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ABSTRACT 

EFFECT OF TEAT DIPPING WITH BINAHONG (Anredera cordifolia 
(Ten.) Steenis) SOLUTION ON MASTITIS INCIDENCE AND MILK 

PRODUCTION OF ETTAWA CROSSBREED 

 Dairy goat is a major commodity in Indonesia with quite promising 
results, the Ettawa Crossbreed goat is one of the largest dairy goat in Indonesia. 
Milk production can be redused because of the unhealthy condition of goats 
genetically and the affected udder inflammation or mastitis, mastitis can be 
controlled with teat dipping. The research was carried out on a ranch own by Mr. 
Agus Kurniawan in Bumiaji village and Mr. H. Susilo in Pakis village. The 
purpose of this research was to determine the effect of teat dipping with binahong 
(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) solution on the incidence of mastitis and milk 
production of Ettawa crossbreed goat. 
 The material in this study includes 15 ettawa crossbreed does, with the 
compotition 9 does in Bumiaji and 6 does in Pakis and then divided into 3 groups 
to be given different treatment, teat dipping with binahong solution 20% (T1), teat 
dipping with binahong solution 33% (T2), no treatment or control (T3). Milk 
production data collection carried out every day after milk taking, CMT done 
every week. 
 The result was the mastitis incidence in farm A of treatment T1 still 1.7, 
treatment T2 decrease for 1.6, treatment T3 decrease for 0.6. Average of milk 
production in farm A treatment T1 rise for 5.2%, treatment T2 decrease for 0.6%, 
treatment T3 rise for 8.6%. However the mastitis incidence in farm B of treatment 
T1 decrease for 1.5, treatment T2 rise for 0.5, treatment T3 decrease for 0.5. 
Average of milk procudtion in farm B treatment T1 rise for 29.6%, treatment T2 
rise for 26.1%, treatment T3 rise for 38.4%. 
 The conclusion of this research is T1 treatment was control mastitis but 
less stable, T2 treatment was control mastitis gradually, and the higher 
concentration of the solution can inhibit bacterial growth more. 
 Proposed of research is teat dipping should breeders do binahong leaves 
using a solution with a concentration of 33% finished milking. 
 
Keywords: Ettawa crossbreed goat, Milk production, Teat dipping, Mastitis. 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH TEAT DIPPING DENGAN LARUTAN DAUN BINAHONG 
(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) TERHADAP KEJADIAN MASTITIS 

DAN PRODUKSI SUSU KAMBING PERANAKAN ETTAWA 
 

Penelitian dilaksanakan di peternakan milik Bapak Agus Kurniawan Jl. 
Imam Bonjol Dusun Beru Desa Bumiaji Kota Batu dan Bapak H. Susilo Dusun 
Borosawal Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pelaksanaan 
penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2011. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh teat dipping 
menggunakan larutan daun binahong terhadap kejadian mastitis dan produksi susu 
kambing PE. Materi penelitian Adalah 15 ekor kambing PE laktasi, dimana 9 ekor 
berada di Desa Bumiaji dan 6 ekor berada di Desa Pakis. Metode penelitian 
adalah percobaan, sebanyak 15 ekor kambing PE dibagi menjadi 3 kelompok di 
masing-masing tempat yaitu di desa Bumiaji dan desa Pakis dengan dua 
manajemen kandang yang berbeda. T1 : Perlakuan teat dipping menggunakan 
larutan daun binahong konsentrasi 20%, T2 : Perlakuan teat dipping menggunakan 
larutan daun binahong konsentrasi 33%, T3 : Tanpa perlakuan (kontrol). 
Pengambilan data produksi susu serta teat dipping dilakukan setiap hari selesai 
pemerahan, sedangkan pengambilan data CMT dilakukan seminggu sekali. 

Hasil dari penelitian adalah pada Kandang A tingkat kejadian mastitis 
perlakuan T1 tetap 1.7, perlakuan T2 menurun sebesar 1.6, perlakuan T3 menurun 
sebesar 0.6. Rataan produksi susu Kandang A perlakuan T1 meningkat sebesar 
5.2%, perlakuan T2 menurun sebesar 0.6%, perlakuan T3 meningkat sebesar 
8.6%. Pada Kandang B tingkat kejadian mastitis perlakuan T1 menurun sebesar 
1.5, perlakuan T2 meningkat sebesar 0.5, perlakuan T3 menurun sebesar 0.5. 
Rataan produksi susu Kandang B perlakuan T1 meningkat sebesar 29.6%, 
perlakuan T2 meningkat sebesar 26.1%, T3 meningkat sebesar 28.4%. 

Kesimpulan penelitian adalah perlakuan teat dipping menggunakan larutan 
daun binahong konsentrasi larutan 20% dapat mengontrol masalah mastitis tetapi 
kurang maksimal. Perlakuan teat dipping dengan menggunakan larutan daun 
binahong konsentrasi larutan 33% dapat mengontrol mastitis secara maksimal. 
Semakin tinggi konsentrasi larutan daun binahong yang digunakan akan semakin 
efektif menghambat pertumbuhan bakteri penyebab mastitis. 
 Saran penelitian adalah hendaknya peternak melakukan teat dipping 
menggunakan larutan daun binahong dengan konsentrasi 33% selesai pemerahan. 
 
Kata kunci : Kambing PE, Produksi susu, Teat Dipping, Mastitis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Ternak kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang mempunyai 

banyak manfaat yaitu untuk menghasilkan daging atau susu dan berarti besar bagi 

masyarakat kecil.  Ditinjau dari aspek pengembangannya, ternak kambing sangat 

potensial bila diusahakan secara komersial, hal ini disebabkan ternak kambing 

memiliki beberapa kelebihan dan potensi ekonomi antara lain: tubuhnya relatif 

kecil, cepat mencapai dewasa kelamin, pemeliharaannya relatif mudah, tidak 

membutuhkan lahan yang luas, investasi modal usaha relatif kecil, mudah 

dipasarkan sehingga modal usaha cepat berputar (Waluyo, 2009). 

Kambing perah merupakan komoditas ternak yang cukup besar di 

Indonesia yang memiliki prospek pengembangan yang cukup baik. Kambing 

perah yang banyak dikembangkan di Indonesia umumya adalah kambing jenis 

peranakan Etawah (PE) yang masih lebih dominan sebagai sumber daging 

dibandingkan dengan sumber susu. Susu kambing belum dikenal secara luas 

seperti susu sapi perah padahal memiliki komposisi kimia yang cukup baik 

(kandungan protein 4,3% dan lemak 2,8%) relatif lebih baik dibandingkan 

kandungan protein susu sapi perah dengan protein 3,8% dan lemak 5,0%. 

Disamping itu dibandingkan dengan susu sapi, susu kambing lebih mudah 

dicerna, karena ukuran globula lemak susu kambing lebih kecil dan secara 

alamiah sudah berada dalam keadaan homogen (Anonimus, 2001). Produksi susu 

kambing dapat berkurang atau mengalami penurunan produksi pada umumnya 
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disebabkan karena kondisi kambing yang tidak sehat, genetik induk, dan salah 

satunya juga karena kondisi ambing yang terserang penyakit peradangan ambing 

atau mastitis.  

Mastitis adalah penyakit radang ambing yang merupakan radang infeksi. 

Biasanya penyakit ini berlangsung secara akut, sub akut maupun kronis. Mastitis 

ditandai dengan peningkatan jumlah bakteri dalam susu, perubahan fisik maupun 

susunan susu dan disertai atau tanpa disertai perubahan patologis atau kelenjarnya 

sendiri. Menurut faktor penyebabnya, mastitis dapat disebabkan oleh bakteri 

Staphylococcus agalactiae, Str.dysgalactiae, Str.uberis, Str. zooepidemicus,  serta 

berbagai spesies lain yang juga dapat menyebabkan terjadinya mastitis walaupun 

dalam persentase kecil (Anonimus, 2008a). 

Teat dipping merupakan suatu proses sucihama puting ternak perah oleh 

larutan antiseptik tertentu yang dilakukan setelah pemerahan. Hal ini penting 

dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan penyakit radang ambing atau 

mastitis. Setelah selesai proses pemerahan, semua puting pada satu ekor ternak 

harus segera disucihamakan dengan larutan desinfektan atau antiseptik 

(Anonimus, 2009a). 

Binahong dengan nama Latin Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, adalah 

tanaman obat yang tumbuh menjalar dan merambat, berumur panjang (perenial), 

dapat mencapai panjang lebih kurang 5 m. Binahong merupakan tumbuhan yang 

diduga berasal dari Australia, Afrika Selatan, Hawaii, New Zealand dan Pulau 

Pasifik lainnya. Tumbuhan ini mudah tumbuh baik di dataran rendah maupun 

dataran tinggi dalam lingkungan yang dingin dan lembab. Binahong dikenal 

memiliki kasiat penyembuhan yang luar biasa, dan telah ribuan tahun dikonsumsi 
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oleh bangsa Tiongkok, Korea dan Taiwan. Hampir semua bagian dari tanaman 

binahong seperti umbi, batang dan daun dapat digunakan dalam terapi herbal. 

Berdasarkan hasil penelitian Binahong mengandung saponin, alkaloid dan 

polifenol yang bekhasiat untuk menyembuhkan luka luar, luka setelah operasi, 

luka memar, kencing manis, darah rendah, radang ginjal, gatal-gatal, dan lain-lain 

(Usman, 2010). Dengan adanya kandungan senyawa diatas, maka binahong 

berpotensi untuk digunakan sebagai bahan antiseptik alami untuk teat dipping. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi  kejadian mastitis pada 

kambing perah harus secara tepat, cepat, dan akurat. California Mastitis Test 

(CMT) adalah cara cepat dan akurat untuk mengidentifikasi kejadian mastitis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian diatas didapatkan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana 

pengaruh teat dipping dengan menggunakan larutan daun binahong terhadap 

penurunan kejadian mastitis dan meningkatnya  produksi susu kambing PE?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh teat dipping 

menggunakan larutan daun binahong terhadap kejadian mastitis dan produksi susu 

kambing PE. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian adalah dengan teat dipping menggunakan larutan daun 

binahong diharapkan dapat menurunkan kejadian mastitis dan meningkatkan 
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produksi susu pada kambing PE, sehingga dapat direkomendasikan kepada 

peternak untuk menggunakan teat dipping pada proses pemerahan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Alur kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Kambing perah betina produktif selama masa laktasi akan menghasilkan 

susu untuk konsumsi anaknya sendiri maupun diperah untuk dikonsumsi manusia. 

Manajemen penanganan kambing laktasi harus diperhatikan terutama masalah 

penyakit. Penyakit yang sering menyerang ternak laktasi biasanya disebabkan 

oleh infeksi bakteri yang mengakibatkan peradangan ambing atau sering disebut  

mastitis. Mastitis ini menyerang ambing dan dapat mengganggu kesehatan ternak 

Kambing PE Laktasi 

Produksi susu 

Infeksi bakteri 

Radang ambing 
atau mastitis 

Penurunan 
produksi dan 
kualitas susu 

Teat dipping 
(celup puting) 
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produksi dan 
kualitas susu 
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itu sendiri, akibatnya akan terjadi penurunan produksi dan kualitas susu ternak 

perah tersebut. Kondisi ini akan merugikan bagi peternak karena besar pakan dan 

keluarnya susu tidak seimbang. 

Mastitis dapat dicegah dengan melakukan teat dipping sebelum atau 

selesai pemerahan. Teat dipping adalah pencelupan puting menggunakan bahan-

bahan antiseptik yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi peradangan 

pada ambing betina pada masa laktasi. Setelah dilakukannya teat dipping 

diharapkan ternak dapat kembali memproduksi susu secara optimal, sehingga 

peternak akan kembali mendapat untung dari ternak peliharaannya. 

 

1.6 Hipotesis 

 Teat dipping menggunakan larutan daun binahong dapat menurunkan 

kejadian mastitis dan meningkatkan  produksi susu kambing PE.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Kambing PE merupakan kambing hasil persilangan kambing Etawah 

(kambing jenis unggul dari India) dengan kambing Kacang (kambing asli 

Indonesia). Kambing PE dapat beradaptasi dengan kondisi iklim Indonesia, 

mudah dipelihara dan merupakan ternak jenis unggul penghasil daging juga susu. 

Produksi daging kambing PE lebih tinggi dibandingkan dengan kambing kacang. 

Bobot badan Kambing PE jantan dewasa antara 65 – 90 kg dan yang betina antara 

45 – 70 kg. Produksi susu dapat mencapai 1 – 3 liter per hari. (Anonimus, 2008b). 

Kambing PE termasuk tipe kambing perah unggul, karena memiliki 

kemampuan memproduksi susu sebanyak 1 – 3 liter per hari. Dengan 

kemampuan produksi susu tersebut maka kambing perah PE cukup signifikan 

untuk dikembangkan sebagai ternak penghasil susu yang sangat potensial. 

Selain itu kambing PE juga sangat adaptif dengan topografi di segala wilayah, 

tidak memerlukan lahan luas dan pembudidayaannya relatif mudah, sehingga 

dapat dijadikan bisnis keluarga dalam upaya peningkatan dan memperbaiki 

gizi buruk (Waluyo, 2009). 

Indonesia memiliki dua sentra pengembangan kambing PE yaitu 

kambing PE ras Kaligesing yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah dan 

kambing PE ras Senduro yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Kambing 

PE ras Kaligesing lebih dikembangkan untuk breeding dan produksi susu pada 

awalnya tetapi lama kelamaan dikembangkan sebagai kambing kontes dengan 
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harga jual yang relatif mahal karena unsur seninya. Sedangkan Kambing PE 

ras Senduro lebih disukai karena postur tubuhnya yang besar dan ketebalan 

tubuhnya, disamping itu kambing jenis ini dijadikan kambing tipe dwiguna 

yaitu kambing pedaging dan perah serta harganya yang relatif lebih murah 

daripada kambing ras kaligesing (Anonimus, 2009c). 

Ciri-ciri Kambing Peranakan Ettawa (PE) Ras Kaligesing (Anonimus, 

2008c), adalah: 

1. Badan besar 

2. Tinggi gumba jantan 90-110 cm betina 70-90 cm  

3. Berat hidup jantan 65-90 kg, betina 45-70 kg  

4. Panjang badan jantan 85-105 cm, betina 65-85 cm 

5. Kepala tegak, garis profil melengkung 

6. Jantan dan betina tanduk mengarah ke belakang 

7. Telinga lebar menggantung panjang serta melipat pada ujungnya. Panjang 

jantan 25-41 cm betina 8-14 cm 

8. Ambing berkembang baik, puting susu besar dan panjang, produksi susu 

setelah melahirkan 0,5-1 liter/hari 

9. Pada jantan lingkar testis bisa mencapai 23 cm 

10. Warna bulu bervariasi antar hitam, putih, coklat kekuningan atau 

kombinasi keduanya 

11. Paha kaki belakang berbulu lebat dan panjang baik pada jantan atau betina 

12. Produksi susu 0,5-1/hari 
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Sumber : http://cintakambing.wordpress.com 

Gambar 2. Kambing Ettawa Betina Ras Kaligesing 

Sedangkan ciri-ciri kambing PE ras Senduro (Anonimus, 2009c), 

adalah: 

1. Corak warna dominan putih 

2. Jarang memiliki tanduk 

3. Kuping panjang, lemas, terpilin sampai 50 cm 

4. Ukuran postur tubuh panjang, tinggi dan lebih tebal, ketebalan kambing 

berkorelasi dengan bobot badan 

5. Lebih populer sebagai ternak pedaging dan perah. 
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Sumber : http://etawajaya.com 

Gambar 3. Kambing Ettawa Betina Ras Senduro 

 

2.2 Produksi Susu 

Susu adalah cairan berwarna putih yang dihasilkan oleh hewan ternak 

mamalia dan diperoleh dengan cara pemerahan. Susu merupakan bahan makanan 

utama bagi makhluk yang baru lahir, baik bagi hewan maupun manusia. Sebagai 

bahan makanan atau minuman, susu mempunyai nilai gizi yang tinggi, karena 

mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh seperti Calsium, 

Phosphor, Vitamin A, Vitamin B dan Riboflavin yang tinggi. Komposisinya yang 

mudah dicerna dengan kandungan protein, mineral dan vitamin yang tinggi, 

menjadikan susu sebagai sumber bahan makanan yang fleksibel yang dapat diatur 

kadar lemaknya, sehingga dapat memenuhi keinginan dan selera konsumen. 

Waluyo (2009) menyatakan bahwa menurut para ahli, komposisi susu 

kambing dan bentuk morfologinya sangat unik, ini disebabkan butiran lemak 

susu sangat homogen dan berdiameter sangat kecil (mikro), sehingga sangat 

mudah diserap oleh organ pencernaan. Oleh karena itu konsumen susu 
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kambing sangat jarang mengalami diare meskipun mempunyai kepekaan dalam 

penyerapan lactose (lactose intolerance). Pernyataan tersebut juga dikemukaan 

oleh Sodiq (2008) bahwa komposisi kimia susu kambing secara umum tidak 

berbeda dengan susu sapi atau air susu ibu (ASI). Butiran lemak susu kambing 

berukuran antara 1 – 10 milimikron sama dengan susu sapi. Namun, jumlah 

butiran lemak yang berdiameter kecil dan homogen lebih banyak terdapat pada 

susu kambing, sehingga susu kambing lebih mudah dicerna alat pencernaan 

manusia, serta tidak menimbulkan diare pada orang yang mengkonsumsinya. 

Berikut ini adalah Tabel perbandingan komposisi susu sapi, susu 

kambing dan air susu ibu: 

Tabel 1. Perbandingan Komposisi Susu Sapi, Susu Kambing, dan 
Air Susu Ibu per 100 gram (Waluyo, 2009) 

Komposisi Kimia Susu Sapi Susu Kambing Air Susu Ibu 

Protein (gr) 
Lemak (gr) 

Karbohidrat (gr) 
Kalori (kal) 
Fosfor (gr) 

Magnesium (gr) 
Besi (gr) 

Natrium (gr) 
Kalium (gr) 

Thiamin (mg) 
Vitamin A (IU) 
Riboflavin (mg) 

Niacin (mg) 
Vitamin B6(mg) 

Asam Askorbat (mg) 
Tryptophan (gr) 
Threonine (gr) 
Isoleusine (gr) 
Leucine (gr) 

3,3 
3,3 
4,7 
61 
19 
13 

0,05 
49 

152 
0,04 
126 
0,16 
0,08 
0,04 
0,94 
0,046 
0,149 
0,199 
0,322 

3,6 *) 
4,2 
4,5 
69 

134 *) 
14 *) 
0,05 
50 *) 

204 *) 
0,05 *) 

185 
0,14 

0,28 *) 
0,05 *) 

1,29 
0,044 

0,163*) 
0,207 *) 

0,314 

1,0 
4,4 
6,9 
70 
32 
3 

0,03 
17 
51 

0,014 
241 
0,04 
0,18 
0,01 
5,00 

0,017 
0,149 
0,056 
0,095 

Keterangan : *)  Kandungannya lebih tinggi dari susu sapi 
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Produksi susu dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi 

keduanya. Musim, curah hujan, hari hujan, temperatur, kelembaban, tahun 

pemeliharaan dan peternakan merupakan faktor lingkungan yang banyak 

mempengaruhi performan produksi susu (Indrijani, 2010). 

 

2.3  Mastitis 

Mastitis merupakan penyakit yang sering terjadi pada kambing perah dan 

menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi peternakan kambing 

perah di seluruh dunia. Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh mastitis, 

terutama mastitis subklinis, meliputi penurunan produksi dan mutu susu, 

peningkatan biaya perawatan dan pengobatan, pengafkiran ternak lebih awal serta 

pembelian kambing perah baru (Tirnata, 2007). 

Staphylococcus aureus merupakan agen penyebab utama mastitis pada 

sapi perah maupun kambing perah. S. aureus merupakan bakteri patogen utama 

yang sering menyebabkan mastitis subklinis muapun mastitis kronis. Kejadian 

mastitis sering diasosiasikan dengan infeksi S. aureus. Mastitis pada kambing PE 

akibat infeksi S. aureus selain dapat menyebabkan kerugian ekonomi akibat 

turunnya produksi susu juga dapat menjadi faktor penyebab kematian anak 

periode menyusui. S. aureus dalam susu segar dan produk pangan dapat 

menyebabkan toxic schock syndrome sebagai akibat dari keracunan pangan 

(Purnomo, dkk, 2006). Mastitis dapat disebabkan oleh beberapa sebab, tetapi 

infeksi bakteri merupakan penyebab utama terjadinya mastitis dan kurang lebih 

95% oleh mikroorganisme yang berasal dari species Streptococci dan 
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Staphylococci misalnya seperti Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

dysagalactiae, Staphylococcus aureus, Streptococcus aberis (Surjowardojo, 1990).  

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mastitis diantaranya 

pemerahan yang dilakukan tanpa memperhatikan kebersihan ambing saat sebelum 

dan sesudah pemerahan, tangan pemerah yang tidak bersih, pakaian pemerah, dan 

juga lantai kandang yang kotor. Bakteri dapat mudah masuk kedalam kelenjar 

ambing melalui bagian luar ambing, peralatan perah dan pemerah 

(Subronto,1985). 

Tanda – tanda mastitis antara lain menurut Sutama, (2007): (1) ambing 

terasa panas, sakit, dan membengkak, (2) bila diraba terasa ada yang mengeras di 

ambing, (3) warna dan kualitas air susu abnormal, seperti ada warna kemerahan 

(darah), pucat seperti air, kental kekuningan atau kehijauan. Sodiq (2008) 

menyatakan beberapa gejala klinis yang biasa dijumpai kambing yang terkena 

mastitis adalah ambing membengkak, terasa hangat jika diraba, kambing demam, 

dan suhu tubuhnya tinggi, nafsu makan menurun atau bahkan terhenti sama sekali. 

Mastitis adalah peradangan pada ambing bagian dalam. Mastitis bersifat 

kompleks karena penyebabnya beragam seperti bakteri (Streptococcus sp, 

Staphylococcus sp., coliform, Corynebacterium, Pseudomonas sp., dll.), kapang 

atau khamir, dan virus. Mastitis sering juga disebut radang ambing yang 

disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui lubang puting. Susu yang diproduksi 

menjadi abnormal, yaitu bila dilakukan uji mastitis terjadi perubahan pada susu 

tersebut. Pencegahannya yaitu dengan menjaga tata laksana pemerahan dan 

dilakukan teat dipping (pencelupan puting pada larutan antiseptik) setelah 

pemerahan (Susilorini, Manik dan Muharlien, 2007). 
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2.4  Teat dipping 

Teat dipping adalah pencelupan puting setelah pemerahan dengan 

menggunakan larutan antiseptik segera setelah pemerahan berakhir, sehingga susu 

yang tersisa dari pemerahan dapat dibersihkan serta dapat mengurangi jumlah 

bakteri yang ada diputing serta antiseptik tersebut dapat melindungi puting sampai 

pemerahan berikutnya (Wahyono, 2008). Kejadian mastitis dapat dicegah dengan 

cara melaksanakan pemerahan secara teratur dan dilakukan sampai tuntas. Setelah 

pemerahan saluran air susu pada puting terbuka, sehingga mikroorganisme lebih 

mudah masuk kedalam ambing, oleh karena itu perlu dilakukan pencelupan puting 

dengan menggunakan antiseptik sehingga mikroorganisme tidak dapat masuk 

kedalam puting (Sarwiyono dan kawan, 1990). 

Teat dipping merupakan suatu proses suci hama puting kambing perah 

maupun sapi perah oleh larutan tertentu yang dilakukan setelah pemerahan. Hal 

ini penting dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan penyakit radang ambing 

atau mastitis. Setelah selesai proses pemerahan, keempat puting pada satu ekor 

sapi harus segera disucihamakan dengan larutan antiseptik. Caranya dengan 

merendam puting ke dalam larutan antiseptik selama beberapa detik atau puting 

disemprot larutan antiseptik dengan alat semprot (sprayer). Keuntungan 

melakukan teat dipping adalah untuk mencegah mikroba masuk ke dalam puting 

sehingga mastitis dapat dicegah dan dikendalikan, tetapi bila terlambat melakukan 

teat dipping maka mikroba yang sudah berada dalam puting akan tumbuh 

berkembang karena setelah 15-30 menit setelah pemerahan mikroba sudah masuk 

jauh ke rongga puting (Anonimus, 2009). 
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2.5 Binahong ( Anredera cordifolia (Ten.) Steenis ) 

Binahong adalah tanaman obat dari daratan Tiongkok yang dikenal dengan 

nama asli Dheng San Chi. Tumbuhan ini telah dikenal memiliki khasiat 

penyembuhan yang luar biasa dan telah ribuan tahun lalu dikonsumsi oleh bangsa 

Tiongkok, Korea, Taiwan. Seluruh bagian tanaman menjalar ini berkhasiat, mulai 

dari akar, batang, dan daunnya. Pemanfaatannya dapat direbus atau dimakan 

sebagai lalapan untuk daunnya. Daun binahong yang berciri-ciri : daun tunggal, 

bertangkai sangat pendek (subsessile), tersusun berseling, berwarna hijau, bentuk 

jantung (cordata), panjang 5 - 10 cm, lebar 3 - 7 cm, helaian daun tipis lemas, 

ujung runcing, pangkal berlekuk (emerginatus), tepi rata, permukaan licin, dan 

dapat dimakan (Anonimus, 2010b). 

Klasifikasi Anredera cordifolia (Ten.) Steenis menurut Usman (2010) : 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas : Hamamelidae 

Ordo  : Caryophyllales 

Famili  : Basellaceae  

Genus  : Anredera 

Spesies : Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 

Tanaman binahong berupa tumbuhan menjalar, berumur panjang 

(perenial), dapat mencapai panjang kurang lebih 5 m. Akar berbentuk rimpang, 
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berdaging lunak. Batang lunak, silindris, saling membelit, berwarna merah, bagian 

dalam solid, permukaan halus, kadang membentuk semacam umbi yang melekat 

di ketiak daun dengan bentuk tak beraturan dan bertekstur kasar. Bunga majemuk 

berbentuk tandan, bertangkai panjang, muncul di ketiak daun, mahkota berwarna 

krem keputih-putihan berjumlah lima helai tidak berlekatan, panjang helai 

mahkota 0,5-1 cm, berbau harum. Perbanyakan generatif (biji), namun lebih 

sering berkembang atau dikembangbiakan secara vegetatif melalui akar 

rimpangnya (Khunaifi, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Daun Binahong Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 

Daun binahong diketahui mempunyai kandungan asam oleanolik. Asam 

oleanolik merupakan golongan triterpenoid yang merupakan antioksidan pada 

tanaman. Mekanisme perlindungan oleh asam oleanolik adalah dengan mencegah 

masuknya racun ke dalam sel dan meningkatkan sistem pertahanan sel. Asam 

oleanolik juga memiliki zat anti inflamasi. Kandungan nitrit oksida pada asam 

oleanolik juga menjadi anti oksidan, yang dapat berfungsi sebagai toksin yang 

kuat untuk membunuh bakteri. Dengan adanya asam oleanik ini akan memperkuat 

daya tahan sel terhadap infeksi dan memperbaiki sel, sehingga sel dapat 

beregenerasi dengan baik. Senyawa saponin triterpenoid pada daun binahong 
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dapat menurunkan gula darah. Dengan adanya penurunan kadar gula darah pada 

luka, maka dapat pula menurunkan terjadinya infeksi (Anonimus, 2010b). 

Berdasarkan hasil penelitian binahong mengandung saponin, senyawa 

alkaloid dan polifenol (Usman, 2010). Menurut Khunaifi (2010) bahwa telah 

dilakukan beberapa macam percobaan untuk mengetahui kandungan dari daun 

binahong antara lain dengan melakukan skrining fitokimia daun Binahong dengan 

cara melakukan maserasi terhadap serbuk kering daun dengan menggunakan 

pelarut n-heksana dan metanol didapatkan kandungan kimia berupa saponin 

triterpenoid, flavanoid dan minyak atsiri. Kemudian dengan melakukan ekstraksi 

dengan cara maserasi daun binahong dengan menggunakan pelarut petroleum eter, 

etil asetat dan etanol, setelah dilakukan uji tabung ditemukan kandungan alkaloid, 

saponin dan flavanoid. 

Flavanoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol, senyawa 

fenol mempunyai sifat efektif menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur. 

Robinson (1991) menyatakan saponin merupakan senyawa aktif permukaan yang 

kuat. Saponin bekerja sebagai antimikroba. Saponin merupakan glukosida yang 

larut dalam air dan etanol, tetapi tidak larut dalam eter. Alkaloid memiliki 

kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme yang diduga terjadi adalah dengan 

cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel. 

Ajizah (2004) menjelaskan, minyak atsiri berperan sebagai antibakteri dengan 

cara menggangu proses terbentuknya membran atau dinding sel sehingga tidak 

terbentuk atau terbentuk tidak sempurna. 
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Daun Binahong adalah jenis tanaman yang amat berkhasiat untuk 

menyembuhkan beberapa penyakit. Hampir semua bagian tanaman binahong 

seperti umbi, batang dan daun dapat digunakan dalam terapi herbal. Beberapa 

lembar daun binahong dikunyah hingga halus atau dimasak dengan segelas air dan 

diminum beserta ampasnya atau lebih mudah di jus atau diblender (Anonimus, 

2009b). 

Khunaifi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa setelah dilakukan 

Streaking (penggoresan) pada cawan agar didapatkan konsentrasi hambat 

minimum (KHM) ekstrak daun binahong Anredera cordifolia (Ten) Steenis 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus (bakteri gram positif) yaitu pada 

konsentrasi 25% (250mg/ml), sedangkan konsentrasi hambat minimum (KHM) 

pada bakteri Pseudomonas aureginosa (bakteri gram negatif) pada konsentrasi 

50% (500mg/ml) yang ditandai dengan tidak adanya kekeruhan pada cawan. 

 

2.6 California Mastitis Test (CMT) 

Tubuh mempunyai sistem perlindungan diri dari dalam yang berbentuk 

leukosit atau sel darah puting untuk melawan bakteri atau virus yang menyerang 

tubuh yang menyebabkan infeksi. Leukosit terbentuk untuk melawan bakteri dan 

menghentikan penyebaran infeksi. Jika infeksi kecil hanya sedikit leukosit yang 

terbentuk, tetapi jika infeksi menyebar, sel-sel darah putih terbentuk dalam jumlah 

besar. Kadar leukosit yang tinggi dalam susu dapat menunjukkan adanya bakteri 

penyebab mastitis. CMT adalah alat untuk mengukur kadar mastitis yang dinilai 

berdasarkan kejadian pembentukan gumpalan atau gel. Reagen CMT ketika 

ditambahkan ke susu yang terkena mastitis akan bereaksi dengan leukosit dan 
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membentuk gel, semakin tinggi kejadian mastitis maka semakin tinggi leukosit 

yang diproduksi oleh tubuh sehingga reaksi penggumpalan juga akan semakin 

tinggi. Warna ungu yang dihasilkan dari tes ini menunjukkan adanya komposisi 

susu yang abnormal karena terserang mastitis. Hal ini karena susu yang terinfeksi 

mastitis memiliki kadar pH basa (Ma’ruf, 2009). 

CMT adalah cara yang cepat, tepat, dan akurat untuk membantu 

mendeteksi jumlah sel somatik pada susu. Tes ini dikembangkan untuk 

mendeteksi adanya mastitis subklinis. Mastitis subklinis tidak terlihat abnormal 

seperti ambing bengkak yang biasanya ditunjukkan pada mastitis klinis atau akut 

(Anonimus, 2010d). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu di peternakan milik Bapak 

Agus Kurniawan Jl. Imam Bonjol Dusun Beru Desa Bumiaji Kota Batu dan 

Bapak H. Susilo Dusun Borosawal Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten 

Malang. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Mei sampai 

Juni 2011. Persiapan penelitian dilaksanakan pada bulan April 2011 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian adalah 15 ekor kambing PE laktasi ke-1 sampai laktasi 

ke-3, dimana 9 ekor berada di Desa Bumiaji dan 6 ekor berada di Desa Pakis, 

dengan rincian perlakuan sebagai berikut: 

T1    : Perlakuan teat dipping menggunakan larutan daun binahong dengan 

konsentrasi 20% 

T2    : Perlakuan teat dipping menggunakan larutan daun binahong dengan 

konsentrasi 33% 

T3     : Tanpa perlakuan atau sesuai manajemen pemeliharaan harian 

 Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Peralatan pemerahan 

A. Kandang Bumiaji 

a. Alat 

• Ember kecil untuk menampung air bersih 

• Kain lap untuk mengelap puting setelah dicuci 

• Jurigen kecil untuk menampung susu dari setiap puting 

• Tali untuk mengikat ternak 

b. Bahan 

• Air bersih untuk mencuci ambing 

B. Kandang Pakis 

a. Alat 

• Kain lap untuk mengelap puting setelah dicuci 

• Sprayer yang dicampur antiseptik untuk mencuci ambing 

• Gelas ukur ukuran 1 liter untuk menampung susu 

b.  Bahan 

• Larutan antiseptik untuk mencuci ambing 

• Air hangat untuk mencuci ambing 

2. Peralatan teat dipping  

a. Alat 

• Timbangan kepekaan gram 

• Gelas ukur untuk mengukur 1 liter air 

• Blender untuk menghaluskan daun binahong 

• Panci untuk wadah larutan setelah di blender 
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• Corong kecil 

• Saringan untuk memisahkan sari dan ampas daun 

• Botol (untuk menyimpan larutan binahong) 

• Wadah kecil untuk mencelupkan puting 

b. Bahan 

• Daun binahong konsentrasi 20% dan 33% 

• Air bersih 

3. Peralatan uji California Mastitis Test (CMT) 

a. Alat  

• Paddle tempat uji mastitis 

• Pipet volum 

• Gelas ukur kecil (10ml) 

• Kapasuntuk membersihkan paddle 

b. Bahan 

• Reagent CMT 

• Alkohol 70 % 

• Contoh susu 

4. Peralatan penanganan produksi susu 

• Gelas ukur 1 liter 

• Saringan untuk menyaring kotoran yang terikut dalam susu 

• Plastik ukuran 1kg untuk mengemas susu 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah eksperimen, sebanyak 15 ekor kambing PE 

laktasi ke-1 sampai ke-3 terbagi didua tempat dan manajemen berbeda, desa 

Bumiaji 9 ekor dan desa Pakis 6 ekor. Kemudian masing-masing dikelompokkan  

menjadi 3 kelompok perlakuan yaitu perlakuan T1 (menggunakan larutan daun 

binahong dengan konsentrasi 20%), T2 (menggunakan larutan daun binahong 

dengan konsentrasi 33%) dan T3 (tanpa perlakuan atau kontrol). Pelaksanaan teat 

dipping dan pencatatan produksi susu dilakukan setiap hari selesai pemerahan, 

pada kandang A penampungan susu menggunakan dua jurigen kecil untuk satu 

ekor ternak kemudian diukur menggunakan gelas ukur dan pada kandang B 

penampungan susu langsung menggunakan gelas ukur, sedangkan pengujian 

CMT untuk mengetahui kejadian mastitis dan efektifitas perlakuan dilakukan satu 

kali dalam tiap minggu. 

 

3.3.1 Prosedur Pembuatan Larutan Daun Binahong 

 Prosedur pembuatan larutan daun binahong sebagai bahan untuk teat 

dipping adalah sebagai berikut: 
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Gambar 5. Prosedur Pembuatan Larutan Daun Binahong 

3.3.2 Prosedur Test California Mastitis Test (Anonimus, 2010a): 

 Prosedur uji mastitis menggunakan CMT adalah sebagai berikut: 

Bersihkan puting susu dengan alkohol 90%. Tuangkan sekitar 2 ml 

sampel susu ke dalam paddle. 

Tambahkan 2 ml reagen CMT pada sampel susu, kemudian 

paddle diputar. 

Dalam waktu sekitar 10 detik, amati reaksi yang terjadi sambil 

terus memutar paddle karena reaksi menghilang dalam waktu 20 

detik, kemudian berikan skor CMT pada reaksi tersebut. 

Daun Binahong Segar 

Ditimbang 500gram Ditimbang 250gram 

Di blender 

Ditambahkan air 1000ml 

Dimasukkan dalam wadah 

Disaring 

Volume larutan 1250ml (20%) Volume larutan 1500ml (33%) 

Disimpan dalam lemari es 
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Reagen CMT bereaksi dengan neutrofil dan campuran gel secara 

proporsional dengan jumlah sel yang ada seperti Tabel 2 berikut : 

Tabel 2. Cara Membaca Hasil CMT (Anonimus, 2010) 

CMT 
Skor Arti 

Rata-rata Count 
Somatik (sel per 

mililiter) 
Reaksi 

0 Negatif 0-200.000 Tidak ada penebalan, homogen. 

T Trace 200.000 – 400.000 
Sedikit penebalan, reaksi 

menghilang dalam 10 detik 

1 
Positif 
lemah 

400.000 – 1.200.000 
Terjadi pergerakan ketengah 

paddle, sedikit terjadi 
pembentukan gel 

2 
Positif 

agak kuat 
1.200.000 – 5.000.000 

Menebal segera, terlihat 
pembentukan gel 

3 
Positif 
kuat 

>5.000.000 
Segera terbentuk gel dalam 

jumlah banyak, sangat kental 
 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Produksi susu kambing PE 

2. Nilai CMT 

 

3.5 Analisis Data 

 Data penelitian adalah dianalisis secara deskriptif. 
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3.6 Batasan Istilah 

1. Susu adalah cairan berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar ambing 

ternak mamalia yang diperoleh dengan cara pemerahan. 

2. Mastitis adalah penyakit radang ambing yang disebabkan oleh bakteri 

yang masuk melalui lubang puting dan menunjukkan perubahan patologis 

sehingga menyebabkan perubahan pada sekresinya. 

3. California Mastitis Test (CMT) adalah metode untuk menguji mastitis dan 

membantu menentukan jumlah sel somatik dalam susu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di dua tempat yaitu di peternakan milik Bapak Agus 

Kurniawan Jl. Imam Bonjol Dusun Beru Desa Bumiaji Kota Batu (Kandang A) 

dan peternakan milik Bapak Susilo Dusun Borosawal Desa Bunutwetan 

Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kandang B). 

Desa Bumiaji merupakan salah satu desa yang ada di Kota Batu yang 

terletak 15 km sebelah barat kota Malang, kota ini berada di ketinggian 680-1.200 

meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 14dan 27 0C sedangkan 

suhu di kandang sendiri adalah 29 0C. Sehingga menjadikan desa Bumiaji sebagai 

salah satu sentra pertanian dan peternakan di kota tersebut. 

Kecamatan Pakis merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah 

Kabupaten Malang yang mempunyai suhu rata-rata suhu minimum 26 0C dan 

suhu maximum 32 0C dan terletak 429 - 667 meter diatas permukaan air laut. 

Anonimus (2009c) menyatakan kambing biasa hidup pada suhu rata-rata 29 oC. 

Kondisi iklim yang cocok akan menyebabkan produksi yang optimal. 

 Kambing yang dipelihara pada kandang A adalah kambing PE ras 

Kaligesing yang identik dengan warna kepala hitam dan tubuh putih, produksi 

susu banyak, dan mempunyai nilai seni yang tinggi. Ciri-ciri Kambing Peranakan 

Ettawa (PE) Betina Ras Kaligesing (Anonimus, 2008c) adalah: (1) Badan besar, 

(2) Tinggi gumba 70-90 cm, (3) Berat hidup 45-70 kg, (4) Panjang badan 65-85 

cm, (5) Kepala tegak, garis profil melengkung, (6) Tanduk mengarah ke belakang, 
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(7) Telinga lebar menggantung panjang serta melipat pada ujungnya. Panjang 

telinga 8-14 cm, (8) Ambing berkembang baik, puting susu besar dan panjang, 

produksi susu setelah melahirkan 0,5-1 liter/hari, (9) Warna bulu bervariasi antar 

hitam, putih, coklat kekuningan atau kombinasi keduanya, (10) Paha kaki 

belakang berbulu lebat dan panjang, (11) Produksi susu 0,5-1/hari. 

Kambing yang dipelihara pada kandang B adalah kambing PE ras Senduro 

yang identik dengan warna tubuh putih, postur tubuh yang tebal dan besar, dan 

lebih dijadikan sebagai penghasil daging daripada susu. Ciri-ciri kambing PE ras 

Senduro (Anonimus, 2009c), adalah: (1) corak warna dominan putih, (2) jarang 

memiliki tanduk, (3) kuping panjang, lemas, terpilin sampai 50cm, (4) ukuran 

postur tubuh panjang, tinggi dan lebih tebal, ketebalan kambing berkorelasi 

dengan bobot badan, (5) lebih populer sebagai ternak pedaging dan perah. 

Kandang pemeliharaan ternak berbentuk panggung baik di kandang A 

maupun Kandang B. Kandang panggung dimaksudkan agar kotoran langsung 

jatuh ketanah dan mudah dibersihkan. Sutama (2007) menyatakan bahwa 

keunggulan kandang panggung yaitu feses dan urine dapat langsung jatuh ke 

bawah, sehingga kebersihan kandang tetap bersih dan tidak menggangu kesehatan 

ternak. 

  

 

 

 

 

Gambar 6. Kandang desa Bumiaji dan desa Pakis 
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Konstruksi kandang terbuat dari beton dan kayu yang dibuat bersekat-

sekat. Lantai kandang dibuat agak renggang agar kotoran langsung jatuh dan kaki 

kambing tidak terperosok kebawah. Atap kandang terbuat dari bahan asbes. 

Menurut Sodiq (2008) kandang harus kuat, tiang-tiang kandang harus dapat 

menyangga keseluruhan bangunan kandang, sehingga kandang dapat berfungsi 

baik dan tahan lama, atap kandang disarankan terbuat dari bahan-bahan yang 

ringan dan mempunyai daya serap panas yang kecil. 

Pemberian pakan di Kandang A dilakukan dua kali yaitu pagi pukul 07.00 

WIB dan sore pukul 15.00 WIB. Pakan yang diberikan terdiri dari pakan hijauan 

dan pakan konsentrat. Pakan konsentrat diberikan satu kali pada pagi hari, 

konsentrat yang diberikan terdiri dari kangkung kering, pollard, bekatul, bungkil 

kelapa, yang kemudian dicampur dengan air yang sudah tercampur mineral 

feeding terlebih dahulu. Pakan hijauan diberikan dua kali yaitu pagi hari setelah 

pemberian konsentrat dan sore hari, pakan yang diberikan berupa tebon jagung, 

kaliandra (Calliandra calothyrsus), gliricidae, pahitan (Thitonia diversifolia), 

sengon laut, daun pisang, ampas apel, rumput gajah dan rumput lapangan.  

Kebutuhan gizi merupakan kebutuhan hidup pokok pada ternak kambing 

perah. Kebutuhan pokok ini dapat dipenuhi dari asupan pakan hijauan yang 

berkualitas baik. Apabila kualitas pakan hijauan yang diberikan kurang baik, 

ternak perlu diberikan pakan tambahan, seperti dedak padi dan onggok 

(Anonimus, 2010a). Pakan yang diberikan harus cukup protein, karbohidrat, 

vitamin dan mineral mudah dicerna, tidak beracun dan disukai ternak, murah dan 

mudah diperoleh (Anonimus, 2009c). 
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Pemberian pakan di kandang B dilakukan dua kali yaitu pagi pukul 06.00 

WIB dan sore pukul 15.00 WIB,  pakan konsentrat diberikan satu kali dalam satu 

hari, konsentrat yang diberikan terdiri dari ampas tahu, pollard, bekatul, mollases, 

garam atau mineral, yang kemudian dicampur dengan air hangat dan vitamin B 

kompleks. Setelah diberikan konsentrat ternak diberikan minum tetes dicampur air 

hangat sebanyak satu ember. Pakan hijauan yang diberikan berupa gliricidae, daun 

jambu, daun nangka, daun mangga, daun sengon, pahitan (Thitonia diversifolia), 

mahoni dan daun kecrutan (Spathodea campanulata beauv). Hijauan pakan 

diperoleh dari lahan disekitar kandang. 

Pemberian pakan hijauan dari jenis legum (kacang-kacangan) akan 

menambah pemenuhan kebutuhan protein pada ternak kambing perah. Cara ini 

yang paling mudah dan murah dilaksanakan oleh peternak dipedesaan. Beberapa 

makanan ternak jenis legume yang banyak ditanam adalah lamtoro, kaliandra, 

glirisidia dan turi. Adapun penambahan mineral sangat dianjurkan untuk 

mengatasi kemungkinan kurangnya asupan mineral dari pakan hijauan. Beberapa 

mineral yang dapat diberikan adalah garam dapur, kapur, tepung tulang dan 

mineral mix (Anonimus, 2010). 

 

4.2 Proses Pemerahan 

 Manajemen pemerahan berbeda antara kandang A dan B, di kandang A 

pemerahan dilakukan dua kali dalam sehari, sedangkan di kandang B dilakukan 

satu kali dalam sehari. Pemerahan dilakukan secara manual menggunakan tangan, 

sebelum dilakukannya pemerahan kandang harus dibersihkan terlebih dahulu dari 

kotoran ternak ternak yang tidak jatuh kebawah atau sisa-sisa pakan yang masuk 
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kandang, tangan dan pakaian yang digunakan oleh pemerah harus dalam keadaan 

bersih dan tidak ada kotoran yang melekat. 

Pemerahan di kandang A dilakukan pagi pada pukul 08.00 WIB dan sore 

pada pukul 16.00 WIB. Pemerahan hanya dilakukan oleh salah satu karyawan saja 

atau ketika karyawan tersebut sedang ada tugas lain baru digantikan karyawan 

lainnya. Adapun prosedur pemerahan yang di laksanakan di kandang A adalah 

sebagai berikut: (1) siapkan ember kecil, air secukupnya, kain lap dan jurigen 

kecil untuk wadah susu, (2) cuci ambing dengan air kemudian lap sampai kering, 

(3) susu hasil pemerahan langsung dimasukkan kedalam jurigen-jurigen kecil 

yang telah disediakan, tujuannya adalah untuk mengurangi kontaminasi terhadap 

bulu, debu, kotoran ternak atau bau-bauan yang terkadang terikut pada saat 

pemerahan, kemudian pemerahan dilakukan sampai habis, (4) setelah selesai 

pemerahan puting dicelup dengan perlakuan T1 dan T2, sementara T3 langsung di 

cuci biasa dengan air bersih, (5) susu segera dikemas dan dimasukkan dalam 

freezer. Holmes and Wilson (1984) menyatakan pemerahan biasanya dilakukan 

dua kali sehari dengan interval waktu yang sama setiap hari, bila jarak antara dua 

pemerahan tidak lebih dari 14-15 jam maka hal ini tidak akan memepengaruhi 

produksinya, ambing yang diperah dua kali sehari menghasilkan kira-kira dua kali 

lebih banyak daripada ambing yang diperah satu kali sehari. 
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(a)      (b) 

Gambar 7. Pemerahan Pada Kandang Bumiaji (a) dan Kandang Pakis (b) 

 Pada kandang B, pemerahan dilakukan pada pukul 15.00 WIB. Pemerahan 

dilakukan secara bergantian tidak ditekankan pada salah satu karyawan saja. 

Adapun prosedur pemerahan di kandang B adalah sebagai berikut: (1) siapkan air 

hangat, kain lap, wadah susu dan alat semprot yang didalamnya sudah dilarutkan 

air hangat dan antiseptik kimia,  (2) cuci ambing dengan larutan antiseptik dengan 

cara disemprot kemudian lap sampai kering, (3) pemerahan di tampung dalam 

gelas takar atau gelas ukur, pemerahan dilakukan sampai habis, (4) selesai 

pemerahan puting dicelupkan larutan T1 dan T2, sementara T3 disemprot dengan 

larutan antiseptik kimia lagi, (5) susu dimasukkan wadah yang lebih besar, 

dikemas dan dimasukkan dalam freezer. 

 Syarat-syarat pemerahan susu adalah sebagai berikut: (1) pemerahan 

dilakukan pada waktu yang tetap, misalnya 2 kali sehari, pagi dan sore; (2) 

bersihkan dulu tangan pemerah dengan sabun; (3) cucilah puting dan kambing 

dengan air hangat, dilap dengan kain halus; (4) hindari air susu tertinggal dalam 

putting, oleh karena itu susu harus habis diperah, untuk mengetahuinya adalah 

dengan jalan menyentuh atau sedikit menggoyangkan kambing; (5) pada 

umumnya produksi susu kambing PE per ekor 1-1,5 liter; (6) dalam melakukan 



32 

 

pemerahan hal-hal yang harus diketahui oleh peternak adalah : masa produksi 

kambing berlangsung antara 7-8 bulan, mulai sejak kambing sudah melahirkan 

anak yang disebut masa laktasi; (7) antara 2-3 bulan sebelum kambing melahirkan 

pemerahan harus dihentikan, maksudnya untuk menjaga kesehatan induk kambing 

dan persiapan kelahiran anaknya; dan (8) untuk menghindari bau-bauan yang lain, 

maka pemerahan dilakukan di tempat khusus yaitu ruang untuk memerah 

(Anonimus, 2011). 

 Literatur diatas menjelaskan bahwa sebelum diperah puting sebaiknya 

dicuci dengan air hangat. Hal ini sudah diterapkan dalam manajemen kandang B 

yang mencampurkan air hangat dengan bahan kimia antisep untuk mencuci 

ambing sebelum diperah, sementara di kandang A hanya menggunakan air biasa 

untuk mencuci ambing sebelum pemerahan. Tujuan dari pencucian ambing 

menggunakan air hangat adalah untuk merangsang keluarnya air susu. Untuk 

menghindari bau-bauan lain, dalam literatur dijelaskan agar memerah dilakukan 

ditempat yang khusus, hal ini diterapkan di kandang A dengan melakukan sedikit 

inovasi yaitu cara penampungannya yang langsung masuk dalam wadah yang 

lubang tutupnya tidak terlalu lebar (jurigen kecil) sehingga dapat mengurangi 

kontaminasi bau-bauan atau kotoran yang terikut pada saat pemerahan, sementara 

pada kandang B wadah untuk menampung susu yang diperah menggunakan gelas 

ukur atau teko plastik, hal tersebut sebenarnya kurang efisien jika dilakukan untuk 

menampung susu, karena bau-bauan atau kotoran sering terikut masuk dalam 

wadah, selain itu juga merugikan peternak karena tidak jarang wadah tersebut 

tumpah karena terinjak, terdorong, atau tidak sengaja terjatuh baik oleh ternak 

atau pemerah sendiri. Susu harus diperah sampai habis, tujuannya untuk 
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menghindari penggumpalan sisa susu pada ujung puting, selain itu juga dapat 

menyebabkan mastitis. 

 

4.3 Pengaruh Teat dipping Terhadap Kejadian Mastitis 

 Setelah dilakukannya pemerahan kemudian dilakuakan upaya untuk 

menjaga kesehatan ambing salah satunya adalah dengan melakukan teat dipping 

atau celup puting. Keuntungan melakukan teat dipping adalah untuk mencegah 

mikroba masuk ke dalam puting sehingga mastitis dapat di cegah dan 

dikendalikan, karena mikroba yang berada dalam puting akan tumbuh 

berkembang masuk jauh ke rongga puting setelah 15-30 menit setelah pemerahan 

(Anonimus, 2009a). 

4.3.1 Kejadian Mastitis Hasil Perlakuan Teat Dipping dengan Larutan Daun 
Binahong Konsentrasi 20% 

 
Tingkat kejadian mastitis perlakuan T1 kandang A dan B per minggu dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Tingkat Kejadian Mastitis Setelah Perlakuan T1 Kandang A dan B 

No Skor 
Matitis 

Jumlah Puting 

Awal test 
Minggu 

1 2 3 
1 0 3 (30%) 5 (50%) 6 (60%) 4 (40%) 
2 T 2 (20%) 4 (40%) 4 (40%) 4 (40%) 
3 +1 5 (50%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 
4 +2 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
5 +3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa skor kejadian mastitis 0 pada awal test 

sebesar 30% dan meningkat 40% pada akhir test, skor kejadian mastitis T pada 
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awal test sebesar 20% dan meningkat 40% pada akhir test, skor kejadian mastitis 

tingkat 1 pada awal test sebesar 50% dan menurun 0% pada akhir test, skor 

kejadian mastitis tingkat 2 dan tingkat 3 sebesar 0%. 

4.3.2 Kejadian Mastitis Hasil Perlakuan Teat dipping dengan Larutan Daun 
Binahong Konsentrasi 33% 

 
Tingkat kejadian mastitis perlakuan T2 kandang A dan B per minggu 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Tingkat Kejadian Mastitis Setelah Perlakuan T2 Kandang A dan B 

No Skor 
Matitis 

Jumlah Puting 

Awal test 
Minggu 

1 2 3 
1 0 4 (40%) 5 (50%) 4 (40%) 5 (50%) 
2 T 4 (40%) 2 (20%) 2 (20%) 3 (30%) 
3 +1 1 (10%) 2 (20%) 3 (30%) 1 (10%) 
4 +2 1 (10%) 1 (10%) 1 (10%) 1 (10%) 
5 +3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa skor kejadian mastitis 0 pada awal test 

sebesar 40% dan meningkat 50% pada akhir test, skor kejadian mastitis T pada 

awal test sebesar 40% dan menurun 30% pada akhir test, skor kejadian mastitis 

tingkat 1 pada awal test sebesar 10% dan tetap 10% pada akhir test, skor kejadian 

mastitis tingkat 2 sebesar 10% pada awal test dan tetap 10% pada akhir test, skor 

kejadian mastitis tingkat 3 sebesar 0%. 

4.3.3 Kejadian Mastitis Hasil Perlakuan Kontrol (Tanpa Perlakuan) 
 

Tingkat kejadian mastitis perlakuan T3 kandang A dan B per minggu 

dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Tingkat Kejadian Mastitis Setelah Perlakuan T3 Kandang A dan B 

No Skor 
Matitis 

Jumlah Puting 

Awal test 
Minggu 

1 2 3 
1 0 2 (20%) 4 (40%) 5 (50%) 5 (50%) 
2 T 5 (50%) 5 (50%) 4 (40%) 5 (50%) 
3 +1 3 (30%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 
4 +2 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
5 +3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Jumlah 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 
 

Tabel 5 menunjukkan bahwa skor kejadian mastitis 0 pada awal test 

sebesar 20% dan meningkat 50% pada akhir test, skor kejadian mastitis T pada 

awal test sebesar 50% dan tetap 50% pada akhir test, skor kejadian mastitis 

tingkat 1 pada awal test sebesar 30% dan menurun 0% pada akhir test, skor 

kejadian mastitis tingkat 2 dan tingkat 3 sebesar 0%. 

 

4.3.4 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Kejadian Mastitis Perlakuan T1 

Grafik kejadian mastitis puting kanan dan puting kiri perlakuan T1 

kandang A per minggu dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Kejadian Mastitis Perlakuan T1 Kandang A 
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Gambar 8 menunjukkan bahwa pada awal pengukuran CMT sebesar 1,0 

puting kanan dan 2,3 puting kiri, minggu pertama meningkat 2,0 puting kanan dan 

menurun 1,3 puting kiri, minggu kedua menurun 1,3 puting kanan dan tetap 1,3 

untuk puting kiri, minggu ketiga meningkat 1,7 puting kanan dan meningkat 1,7 

puting kiri. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan kejadian mastitis puting 

kanan sebesar 0,7 dan penurunan mastitis puting kiri sebesar 0,6. 

Grafik kejadian mastitis puting kanan dan puting kiri perlakuan T1 

kandang B per minggu dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Kejadian Mastitis Perlakuan T1 Kandang B 

Gambar 9 menunjukkan bahwa pada awal pengukuran CMT sebesar 3,0 

puting kanan dan 3,0 puting kiri, minggu pertama menurun 1,5 puting kanan dan 

menurun 1,5 puting kiri, minggu kedua tetap 1,5 puting kanan dan tetap 1,5 untuk 

puting kiri, minggu ketiga tetap 1,5 puting kanan dan 1,5 puting kiri. Dapat 

dikatakan bahwa terjadi penurunan kejadian mastitis sebesar 1,5 pada kedua 

puting. 
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4.3.5 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Kejadian Mastitis Perlakuan T2 

Grafik kejadian mastitis puting kanan dan puting kiri perlakuan T2 kandang 

A per minggu dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Kejadian Mastitis Perlakuan T2 Kandang A 

Gambar 10 menunjukkan bahwa pada awal pengukuran CMT sebesar 2,3 

puting kanan dan 2,3 puting kiri, minggu pertama menurun 2,0 puting kanan dan 

menurun 2,0 puting kiri, minggu kedua menurun 1,7 puting kanan dan tetap 2,0 

untuk puting kiri, minggu ketiga menurun 0,7 puting kanan dan 0,7 puting kiri. 

Dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan kejadian mastitis sebesar 1,6 pada 

kedua puting. 

Grafik kejadian mastitis puting kanan dan puting kiri perlakuan T2 kandang 

B per minggu dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Kejadian Mastitis Perlakuan T2 Kandang B 

Gambar 11 menunjukkan bahwa pada awal pengukuran CMT sebesar 1,5 

puting kanan dan 1,0 puting kiri, minggu pertama meningkat 2,0 puting kanan dan 

meningkat 1,5 puting kiri, minggu kedua meningkat 2,5 puting kanan dan 

meningkat 2,5 puting kiri, minggu ketiga menurun 2,0 puting kanan dan 1,5 

puting kiri. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan kejadian mastitis sebesar 

0,5 pada kedua puting. 

 

4.3.6 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Kejadian Mastitis Perlakuan T3 

Grafik kejadian mastitis puting kanan dan puting kiri perlakuan T3 kandang 

A per minggu dapat dilihat pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Kejadian Mastitis Perlakuan T3 Kandang A 

Gambar 12 menunjukkan bahwa pada awal pengukuran CMT sebesar 2,0 

puting kanan dan 1,7 puting kiri, minggu pertama menurun 1,7 puting kanan dan 

meningkat 2,0 puting kiri, minggu kedua menurun 1,0 puting kanan dan menurun 

1,3 puting kiri, minggu ketiga tetap 1,0 puting kanan dan 1,3 puting kiri. Dapat 

dikatakan bahwa terjadi penurunan kejadian mastitis sebesar 1,0 pada puting 

kanan dan 0,4 pada puting kiri. 

Grafik kejadian mastitis puting kanan dan puting kiri perlakuan T3 kandang 

B per minggu dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Kejadian Mastitis Perlakuan T3 Kandang B 
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Gambar 13 menunjukkan bahwa pada awal pengukuran CMT sebesar 2,5 

puting kanan dan 2,5 puting kiri, minggu pertama menurun 1,5 puting kanan dan 

menurun 1,5 puting kiri, minggu kedua meningkat 2,0 puting kanan dan 2,5 

puting kiri, minggu ketiga tetap 2,0 puting kanan dan menurun 2,0 puting kiri. 

Dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan kejadian mastitis sebesar 0,5 pada 

kedua puting. 

Gambar 8 dan 9 diatas menunjukkan bahwa perlakuan T1 dapat mengatasi 

mastitis kandang B tetapi kurang dapat mengatasi mastitis pada kandang A, pada 

Gambar 10 dan 11 perlakuan T2 kurang dapat mengatasi kejadian mastitis pada 

kandang B tetapi efektif pada kandang A, pada Gambar 12 dan 13 perlakuan 

kontrol dapat menurunkan kejadian mastitis pada kedua tempat. Peningkatan 

kejadian mastitis diatas disebabkan oleh tempat pemerahan yang kurang higienis 

dan pergantian pemerah setiap harinya. Subronto (1985) menjelaskan bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mastitis diantaranya pemerahan yang 

dilakukan tanpa memperhatikan kebersihan ambing saat sebelum dan sesudah 

pemerahan, tangan pemerah yang tidak bersih, pakaian pemerah, dan juga lantai 

kandang yang kotor. Bakteri dapat mudah masuk kedalam kelenjar ambing 

melalui bagian luar ambing, peralatan perah dan pemerah. 

 

4.4 Pengaruh Teat dipping Terhadap Produksi Susu 

 Teat dipping tidak dapat meningkatkan jumlah produksi susu secara 

langsung. Jumlah produksi susu dapat meningkat jika kondisi ambing sehat, untuk 

menjaga kondisi ambing tetap sehat maka dilakukan teat dipping setelah 

pemerahan yang diharapkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab 
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mastitis sehingga produksi susu meningkat. Hidayat (2002) menyatakan bahwa 

teat dipping terhadap ternak dapat menghindari kejadian mastitis dikarenakan 

mikroorganisme tidak dapat masuk kedalam puting akibat terhalang oleh lapisan 

antiseptik. Bahan yang digunakan untuk melakukan teat dipping juga harus 

mengandung bahan-bahan antiseptik seperti flavanoid sebagai anti inflamasi yang 

dapat menghambat mikroorganisme tumbuh. Sumartiningsih (2009) menyatakan 

bahwa flavonoid yang terkandung dalam  tanaman binahong dapat mengurangi 

inflamasi. 

4.4.1 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Produksi Susu Perlakuan T1 

Grafik produksi susu puting kanan dan puting kiri perlakuan T1 kandang 

A per minggu dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 14.  Produksi Susu Perlakuan T1 Kandang A 

Gambar 14 menunjukkan bahwa pada awal pengambilan data produksi 

susu sebesar 712 ml puting kanan dan 677 ml puting kiri, rataan minggu pertama 

produksi susu sebesar 592 ml puting kanan dan 613 ml puting kiri, rataan minggu 

kedua menurun menjadi 582 ml puting kanan dan 588 ml puting kiri, rataan 
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minggu ketiga meningkat menjadi 682 ml puting kanan dan 590 ml puting kiri. 

Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan produksi susu dari minggu pertama 

sampai minggu ketiga sebesar 90 ml (13,2%) pada puting kanan dan terjadi 

penurunan produksi susu sebesar 23 ml (3,9%) pada puting kiri. 

Grafik produksi susu puting kanan dan puting kiri perlakuan T1 kandang 

B per minggu dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

Gambar 15.  Produksi Susu Perlakuan T1 Kandang B 

Gambar 15 menunjukkan bahwa pada awal pengambilan data produksi 

susu sebesar 155 ml puting kanan dan 215 ml puting kiri, rataan minggu pertama 

produksi susu sebesar 163 ml puting kanan dan 231 ml puting kiri, rataan minggu 

kedua meningkat menjadi 211 ml puting kanan dan 317 ml puting kiri, rataan 

minggu ketiga meningkat menjadi 219 ml puting kanan dan 342 ml puting kiri. 

Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan produksi susu dari minggu pertama 

sampai minggu ketiga sebesar 5 6ml (25,6%) pada puting kanan dan 111 ml 

(32,4%) pada puting kiri. 
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4.4.2 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Produksi Susu Perlakuan T2 

Grafik produksi susu puting kanan dan puting kiri perlakuan T2 kandang 

A per minggu dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

Gambar 16.  Produksi Susu Perlakuan T2 Kandang A 

Gambar 16 menunjukkan bahwa pada awal pengambilan data produksi 

susu sebesar 430 ml puting kanan dan 608 ml puting kiri, rataan minggu pertama 

produksi susu sebesar 420 ml puting kanan dan 522 ml puting kiri, rataan minggu 

kedua meningkat menjadi 434 ml puting kanan dan menurun menjadi 508 ml 

puting kiri, rataan minggu ketiga meningkat menjadi 452 ml puting kanan dan 

menurun menjadi 485 ml puting kiri. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan 

produksi susu dari minggu pertama sampai minggu ketiga sebesar 32 ml (7,1%) 

pada puting kanan dan terjadi penurunan sebesar 37 ml (7,7%) pada puting kiri. 

Grafik produksi susu puting kanan dan puting kiri perlakuan T2 kandang 

B per minggu dapat dilihat pada Gambar 17. 
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Gambar 17.  Produksi Susu Perlakuan T2 Kandang B 

Gambar 17 menunjukkan bahwa pada awal pengambilan data produksi 

susu sebesar 140 ml puting kanan dan 175 ml puting kiri, rataan minggu pertama 

produksi susu sebesar 92 ml puting kanan dan 134 ml puting kiri, rataan minggu 

kedua meningkat menjadi 118 ml puting kanan dan 210 ml puting kiri, rataan 

minggu ketiga menurun menjadi 117 ml puting kanan dan 189 ml puting kiri. 

Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan produksi susu dari minggu pertama 

sampai minggu ketiga sebesar 25 ml (21,4%) pada puting kanan dan penurunan 

produksi susu sebesar 55 ml (29,1%) pada puting kiri. 

 

4.4.3 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Produksi Susu Perlakuan T3 

Grafik produksi susu puting kanan dan puting kiri perlakuan T3 kandang A 

per minggu dapat dilihat pada Gambar 18. 
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Gambar 18.  Produksi Susu Perlakuan T3 Kandang A 

Gambar 18 menunjukkan bahwa pada awal pengambilan data produksi susu 

sebesar 323 ml puting kanan dan 348 ml puting kiri, rataan minggu pertama 

produksi susu sebesar 297 ml puting kanan dan 315 ml puting kiri, rataan minggu 

kedua menurun menjadi 284 ml puting kanan dan 314 ml puting kiri, rataan 

minggu ketiga menurun menjadi 323 ml puting kanan dan meningkat menjadi 348 

ml puting kiri. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan produksi susu dari 

minggu pertama sampai minggu ketiga sebesar 26 ml (8,1%) pada puting kanan 

dan 33 ml (9,5%) pada puting kiri. 

Grafik produksi susu puting kanan dan puting kiri perlakuan T3 kandang 

B per minggu dapat dilihat pada Gambar 19. 
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Gambar 19.  Produksi Susu Perlakuan T3 Kandang B 

Gambar 19 menunjukkan bahwa pada awal pengambilan data produksi susu 

sebesar 230 ml puting kanan dan 175 ml puting kiri, rataan minggu pertama 

produksi susu sebesar 187 ml puting kanan dan 147 ml puting kiri, rataan minggu 

kedua meningkat menjadi 269 ml puting kanan dan 151 ml puting kiri, rataan 

minggu ketiga meningkat menjadi 324 ml puting kanan dan 218 ml puting kiri. 

Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan produksi susu dari minggu pertama 

sampai minggu ketiga sebesar 137 ml (42,3%) pada puting kanan dan 71 ml 

(32,6%) pada puting kiri. 

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah produksi susu puting kiri lebih 

banyak dibandingkan dengan puting kanan, hal tersebut dapat dilihat pada 

masing-masing perlakuan dan tempat kecuali pada perlakuan T3 kandang B. 

Produksi susu pada kandang A lebih banyak daripada kandang B, hal tersebut 

disebabkan karena pada kandang A kambing diperah dua kali sehari dengan 

waktu yang sama setiap harinya, sedangkan pada kandang B hanya diperah satu 

kali dan kurang tetap waktu maupun pegawainya. Holmes and Wilson (1984) 

menyatakan bahwa pemerahan biasanya dilakukan dua kali sehari dengan interval 
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waktu yang sama setiap hari, bila jarak antara dua pemerahan tidak lebih dari 14-

15 jam maka hal ini tidak akan memepengaruhi produksinya, ambing yang 

diperah dua kali sehari menghasilkan kira-kira dua kali lebih banyak daripada 

ambing yang diperah satu kali sehari.  

Selain itu juga letak peternakan dan iklim juga berpengaruh pada produksi 

susu. Kandang A terletak pada dataran tinggi sedangkan Kandang B terletak pada 

dataran rendah. Indrijani (2010) menyatakan bahwa produksi susu dipengaruhi 

oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi keduanya. Musim, curah hujan, hari 

hujan, temperatur, kelembaban, tahun pemeliharaan dan peternakan merupakan 

faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi performan produksi susu. 

 

4.5 Pengaruh Teat Dipping Terhadap Kejadian Mastitis dan Jumlah 
Produksi Susu Pada Tiap Perlakuan 

 
Grafik tingkat kejadian mastitis berbagai perlakuan pada kandang A dapat 

dilihat pada Gambar 20. 

 

Gambar 20. Tingkat Kejadian Mastitis Kandang A 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

Awal M 1 M 2 M 3

CMT Kandang A

T1

T2

T3



48 

 

Gambar 20 menunjukkan bahwa pada awal pengukuran CMT T1 sebesar 

1,7, minggu pertama tetap 1,7, minggu kedua menurun menjadi 1,3, minggu 

ketiga meningkat menjadi 1,7. Awal pengukuran CMT T2 sebesar 2,3, minggu 

pertama menurun menjadi 2, minggu kedua menurun menjadi 1,8, minggu ketiga 

menurun menjadi 0,7. Awal pengukuran CMT T3 sebesar 1,8, tetap pada minggu 

pertama 1,8, menurun pada minggu kedua menjadi 1,2, tetap 1,2 pada minggu 

ketiga. Dapat dikatakan bahwa tidak terjadi penurunan nilai CMT pada perlakuan 

T1 dari awal pengukuran sampai akhir pengukuran, terjadi penurunan kejadian 

mastitis sebesar 1,6 pada perlakuan T2, pada perlakuan T3 juga terjadi penurunan 

kejadian mastitis sebesar 0,6. 

Grafik produksi susu berbagai perlakuan pada kandang A dapat dilihat pada 

Gambar 21. 

 

Gambar 21. Jumlah Produksi Susu Kandang A 

 Gambar 21 menunjukkan bahwa pada awal sebelum perlakuan jumlah 

produksi susu perlakuan T1 sebesar 694 ml. Rataan minggu pertama perlakuan 

sebesar 603 ml, menurun pada minggu kedua menjadi 585 ml, meningkat pada 

minggu ketiga menjadi 636 ml. Awal perlakuan T2 sebesar 519 ml. Rataan 
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minggu pertama perlakuan sebesar 471 ml, tetap pada minggu kedua 471 ml, 

menurun pada minggu ketiga 468 ml. Awal perlakuan T3 sebesar 336 ml. Rataan 

minggu pertama perlakuan sebesar 306 ml, menurun pada minggu kedua menjadi 

299 ml, meningkat pada minggu ketiga menjadi 335 ml. Dapat dikatakan bahwa 

terjadi peningkatan jumlah rataan produksi susu dari minggu pertama sampai 

minggu akhir pada perlakuan T1 sebesar 33 ml (5,2%), terjadi penurunan jumlah 

rataan produksi susu sebesar 3 ml (0,6%) pada perlakuan T2, dan terjadi 

peningkatan jumlah rataan produksi susu sebesar 29 ml (8,6%) pada perlakuan 

T3. Sumartiningsih (2009) menyebutkan bahwa flavonoid yang terkandung dalam  

tanaman binahong dapat mengurangi inflamasi. Khunaifi (2010) Flavanoid 

merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol, senyawa fenol mempunyai sifat 

efektif menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur. 

 Pada Gambar 20 dan 21 dapat dilihat bahwa pada perlakuan T1 terjadi 

peningkatan produksi susu sebesar 33 ml (5,2%) yang diikuti dengan tingkat 

mastitis 1,7. Pada perlakuan T2 terjadi penurunan produksi susu sebesar 3 ml 

(0,6%) yang diikuti dengan menurunnya tingkat mastitis 1,6. Pada perlakuan T3 

terjadi peningkatan produksi susu sebesar 29 ml (8,6%) yang diikuti dengan 

penurunan tingkat mastitis 0,6. 

Grafik tingkat kejadian mastitis berbagai perlakuan pada kandang B dapat 

dilihat pada Gambar 22. 
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Gambar 22. Tingkat Kejadian Mastitis Kandang B 

Gambar 22 menunjukkan bahwa pada awal pengukuran CMT T1 sebesar 

3, minggu pertama menurun 1,5, minggu kedua dan ketiga tetap 1,5. Awal 

pengukuran CMT T2 sebesar 1,3, minggu pertama meningkat menjadi 1,8, 

minggu kedua meningkat menjadi 2,5, minggu ketiga menurun menjadi 1,8. Awal 

pengukuran CMT T3 sebesar 2,5, minggu pertama menurun menjadi 1,5, minggu 

kedua meningkat menjadi 2,3, minggu ketiga menurun menjadi 2. Dapat 

dikatakan bahwa  terjadi penurunan nilai CMT pada perlakuan T1 dari awal 

pengukuran sampai akhir pengukuran sebesar 1,5, terjadi peningkatan kejadian 

mastitis sebesar 0,5 pada perlakuan T2, terjadi penurunan kejadian mastitis 

sebesar 0,5 pada perlakuan T3. Hidayat (2002) menyatakan bahwa teat dipping 

terhadap ternak dapat menghindari kejadian mastitis dikarenakan mikroorganisme 

tidak dapat masuk kedalam puting akibat terhalang oleh lapisan antiseptik. 

Grafik produksi susu berbagai perlakuan pada kandang B dapat dilihat pada 

Gambar 23. 
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Gambar 23. Jumlah Produksi Susu Kandang B 

Gambar 23 menunjukkan bahwa pada awal sebelum perlakuan jumlah 

produksi susu perlakuan T1 sebesar 185 ml. Rataan minggu pertama perlakuan 

sebesar 197 ml, meningkat pada minggu kedua menjadi 264 ml, meningkat pada 

minggu ketiga menjadi 280 ml. Awal perlakuan T2 sebesar 158 ml. Rataan 

minggu pertama perlakuan sebesar 113 ml, meningkat pada minggu kedua 164 

ml, menurun pada minggu ketiga menjadi 153 ml. Awal perlakuan T3 sebesar 203 

ml. Rataan minggu pertama perlakuan sebesar 167 ml, meningkat pada minggu 

kedua menjadi 210 ml, meningkat pada minggu ketiga menjadi 271 ml. Dapat 

dikatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah rataan produksi susu dari minggu 

pertama sampai minggu akhir pada perlakuan T1 sebesar 83 ml (29,6%), terjadi 

peningkatan jumlah rataan produksi susu sebesar 40 ml (26,1%) pada perlakuan 

T2, dan terjadi peningkatan jumlah rataan produksi susu sebesar 104 ml (38,4%) 

pada perlakuan T3. 

Pada Gambar 22 dan 23 dilihat bahwa pada perlakuan T1 terjadi 

peningkatan produksi susu sebesar 83 ml (29,6%) yang diikuti dengan penurunan 

tingkat mastitis sebesar 1,5. Pada perlakuan T2 terjadi peningkatan produksi susu 
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sebesar 40 ml (26,1%) yang diikuti dengan meningkatnya mastitis sebesar 0,5. 

Pada perlakuan T3 terjadi peningkatan produksi susu sebesar 104 ml (38,4%) 

yang diikuti dengan penurunan tingkat mastitis sebesar 0,5. 

Rata-rata produksi susu kandang A maksimum sebesar 636 ml sedangkan 

rata-rata minimum sebesar 299 ml. Rata-rata produksi susu kandang B maksimum 

sebesar 280 ml sedangkan rata-rata minimum sebesar 113 ml. Yusnandar (2009) 

menyatakan bahwa rata-rata produksi susu harian kambing PE adalah 350 ml, 

dengan rata-rata minimum 230 ml dan maksimum 595 ml. Hal tersebut 

membuktikan bahwa pada kandang A produksi susu sudah sesuai dengan literatur 

sedangkan pada kandang B belum sesuai dengan literatur. Sulaksana (2008) 

dalam jurnalnya menyatakan bahwa produksi susu induk tergantung dari 

kemampuan induk untuk menghasilkan air susu dan kecukupan hijauan yang 

diberikan oleh peternak. Indrijani (2010) juga menyatakan bahwa produksi susu 

dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi keduanya. Musim, 

curah hujan, hari hujan, temperatur, kelembaban, tahun pemeliharaan dan 

peternakan merupakan faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi performan 

produksi susu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

• Kejadian mastitis dapat dikontrol dengan teat dipping menggunakan 

larutan daun binahong konsentrasi 20% dan 33%. 

• Perlakuan teat dipping dengan konsentrasi larutan 20% dapat 

mempertahankan jumlah produksi susu, sedangkan konsentrasi larutan 

33% dapat meningkatkan jumlah produksi susu jika dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol. 

• Semakin tinggi konsentrasi larutan daun binahong yang digunakan maka 

akan semakin efektif untuk menghambat petumbuhan bakteri penyebab 

mastitis. 

 

5.2 Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk konsentrasi larutan binahong 

yang akan digunakan. Sebaiknya pada saat selesai pemerahan hendaknya 

dilakukan teat dipping menggunakan larutan daun binahong dengan konsentrasi 

33% supaya ternak terlindung dari bakteri penyebab mastitis dan dapat 

menghasilkan produksi susu yang lebih banyak. 
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Lampiran 1. Rata-rata Pengukuran CMT Perlakuan T1 Kandang A 

Nomor Rata-rata pengukuran ke- 
Kambing Awal 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
1 1 3 3 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 1 1 1 1 1 
3 1 2 1 1 1 1 2 2 

         Rataan 1.0 2.3 2.0 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 
 

Lampiran 2. Rata-rata Pengukuran CMT Perlakuan T2 Kandang A 

Nomor Rata-rata pengukuran ke- 
Kambing Awal 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
8 2 1 2 1 1 1 1 1 
9 3 4 3 4 3 4 3 4 
10 2 2 1 1 1 1 1 1 

         
Rataan 2.3 2.3 2.0 2.0 1.7 2.0 1.7 2.0 

 

Lampiran 3. Rata-rata Pengukuran CMT Perlakuan T3 Kandang A 

Nomor Rata-rata pengukuran ke- 

Kambing Awal 1 2 3 
kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 

11 1 1 1 2 1 1 1 1 
13 2 2 2 1 1 1 1 2 
14 3 2 2 3 1 2 1 1 

         
Rataan 2.0 1.7 1.7 2.0 1.0 1.3 1.0 1.3 

 

Lampiran 4. Rata-rata Produksi Susu Perlakuan T1 Kandang A 

Nomor Awal Rata-rata minggu ke- 
Kambing 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
1 605 625 350 557 350 511 450 584 
2 880 840 771 724 778 738 859 797 
3 650 565 656 558 617 515 739 389 
                  

Rataan 712 677 592 613 582 588 682 590 
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Lampiran 5. Rata-rata Produksi Susu Perlakuan T2 Kandang A 

Nomor Awal Rata-rata minggu ke- 
Kambing 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
8 890 970 918 930 919 929 971 967 
9 100 615 67 423 82 361 78 256 
10 300 240 274 212 300 234 306 231 

         Rataan 430 608 420 522 434 508 452 485 
 

Lampiran 6. Rata-rata Produksi Susu Perlakuan T3 Kandang A 

Nomor Awal Rata-rata minggu ke- 
Kambing 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
11 510 515 477 473 461 489 501 525 
13 230 220 208 202 205 209 259 239 
14 230 310 206 271 186 244 209 279 

         Rataan 323 348 297 315 284 314 323 348 
 

Lampiran 7. Rata-rata Pengukuran CMT Perlakuan T1 Kandang B 

Nomor Rata-rata pengukuran ke- 
Kambing Awal 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
16 3 3 1 1 1 1 2 2 
17 3 3 2 2 2 2 1 1 

         Rataan 3.0 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
 

Lampiran 8. Rata-rata Pengukuran CMT Perlakuan T2 Kandang B 

Nomor Rata-rata pengukuran ke- 
Kambing Awal 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
20 2 1 3 2 3 2 2 2 
21 1 1 1 1 2 3 2 1 

         Rataan 1.5 1.0 2.0 1.5 2.5 2.5 2.0 1.5 
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Lampiran 9. Rata-rata Pengukuran CMT Perlakuan T3 Kandang B 

Nomor Rata-rata pengukuran ke- 
Kambing Awal 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
22 2 3 1 1 2 2 2 2 
23 3 2 2 2 2 3 2 2 

         Rataan 2.5 2.5 1.5 1.5 2.0 2.5 2.0 2.0 
 

Lampiran 10. Rata-rata Produksi Susu Perlakuan T1 Kandang B 

Nomor Awal Rata-rata minggu ke- 
Kambing 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
16 180 200 183 251 233 337 226 337 
17 130 230 142 211 190 297 211 346 

         Rataan 155 215 163 231 211 317 219 342 
 

Lampiran 11. Rata-rata Produksi Susu Perlakuan T2 Kandang B 

Nomor Awal Rata-rata minggu ke- 
Kambing 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
20 100 250 89 206 106 339 124 309 
21 180 100 94 62 131 81 110 69 

         Rataan 140 175 92 134 118 210 117 189 
 

Lampiran 12. Rata-rata Produksi Susu Perlakuan T3 Kandang B 

Nomor Awal Rata-rata minggu ke- 
Kambing 1 2 3 

  kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri 
22 400 250 351 249 521 276 630 417 
23 60 100 22 45 16 27 17 19 

         Rataan 230 175 187 147 269 151 324 218 
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Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Sampel Kambing PE Kandang A dan Kandang B 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Teat Dipping, Peralatan CMT dan pengujian kejadian mastitis 

 

 

 

 

 

 

 

Peralatan dan proses pembuatan daun binahong 
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