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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat
Indonesia akan kebutuhan gizi dan bertambahnya tingkat
pendapatan masyarakat, menyebabkan permintaan bahan
pangan yang mempunyai nilai gizi tinggi meningkat.
Pemenuhan tingkat gizi tersebut diantaranya berasal dari
produk–produk peternakan. Sapi perah merupakan salah satu
komoditi peternakan yang dapat mendukung pemenuhan
kebutuhan akan bahan pangan bergizi tinggi.

Pemeliharaan sapi perah beberapa tahun terakhir ini
menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.
Perkembangan ini senantiasa didorong oleh pemerintah agar
swasembada susu tercapai secepatnya. Untuk memenuhi
kebutuhan susu secara nasional, perkembangan sapi perah
perlu mendapatkan pembinaan yang lebih mantap dan
terencana dari pada tahun - tahun yang sudah. Hal ini akan
dapat terlaksana apabila peternak - peternak sapi perah dan
orang yang terkait dengan pemeliharaan sapi perah bersedia
melengkapi diri dengan pengetahuann tentang pemeliharaan
sapi perah.

Produk utama dari usaha ternak sapi perah adalah susu,
tetapi kenyataan yang terjadi sekarang adalah produksi susu
dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan permintaan
masyarakat. Susu sebagai salah satu sumber protein hewani
yang dibutuhkan oleh generasi muda terutama usia sekolah.



2

Penduduk Indonesia pada usia wajib sekolah cukup besar
yaitu 38% dan laju pertumbuhan 1,49% per tahun, sehingga
diperkirakan tahun 2010 penduduk Indonesia akan mencapai
240 juta orang. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 91,2
juta merupakan generasi muda usia wajib sekolah.

Susu yang diproduksi selama ini belum memenuhi
kebutuhan konsumsi. Direktorat Jenderal Peternakan  tahun
2012 menyatakan bahwa populasi sapi perah pada masa
produksi di Indonesia mencapai ± 156 juta ekor. Diperkirakan
kebutuhan susu untuk memenuhi konsumsi generasi usia wajib
sekolah tersebut sebanyak 4,6 juta ton per tahun, sedangkan
penyediaan susu baru dapat mencapai 2,1 juta ton. Hal ini
merupakan indikasi bahwa peluang untuk mengembangkan
industri persusuan di masa mendatang cukup baik.
Produktivitas sapi perah yang sudah ada masih belum
memuaskan karena pemuliaannya belum dilaksanakan secara
lebih terarah dan berkelanjutan serta tingkat pengetahuan
peternak sapi perah pada umumnya belum memadai dalam
pengelolaan sapi perah berproduksi tinggi.

Dalam pengambilan hasil ternak berupa susu harus
diadakan program sanitasi agar mendapatkan hasil yang
higienis. Salah satu cara untuk menerapkan sistem sanitasi
yaitu dengan menjalankan prosedur pemerahan yang benar.
Menurut Sudono, Rosdiana dan Setiawan (2005) menyatakan
bahwa pemerahan yang baik dilakukan dengan cara yang
benar dan peralatan yang bersih. Tahapan-tahapan pemerahan
harus dilakukan dengan baik agar sapi tetap sehat dan
terhindar dari penyakit yang dapat menurunkan produksinya.
Salah satu penyebab menurunnya jumlah produksi adalah
mastitis.
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Mastitis adalah peradangan yang terjadi pada ambing.
Keadaan ini dapat menyebabkan menurunnya industri
pemerahan karena berkurangnya produksi susu yang
dihasilkan, besarnya biaya pengobatan banyaknya susu yang
tidak dapat ditampung karena sapinya sedang dalam
pengobatan, serta besarnya biaya untuk sapi peremajaan oleh
adanya sapi-sapi penderita yang harus disingkirkan karena
produsi yang rendah atau karena infeksi (Chamberlain, 1989).

Metode yang paling cepat dan sederhana adalah dengan
menggunakan CMT (Californian Mastitis Test). CMT
merupakan reaksi antara reagen yang mengandung
arysulfonate dengan DNA sel leukosit yang membentuk masa
gel, sehingga kualitas aglutinasi dan konsistensi gel yang
terjadi merupakan gambaran jumlah sel leukosit yang hadir di
dalam susu akibat respon tubuh terhadap adanya infeksi
bakteri (Surjowardojo, Suyadi, Hakim, dan Aulani, 2007).

Manajemen pemerahan di sebuah peternakan dapat
meliputi beberapa hal diantaranya waktu pemerahan, selang
pemerahan, frekuensi pemerahan dan tatalaksana pemerahan.
Secara umum, jadwal pemerahan di peternakan sapi perah di
Indonesia adalah pagi hari dan sore hari. Berarti frekuensi
pemerahannya adalah dua kali dengan selang pemerahan
sangat bervariasi antar masing-masing peternakan. Di lain
pihak untuk tata laksana pemerahan terdapat dua metode yaitu
dengan menggunakan mesin perah dan tenaga manusia.
Pemerahan dengan mesin perah biasa digunakan di peternakan
dengan skala produksi yang besar, sedangkan tenaga manusia
atau menggunakan tangan pada umumnya diterapkan pada
skala peternakan rakyat. Peternakan rakyat di Indonesia
jumlahnya lebih banyak dibandingkan peternakan skala
industri, demikian pula di Jakarta. Oleh karena itu, perlu
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dilakukan evaluasi dalam tata laksana pemerahannya, agar
dapat meningkatkan produktivitas susu secara nasional.

Menurut Siregar (2010) pencegahan dapat dilakukan
dengan teat dipping dengan bahan bakterisida seperti iodine,
chlorhexidine, dan chlorine setelah pemerahan. Pemberian
germisida sebagai antiseptik dapat menggunakan alternatif
antiseptik lain yang berasal dari bahan alami, misalnya
tanaman Kersen. Kersen (Muntingia calabura L.) adalah nama
sejenis pohon dan buahnya yang kecil dan manis. Kersen
berasal dari Amerika tropis (Meksiko Selatan, Karibia,
Amerika Tengah sampai Peru dan Bolivia). Dibawa masuk
melalui Filipina pada akhir abad-19 dan lalu dengan cepat
menyebar diseluruh wilayah teropis Asia Tenggara.
Komposisi kimia pada daun kersen adalah air, protein, lemak,
karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, karoten, tianin,
ribofalin, niacin, tannin, saponin flavonoid dan kandungan
vitamin C. Diduga aktivitas antibakteri dari daun kersen ini
disebabkan oleh adanya kandungan senyawa  tanin, flavonoids
dan saponin yang dimilikinya.

1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut diatas, ada

beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu apakah
penggunaan dekok daun kersen (Muntingia calabura L.)
sebagai teat dipping dapat menurunkan mikroba susu pada
hasil uji reduktase dan dapat meningkatkan berat jenis susu.
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1.3 Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian
ini adalah untuk :

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh
teat dipping menggunakan dekok daun kersen (Muntingia
calabura L) terhadap hasil uji reduktase dan berat jenis susu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai inovasi baru mengenai teat dipping menggunakan
bahan-bahan alami. Diharapkan mampu mengurangi
penggunaan bahan kimia yang cenderung mahal dan
mengurangi penggunaan bahan impor.

1.5 Kerangka Pikir

Jenis usaha peternakan yang dilakukan di desa
Waturejo kecamatan Ngantang adalah peternakan rakyat yang
mana dalam menjalankan prosedur pemerahannya belum
sesuai prosedur yang di anjurkan. Dalam kesehariannya,
kebersihan yang dilakukan di peternakan ini masih kurang
baik misalnya waktu akan diperahan, sapi tidak dimandikan
secara keseluruhan tetapi hanya di daerah puting dan ambing
saja yang dbersihkan. Walaupun pada ambing dan puting
sudah bersih, tetap saja masih banyak kotoran yang berada
pada lipatan paha, paha dan perut yang nantinya kotoran ini
bisa mencemari susu yang telah diperah. Pada saat pemerahan,
masih sering sekali pemerah tidak dilakukan pembuangan susu
pada pancaran pertama dan kedua sehingga kotoran yang ada
pada saluran puting mencemari susu.

Pada peternakan di desa Waturejo Kecamatan
Ngantang masih belum dilakukan dipping puting setelah
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pemerahan. Hal ini menyebabkan banyaknya ternak yang
mengalami mastitis subklinis. Keadaan ini juga menyebabkan
merosotnya industri pemerahan susu karena berkurangnya
produksi susu yang dihasilkan, besarnya biaya pengobatan,
dan tingginya bakteri pathogen yang mempengaruhi lamanya
waktu reduktase. Penularan mastitis dari seekor sapi ke sapi
lain dan dari kuarter terinfeksi ke kuarter normal bisa melalui
tangan pemerah, kain pembersih, mesin pemerah dan lalat.
Mastitis pada sapi perah merupakan salah satu penyakit yang
sangat merugikan, karena menurunkan kualitas dan produksi
susu.

Teat dipping adalah pencelupan puting menggunakan
larutan antiseptik setelah pemerahan, sehingga susu yang
tersisa dari pemerahan dapat dibersihkan serta dapat
mengurangi jumlah bakteri yang ada pada puting dan
melindungi puting hingga proses pemerahan selanjutnya. Teat
dipping menggunakan dekok daun kersen dapat mencegah
masuknya bakteri pathogen penyebab mastitis. Susu yang
dihasilkan sapi terinfeksi mastitis akan mengalami
peningkatan jumlah bakteri yang dapat mempengaruhi kualitas
susu termasuk dalam uji reduktase.
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Gambar 1. Kerangka Pikir


