
HUBUNGAN LEVEL MASTITIS 

TERHADAP PRODUKSI  

DAN KUALITAS SUSU  

PADA SAPI PERAH 
 

SKRIPSI 

 

 

 

Oleh : 

Ficky Fajrin 

NIM. 0610510028 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2013



HUBUNGAN LEVEL MASTITIS 

TERHADAP PRODUKSI  

DAN KUALITAS SUSU  

PADA SAPI PERAH  

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Ficky Fajrin 

NIM. 0610510028 

 

 

 
 

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2013 



HUBUNGAN LEVEL MASTITIS TERHADAP 

PRODUKSI DAN KUALITAS SUSU  

PADA SAPI PERAH 

 

SKRIPSI 

Oleh : 

Ficky Fajrin 

0610510028 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 

Pada Hari/Tanggal : 28 November 2013 

 

Tanda Tangan          Tanggal 

 

Dosen Pembimbing Utama   

Ir. Sarwiyono, M.Agr.St 

NIP. 19491010 197603 1 001          …………..               ……….. 

Dosen Pembimbing Pendamping 

Dr. Ir. Puguh S, MS   

NIP. 19521106 197903 2 001           .…………          ..……... 

Dosen Penguji, 

Prof. Dr. Ir. Luqman Hakim, MS   

NIP. 19501213 198003 1 002           …………..         ……….. 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

 

 

 

Prof. Dr. Ir. Kusmartono 

NIP. 19590406 198503 1 005 

 

Tanggal : ………………….. 



RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis di lahirkan di Sidoarjo pada tanggal 26 Juli 

1988 sebagai anak kedua dari keluarga bapak Aenurofik 

Asyikin dan Ibu Sulami Nur Aini 

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 

Watesnegoro 1 Mojokerto pada tahun 2000. Pendidikan 

menengah pertama diselesaikan pada tahun 2003 di SLTP di 

SLTPN 1 Ngoro dan pendidikan lanjutan menengah atas di 

SMU di SMU Muhammadiyah 2 Sidoarjo diselesaikan pada 

tahun 2006. Diterima  sebagai mahasiswa pada Program Studi 

Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang melalui jalur PMDK pada tahun 2006. Selama 

mengikuti pendidikan penulis aktif mengikuti stadium general 

dan menjadi anggota panitia berbagai acara kegiatan. Sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada 

Fakultas Peternakan, penulis menyelesaikan skripsinya dengan 

judul Hubungan Level Mastitis Terhadap Produksi Dan 

Kualitas Susu Pada Sapi Perah di desa Tegal Sari, kecamatan 

Kepanjen, kabupaten Malang. 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala petunjuk 

serta kasih sayang yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat 

untuk meraih gelar Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. Pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Kusmartono selaku Dekan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

2. Bapak Dr. Ir.  Moch Nasich, MS selaku Ketua Bagian 

Produksi Ternak 

3. Bapak Ir. Sarwiyono, M. Agr. St selaku dosen 

pembimbing utama yang telah membimbing dan 

memberikan saran pada penyusunan laporan penelitian. 

4. Bapak Dr. Ir. Puguh S, MS selaku dosen pembimbing 

pendamping yang telah memberikan pengarahan sehingga 

laporan ini dapat tersusun dengan baik. 

5. Keluarga tercinta, Ibu, Bapak, dan semua pihak yang 

turut membantu karena atas dukungan dan do’anya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian 

ini. 

6. Bapak Taufan sebagai pemilik CV. Milkindo Berka 

Abadi yang telah memberikan ijin untuk pelaksanaan 

penelitian. 

7. Bapak Anang Ashuri sebagai Manajer Perusahaan CV. 

Milkindo Berka Abadi atas ijin penelitian dan yang 

membimbing selama di lokasi penelitian. 

8. Seluruh staf dan pegawai CV. Milkindo Berka Abadi 

yang sangat ramah dan mampu di ajak bekerja sama. 



 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

dalam penulisan laporan ini, untuk itu diharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari para pembaca selalu penulis 

harapkan. Penulis berharap semoga laporan ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Malang, Desember 2013 

 

  Peneliti, 

 

 



A RELATIONSHIP BETWEEN MASTITIS LEVEL  

FOR PRODUCTION AND MILK QUALITY  

ON DAIRY COWS 
 

Ficky Fajrin
1)

, Sarwiyono
2)

 and Puguh S.
2)

 

 

ABSTRACT 

 

 Results this research indicate that of 22 dairy cows 

(152 teats) of sample, 18 teats free from mastitis infection 

(11,84 %) and 134 teats infection (88,16 %). Correlation 

coefficient on production milk (r) -0,6456 and quality milk (r) 

-0,2431 it’s mean negative relationship between mastitis level 

for production and milk quality. The result of linear regression 

equation is Y = 15.608-3.5925X for milk production and Y = 

482.89-33.296X for milk quality. In summary, research 

concludes that higher mastitis level means lower the timing of 

reduction test. Mastitis reduces milk production to 41.68 % 

and reduces milk quality to 5.91 %. 

 

Key Words : California Mastitis Test, Milk Production, 

Reductation Test 
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Penelitian ini dilaksanakan di CV. Milkindo Berka 

Abadi yang terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Kepanjen, 

Kabupaten Malang dan di Laboratorium Dinas Peternakan 

Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data dimulai dari bulan 

April sampai bulan Mei 2013.  

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana hubungan level mastitis terhadap produksi dan 

kualitas susu serta seberapa besar keeratan hubungan tersebut. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

panduan untuk memperbaiki manajemen pemeliharaan 

khususnya pengendalian penyakit guna meningkatkan kualitas 

susu.  

 Materi penelitian adalah sampel susu sapi perah PFH 

laktasi sebanyak 38 ekor. Metode penelitian yang digunakan 

yaitu dengan metode studi kasus di lapang. Untuk mengetahui 

tingkat mastitis dilakukan observasi langsung di lapang 

dengan metode California Mastitis Test, sedangkan untuk 

mengetahui kualitas susu berdasarkan uji reduktase dilakukan 

di Laboratorium Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Data 

dianalisis menggunakan perhitungan regresi dan korelasi 

sederhana.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 38 ekor 

(152 puting) sampel sapi perah terdapat 18 puting yang tidak 

terinfeksi mastitis (11,84%) dan 134 puting yang terinfeksi 

(88,16%). Koefisien korelasi (r) antara tingkat kejadian 

mastitis dan produksi susu sebesar -0,6456 sedangkan 

koefisien korelasi (r) antara tingkat kejadian mastitis dengan 

kualitas susu sebesar -0,2431. Dari nilai koefisiesnsi korelasi 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang negatif antara level mastitis terhadap produksi dan 

kualitas susu. Persamaan regresi linear antara mastitis dengan 



produksi susu Y = 15.608-3.5925X dan pada kualitas susu 

diperoleh persamaan Y =.482,388-33,2956X. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi 

tingkat mastitis maka semakin rendah produksi dan kualitas 

susu. Mastitis dapat menurunkan produksi susu sebesar 

41,68% dan menurunkan kualitas susu sebesar 5.91 % . Saran 

yang diberikan yaitu perlu ditingkatkan upaya pencegahan 

penyakit meliputi kebersihan kandang dan tubuh ternak, 

pembersihan peralatan pemerahan, pemerah harus dalam 

keadaan bersih sebelum memerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu kebutuhan manusia yang 

didapat dari sekresi kelenjar susu pada hewan mamalia. Susu 

merupakan makanan yang komplek karena mengandung 

banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, nutrisi 

yang terkandung dalam susu diantaranya adalah air, lemak, 

protein, laktosa, vitamin dan mineral. 

 Menurut Luthan (2012) (Sekertaris Ditjen Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian) kebutuhan susu 

di Indonesia berkisar antara 3.120.000 ton di tahun 2012, 

sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu memberikan 

30% saja yakni sekitar 1.208.000 dan 70% sisanya masih 

mengandalkan impor. Dari pernyataan tersebut peluang usaha 

peternakan sapi perah di Indonesia masih terbuka lebar. 

 Namun sebelum mendirikan usaha peternakan sapi 

perah perlu kita pahami beberapa faktor yang mempengaruhi 

produktifitas sapi perah itu sendiri. Salah satunya adalah 

penyakit yang sering menyerang pada sapi perah yaitu 

penyakit mastitis. Mastitis adalah penyakit yang menyerang 

sapi perah di bagian ambing atau disebut juga penyakit radang 

kelenjar susu. 

 Mastitis merupakan kasus yang sering dijumpai pada 

usaha peternakan sapi perah. Hasil dari banyak penelitian 

menunjukkan bahwa 80% sapi laktasi di Indonesia menderita 

mastitis subklinis (Sudono, Rosdiana, dan Setiawan) (2003). 

Peradangan ambing tersebut menyebabkan bertambahnya 

protein dalam darah lebih tepatnya pada sel-sel darah putih 



karena adanya infeksi di dalam kelenjar susu. Reaksi ini 

ditandai dengan adanya peradangan pada kelenjar susu, hal ini 

bertujuan untuk menetralisir rangsangan yang disebabkan oleh 

infeksi luka serta untuk melawan bakteri yang masuk kedalam 

kelenjar susu agar kelenjar susu dapat berfungsi normal 

kembali. 

 Sapi perah yang terserang mastitis akan berdampak 

pada penurunan produksi susu sehingga berdampak pada 

kerugian secara ekonomi. Kerugian ekonomi akibat dari 

mastitis diperkirakan 10% dari total nilai jual yang di produksi 

pada usaha peternakan sapi perah. Sekitar dua per tiga dari 

kerugian disebabkan karena penurunan produksi susu pada 

sapi yang terinfeksi penyakit mastitis. Kerugian lainnya yang 

timbul akibat susu abnormal yang terbuang serta susu yang 

diperah dari sapi yang diobati  dengan antibiotik, biaya 

pergantian (replacement) sapi yang terinfeksi, turunnya nilai 

jual sapi yang diculling, biaya obat-obatan dan layanan 

kesehatan ternak serta tambahan biaya tenaga kerja dan 

kadang-kadang mengakibatkan kematian (Effendi, 2007). 

 Peternakan milik C.V Milkindo Berka Abadi  

merupakan peternakan sapi perah yang berlokasi di kecamatan 

Kepanjen kabupaten Malang . Produksi sapi perah di C.V 

Milkindo Berkah Abadi mengalami penurunan produksi yang 

cukup drastic, oleh karena itu penulis ingin mengadakan 

penelitian terkait adanya penurunan prosuksi pada peternakan 

tersebut. 

 

  



1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah hubungan antara kejadian mastitis dengan 

produksi dan kualitas susu sapi perah di C.V 

Milkindo Berka Abadi. 

2. Mengetahui penampilan produksi susu sapi perah 

PFH bila ditinjau dari kuantitas produksi susu dan 

kualitasnya. 

3. Mengetahui hubungan tingkat kejadian mastitis 

terhadap kuantitas produksi dan kualitas susu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kejadian mastitis terhadap jumlah produksi susu dan kualitas 

susu sapi perah PFH di C.V Milkindo Berka Abadi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi mengenai penampilan produksi dan kualitas susu 

sapi perah PFH pada berbagai tingkat kejadian mastitis 

sehingga adanya peningkatan sistem pemeliharaan yang lebih 

baik lagi bagi pelaku usaha sapi perah sehingga memperkecil 

peluang kejadian mastitis. 



1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 Susu yang berkualitas baik diperoleh dari ternak sapi 

perah yang sehat karena manajemen pemeliharaan yang baik 

dan benar, salah satu manajemen tersebut adalah pengendalian 

penyakit yang benar dan tepat. Kebiasaan peternak pada 

umumnya adalah kurang memperhatikan kondisi sapi perah 

sehingga sapi tersebut mudah terserang penyakit. Salah satu 

penyakit yang paling umum menyerang pada sapi perah adalah 

radang ambing atau biasa disebut dengan  mastitis. Radang 

ambing (mastitis) pada sapi perah merupakan radang yang bisa 

bersifat subakut maupun kronis, radang dikatakan bersifat 

subklinis apabila gejala-gejala klinis radang tidak ditemukan 

saat pemeriksaan ambing. Pada proses radang yang 

bersifatakut, tanda-tanda radang jelas ditemukan, seperti: 

kebengkakan ambing, panas saat diraba, rasa sakit, warna 

kemerahan dan terganggunya fungsi. Produksi susu sapi perah 



dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain penyakit mastitis, 

semakin sehat ambing sapi perah maka semakin baik produksi 

dan kualitas susu. Akan tetapi semakin tinggi kejadian mastitis 

maka semakin rendah produksi dan mutu susu tersebut. 

 

1.6 Hipotesis 

 Adanya hubungan negatif antara tingkat mastitis 

dengan produksi susu serta adanya hubungan positif antara 

tingkat mastitis dengan kualitas susu dalam hal ini pada uji 

reduktase. 

 

 

  

Sapi terjangkit mastitis          

sub klinis  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Produksi Susu 

Susu merupakan cairan berwarna putih yang 

disekresikan oleh kelenjar susu pada binatang mamalia betina 

untuk bahan makanan dan sumber gizi anaknya (Sarwiyono, 

Surjowardojo dan Susilorini, 1990). Sedangkan menurut 

Shearer, Bachman dan Boosinger (2003), susu merupakan 

sekresi lacteal, yang bebas dari kolostrum dan diperoleh 

melalui pemerahan yang tuntas dari sapi sehat. 

 Susu diproduksi di dalam kelenjar susu yang terdiri 

dari empat bilik yang hanya dihubungkan oleh pasokan darah. 

Susu tidak bisa mengalir dari satu bilik ke bilik lainnya. 

Masuknya bakteri ke dalam masing-masing kelenjar adalah 

melalui otot sphincter pada lubang puting (teat sphincter) 

(Kirk, 2008). Hal ini juga didukung oleh Bray dan Shearer 

(2003) yang menjelaskan bahwa kelenjar susu dibagi menjadi 

dua bagian oleh ligamen penyangga tengah (central ligament) 

dan masing-masing dibagi lagi menjadi empat bagian oleh 

membrane halus. Sedangkan struktur utama yang membagi 

kelenjar susu menurut Wattiaux (2008
a
) adalah median 

suspensory ligament dan lateral suspensory ligamen.  

 Kelenjar susu merupakan tempat untuk mensintesis 

dan mensekresikan susu. Hal ini telah diungkapkan oleh Bray 

dan Shearer (2003) yang menjelaskan bahwa unsur pokok susu 

(protein, lemak, dan laktosa) disintesis dan disekresi oleh sel 

epitel di dalam lumen alveolus. Alveolus dipenuhi oleh sel 

epitel (ephitelial cell) yang memproduksi susu dan dikelilingi  

oleh sel otot (muscle cell= myoephitelial cell) yang 



berkontraksi dan memeras susu dari alveolus selama 

pemerahan. 

 Produksi susu seekor sapi pada umumnya diawali 

dengan jumlah yang relative rendah kemudian sedikit demi 

sedikit meningkat hingga tercapai puncak produksi kemudian 

turun kembali hingga masa kering. Sedangkan menurut 

Molento (2008) menjelaskan bahwa puncak produksi susu 

terjadi sekitar 35 hari setelah beranak. 

 Produksi susu akan terus menurun hingga pada masa 

kering pada bulan ketujuh pada masa kebuntingan, sedangkan 

menurut Hurley (2007
a
) menjelaskan bahwa produksi susu 

dihentikan pada 45 sampai 50 hari sebelum beranak. 

 

2.2 Kualitas Susu 

Kualitas susu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bisa 

ditinjau melalui tiga hal, yaitu kualitas bedasarkan sifat fisik 

susu, kualitas bedasarkan sifat kimiawi dan sifat bedasarkan 

mikrobiologi susu. 

 

2.2.1 Kualitas Susu Berdasarkan Sifat Fisik 

 Kualitas susu bedasarkan pengamatan sifat fisik dapat 

diketahui melalui warna, bau, dan rasa susu; berat jenis; titik 

beku; titik didih (Riyadh, 2003 dan Saleh, 2004) serta dari 

viskositas susu (Saleh, 2004). 

 Warna, bau dan rasa susu 

 Warna susu yang normal adalah putih 

kebiruan hingga kuning  keemasan. Warna 

putih dari susu merupakan hasil dispersi dari 

refleksi  cahaya yang dipantulkan oleh globula 

lemak dan partikel koloidal dari kasein dan 



kalsium fosfat sedangkan warna kuning adalah 

karena lemak dan karoten yang dapat larut. Bila 

lemak pada susu diambil maka susu akan 

menampilkan warna kebiruan (Saleh, 2004). 

Rasa dan bau susu berhubungan erat dengan 

kualitas susu. Menurut Saleh  (2004) dan 

Riyadh (2003), rasa agak manis pada susu 

disebabkan oleh  laktosa, sedangkan rasa asin 

berasal dari klorida, sitrat dan garam mineral 

 lainnya. Kurka dan Rankin (2008) 

menyatakan bahwa rasa susu  dipengaruhi 

oleh pakan. Sedangkan Shearer, dkk (2003) 

menjelaskan bahwa penyimpangan bau susu 

termasuk: 

a) Aroma pakan, seperti silase alfalfa. 

b) Aroma kandang sapi, berasal dari 

ventilasi lingkungan yang buruk atau 

kotor dan peralatan pemerahan yang 

kurang dijaga kebersihannya. 

c) Aroma tengik, karena adanya asam 

lemak bebeas akibat dari guncangan 

yang berlebihan saat pengiriman dan 

kerusakan komponen lemak susu. 

d) Aroma jamur dan bau asam, karena 

kontaminasi oleh bakteri. 

e) Aroma teroksidasi, karena susu terkena 

sinar matahari atau kontak dengan agen 

oksidasi seperti tembaga yang berkarat 

dan khlorin. 

  



 Berat jenis susu. 

 Berat jenis susu dipengaruhi oleh senyawa-

senyawa yang terlarut didalam susu. Semakin 

banyak senyawa-senyawa yang terlarut 

didalamnya, maka makin besar pula berat 

jenisnya (Riyadh, 2003). Sedangkan Saleh 

(2004) menambahkan bahwa berat jenis susu 

adalah 1,027-1,035 dengan rata-rata ±1,031 

sedangkan berat jenis susu segar bedasarkan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3141-1988 

pada suhu 27,5ºC adalah 1,028. 

 

 Titik beku susu. 

 Titik beku larutan bergantung pada jumlah 

partikel penyusun larutan tersebut. Titik beku 

susu yang memenuhi syarat SNI 01-2782-1988 

adalah pada suhu -0,520ºC sampai -0,560ºC. 

kenaikan titik beku menunjukkan adanya 

indikasi penambahan air, sedangkan penurunan 

titik beku susu menunjukkan adanya indikasi 

penambahan susu bubuk atau tepung. 

 Sedangakan menurut Hurley (2007b) 

menjelaskan bahwa titik beku susu -0,505ºC. 

Jika susu diencerkan, maka titik bekunya akan 

mendekati 0ºC, sedangkan Riyadh (2003) 

berpendapat bahwa titik beku susu berkisar 

antara -0,525ºC sampai -0,565ºC. Penambahan 

satu persen air dari volume susu dapat 

menaikkan titik beku susu sebanyak 0,0055ºC. 

 

 



 Titik didih susu. 

 Titik susu segar sangat berkaitan dengan berat 

jenisnya. Semakin tinggi berat jenis susu, maka 

semakin tinggi pula titik didihnya (Riyadh, 

2003). Sedangkan Saleh (2004) menjelaskan 

bahwa titik didih susu lebih tinggi dari air yaitu 

100,16ºC. titik didih juga akan mengalami 

perubahan bila susu tersebut ditambahkan air, 

dan Riyadh (2003) menambahkan bahwa titik 

didih susu berkisar 100,17ºC. 

 

 Viskositas susu 

 Viskositas pada susu lebih tinggi dari pada air. 

Viskositas susu berkisar antara 1,5 sampai 2,0 

cP. Sedangkan viskositas whey pada suhu 20ºC 

adalah 1,2 cP, viskositas susu skim 1,5 cP dan 

susu segar 2,0 (Saleh, 2004). 

 

2.2.2 Kualitas Susu Berdasarkan Sifat Kimiawi 

 Menurut Riyadh (2003) kualitas susu bedasarkan sifat 

kimiawi dapat ditinjau dari komposisinya. Selain itu juga bisa 

ditinjau dari potensial ion hidrogen (pH). 

 Komposisi susu. 

 Menurut pendapat Payne dan Wilson (1999) 

komposisi susu terdiri dari air, lemak, protein, 

laktosa, mineral, vitamin dan enzim. Sedangkan 

Wattiaux (2008b) menyatakan bahwa 100 gram 

susu sapi mengandung 88  gram air, 3,2 gram 

protein, 3,4 gram lemak, 4,7 gram laktosa dan 

0,72 gram mineral. 

 



a) Lemak susu. 

 Komponen susu yang paling penting 

adalah lemak dan protein. Menurut 

Wattiaux (2008
b
), lemak susu bervariasi 

berkisar antara 3,5 sampai 6,0% 

bedasarkan bangsa sapi dan pemberian 

pakan, sedangkan  Anonimus (2007
a
) 

menjelaskan bahwa lemak susu dapat di 

degradasi oleh enzim, pencahayaan, dan 

oksidasi. Aktivitas enzim ini bisa 

menimbulkan bau tengik pada susu. 

b) Protein susu. 

 Protein susu merupakan senyawa 

kompleks, terdiri dari beberapa unit 

asam amino yang terikat dengan ikatan 

peptida. Menurut pendapat Riyadh 

(2003) menjelaskan bahwa kadar 

protein yang terdapat dalam susu 

berkisar antara 2,8-4,0%. Sedangkan 

Chase dan Overton (2008) 

menambahkan bahwa susu sapi FH rata-

rata mengandung 3,1-3,3% protein. 

c) Laktosa. 

 Karbohidrat pokok yang terkandung 

di dalam susu adalah laktosa. Walaupun 

laktosa merupakan senyawa gula, kan 

tetapi laktosa tidak berasa manis. 

Konsentrasi laktosa di dalam susu relatif 

tetap dan berkisar antara 4,8-5,2% 

(Wattiaux, 2008
b
). 

 



 Potensial Ion Hidrogen (pH) 

 Susu segar mempunyai sifat ampoter yang 

artinya dapat bersifat asam dan basa sekaligus. 

Jika diberi kertas lakmus biru, maka warnanya 

akan menjadi merah, sebaliknya jika diberi 

kertas lakmus merah warnanya akan berubah 

menjadi biru. pH susu segar terletak antara 6,5-

6,7 (Saleh, 2004).  

 Rachmawan (2001) menjelaskan bahwa 

pengasaman pada susu disebabkan oleh aktivitas 

bakteri yang memecah laktosa membentuk asam 

laktat. Saleh (2004) menjelaskan bahwa pH 

dibawah 6,5 menunjukkan adanya kolostrum 

ataupun kerusakan susu akibat aktivitas bakteri. 

 

2.2.3 Kualitas Susu Bedasarkan Mikrobiologi Susu 

 Kualitas susu bedasarkan mikrobiologi susu dinilai 

dari pengamatan jumlah kandungan mikroba, jumlah sel 

somatic dan daya reduksi susu. 

 Kandungan mikroba 

 Syarat kandungan mikroba di dalam susu 

bedasarkan SNI 01-3141-1998 maksimum 

adalah 1.000.000 colony forming units per 

milliliter (CFU/ml). Sedangkan Saleh 

(2004) menambahkan bahwa kualitas  susu 

di negara-negara barat dan maju lainnya 

digolongkan menjadi tiga macam 

bedasarkan jumlah bakteri yang terkandung 

dalam susu, yaitu: 

 



a. Susu dengan kualitas baik atau kualitas 

A (No. 1, Baik) jika jumlah bakteri yang 

terkandung dalam susu segar tidak lebih 

dari 100.000 per mililiternya. Dan 

bakteri-bakteri koli tidak lebih dari 

10/ml. 

b. Susu kualitas B (No. 2, sedang) jika 

jumlah bakterinya antara 100.000-

1.000.000/ml. 

c. Susu kualitas C (No. 3, buruk) jika 

jumlah bakterinya lebih dari 

1.000.000/ml. 

 

 Jumlah Sel Somatis 

 Menurut Anonimus (2007
b
) sel somatis adalah 

sel dari sapi (yang sebagian besar terdiri dari sel 

darah putih atau leukosit) yang secara normal 

keberadaanya juga didalam susu. Jones (2000) 

menambahkan bahwa susu harus bebas dari 

bakteri patogen (penyebab penyakit) dan 

memiliki nilai SCC kurang dari 200.000. 

 Jumlah sel somatis akan bertambah pada saat 

terjadi infeksi mastitis. Menurut Bray dan 

Shearer (2003), SCC 1.000.000 sel/ml 

menunjukkan bahwa 30% kuartir sapi terinfeksi 

mastitis. Sedangkan Jones (1999) menambahkan 

bahwa SCC 400.000 sel/ml menunjukkan 13% 

kuartir sapi terinfeksi mastitis dan 24% kuartir 

sapi terinfeksi mastitis bila nilai SCC 750.000 

sel/ml. 

 



 Daya Reduksi 

 Daya reduksi susu disebabkan oleh aktifitas 

enzim-enzim tertentu dan juga adanya aktifitas 

bakteri. Bedasarkan penelitian ternyata ada 

korelasi antara jumlah bakteri dalam susu dan 

kecepatan daya reduksi susu (Riyadh, 2003). Uji 

reduktase sendiri menurut Susilorini dan Sawitri 

(2006) dilakukan dengan menggunakan 

methylen blue sehingga campuran susu dan 

methylen blue menyebabkan susu berubah 

menjadi biru. Warna biru akan berangsur-angsur 

berubah menjadi putih dengan inkubasi pada 

suhu 37ºC karena enzim reduktase akan 

mereduksi methylen blue. Hadiwiyoto (1994) 

menambahkan bahwa semakin lama hilangnya 

warna biru, menunjukkan kualitas susunya 

semakin baik. Bedasarkan hal tersebut dapat 

dijelaskan bahwa kualitas susu dikelompokkan 

seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hubungan antara kualitas susu dengan perkiraan 

    jumlah bakteri dalam uji reduktase 

Kualitas Waktu Perubahan 

Warna (Jam) 

Perkiraan Jumlah 

Bakteri 

Baik >8 < 500.000 

Cukup baik 6 – 8 1.000.000 – 4.000.000 

Kurang 

Baik 

2 – 6 4.000.000 – 20.000.000 

Rendah / 

Jelek 

<2 > 20.000.000 

Sumber : Hadiwiyoto, 1994 

 



2.3 Deteksi Mastitis 

Mastitis pada ternak perah menimbulkan secara 

ekonomi kerena terjadi penurunan produksi dan kualitas susu. 

Kirk (2008) menjelaskan bahwa kerugian akibat mastitis 

berupa biaya perawatan, terbuangnya susu dan kemungkinan 

terjadinya kematian pada sapi. 

 

2.3.1 Penyebab Mastitis 

 Mastitis adalah penyakit radang ambing yang 

disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti bakteri dan 

jamur. Ada tiga faktor yang menjadi sebab terjadinya mastitis, 

yaitu kondisi lingkungan yang buruk, mikroorganisme sebagai 

agen penyebab penyakit dan kondisi kesehatan sapi sebagai 

inang (Sugoro, 2004).  Penyakit mastitis dapat disebabkan 

oleh bakteri. Umumnya mastitis disebabkan oleh bakteri 

seperti Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, 

Streptococcus bovis, Enterococcus faecium, Enterococcus 

faecalis, Escherichia coli, dan Enterobacter aerogenes (Ruegg, 

2001). 

  Reaksi peradangan akibat infeksi mastitis yang terjadi 

dapat diketahui dengan adanya peningkatan kandungan protein 

darah dan sel darah putih di dalam kelenjar susu maupun di 

dalam susu yang dihasilkan. Adanya mikroorganisme patogen 

(bakteri penyebab mastitis) di dalam kelenjar susu serta 

adanya reaksi peradangan pada kelenjar susu, menunjukkan 

adanya infeksi yang dapat diartikan sebagai mastitis (Bramley, 

1991 yang disitasi dalam Paryati, 2002). 

 Bray dan Shearer (2003) menjelaskan bahwa kejadian 

infeksi mastitis paling besar terjadi selama awal bulan laktasi, 

sedang pada bulan laktasi berikutnya persentase ini secara 



bertahap akan menurun. Ketika sapi berada dalam puncak 

produksi, maka sapi tersebut sangat rentan terjangkit penyakit 

mastitis. Hal ini disebabkan lubang puting menjadi lebih lebar 

karena susu yang dikeluarkan semakin banyak dibanding 

bulan sebelumnya. Penyebab lainnya adalah penggunaan 

metode strippen yang terlalu sering pada saat pemerahan 

sehingga memudahkan mikroorganisme masuk ke dalam 

rongga kelenjar susu yang kemudian menyebabkan 

peradangan  pada kelenjar susu. 

 

2.3.2 Penularan Mastitis  

 Hidayat, Effendi, Fuad, Patyadi, Taguchi, dan 

Sugiwaka (2006) menyatakan ada 2 faktor yang 

mempermudah terjadinya mastitis: 

1. Kondisi hewan atau ternak 

a. Bentuk kelenjar susu: bentuk kelenjar susu 

yang posisinya menggantung sangat rendah 

sehingga mudah terjadi kontak dengan lantai 

kandang menyebabkan peluang terjangkitnya 

mastitis sangat tinggi. 

b. Umur: makin tua umur ternak, maka semakin 

rendah elastisitas penutupan lubang puting 

susu, sehingga penyembuhan semakin lambat. 

c. Luka atau lecet pada kelenjar susu atau puting  

susu yang disebabkan oleh permukaan lantai 

kandang yang kasar, kuku pemerah susu yang 

panjang atau tajam, permukaan sikat yang 

keras, proses pemerahan yang kasar, proses 

pemerahan dengan cara menarik puting. 

  



2. Kondisi lingkungan yang buruk 

a. Kandang dan ternak yang basah dan kotor 

b. Urutan pemerahan yang salah 

c. Peralatan pemerahan yang kotor 

d. Pemerah atau pekerja yang tangannya kotor, 

kuku tajam, dan pakaian kotor. 

Jones (1999) menambahkan bahwa invasi bakteri pada 

puting bisa berasal  dari: 

a) Perpindahan bakteri dari sapi yang terinfeksi ke 

sapi yang sehat. 

b) Kontaminasi silang dari kuartir satu ke kuartir 

lainya pada seekor sapi 

 Faktor lingkungan dan manajemen peternakan yang 

banyak mempengaruhi terjadinya penyakit mastitis. Faktor-

faktor tersebut diantaranya adalah pakan, model 

perkandangan, jumlah sapi dalam suatu kandang, sanitasi 

kandang dan cara pemerahan. Kandang yang berukuran sempit 

menyebabkan sapi-sapi berdesakan, sehingga apabila ada salah 

satu sapi yang terjangkit mastitis maka penularan penyakit 

mastitis mudah terjadi. Lantai kandang yang licin akan 

menyebabkan ternak kesulitan untuk berdiri, ataupun lantai 

kandang yang sudut kemiringanya kurang akan menyebabkan 

air mudah tergenang di lantai kandang sehingga 

mempermudah kemungkinan terjadinya kontak secara 

langsung antara kuman penyakit dengan kelenjar susu yang 

sehat. Kandang yang lembab ataupun tidak bersih juga 

memudahkan terjadinya infeksi kelenjar susu (Subronto, 

2003). 

 

 



2.4 Pencegahan Mastitis 

Kerugian yang disebabkan oleh mastitis sangat tidak 

menguntungkan bagi peternak, sehingga perlu adanya upaya 

pencegahan terhadap penyakit mastitis. Menurut Wallace 

(2000), ada tiga prinsip dasar untuk mengendalikan mastitis, 

yaitu: menghilangkan infeksi yang ada, mencegah infeksi 

baru, dan mengawasi status infeksi. Hidayat, dkk (2006) 

menambahkan bahwa pencegahan mastitis dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Selalu menjaga kebersihan kandang dan 

lingkungannya 

b. Melaksanakan prosedur sebelum, pada saat dan 

setelah pemerahan dengan baik dan benar 

c. Melakukan pemeriksaan mastitis secara teratur 

dan pengujian pada sapi laktasi yang akan dibeli 

d. Masa kering dilakukan selama 6 – 7 minggu, 

dan 

e. Pemberian antibiotik ke dalam puting pada 

masa kering. 

 

 Manajemen pemerahan 

 Salah satu hal penting untuk melakukan pencegahan 

terjadinya mastitis adalah memperbaiki manajemen 

pemerahan. Wattiaux (2008
a
) menjelaskan bahwa pemerahan 

yang dilakukan dua kali sehari dengan interval pemerahan 

yang sama yaitu 12 jam akan memberikan hasil laktasi 

tertinggi. Usaha pencegahan mastitis menurut Sarwiyono, dkk 

(1990) adalah dengan cara melaksanakan manajemen 

pemerahan yang terdiri dari 3 tahap: 

 



a) Fase persiapan pemerahan, meliputi pembersihan 

kandang, pembersihan kelenjar susu dan puting, 

menenangkan sapi, persiapan tukang perah dan alat-

alat pemerahan. 

b) Fase pelaksaan pemerahan, meliputi pemberian 

rangsangan pada kelenjar susu, teknik pemerahan dan 

yang terakhir pemeriksaan terhadap mastitis  

c) Fase pengakhiran pemerahan meliputi pembersihan 

kelenjar susu dan puting, penanganan susu, dan 

sterilisasi alat-alat pemerahan. 

 Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan pada 

masa produksi, yaitu kuantitas dan kualitas susu yang 

dihasilkan. Tahapan-tahapan yang dimaksud meliputi sistem 

perkandangan, manajemen pemberian pakan, pengaturan 

kebuntingan, pengendalian penyakit, dan metode pemerahan 

(Sudono, Rosdiana, dan Setiawan) (2003). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa susu yang berkualitas baik diperoleh dari 

manajemen perkandangan yang baik. Persyaratan umum 

kandang yang baik adalah sebagai berikut: 

1) Sirkulasi udara yang cukup dan mendapatkan sinar 

matahari. Kelembaban ideal yang dibutuhkan sapi 

perah adalah 60-70% 

2) Lantai kandang yang selalu kering dan diusahan 

dengan memberi alas karpet. Penggunaan alas karpet 

bagi sapi perah bertujuan untuk memberi kenyamanan 

pada sapi, memudahkan proses pembersihan kandang, 

menghindarkan sapi terluka akibat terjatuh. 

3) Tempat pakan yang luas 

4) Tempat air dibuat agar air selalu tersedia sepanjang 

hari  

 



 Prosedur pemerahan  

 Menurut Wallace (2000), pencegahan mastitis 

dilakukan dengan cara perawatan dan 

penggunaan peralatan pemerahan yang tepat dan 

melakukan prosedur pemerahan yang benar. 

Prosedur pemerahan yang tepat menurut 

Johnson (2008) dimulai dengan melakukan 

foremilking tiga kali di setiap puting. Hal ini 

dibenarkan oleh Idris, Purnomo dan Ardhana 

(1997) yang menjelaskan bahwa tiga pancaran 

pertama pada saat pemerahan hendaknya 

dibuang karena lubang di ujung puting 

merupakan tempat tumbuhnya bakteri yang 

masuk ke dalam saluran susu dan 

mencemarinya. Lebih lanjut Johnson (2008) 

menjelaskan bahwa permukaan puting harus 

disanitasi secara tepat dengan cara mencuci 

puting menggunakan air atau melakukan 

predipping. Predipping harus mencakup 75% 

permukaan puting dan ditahan minimal selama 

20 sampai 30 detik. Setelah sanitasi puting, 

puting harus dikeringkan dengan kain handuk 

karena bakteri dapat berenang melalui air masuk 

melalui ujung puting. Ruegg, Rasmussen, dan 

Reinemann (2000) menambahkan bahwa dalam 

proses disinfeksi puting yang paling penting 

adalah mengeringkan ujung puting. Puting yang 

basah akan memudahkan bakteri masuk ke 

dalam kelenjar susu. Jones (1998) berpendapat 

bahwa air yang mengalir dari kelenjar susu ke 

ujung puting bisa membawa bakteri. Air yang 



terdapat pada puting bisa terhisap masuk ke 

dalam teatcup dan mencemari mesin. Bakteri di 

dalamnya bisa menyerang ujung puting dan 

memasuki teat canal. Oleh karena itu tidak 

boleh ada air pada kelenjar susu maupun puting. 

 

 Peralatan pemerahan 

 Mesin pemerah harus dipasang pada puting 

dengan mengusahakan sedikit mungkin udara 

yang masuk, dengan membiarkan terlalu banyak 

udara yang masuk akan mengganggu puting dan 

akan meningkatkan kejadian mastitis. Oleh 

karena itu pada saat pemasangan mesin perah, 

penting sekali untuk meluruskan tabung mesin 

(liner) sehingga proses pemerahan menjadi 

cepat dan tuntas (Johnson, 2008). Ruegg et al 

(2000) menambahkan bahwa saat memasang 

teatcup ke puting, meluruskan liner dan 

meminimalisir udara yang masuk dapat 

mengurangi jatuhnya liner (liner slip). Setelah 

mesin dimatikan, menurut Johnson (2008) 

sebaiknya segera dilakukan pencelupan puting 

(teat dipping) yang mencakup 75% bagian 

puting. Teat dipping dilakukan untuk mengganti 

selaput susu dengan lapisan antibiotik setelah 

pemerahan. Jika susu tidak diperah secara tuntas 

dapat menimbulkan perkembangbiakan 

mikroorganisme dalam puting. 

 

 

 



 Pengelompokan sapi 

 Pengelompokan sapi juga penting untuk 

mengurangi resiko penularan mastitis 

sebagaimana disampaikan oleh Ruegg, et al 

(2000) yang menjelaskan bahwa sapi yang tidak 

terinfeksi harus dikelompokkan bersama-sama 

dan diperah terlebih dahulu. Sapi yang status 

infeksinya tidak diketahui diperah berikutnya 

dan sapi yang terinfeksi diperah terakhir. 

Wallace (2000) juga menambahkan bahwa 

memisahkan sapi yang terinfeksi, memilih sapi 

pengganti, dan meningkatkan faktor resistensi 

sapi adalah merupakan usaha dalam pencegahan 

mastitis. 

 

 

2.5 Uji Mastitis 

Menurut Hadiwiyoto (1994) bahwa ada beberapa cara 

untuk mendeteksi penyakit mastitis pada sapi perah, yaitu :  

1. Uji mastitis dengan Mikroskop 

2. Uji mastitis dengan Whiteside Test 

3. Uji mastitis dengan California Mastitis Test 

4. Uji mastitis dengan uji Klorida 

5. Uji Hostis 

6. Uji dengan Biru Bromo Timol 

Salah satu cara diagnosa mastitis dilakukan dengan 

cara California Mastitis Test (CMT) (Subronto, 2003), pada 

penelitian ini reagen yang digunakan adalah reagen CMT 

merk Delaval . Ensminger dan Tyler, (2006) menambahkan 

bahwa CMT (Califonia Mastitis Test) merupakan tes yang 

paling sering digunakan. Alat ini menggunakan satu atau dua 



pancaran susu dari 4 puting ditambah dengan reagent CMT 

dalam jumlah yang sama. Pembentukan jel menunjukkan sel 

somatik yang banyak didalam susu. Penilaian hasil CMT 

mempunyai katagori skor yaitu: -, +1, +2, +3, +4, katagori 

tersebut tergantung dari terbentuknya gel (Philpot, 1984; 

Sudarwanto dan Leksmono, 1993). 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di C.V. Milkindo Berka Abadi 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada bulan April - 

Mei 2013. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah 38 ekor sapi 

perah PFH laktasi milik perusahaan C.V. Milkindo Berka 

Abadi di Kabupaten Malang. 

Alat yang digunakan untuk uji mastitis secara 

California Mastitis Test terdiri dari: 

 Paddle pad: wadah untuk menampung dan 

mereaksikan susu dan reagen CMT 

 Pipet tetes: untuk meneteskan reagen CMT 

Bahan yang digunakan untuk uji mastitis secara 

California Mastitis Test terdiri dari: 

 Susu segar: sebagai bahan uji 

 Reagen CMT: sebagai larutan untuk uji 

mastitis secara California Mastitis Test 

 Air: untuk mencuci paddle pad setelah uji 

mastitis 

 Alat yang digunakan untuk uji reduktase terdiri dari: 

 Test tube: tabung untuk mereaksikan susu 

dengan methylne blue 

 Pipet tetes 1ml dan 10 ml: untuk mengukur 

volume methylne blue dan susu  



 Waterbath: tempat pemanas air dengan suhu 

37ºC 

Bahan yang digunakan untuk uji reduktase terdiri dari: 

 Methylne blue 0,01%: sebagai indicator dalam 

uji reduktase 

 Parafin atau kapas steril: sebagai penutup test 

tube 

 Susu segar: sebagai bahan uji 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu 

pengambilan data bedasarkan permasalahan mastitis yang 

terjadi di lokasi penelitian. 

Pengambilan susu untuk di uji dengan metode 

California Mastitis Test dilakukan dengan cara mengambil 

susu dari dua sampai tiga pancaran setelah dilakukan 

foremilking dari tiap-tiap puting sebelum pemerahan. Tingkat 

kejadian mastitis seekor sapi dapat diketahui dengan 

mengambil nilai rata-rata California Mastitis Test dari 

keempat puting.   

Untuk menghitung penurunan produksi susu akibat 

mastitis, idealnya dilakukan dengan menghitung produksi susu 

per puting, namun hal itu tidak dapat dilakukan kerena 

produksi susu hanya dapat diambil per ekor sapi. Untuk 

mendapatkan hasil perhitungan yang mendekati kebenaran, 

maka dilakukan dengan mengambil rata-rata dari tingkat 

mastitis dari setiap ambing, sehingga diperoleh tingkat 

kejadian mastitis -; T; 1; 2; dan 3.  

 Pengamatan produksi susu diperoleh dari 

penimbangan susu dari setiap ekor sapi yang dilakukan pada 



pagi dan sore hari yang sebelumnya sudah dilakukan 

pengamatan mastitis. 

 Prosedur uji reduktase: 

(1) Sampel susu diambil sebanyak 10ml 

dimasukkan ke dalam test tube 

(2) Ditambahkan larutan methylen blue sebanyak 

1 ml, dihomogenkan 

(3) Ditutup dengan paraffin atau kapas steril dan 

segera dimasukkan ke dalam waterbath 

dengan suhu 37ºC 

(4) Dilakukan pemeriksaan setiap 15 menit 

sampai warna susu berubah menjadi putih. 

(5) Dilakukan pencatatan terhadap waktu 

perubahan warna biru menjadi putih 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati meliputi: 

 1. Variable bebas: - Produksi susu (Y1) 

    - Kualitas susu (Y2) 

 2. Variabel terikat:  - Level mastitis (X) 

 

3.5 Analisis Statistik 

 Untuk mengetahui hubungan antara tingkat mastitis 

dengan kualitas susu berdasarkan uji reduktase dapat dianalisa 

dengan regresi linier sederhana. Rumus model analisa tersebut 

menurut Dajan (1986) yaitu: 

 Ŷ1,2 = a+bX 

Dimana: 

 X  = CMT score 

 Y1 = Reduktase score 

 Y2 = Produksi susu (kg)  



  a  = intersep 

  b  = koefisien regresi 

Untuk menentukan a dan b dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

 a = (ΣY)(ΣX
2
 ) - (ΣX)(ΣXY) 

         n(ΣX
2
 ) - (ΣX)

2
 

 

 b = n(ΣXY) - (ΣX)(ΣY) 

         n(ΣX
2
 ) - (ΣX)

2
    

 

Untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara 2 variabel 

(x, y) dapat dicari melalui koefisien korelasi ( rxy ), dengan 

rumus sebagai berikut : 

 rxy =                 nΣXY- ΣXΣY            

           √({nΣX
2
-(ΣX)

2
 {nΣY

2
- (ΣY)

2
} 

 

3.6 Penilaian Level Mastitis Secara Deskriptif 

Skor Penilaian Reaksi 
Jumlah sel 

somatic/ml 

- Negatif 

Tidak terdapat tanda-tanda 

pergerakan susu ketengah 

paddle 
0 – 200,000 

± Trace 
Sedikit terjadi pergerakan 

susu ketengah paddle 

150,000 – 

500,000 

1 
Positif 

lemah 

Terjadi pergerakan susu 

ketengah paddle lebih 

banyak, tetapi belum 

terbentuk gel 

400,000 – 

1,500,000 

2 
Positif 

agak kuat 

Terjadi sedikit 

pembentukan gel 

800,000 – 

5,000,000 

3 
Positif 

Kuat 

Gel yang terbentu banyak 

dan menyebabkan 

permukaan susu menjadi 

konvek  

> 5,000,000 



3.7 Konversi Penilaian Level Mastitis Secara Skor 

 

Penilaian Deskriptif Penilaian Skor 

Negatif  0 

Trace 1 

Positif lemah 2 

Positif agak kuat 3 

Positif Kuat 4 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Lokasi Penelitian  

CV. Milkindo Berka Abadi terletak di Desa Tegalsari, 

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. CV. Milkindo 

Berka Abadi berdiri sejak tahun 1983 dengan luas tanah 3 Ha. 

Peternakan ini terletak 6 km dari pusat Kepanjen. CV. 

Milkindo Berka Abadi merupakan suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang peternakan sapi perah jenis Peranakan 

Freisian Holstein (PFH). Pengembangan usaha ini mulai 

terlihat pembangunan perluasan kandang pada tahun 2009, 

dengan kapasitas tampung ± 150 ekor ternak dan dilakukan 

pengisian secara bertahap. Kandang sebelah utara (bangunan 

lama) diperuntukkan bagi kandang box dan kandang umbaran 

pedet, kandang sebelah selatan untuk sapi kering serta laktasi, 

kemudian kandang barat untuk sapi dara dan pejantan. CV. 

Milkindo Berka Abadi menyetorkan hasil pemerahan berupa 

susu ke PT. Nestle Indonesia yang terletak di Pasuruan setiap 

dua hari sekali. Sebelum dikirim, susu disimpan dalam cooler. 

Perusahaan ini juga menjual dalam bentuk segar secara 

langsung di depan Pasar Kepanjen setiap pagi, dan menyuplai 

susu pasteurisasi di sebuah SMP swasta di Kecamatan 

Kepanjen pada awal dan akhir bulan. Pengembangan sarana 

wisata edukasi mulai dirintis pada bulan Februari 2012, 

terdapat sarana pendukung berupa taman bunga, tempat 

bermain bola, saung serta beberapa mainan lainnya. Sarana 

tersebut menjadi daya tarik tersendiri sebagai referensi belajar. 

CV. Milkindo Berka Abadi memiliki populasi ternak sebanyak 
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Score Mastitis 0 1 2 3 4

Persentase (%) 11.84 26.32 38.82 15.79 7.24
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252 ekor sapi. Populasi ternak di CV. Milkindo Berka Abadi 

di sajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Populasi ternak CV. Milkindo Berka Abadi tahun 

   2012 

Sapi Jumlah (ekor) 

Pejantan 34 

Laktasi 89 

Kering 31 

Dara tidak bunting 46 

Dara bunting 27 

Pedet jantan 1 

Pedet betina 24 

Sumber : CV Milkindo Berka Abadi (2012) 

 

4.2 Mastitis Pada Sapi Perah  

 Pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada sapi 

perah sebanyak 38 ekor, sedangkan pengujian mastitis 

subklinis dengan metode California Mastitis Test. Adapun 

perincian prosentase tingkat mastitis pada puting sapi yang 

terinfeksi dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Persentase tingkat mastitis pada puting sapi perah 

   yang terinfeksi. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa persentase 

score mastitis 0 sebesar 11.84%, sedangkan prosentase score 

mastitis 1-4 sebesar 88.16 %, hal ini dapat dikatakan bahwa 

kejadian mastitis di lokasi penelitian cukup parah.  

 Menurut Sugoro (2004) mastitis adalah penyakit 

radang ambing yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme 

seperti bakteri dan jamur. Ada tiga faktor yang menjadi sebab 

terjadinya mastitis, yaitu kondisi lingkungan yang buruk, 

mikroorganisme sebagai agen penyebab penyakit dan kondisi 

kesehatan sapi sebagai inang, Hidayat dkk (2002) 

menambahkan bahwa mastitis berdasarkan gejalanya dapat 

dibedakan antara mastitis klinis dan mastitis subklinis. 

Mastitis subklinis hanya dapat diketahui setelah dilaksanakan 

pengujian. 

 Berdasarkan pengamatan di lapang banyaknya puting 

yang terinfeksi mastitis sub klinis disebabkan oleh beberapa 

hal, antara lain :  

1) Kondisi kandang dan ternak yang kotor dan basah.  

 Pada kandang masih terlihat sisa pakan yang tercecer 

dan kotoran sapi yang menempel pada dinding dan lantai 

kandang. Kandang yang basah akan menyebabkan lantai 

licin sehingga ternak malas untuk bangun, hal ini 

menyebabkan ambing kontak langsung dengan 

mikroorganisme pathogen yang ada di lantai kandang. 

Menurut  Subronto (2003) faktor lingkungan dan 

manajemen peternakan yang banyak mempengaruhi 

terjadinya penyakit mastitis. Lantai kandang yang licin 

akan menyebabkan ternak kesulitan untuk berdiri, ataupun 

lantai kandang yang sudut kemiringanya kurang akan 

menyebabkan air mudah tergenang di lantai kandang 

sehingga mempermudah kemungkinan terjadinya kontak 



secara langsung antara kuman penyakit dengan kelenjar 

susu yang sehat. Kandang yang lembab ataupun tidak 

bersih juga memudahkan terjadinya infeksi kelenjar susu. 

 

2) Kondisi pemerah atau pekerja kandang yang kurang 

bersih.  

 Pemerah kurang memperhatikan kebersihan tubuhnya 

yaitu tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah 

melaksanakan pemerahan sehingga sangat memungkinkan 

infeksi mastitis terjadi akibat tangan pemerah yang tidak 

bersih dan terkontaminasi dengan bakteri penyebab 

mastitis. Menurut Sudono dkk (2003) bahwa kebersihan 

pemerah harus diutamakan karena melalui pemerah dapat 

terjadi penularan mastitis akibat kontak bakteri antara 

pemerah dan sapi yang diperah. Oleh karena itu tangan 

pemerah sebaiknya dicuci sebelum dan sesudah 

melaksanakan pemerahan karena kontaminasi bakteri 

penyebab mastitis dari ambing yang sakit ke ambing yang 

sehat dapat terjadi melalui tangan pemerah yang kotor.  

 

3) Tidak membedakan pemerahan antara puting yang 

terinfeksi dan puting yang tidak terinfeksi mastitis.  

 Puting yang terinfeksi terkadang dilakukan pemerahan 

terlebih dahulu kemudian puting yang tidak terinferksi 

sehingga dapat menyebabkan penularan penyakit mastitis 

dari sapi yang sakit ke sapi yang sehat melalui tangan 

pemerah. Hidayat dkk (2002) menyatakan bahwa 

penularan dari ambing mastitis ke ambing sehat dapat 

terjadi karena urutan pemerahan yang salah. Pemeraahan 

yang benar dimulai dari ambing yang sehat, ambing yang 

terinfeksi mastitis diperah terakhir.  



4) Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap mastitis sub klinis 

dengan teratur sehingga penanganan penyakit terlambat. 

 

Dari hasil pengamatan pada 38 ekor (152 puting) sampel 

sapi perah milik  CV. Milkindo Berka Abadi ternyata terdapat 

18 puting yang tidak terinfeksi mastitis dengan prosentase 

11.84%, hal ini menunjukkan bahwa telah ada upaya 

pencegahan penyakit mastitis oleh pihak CV. Milkindo Berka 

Abadi yaitu berusaha melaksanakan tatalaksana yang baik 

dalam pakan, kandang, pemerahan serta sanitasi kandang dan 

peralatan pemerahan. Hidayat dkk (2002) berpendapat bahwa 

pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu : 

1. Selalu menjaga kebersihan kandang dan lingkungannya.  

2. Melaksanakan prosedur sebelum, pada saat dan setelah 

 pemerahan dengan baik dan lancar. Sarwiyono, 

 Sujowardojo, Susilorini (1990) menyatakan bahwa 

 usaha untuk melakukan pencegahan mastitis adalah 

 dengan cara melaksanakan manajemen pemerahan 

 yang terdiri dari 3 tahap :  

 a) Fase persiapan pemerahan, meliputi pembersihan 

 kandang, pembersihan ambing dan puting, 

 menenangkan sapi, persiapan tukang perah dan alat-

 alat pemerahan.  

 b) Fase pelaksanaan pemerahan, meliputi pemberian 

 rangsangan pada ambing, teknik pemerahan (apabila 

 menggunakan tangan dikenal 3 cara : whole hand, 

 knevelen, strippen) dan yang terakhir pemeriksaan 

 terhadap mastitis.  

 c) Fase pengakhiran pemerahan, meliputi pembersihan 

 ambing dan puting, penanganan susu, pembersihan 

 alat-alat pemerahan, memandikan sapi dan exercise.  



3. Melaksanakan pemeriksaan mastitis.  

 a) Dilaksanakan secara teratur setiap bulan  

 b) Dilakukan terhadap sapi laktasi yang akan dibeli  

4. Masa kering kandang selama 6 sampai 7 minggu 

 dilaksanakan dengan baik, caranya :  

 a) Hari ke- 1-3 diperah satu kali  

 b) Hari ke- 4 boleh diperah sekali lagi lalu hentikan 

 atau tidak diperah lagi  

 c) Hari ke- 5-8 ambing mulai mengecil dan 

 pembentukan susu terhanti  

 

5. Pemberian antibiotik ke dalam puting pada masa kering 

 kandang  

 a) Dilaksanakan setelah minggu pertama masa kering 

 kandang  

 b) Diulang 2-3 minggu sebelum beranak 

 

4.3 Hubungan Antara Tingkat Mastitis Dengan Produksi 

Susu 

Susu merupakan cairan berwarna putih yang 

disekresikan oleh kelenjar susu pada binatang mamalia betina 

untuk bahan makanan dan sumber gizi anaknya (Sarwiyono, 

Surjowardojo dan Susilorini, 1990). Produksi susu seekor sapi 

pada umumnya diawali dengan jumlah yang relative rendah 

kemudian sedikit demi sedikit meningkat hingga tercapai 

puncak produksi kemudian turun kembali hingga masa kering. 

Sedangkan menurut Molento (2008) menjelaskan bahwa 

puncak produksi susu terjadi sekitar 35 hari setelah beranak. 

Bray dan Shearer (2003) menjelaskan bahwa kejadian infeksi 

mastitis paling besar terjadi selama awal bulan laktasi, sedang 



pada bulan laktasi berikutnya persentase ini secara bertahap 

akan menurun. Ketika sapi berada dalam puncak produksi, 

maka sapi tersebut sangat rentan terjangkit penyakit mastitis. 

Hal ini disebabkan lubang puting menjadi lebih lebar karena 

susu yang dikeluarkan semakin banyak dibanding bulan 

sebelumnya. Penyebab lainnya adalah penggunaan metode 

strippen yang terlalu sering pada saat pemerahan sehingga 

memudahkan mikroorganisme masuk ke dalam rongga 

kelenjar susu yang kemudian menyebabkan peradangan  pada 

kelenjar susu. 

Tabel 4. Rata-rata tingkat mastitis dan produksi susu 

berdasarkan California Mastitis Test. 

Rata-rata tingkat 

mastitis 

Jumlah Sapi 

(ekor) 

Rata-rata produksi susu 

(liter) 

0.5-1.25 15 11.37±3.47 

1.5-2 10 11±4.81 

2.25-3.75 13 5.12±2.22 

 

 Berdasarkan tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa 

dengan meningkatnya rata-rata score tingkat mastitis 

berdasarkan nilai California Mastitis Test maka rata-rata 

produksi susu juga semakin menurun, hal ini karena ambing 

sebagai tempat produksi susu mengalami peradangan sehingga 

menyebabkan ternak tersebut tidak nyaman dan 

mengakibatkan terjadinya gangguan pada produksi susu. 

Sehingga susu dengan tingkat mastitis rendah jumlah 

produksinya lebih baik daripada susu dengan tingkat mastitis 

yang tinggi. Menurut Hidayat, dkk. (2002) Radang ambing 

adalah suatu reaksi dari tubuh karena adanya infasi dari bakteri 

dimana proses radang ambing hampir selalu dimulai dengan 
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masuknya bakteri ke dalam kelanjar susu melalui lubang 

puting. Setelah bakteri berhasil masuk kedalam kelenjar, 

bakteri akan membentuk koloni yang dalam waktu singkat 

akan menyebar ke lobuli dan alveoli. Toksin yang dihasilkan 

oleh bakteri agar dapat menyebabkan radang pada ambing 

dibutuhkan bakteri dalam jumlah yang tinggi terutama bakteri 

Staphylococcus aureus, karena bakteri ini merupakan bakteri 

yang dalam hidupnya memerlukan kelenjar susu. 

Gambar 2. Garis regresi hubungan antara tingkat mastitis 

dengan produksi susu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus 

regresi dan korelasi (pada Lampiran 6 dan Gambar 2) untuk 

hubungan antara tingkat mastitis secara California Mastitis 

Test (X) dengan jumlah produksi susu (Y) menunjukkan 

bahwa semakin tinggi nilai tingkat mastitis maka akan selalu 

diikuti dengan menurunnya jumlah produksi susu sehingga 

sifat hubungan kedua variabel ini negatif dengan nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar -0,6456. Dari hasil sidik ragam 

(Lampiran 6 dan Tabel 7) dapat diketahui bahwa adanya 

pengaruh yang nyata (P<0,01) dan didapatkan persamaan Y = 

15.608-3.5925X yang berarti bahwa persamaan regresi linear 

tersebut dapat digunakan sebagai alat penduga nilai Y (jumlah 

produksi susu) bila nilai X (tingkat mastitis secara California 

Mastitis Test) telah diketahui. Diketahuinya nilai koefisien 



determinasi (R²) 41.68 % berarti bahwa penurunan produksi 

susu pada sapi perah akan dipengaruhi oleh terjadinya mastitis 

(infeksi bakteri) sebesar 41.68 % sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pakan, jumlah pemberian 

pakan, dan penanganan ternak tersebut. 

 

4.4 Hubungan Antara Tingkat Mastitis Dengan Kualitas 

Susu 

Susu yang dihasilkan oleh sapi perah yang terkena 

mastitis mempunyai kandungan bakteri yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan susu yang dihasilkan dari sapi yang 

sehat, hal ini disebabkan oleh masuknya bakteri pathogen 

melalui lubang puting susu ke dalam ambing dan berkembang 

di dalamnya (Hidayat, dkk. 2002). Daya reduksi susu 

disebabkan oleh aktifitas enzim-enzim tertentu dan juga 

adanya aktifitas bakteri. Bedasarkan penelitian ternyata ada 

korelasi antara jumlah bakteri dalam susu dan kecepatan daya 

reduksi susu (Riyadh, 2003). Uji reduktase sendiri menurut 

Susilorini dan Sawitri (2006) dilakukan dengan menggunakan 

methylen blue sehingga campuran susu dan methylen blue 

menyebabkan susu berubah menjadi biru. Warna biru akan 

berangsur-angsur berubah menjadi putih dengan inkubasi pada 

suhu 37ºC karena enzim reduktase akan mereduksi methylen 

blue. Hadiwiyoto (1994) menambahkan bahwa semakin lama 

hilangnya warna biru, menunjukkan kualitas susunya semakin 

baik. 
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Mastitis dan Kualitas Susu 

Tabel 5. Rata-rata tingkat mastitis dan waktu uji reduktase 

susu berdasarkan California Mastitis Test. 

Rata-rata tingkat 

mastitis 

Jumlah Sapi 

(ekor) 

Rata-rata uji reduktase 

(menit) 

0.5-1.25 15 464±61.96 

1.5-2 10 395±123.22 

2.25-3.75 13 395.38±136.66 

  

 Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa 

dengan meningkatnya rata-rata score tingkat mastitis 

berdasarkan nilai California Mastitis Test maka rata-rata 

waktu uji reduktase semakin menurun, hal ini karena 

kandungan bakteri dalam susu meningkat (Tabel 1). Sehingga 

susu dengan tingkat mastitis rendah kualitasnya lebih baik 

daripada susu dengan tingkat mastitis yang tinggi. Semakin 

tinggi tingkat mastitis maka semakin besar kandungan bakteri 

dalam susu.  

Gambar 3. Garis regresi hubungan antara tingkat mastitis 

dengan waktu uji reduktase. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus 

regresi dan korelasi (pada Lampiran 4  dan Gambar 3) untuk 

hubungan antara tingkat mastitis secara California Mastitis 

Test (X) dengan waktu uji reduktase (Y) menunjukkan bahwa 

semakin tinggi nilai tingkat mastitis maka akan selalu diikuti 



dengan menurunnya waktu pada saat uji reduktase sehingga 

sifat hubungan kedua variabel ini negatif dengan nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar -0,2431. Dari hasil sidik ragam 

(Lampiran 4 dan Tabel 6) dapat diketahui bahwa tidak adanya 

pengaruh yang nyata (P<0,01) dan didapatkan persamaan Y = 

482.89-33.296X yang berarti bahwa persamaan regresi linear 

tersebut dapat digunakan sebagai alat penduga nilai Y (lama 

waktu uji reduktase) bila nilai X (tingkat mastitis secara 

California Mastitis Test) telah diketahui. Diketahuinya nilai 

koefisien determinasi (R²) sebesar 5.91 % berarti bahwa 

penurunan waktu uji reduktase susu pada sapi perah akan 

dipengaruhi oleh terjadinya mastitis (infeksi bakteri) sebesar 

5.91 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh buruknya sanitasi 

kandang, kebersihan peralatan pemerahan, kebersihan 

pemerah serta masih terlihat kotoran sapi yang menempel pada 

tubuh ternak. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian di CV. Milkindo Berka Abadi, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Mastitis mempengaruhi penurunan produksi dan kualitas 

susu pada sapi perah. 

2. Terjadi hubungan negatif antara tingkat mastitis dengan 

produksi dan kualitas susu yang berarti semakin tinggi 

nilai score mastitis test maka semakin rendah produksi 

dan kualitas susu pada sapi perah. 

 

5.2. Saran 

 Perlu ditingkatkan upaya pencegahan berupa 

kebersihan kandang dan tubuh ternak, pembersihan peralatan 

pemerahan, pemerah harus dalam keadaan bersih sebelum 

memerah. 
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A B C D

508 3 4 4 4 3.75 480

221 3 3 2 2 2.5 480

328 2 2 3 3 2.5 480

210 2 2 2 2 2 110

26 3 0 1 0 1 480

107 1 1 2 3 1.75 480

252 2 0 2 2 1.5 420

506 1 1 1 2 1.25 480

524 2 2 4 1 2.25 240

410 1 1 3 3 2 480

600 1 2 1 2 1.5 420

218 3 3 2 2 2.5 480

538 0 1 1 1 0.75 480

150 1 2 2 1 1.5 420

125 2 4 2 3 2.75 480

87 4 3 3 3 3.25 480

223 2 2 1 1 1.5 420

300 0 3 1 1 1.25 480

537 2 2 2 2 2 480

550 3 3 3 2 2.75 240

597 2 3 2 2 2.25 240

288 0 1 2 2 1.25 480

335 1 1 0 0 0.5 480

40 2 1 0 1 1 480

594 1 1 1 1 1 480

535 0 2 2 0 1 480

552 2 0 0 1 0.75 480

348 4 2 4 2 3 100

553 4 4 1 2 2.75 480

592 2 1 1 1 1.25 480

260 2 2 2 2 2 240

585 0 2 2 0 1 480

510 4 3 3 3 3.25 480

77 2 2 0 1 1.25 480

351 2 0 2 0 1 480

556 1 2 1 2 1.5 480

555 2 1 1 1 1.25 240

515 2 3 2 2 2.25 480

No sapi
Level Mastitis (CMT) (X)

Rata2 (X) Y (menit)

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Skor Mastitis dan Uji Reduktase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Posisi Puting 

A: Depan Kiri  C: Belakang Kiri 

B: Depan Kanan D: Belakang Kanan 



A B C D

508 3 4 4 4 3.75 1.5

221 3 3 2 2 2.5 6.5

328 2 2 3 3 2.5 7

210 2 2 2 2 2 18.5

26 3 0 1 0 1 7

107 1 1 2 3 1.75 7.5

252 2 0 2 2 1.5 7

506 1 1 1 2 1.25 9.5

524 2 2 4 1 2.25 6

410 1 1 3 3 2 5.5

600 1 2 1 2 1.5 10

218 3 3 2 2 2.5 7.5

538 0 1 1 1 0.75 12

150 1 2 2 1 1.5 19.5

125 2 4 2 3 2.75 5.5

87 4 3 3 3 3.25 4

223 2 2 1 1 1.5 14

300 0 3 1 1 1.25 9

537 2 2 2 2 2 8

550 3 3 3 2 2.75 9.5

597 2 3 2 2 2.25 5.5

288 0 1 2 2 1.25 15

335 1 1 0 0 0.5 14

40 2 1 0 1 1 8.5

594 1 1 1 1 1 17

535 0 2 2 0 1 7.5

552 2 0 0 1 0.75 16.5

348 4 2 4 2 3 3.5

553 4 4 1 2 2.75 2.5

592 2 1 1 1 1.25 15

260 2 2 2 2 2 9.5

585 0 2 2 0 1 7.5

510 4 3 3 3 3.25 3.5

77 2 2 0 1 1.25 10

351 2 0 2 0 1 9

556 1 2 1 2 1.5 10.5

555 2 1 1 1 1.25 13

515 2 3 2 2 2.25 4

No sapi
Level Mastitis (CMT) (X)

Rata2 (X) Y (liter)

Lampiran 2. Data Skor Mastitis dan Produksi Susu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Posisi Putting 

A: Depan Kiri  C: Belakang Kiri 

B: Depan Kanan D: Belakang Kanan 



No sapi Rata2 CMT (X) Uji Reduktase (Menit) (Y) X
2

Y
2 (XY)

508 3.75 480 14.0625 230400 1800

221 2.5 480 6.25 230400 1200

328 2.5 480 6.25 230400 1200

210 2 110 4 12100 220

26 1 480 1 230400 480

107 1.75 480 3.0625 230400 840

252 1.5 420 2.25 176400 630

506 1.25 480 1.5625 230400 600

524 2.25 240 5.0625 57600 540

410 2 480 4 230400 960

600 1.5 420 2.25 176400 630

218 2.5 480 6.25 230400 1200

538 0.75 480 0.5625 230400 360

150 1.5 420 2.25 176400 630

125 2.75 480 7.5625 230400 1320

87 3.25 480 10.5625 230400 1560

223 1.5 420 2.25 176400 630

300 1.25 480 1.5625 230400 600

537 2 480 4 230400 960

550 2.75 240 7.5625 57600 660

597 2.25 240 5.0625 57600 540

288 1.25 480 1.5625 230400 600

335 0.5 480 0.25 230400 240

40 1 480 1 230400 480

594 1 480 1 230400 480

535 1 480 1 230400 480

552 0.75 480 0.5625 230400 360

348 3 100 9 10000 300

553 2.75 480 7.5625 230400 1320

592 1.25 480 1.5625 230400 600

260 2 240 4 57600 480

585 1 480 1 230400 480

510 3.25 480 10.5625 230400 1560

77 1.25 480 1.5625 230400 600

351 1 480 1 230400 480

556 1.5 480 2.25 230400 720

555 1.25 240 1.5625 57600 300

515 2.25 480 5.0625 230400 1080

Total 68.5 16050 147.875 7236500 28120

Rata-rata 3.51 823.08 7.58 371102.6 1442.5

Lampiran 3. Data Dan Analisa Statistik Hubungan Level 

Mastitis dengan Kualitas susu Berdasarkan 

Uji Reduktase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Perhitungan Regresi dan Korelasi antara Level 

Mastitis dengan Waktu Hasil Uji Reduktasi 

 

A. Persamaan Regresi antara Tingkat Mastitis dengan Waktu 

Hasil Uji Reduktasi  

 Yˆ = a + bX 

a =  (ΣY)(ΣX
2
) - (ΣX)(ΣXY) 

                n(ΣX
2
) - (ΣX)

2
 

a =  (16050)(147.875) - (68,5)(28120) 

                       38(147.875) - (68.5)
2
 

a =  447173,75  

                927 

a =  482,388 

  

b = n(ΣXY) - (ΣX)(ΣY) 

   n(ΣX
2
) - (ΣX)

2
 

b =  38(28120) - (68.5)(16050) 

   38(147.875) - (68.5)
2
 

b= - 33,2956 

 maka persamaan Y= 482,388-33,2956X 

 

B. Koefisien Korelasi antara Tingkat Mastitis dengan Waktu 

Hasil Uji Reduktasi 

rxy =                          nΣXY - ΣXΣY            

           √{nΣX
2 
- (ΣX)

2
 {nΣY

2 
- (ΣY)

2
} 

 

rxy =                  38(28120) -(68,5)(16050)            

           √{38(147.875)-(68,5)
2
{38(7236500)-(16050)

2
} 

 

rxy = -0,2431 

  



0.05 0,01

Regresi 1 27.043,9325 27.043,93 2,261,813 4,11 7,4

Galat 36 430.442,91 11.956,75

Total 37 457.486,842

SK Db JK KT F Hitung
F Tabel

C. Analisis Sidik Ragam antara Tingkat Mastitis dengan 

Waktu Hasil Uji Reduktasi 

JKRegresi =  
*    

(  )(  )

 
 }
 

*     
(  ) 

 
}

 

JKRegresi =  
*      

(    )(     )

  
 }
 

*         
(    ) 

  
}

 

JKRegresi = 27.043,9325 

 

JKTotal =      
(  ) 

 
 

JKTotal = 457.486,8421 

JKgalat = JKTotal – JKRegresi  

  = 457.486,8421 - 27.043,9325 

  = 430.442,9096 

 

Tabel 6 Analisis Sidik Ragam Uji Reduktasi 

 

 

 

D. Mengukur Besar Pengaruh Mastitis Terhadap Kualitas Susu 

bedasarkan perhitungan koefiensi determinasi (R2) 

R
2 = 

         

       
        

R
2 
= 
           

            
        = 5,91%  

  



Produksi susu

Y (liter)

508 3.75 1.5 14.0625 2.25 5.625

221 2.5 6.5 6.25 42.25 16.25

328 2.5 7 6.25 49 17.5

210 2 18.5 4 342.25 37

26 1 7 1 49 7

107 1.75 7.5 3.0625 56.25 13.125

252 1.5 7 2.25 49 10.5

506 1.25 9.5 1.5625 90.25 11.875

524 2.25 6 5.0625 36 13.5

410 2 5.5 4 30.25 11

600 1.5 10 2.25 100 15

218 2.5 7.5 6.25 56.25 18.75

538 0.75 12 0.5625 144 9

150 1.5 19.5 2.25 380.25 29.25

125 2.75 5.5 7.5625 30.25 15.125

87 3.25 4 10.5625 16 13

223 1.5 14 2.25 196 21

300 1.25 9 1.5625 81 11.25

537 2 8 4 64 16

550 2.75 9.5 7.5625 90.25 26.125

597 2.25 5.5 5.0625 30.25 12.375

288 1.25 15 1.5625 225 18.75

335 0.5 14 0.25 196 7

40 1 8.5 1 72.25 8.5

594 1 17 1 289 17

535 1 7.5 1 56.25 7.5

552 0.75 16.5 0.5625 272.25 12.375

348 3 3.5 9 12.25 10.5

553 2.75 2.5 7.5625 6.25 6.875

592 1.25 15 1.5625 225 18.75

260 2 9.5 4 90.25 19

585 1 7.5 1 56.25 7.5

510 3.25 3.5 10.5625 12.25 11.375

77 1.25 10 1.5625 100 12.5

351 1 9 1 81 9

556 1.5 10.5 2.25 110.25 15.75

555 1.25 13 1.5625 169 16.25

515 2.25 4 5.0625 16 9

Total 68,5 347 147,875 3924 537,875

Rata-rata 1,802,632 9,131,579 3,891,447 1,032,632 1,415,461

No sapi Rata2 CMT (X) X
2

Y
2 (XY)

Lampiran 4. Data Dan Analisa Statistik Hubungan Level 

Mastitis dengan Produksi Susu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Perhitungan Regresi dan Korelasi antara Level 

Mastitis dengan Produksi Susu 

A. Persamaan Regresi antara Tingkat Mastitis dengan 

Produksi Susu 

 Yˆ = a + bX 

a =     (  )(   )   (  )(   ) 
             n(   )   (  )   

a =  (   )(       )   (    )(       ) 
                    38(       )   (    )  

a =  15,6075 

 

b = n(   )   (  )(  ) 
  n(   )   (  )  

b =  38(       )   (    )(   ) 
 38(       )   (    )  

b= - 3,5925 

 maka persamaan Y= 15,6075 - 3,5925X 

 

B. Koefisien Korelasi antara Tingkat Mastitis dengan Produksi 

Susu 

 

rxy =                          nΣXY - ΣXΣY            

           √{nΣX
2 
- (ΣX)

2
 {nΣY

2 
- (ΣY)

2
} 

            

rxy =  -0,6456 

 

  



0.05 0,01

Regresi 1 3,148,411 3,148,411 259,639 4,11 7,4

Galat 36 440,501 122,361

Total 37 7,553,421

SK Db JK KT F Hitung
F Tabel

C. Analisis Sidik Ragam antara Tingkat Mastitis dengan 

Produksi Susu 

 

JKRegresi =  
*    

(  )(  )

 
 }
 

*     
(  ) 

 
}

 

             

JKRegresi =  
*        

(    )(   )

  
 }
 

*         
(    ) 

  
}

 

JKRegresi = 314,8411 

 

JKTotal =      
(  ) 

 
 

JKTotal = 755,3421 

 

JKgalat = JKTotal – JKRegresi  

  = 755,3421- 314,8411 

  = 440,501 

 

Tabel 7 Analisis Sidik Ragam Produksi Susu  

 

 

 

 

D. Mengukur Besar Pengaruh Mastitis Terhadap Jumlah 

Produksi Susu bedasarkan perhitungan koefiensi 

determinasi (R
2
) 

R
2
 = 
         

       
        

R
2 
= 
        

        
        

R
2
 = 41,68%  
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