah akibat terjadinya radang pada kelenjar ambing(Subroto,1985). 
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Peningkatan kandungan kadar NaCl pada susu dapat dideteksi saat infeksi mastitis 

mencapai tingkatan  sub-clinical, hal ini dipengaruhi oleh penurunan kandungan laktosa 

(Sudjowardojo, 1990). 

Subronto (1985), menjelaskan bahwa antara susu dan plasma darah dalam 

keadaan normal mempunyai tekanan osmotik yang sama atau bersifat isotonik, dengan 

menurunnya kadar laktosa dan kasein maka susu menjadi hipotonik yang diikuti 

masuknya NaCl dan NaHCO3 plasma kedalam susu, hingga pH susu menjadi alkalis dan 

rasanya menjadi asin, NaCl masuk kedalam susu dari darah sebagai hasil dari 

permeabilitas yang berubah dan kenaikan tekanan osmotik dalam susu.  

 

2.9 Pengaruh Mastitis terhadap Produksi Susu 

  Mastitis dapat mengurangi produksi susu (Bath, et al,1985), ditambahkan juga 

oleh Hidayat (2005), bahwa mastitis dapat mengakibatkan produksi susu menjadi turun 

sekitar 25-30% atau terhenti sama sekali. Menurut Subronto (1985), bahwa tinggi 

rendahnya produksi susu tergantung pada jumlah alveoli yang aktif bukan pada ukuran 

ambing. 

  Pada sapi yang terinfeksi mastitis, hasil metabolisme dari bakteri akan merusak 

dan mengganggu fungsi sel-sel alveoli, proses pembentukan air susu menjadi terganggu 

(Hidayat, 2005).   

 

 

 

 



 14

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di peternakan sapi perah milik KUTT Suka Makmur 

Grati Pasuruan, mulai bulan Agustus 2006 sampai dengan September 2006. Pengukuran 

kandungan garam susu dilakukan di Laboratorium Ternak Perah, Fakultas Peternakan  

Universitas Brawijaya. 

 

3.2. Materi penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel susu sapi perah 

Peranakan Frisien Holstein (PFH) bulan laktasi 2 sampai 3 tingkat laktasi 1 sampai 3 

milik peternakan sapi perah milik KUTT Suka Makmur Grati. Dari populasi sapi yang 

ada disana, dijumpai beberapa sapi yang terindikasi mastitis sebanyak 30 ekor. Akan 

tetapi dari 30 ekor sapi yang terjangkit mastitis, hanya 16 ekor sapi saja yang masuk 

dalam kriteria bulan laktasi 2-3 dan tingkat laktasi 1-3. jadi sampel susu yang digunakan 

sebanyak 64 puting yang berasal dari 16 ekor sapi. 

Alat dan Bahan 

a. Alat dan bahan untuk menentukan tingkat mastitis. 

Alat  : - Glass Plate 

  : - Stik Glass 

Bahan  : - Sodium Hydroxide (NaOH) 4% 

  : - Susu segar 
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b. Alat dan bahan untuk uji kadar garam susu. 

Alat  : - Timbangan Analitik 

  : - Erlenmeyer 

  : - Corong pisah 

  : - Labu titrasi 

Bahan : - Susu segar hasil pemerahan pagi dan sore 

  : - Aquadest 

  : - Khalium Khromat 5% 

  : - Perak Nitrat (AgNO3) 0,1 N 

 

3.3 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah survey yaitu dengan pengumpulan data 

dari sejumlah peternak disuatu wilayah tertentu. Penentuan individu sapi perah yang 

dipakai sebagai anggota sampel digunakan metode Purposive Sampling, yaitu memilih 

sapi perah dengan kriteria sapi tersebut berada pada bulan laktasi dua sampai tiga dengan 

asumsi bahwa pada kriteria tersebut kemungkinan sapi terserang mastitis lebih besar. 

 

Jalannya Penelitian 

1. Pengambilan Sampel Susu  

 Sampel susu diambil pada waktu pemerahan pagi hari kurang lebih pukul 05.30-

06.30 WIB dan pemerahan sore pada pukul 14.00-15.00 WIB. Pada masing-masing 

puting sapi perah diambil dua pancaran setelah pancaran pertama dibuang dan diletakkan 

pada glass plate, kemudian diuji dengan menggunakan larutan NaOH 4% untuk 
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menentukan tingkat mastitis. Kemudian diambil sampel susu dari masing-masing puting 

sapi perah sebanyak kurang lebih 20 ml dan dimasukkan ke dalam botol sampel, 

selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk diuji kandungan garamnya. 

2. Penentuan Tingkat Mastitis  

 Penentuan tingkat mastitis dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

∗ Sampel susu dari keempat puting diambil sebanyak kurang lebih 2 ml diletakkan pada 

masing-masing tempat yang tersedia dengan ketentuan susu dari satu puting 

dipancarkan ke dalam satu tempat pada paddle. 

∗ Ditambahkan dengan satu tetes larutan NaOH 4% pada keempat tempat pada paddle 

yang telah berisi susu dan digoyang-goyangkan kurang lebih 15 detik. 

∗ Sapi dianggap terinfeksi mastitis bila terjadi perubahan fisik pada susu.Asumsi 

penentuan tingkat mastitis menurut  Gibbson (1963) adalah sebagai berikut : 

1. Nilai (-) dan (±)dari reaksi White Side Test = tingkat 0 
 
2. Nilai 1 dari reaksi White Side Test = tingkat 1 

3. Nilai 2 dari reaksi White Side Test = tingkat 2 

4. Nilai 3 dari reaksi White Side Test = tingkat 3 

5. Nilai 4 dari reaksi White Side Test = tingkat 4 

 

3. Penentuan Kadar Garam (NaCl) 

 Pemeriksaan yang dilakukan menggunakan cara Kohman ( Sudarmadji, Hariyono 

dan Suhardi, 1989) dengan cara kerja sebagai berikut : 

∗ Bahan sampel susu ditimbang sebanyak 5 gram. 
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∗ Sampel diekstrasi dalam corong pisah dengan 10-20 ml aquadest panas dan ditunggu 

sekitar ± 10 menit  agar semua garam NaCl larut dan terpisah dengan lemak. Ekstrasi 

diulangi dua kali. 

∗ Cairan yang diperoleh  kemudian ditambah 3 ml Kalium Khromat 3% dan titrasi 

dengan Perak Nitrat(AgNO3 ) 0,1 N secara perlahan-lahan sampai warna merah bata. 

Perhitungan kandungan garam (NaCl) menggunakan rumus sebagai berikut : 

%100
1000

46,58
% 33 x

gbahanx

xxNAgNOmlAgNO
NaCl =  

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel tetap (X) : tingkat mastitis 

b. Variabel bebas (Y) :  kandungan garam (NaCl) susu. 

 

3.5 Analisis Data  

Metode yang digunakan untuk mengetahui keeratan dan bentuk hubungan antara 

nilai mastitis berdasarkan Whiteside Test dengan kandungan garam susu adalah metode 

korelasi dan regresi sederhana (Sudjana, 1992). 

Dengan persamaan umum matematis adalah sebagai berikut : 

Ŷ = a + bx 

Dimana : 

Y = Kadar garam (NaCl) susu 

X = Nilai Whiteside Test  

a =  Intersep(konstanta) 
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b = Koefisien regresi 

Konstanta a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

)²(-²)(

))((-²))((

ΣΧΣΧ
ΣΥΣΧΣΧΣΥ=

n
a  

      
)²(-²)(

))(()(
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n
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Koefisien korelasi dapat dicari dengan rumus 
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Perhitungan signifikasi test dari persamaan regresi adalah sebagai berikut :                      
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 JK sisa     = JK Total- JK Regresi 
 
Sidik Ragam 
Tabel analisis varians dari analisa regresi linier sederhana adalah sebagai berikut : 

 
SK     db      JK KT                  F hit 

 
F Tabel 

 
0,05 0,01 

Regresi   1      JKR JKR/1     
Sisa  n-2      JKG JKS/(n-2)    
Total n-1     JKT     
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Menurut Prajitno (1985) Koefisien determinasi (R2 ) dapat dicari dengan rumus sebagai 

berikut : 

R 2  = %100x
JKtotal

JKregresi
 

 
 Besarnya R2  terletak di antara satu sampai seratus. Nilai nol menunjukkan tidak 

adanya pengaruh terhadap variabel X dan Y sedangkan  nilai satu sampai seratus 

menunjukkan pengaruh yang cukup besar.  

 
3.6. Batasan Istilah 
 
- Whiteside Test 

  Adalah salah satu cara untuk mendeteksi adanya mastitis pada setiap puting atau   dari 

susu yang telah tercampur (misalnya susu yang berasal dari milk-can atau container) 

dengan menggunakan glass plate dan larutan NaOH 4%. 

- Tingkat Mastitis 

Adalah tingkat keparahan mastitis yang diderita sapi perah dan penentuannya 

berdasarkan perubahan bentuk fisik susu yang dihasilkan dari sapi perah yang 

menderita mastitis. 

- Kandungan garam NaCl 

Adalah kandungan garam (NaCl) yang terdapat dalam susu sapi perah. 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

 
 
4.1 Keadaan Umum Lokasi 

 Penelitian dilakukan di peternakan wilayah kerja Koperasi Usaha Tani Ternak 

(KUTT) Suka Makmur Grati yang didirikan pada tanggal 27 September 1986. Kecamatan 

Grati merupakan daerah dataran rendah / daerah pantai, dengan ketinggian kurang dari 6 

sampai 700 m dari permukaan air laut. Sebagian besar daerah ini digunakan untuk 

pertanian dan perkebunan. Wilayah kerja KUTT seluas 31.068.243 Ha, terbagi dalam 

lima kecamatan yaitu Kecamatan Grati seluas 5.770.000 Ha, Kecamatan Nguling seluas 

4.660.449 Ha, Kecamatan Lekok seluas 4.918.876 Ha, Kecamatan Rejoso seluas 

3.164.200 Ha, dan Kecamatan Lumbang seluas  12.554.718 Ha. Sepanjang tahun suhu 

udara berkisar antara 22 - 34°C, dengan curah hujan rata-rata 22mm. Wilayah kerja 

KUTT Suka Makmur mempunyai batas dengan sebelah : 

• Timur : Kabupaten Probolinggo 

• Barat  : Kabupaten Pasuruan 

• Utara  : Selat Madura 

• Selatan : Kehutanan Wilayah Tengger 

Wilayah ini dekat dengan jalan raya sehingga bisa dengan mudah dijangkau 

oleh masyarakat. Rataan temperatur dan kelembaban lingkungan adalah:  pada pagi hari 

berkisar antara 24°C - 27°C dengan kelembaban 90 – 91 %, siang hari berkisar antara 

33°C - 37° C dengan kelembaban 64 – 69 %, dan pada sore hari berkisar antara 30°C - 

33°C dengan kelembaban 74 – 90 %.  
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Jenis sapi perah yang dipelihara di peternakan ini adalah sapi perah FH. Menurut 

Sudono, Rosdiana dan Setiawan (2003) sapi FH berasal dari Propinsi Belanda Utara dan 

Propinsi Friesland Barat. Bobot badan ideal sapi FH dewasa adalah 682 kg dan jantan 

1.000 kg. Sapi FH adalah sapi perah yang produksi susunya tertinggi dibanding sapi 

perah lainnya. 

Pada saat pengamatan diperoleh data bahwa tingkat mastitis yang tertinggi terjadi 

pada bulan laktasi kedua dan ketiga dengan tingkat laktasi dua dan tiga. Setelah 

dilakukan pengujian dengan metode Whiteside Test, maka diketahui bahwa susu 

dipeternakan sapi perah  KUTT Suka Makmur Grati berada pada tingkat mastitis 0-4. 

 Pada bulan laktasi petama tingkat mastitis tinggi disebabkan karena kesalahan 

pemerahan, dan diduga sapi-sapi tersebut sudah terserang mastitis tingkat sub-klinis pada 

saat dikeringkan. Sedangkan pada bulan laktasi kedua produksi susu tinggi, sehingga 

waktu yang dibutuhkan oleh sphincter untuk menutup secara sempurna semakin lama 

yang menyebabkan bakteri akan mudah masuk kedalam lubang putting. Hal ini sesuai 

dengan Subronto (1985) yang menyatakan bahwa, tingkat pertahanan kelenjar susu 

mencapai titik-titik terendah pada saat sesudah pemerahan, karena pada saat ini sphincter 

putting masih terbuka untuk beberapa waktu dan sel darah putih praktis sudah ikut 

diperah semua, akibatnya kondisi tubuh menjadi melemah dan tidak cukup efektif untuk 

mempertahankan kelenjar dari infeksi. 

 

4.2 Mastitis pada Sapi Perah 

 Mastitis merupakan radang infeksi yang berlangsung secara akut maupun subakut 

yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sel darah putih yang mati dalam susu, 

perubahan fisik maupun susunan susu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
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terjadinya matitis adalah faktor mikroorganisme yang meliputi jenis, jumlah dan 

virulensinya, faktor hewan dan lingkungannya. 

 Faktor mikroorganisme adalah penyebab utama terjadinya matitis yaitu adanya 

bakteri Streptococcus agalactiae, S disgalactiae, S uberis dan Staphylococcus aereus. 

Faktor hewan, lingkungan dan menejemen pengelolaan merupakan faktor yang dapat 

menunjang mudah tidaknya terjadi radang pada ambing dalam suatu peternakan 

(Subronto, 1985). 

 Faktor predisposisi radang dari segi hewannya meliputi bentuk ambing, misalnya 

ambing yang sangat menggantung, ataupun ambing yang lubang putingnya terlalu besar. 

Selain itu faktor umur hewan juga menentukan mudah atau tidaknya seekor sapi 

menderita mastitis. Makin tua umur sapi, terutama bagi sapi yang produksi susunya 

tinggi, makin kendor pula sphincter pada puting, karena sphincter berfungsi dalam 

menahan infeksi kuman, maka kemungkinan infeksi pada sapi tua semakin besar. Makin 

tinggi produksi susu seekor hewan betina, semakin lama pula waktu yang diperlukan oleh 

sphincter untuk menutup secara sempurna (Subronto, 1985). 

 Sapi perah sampel berada pada tingkat mastitis satu dan dua yang berarti masih 

berada pada taraf mastitis sub-klinis yang mana belum terlihat perbedaan yang jelas pada 

ambing dan susu yang dihasilkan. Karena pada keadaan seperti ini susu mengalami 

kenaikan jumlah Khlor, penurunan jumlah laktosa dan penambahan jumlah sel darah 

putih, sehingga hanya bisa diketahui melalui pengujian di laboratorium (Schmidt dan Van 

Vleck, 1974).  

Faktor lingkungan dan pengelolaan peternakan yang mempengaruhi terjadinya 

mastitis pada ternak meliputi pemberian pakan, perkandangan, jumlah sapi dalam suatu 
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kandang, sanitasi kandang dan proses pemerahan susu. Secara umum kebersihan kandang 

terutama pada peternakan kurang diperhatikan, hal ini dapat dilihat dari sisa pakan yang 

tercecer dan kotoran sapi yang menempel di dinding kandang. Selain itu kemiringan 

lantai kandang juga kurang sehingga air mudah tertahan di lantai yang dapat 

mempermudah kemungkinan terjadinya kontak antara kuman yang berada dilantai 

kandang dengan ambing yang sehat. 

 

4.3 Pencegahan dan Pengobatan  

Pengobatan yang dilakukan dengan cara pemberian antibiotik melalui injeksi intra 

mammae. Sainsbury (1983) menyatakan bahwa mastitis tidak mungkin dikurangi dengan 

menggunakan antibiotik saja, karena cara ini tidak aktif melawan beberapa tipe bakteri 

penyebab mastitis dan pada masitits sub-klinis sulit untuk dideteksi sehingga diperlukan 

penanganan yang lebih banyak ditekankan pada penerapan higienis/kebersihan. 

 Perlakuan pada saat pemerahan juga merupakan salah satu hal yang perlu 

mendapat perhatian. Karena sebagian pemerah dalam melakukan pemerahan kurang 

memperhatikan kebersihan baik itu alat yang digunakan maupun kebersihan dari pada 

tangan pemerah itu sendiri, misalnya dengan cara sebelum pemerahan dilakukan 

pencucian atau pembersihan terhadap ambing dan puting dengan air hangat, tetapi ada 

pula yang menggunakan air dingin dan mencuci dan mencuci kembali setelah proses 

pemerahan selesai. 

  Pada awal pemerahan ambing dicuci dengan air hangat guna membersihkan 

ambing dan puting dari kotoran yang menempel serta untuk menggertak keluarnya air 

susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Surjowardojo, Sarwiyono, Soeyosepoetro dan 
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Setyowati, (1985) bahwa mencuci ambing dan puting selain untuk membersihkan dari 

kotoran juga untuk mengurangi kontaminasi dari bakteri serta untuk menggertak 

keluarnya atau memencarnya susu sehingga mudah dalam pemerahannnya. 

Tabel 4. Tingkat mastitis dan jumlah puting yang terinfeksi mastitis. 

No Rata-rata Tingkat 
Mastitis Jumlah Puting Yang Diamati 

1 0,25 – 0,75 40 

2 1 - 1,75 16 

3 2 4 

4 3 – 3,75 4 

Jumlah 64 

Proses turunnya susu (milk let down), diawali adanya rangsangan baik dari ternak 

maupun pemerah. Rangsangan ini menyebabakan impuls syaraf dibawa melalui syaraf 

sensory afferent menuju spinal cord, kemudian ke paraverentricular nuclei dalam 

hypothalamus dan diteruskan ke pituitary posterior yang melepaskan hormon oxytocyn 

kedalam aliran darah, kemudian menuju alveoli dan mengakibatkan kontraksi pada sel 

myoepithel yang ada disekitar alveoli sehingga susu akan keluar (Surjowardojo, 1990). 

 Muljana (1985), menambahkan bahwa agar dalam didalam pencucian ambing 

harus menggunakan air hangat atau air yang dicampur dengan Klorin 1%. Alat 

pemerahan dapat bebas dari kuman dengan menggunakan desinfektan yaitu dengan cara 

yang efektif dalam program sterilisasi alat-alat pemerahan. Setelah pemerahan selesai, 

ambing dan puting yang masih basah tidak dikeringkan dengan kain lap sehingga 

memudahkan menempelnya mikroorganisme penyebab penyakit yang berasal dari udara 

maupun lantai kandang. Selain itu tidak dilakukannya teat dipping yaitu pencelupan 

puting pada desinfektan setelah pemerahan selesai guna mencegah masuknya 
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mikroorganisme penyebab penyakit ke dalam puting dan kelenjar ambing. Menurut 

Surjowardojo (1985) bahwa setelah pemerahan selesai sebaiknya dilakukan pencucian 

ambing dan puting di lap dengan kain yang bersih sampai kering dan selanjutnya 

dilakukan pencelupan puting dengan desinfektan. Ditambahkan oleh pendapat Brandy 

(2001), bahwa teat dipping sangat perlu dilakukan karena merupakan jalan yang efektif 

untuk menghentikan penyebaran mastitis pada suatu kelompok sapi perah. 

 Pemerahan pada puting terinfeksi dengan yang tidak terinfeksi dilokasi penelitian 

dibedakan,hal ini sesuai dengan pendapat Van den Berg (1988), bahwa sebelum 

pemerahan tangan pemerah harus dicuci dengan bersih karena tangan pemerah dapat 

menjadi sumber bakteri patogen, selain itu penyakit dapat menular dari ternak sapi satu 

ke sapi yang lain melalui tangan pemerah. Selain itu kuku pemerah juga harus dijaga 

kebersihannya dan diusahakan tetap pendek agar tidak melukai puting (Muljana,1985). 

Sedangkan untuk puting yang terinfeksi sebaiknya dilakukan pemerahan pada saat 

pemerahan yang terakhir (Sarwiyono, Surjowardojo dan Susilorini, 1990). 

 Pemeliharaan, pengaturan jarak dan jumlah ternak dalam suatu kandang juga 

harus diperhatikan, semakin pendek jarak antara ternak akan memeperbesar kemungkinan 

terjadinya penularan mastitis. Apabila mastitis telah menjangkiti seekor ternak, maka 

upaya penyembuhan harus segera dilakukan sampai tuntas dan jika penyakit mastitis 

telah parah, hendaknya sapi tersebut di culling saja agar tidak menulari ternak lainnya 

yang akan menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas produksi susu pada peternakan 

itu. 
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4.4 Hubungan antara Mastitis Berdasarkan Uji NaOH 4% dengan Kandungan 
Garam (NaCl) Susu 

 Hasil pengamatan terhadap hubungan antara tingkat mastitis dengan kandungan 

garam (NaCl) susu sapi perah pada beberapa sampel yang diperoleh terdapat pada 

lampiran 3. 

 Rata-rata kandungan garam dari masing-masing puting sapi perah pada berbagi 

tingkat mastitis berdasarkan pengujian NaOH 4% (  Whiteside Test), seperti pada tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata kandungan garam susu sapi perah pada berbagai tingkat mastitis 
berdasarkan pengujian NaOH 4% 

No Rata-rata Tingkat 
Mastitis Jumlah Puting Yang Diamati Kandungan Garam(%) 

1 0,25 – 0,75 40 0,26 

2 1 - 1,75 16 0,32 

3 2 4 0,42 

4 3 – 3,75 4 0,45 

Jumlah 64  

 

 Perubahan yang terjadi pada susu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain adalah penyakit mastitis (radang ambing). Penyakit ini dapat meningkatkan 

kandungan garam dalam susu sapi 3% (Subronto,1985).  

 Kenaikan kandungan garam (NaCl) dalam susu disebabkan oleh masuknya NaCl 

dari plasma darah kedalam susu, karena adanya perubahan permeabilitas pada jaringan 

ambing, yang semula antara darah dan susu mempunyai tekanan osmotik yang sama atau 

bersifat isotonik, tetapi pada keadaan terinfeksi susu menjadi hipotonik yang diikuti 

masuknya NaCl plasma kedalam susu, sehingga kandungan NaCl dalam susu meningkat. 

 Hasil perhitungan dengan menggunakan metode korelasi dan regresi (Lampiran 5 

dan 6) menunjukkan adanya hubungan linier dengan perbedaan sangat nyata antara 
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kandungan garam dari masing-masing puting sapi (Y) pada berbagi tingkat mastitis 

berdasarkan nilai Whiteside Test (X), dan bentuk hubungan tersebut adalah positif dengan 

pengaruh mastitis sebesar 60,34%(R2) sehingga menunjukkan pengaruh yang relatif 

cukup besar. Sedangkan nilai keeratan hubungan r = 0,7764 terdapat perbedaan yang 

sangat nyata (P<0.01). 

 

 

 

 
  

 

 

 

Gambar 1. Garis Regersi Hubungan Antara Tingkat Mastitis dan Kadar Garam 
 
  Pada gambar 1 tersebut dapat dilihat bahwa antara nilai tingkat mastitis dengan 

kandungan garam sapi perah terdapat hubungan yang sangat positif (r= 0.7764), yang 

berarti bahwa semakin tinggi nilai tingkat mastitis berdasarkan Whiteside Test akan selalu 

diikuti dengan meningkatnya kandungan garam (NaCl) susu sapi perah. 

   Koefisien determinasi (R2) sebesar 60,34 berarti dari hasil penelitian ini 

dapat menunjukkan bahwa kenaikan kandungan garam susu sapi perah dapat dipengaruhi 

oleh faktor lain. Faktor lain tersebut diduga disebabkan kemampuan pemerah sapi perah 

dalam mengelola peternakannya yang sangat masih rendah, baik masalah kebersihan 

lingkungan, kandang ternak, pemerah maupun menejemen pemerahannya.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

• Terdapat hubungan positif antara mastitis dengan kadar garam,dengan tingkat 

keeratan sebesar r = 0.78. 

• Semakin tinggi tingkat mastitis maka semakin tinggi pula kandungan garam 

(NaCl) pada susu sapi perah, Rata-rata kandungan garam pada tingkat mastitis 

satu = 0.32%,tingkat mastitis dua = 0,42%,tingkat mastitis tiga = 0,45%.  

• Kenaikan kandungan garam (NaCl) sampel susu sapi perah dipengaruhi oleh 

faktor terjadinya mastitis sebesar  60,34%, sisanya sebesar 39,66% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

 

Saran  

• Pemeliharaan sapi perah KUTT Suka Makmur Grati masih perlu ditingkatkan, 

terutama dalam pencegahan dan pengawasan yang baik terhadap terjadinya 

mastitis. 
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Lampiran 1. Data Tingkat Laktasi, Bulan Laktasi dan Tingkat Mastitis Pada Sapi 
Perah 
 

No 
urut No. Sapi 

Tingkat Mastitis rata 
rata 

kadar 
garam 

tgkt 
laktasi 

Bln 
Laktasi A B C D 

1 872 4 4 3 4 3.75 0.44915 2 3 

2 321 4 2 2 0 2 0.42036 3 2 

3 9606 2 0 0 0 0.5 0.24033 2 3 

4 9608 4 0 0 0 1 0.26337 3 3 

5 467 0 0 2 0 0.5 0.25033 2 3 

6 1810 0 1 0 0 0.25 0.24185 2 3 

7 2108 4 0 0 0 1 0.29730 3 2 

8 9614 0 0 0 2 0.5 0.26943 3 3 

9 1873 0 0 1 4 1.25 0.31442 3 3 

10 1127 0 0 0 2 0.5 0.32607 3 2 

11 990 0 4 0 3 1.75 0.41923 3 3 

12 644 0 0 1 0 0.25 0.24000 2 3 

13 1225 1 0 0 0 0.25 0.40758 2 3 

14 878 0 0 0 1 0.25 0.32607 3 2 

15 9624 1 1 1 0 0.75 0.27064 3 3 

16 9626 1 0 0 0 0.25 0.27064 2 3 
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Lampiran 2. Data Titrasi AgNO3 Berdasarkan Tingkat Mastitis Pada Sapi Perah 

 

     Uji Kadar Garam/NaOH  

No. Sapi 
Tingkat Mastitis Pengujian 1 Pengujian 2 

Rata - 
rata A B C D ml AgNO3 NaCl ml 

AgNO3 
NaCl 

872 4 4 3 4 3.8 0.43763 4.0 0.46066 0.44915 

321 4 2 2 0 3.7 0.42611 3.6 0.41460 0.42036 

9606 2 0 0 0 2.1 0.24033 2.1 0.24033 0.24033 

9608 4 0 0 0 2.3 0.26337 2.3 0.26337 0.26337 

467 0 0 2 0 2.2 0.25033 2.2 0.25033 0.25033 

1810 0 1 0 0 2.0 0.23033 2.2 0.25337 0.24185 

2108 4 0 0 0 2.6 0.29730 2.6 0.29730 0.29730 

9614 0 0 0 2 2.3 0.26943 2.3 0.26943 0.26943 

1873 0 0 1 4 2.7 0.31442 2.7 0.31442 0.31442 

1127 0 0 0 2 2.8 0.32607 2.8 0.32607 0.32607 

990 0 4 0 3 3.6 0.41923 3.6 0.41923 0.41923 

644 0 0 1 0 20.0 0.24000 2.1 0.24000 0.24000 

1225 1 0 0 0 3.5 0.40758 3.5 0.40758 0.40758 

878 0 0 0 1 2.8 0.32607 2.8 0.32607 0.32607 

9624 1 1 1 0 2.4 0.27640 2.3 0.26488 0.27064 

9626 1 0 0 0 2.3 0.26488 2.4 0.27640 0.27064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

Lampiran 3. Data Tingkat Mastitis dan Kandungan Garam (NaCl) 

Tingkat 
Mastitis No.Sapi Nilai Tingkat 

Mastitis 
Kadar 
Garam 

Nol 9606 0.5 0.30519 

  467 0.5 0.25033 

  1810 0.25 0.24185 

  9614 0.5 0.26943 
  1127 0.5 0.32607 

  644 0.25 0.24000 

  1225 0.25 0.40758 

  878 0.25 0.32607 

  9624 0.75 0.27064 

  9626 0.25 0.27064 

  Rata-rata 0.40000 0.29078 
        

satu 9608 1 0.24033 

  2108 1 0.29730 

  1873 1.25 0.31442 

  990 1.75 0.41923 
  Rata-rata 1.25000 0.31782 
        

Dua 321 2 0.42036 

  Rata-rata 2 0.42036 
        

Tiga 872 3.75 0.44915 

  Rata-rata 3.75 0.44915 
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Lampiran 4. Perhitungan Kandungan Garam (NaCl) 

Diketahui : 

V AgNO3 : 2.4 ml 

N AgNO3 : 0.1087 ml 

Sampel Susu : 5 gram 

 

%100
1000

46,58
% 33 x

gbahanx

xxNAgNOmlAgNO
NaCl =  

%100
10005

46,581087.04.2
x

x

xx
=  

= 0.30 % 
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Lampiran 5. Data Perhitungan Regresi Hubungan Tingkat Mastitis Dengan 
Kandungan Garam (NaCl) 
 

No. Sapi tingkat 
mastitis(x) 

kadar garam 
(y) X2 Y2 XY 

872 3.75 0.44915 14.0625 0.20173 1.6843057 

321 2 0.42036 4 0.17670 0.8407133 

9606 0.5 0.24033 0.25 0.05776 0.1201662 

9608 1 0.26337 1 0.06936 0.2633656 

467 0.5 0.25033 0.25 0.06267 0.1251662 

1810 0.25 0.24185 0.0625 0.05849 0.0604623 

2108 1 0.29730 1 0.08839 0.2972992 

9614 0.5 0.26943 0.25 0.07259 0.1347161 

1873 1.25 0.31442 1.5625 0.09886 0.3930266 

1127 0.5 0.32607 0.25 0.10632 0.1630332 

990 1.75 0.41923 3.0625 0.17575 0.7336496 

644 0.25 0.24000 0.0625 0.05760 0.06 

1225 0.25 0.40758 0.0625 0.16612 0.1018958 

878 0.25 0.32607 0.0625 0.10632 0.0815166 

9624 0.75 0.27064 0.5625 0.07325 0.2029804 

9626 0.25 0.27064 0.0625 0.07325 0.0676601 

jumlah 14.75 5.00676 26.5625 1.64516 5.3299569 

rata-rata 0.92188 0.31292 1.660156 0.102823 0.333122 
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Lampiran 6. Perhitungan Persamaan Korelasi dan Regresi 

Ŷ = a + bx 

b 
)²(-²)(

))(()(

ΣΧΣΧ
ΣΥΣΧ−ΣΧΥ=

n

n
 

)²75,14(-)5625,26(64

)00,5)(75,14()3299,5(64 −=  

217,5625-1700

73,7511,341 −= = 
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36,267
= 0,1803 

 

a  
)²(-²)(

))((-²))((

ΣΧΣΧ
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n
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= 0,0398 

Y = 0,0398 + 0,1803 X 
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Lampiran 7. Data Perhitungan Analisis Ragam Hubungan Tingkat Mastitis dengan 
Kandungan Garam  
 

No urut tingkat 
mastitis(x) 

kadar 
garam (y) Yi-Yrata (Yi-

Yrata)2 Ŷi=a+bXi Ŷi-Yrata (Ŷi-
Yrata)2 

1 3.75 0.4491 -0.1770 0.0313 0.6879 0.4158 0.1729 

2 2 0.4204 -0.1483 0.0220 0.3820 0.1099 0.0121 

3 0.5 0.2403 0.0318 0.0010 0.1198 -0.1523 0.0232 

4 1 0.2634 0.0087 0.0001 0.2072 -0.0649 0.0042 

5 0.5 0.2503 0.0218 0.0005 0.1198 -0.1523 0.0232 

6 0.25 0.2418 0.0303 0.0009 0.0761 -0.1960 0.0384 

7 1 0.2973 -0.0252 0.0006 0.2072 -0.0649 0.0042 

8 0.5 0.2694 0.0027 0.0000 0.1198 -0.1523 0.0232 

9 1.25 0.3144 -0.0423 0.0018 0.2509 -0.0212 0.0004 

10 0.5 0.3261 -0.0540 0.0029 0.1198 -0.1523 0.0232 

11 1.75 0.4192 -0.1471 0.0216 0.3383 0.0662 0.0044 

12 0.25 0.2400 0.0321 0.0010 0.0761 -0.1960 0.0384 

13 0.25 0.4076 -0.1355 0.0184 0.0761 -0.1960 0.0384 

14 0.25 0.3261 -0.0540 0.0029 0.0761 -0.1960 0.0384 

15 0.75 0.2706 0.0015 0.0000 0.1635 -0.1086 0.0118 

16 0.25 0.2706 0.0015 0.0000 0.0761 -0.1960 0.0384 

jumlah 14.75 5.0068 -0.6532 0.1051 3.0967 -1.2571 0.4949 

rata-rata 0.9219 0.3129 -0.0408 0.0066 0.1935 -0.0786 0.0309 
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Lampiran 8. Perhitungan Analisis Ragam Hubungan Tingkat Mastitis Dengan  
Kandungan Garam(NaCl) 

JK regresi  =  
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JK total  =  -i²ΣΥ
n

²)i(ΣΥ
 

=  
( )

64

00,5
64,1

2

− = 1,64-0.3906 

      =  1.2494 
 

 
JK sisa  =  JK Total - JK Regresi 
 

= 1.2494 - 0.7539 = 0,4955 
 

Sidik Ragam 
 

SK db JK KT F hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 
Regresi  1 0,7539 0,7539 95,43 3,926 6,857 
Sisa  62 4,955 0,0079    
Total 63 1,2494     
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R 2  = %100x
JKtotal

JKregresi
 

 

= %100
2494.1

7539.0
x  

= 0,6034 x 100%  

= 60,34 %  
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