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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sapi Friesian Holstein

Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) merupakan
hasil persilangan antara sapi FH dengan sapi lokal, dengan ciri
- ciri yang hampir menyerupai FH tetapi produksi susu relatif
lebih rendah dari FH dan badannya juga lebih kecil. Hasil dari
persilangan tersebut mempunyai sifat diantara kedua
induknya, dimana pertambahan bobot badan cukup tinggi serta
mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis secara baik. Sapi
FH sangat menonjol karena banyaknya jumlah produksi susu
namun kadar lemaknya rendah, kapasitas perut besar sehingga
mampu menampung pakan banyak, mempunyai kemampuan
yang tinggi dalam mengubah pakan menjadi susu
(Chamberlain, 1989).

2.2 Susu

Susu adalah cairan yang berwarna putih yang
diperoleh dari pemerahan hewan menyusui yang dapat
didiamkan atau digunakan sebagai bahan pangan yang sehat
serta padanya tidak dikurangi komponen - komponennya atau
ditambah bahan-bahan lain. Susu dari segi kimia yaitu
mengandung zat kimia organik ataupun anorganik berupa zat
padat, air dan zat yang larut dalam air, zat tersebut adalah
protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin dan enzim.
Kiiman, Parna dan Kaart (2007) menyatakan susu dari segi
gizi merupakan hubungan dengan kepentingan makanan yaitu
suatu zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk
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pertumbuhan dan mempunyai imbangan yang sesuai dengan
gizi.

Tabel 1. Tabel SNI Susu

Sumber: SNI, 1998
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2.3 Manajemen Pemberian Pakan

Challenge feeding atau lead feeding, adalah pemberian
pakan sapi laktasi sedemikian sehingga sapi ditantang untuk
mencapai level produksi susu puncaknya sedini mungkin pada
waktu laktasi. Challenge feeding membantu sapi mencapai
produksi susu puncaknya lebih dini daripada yang seharusnya,
sehingga keuntungan yang dapat diambil adalahsecara
fisiologis sapi mampu beradaptasi terhadap produksi susu
tinggi. Pemberian pakan secara individual pada sapi-sapi
laktasi sudah mengarah ke mechanized group feeding. Hal ini
dikembangkan untuk kenyamanan dan penghematan tenaga
kerja, dibandingkan ke feed efficiency, untuk merancang
program nutrisi sejumlah besar ternak, dapat diadaptasikan
terhadap kebutuhan spesifik sapi perah, sapi-sapi dipisahkan
ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan produksi dan
status fisiologisnya (Lestari, 2006).

Hijauan merupakan sumber bahan pakan ternak yang
utama dan sangat besar peranannnya bagi ternak ruminansia
(sapi, kerbau, kambing dan domba) baik untuk hidup pokok,
pertumbuhan produksi daging, susu maupun untuk reproduksi.
Utomo dan Minarti (2010) menambahkan bahwa hijauan
merupakan bahan pakan ternak ruminansia, termasuk sapi
perah, dapat berupa: rumput–rumputan seperti rumput gajah
(Pennisetum purpureum), rumput raja (Pennisetum
purpupoides), leguminosa lamtoro (Leucaena leucocephala),
kaliandra (Calliandra calothyrsus), gamal (Gliricidia sepium),
dan limbah hasil pertanian jerami padi (Oriza sativa), tebon
jagung (Zea mays) dsb.
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Tabel 2. Kandungan Nutrien Hijauan

Sumber : Utomo dan Minarti, 2010

Konsentrat merupakan pakan penguat yang terdiri dari
bahan pakan yang kaya karbohidrat dan protein yang
berfungsi sebagai pelengkap atau suplementasi seperti dedak
padi, jagung kuning dan bungkil-bungkilan. Utomo dan
Minarti (2010) menyatakan bahwa konsentrat adalah suatu
bahan pakan yang dipergunakan bersama bahan pakan lain
untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan
dan dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai
suplemen pelengkap atau makanan pelengkap, konsentrat
diberikan dengan tujuan menambah nilai gizi pakan,
menambah unsur pakan yang defisiensi dan meningkatkan
konsumsi pakan.
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Tabel 3. Kandungan Nutrien Konsentrat

Sumber : Utomo dan Minarti, 2010

2.4 Persiapan Pemerahan

Tujuan dari pemerahan adalah untuk mendapatkan
jumlah susu maksimal dari ambingnya, apabila pemerahan
tidak sempurna sapi induk cenderung untuk menjadi kering
terlalu cepat dan produksi total cenderung menjadi kering
terlalu cepat dan produksi total menjadi menurun.
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Menurut Blakely dan Bade (1998) menyatakan bahwa
prosedur pemerahan yang dianjurkan antaralain :

1. Membersihkan kandang dan alat pemerahan dari
segala kotoran. Hal ini dilakukan untuk mencegah
terjadinya kontaminasi terhadap susu yang diperah.

2. Pencucian lipatan paha ambing dan puting hingga
bersih. Untuk puting dan ambing setelah dicuci
dikeringkan dengan lap bersih. Hal ini bertujuan
agar ketika pemerahan tidak ada kotoran dan air
sisa pencucian yang jatuh pada wadah susu
sehingga mencemari susu.

3. Sebelum melakukan pemerahan, pemerah harus
mencuci tangan hingga bersih dan
mengeringkannya dengan lap bersih. Hal ini
bertujuan agar saat pemerahan tidak ada kotoran
yang menempel pada tangan pemerah yang
nantinya jatuh dalam wadah susu dan mencemari
susu.

4. Melakukan uji mastitis setiap sebelum pemerahan.
Dalam pengujian mastitis bisa dilakukan dengan
alat sederhana yaitu cangkir atau piring alumunium
yang bagian dalamnya dicat dengan warna hitam.
Pengujian mastitis dilakukan dengan mengambil
sampel susu tiap putting dengan wadah yang
berbeda agar tidak tercampur antara susu dari
putting satu dengan putting yang lain. Jika warna
susu normal yaitu putih kekuningan dan aroma
susu normal yaitu amis khas susu maka susu
tersebut normal. Tetapi jika ada bercak merah atau
menggumpal disertai bau amis busuk berarti susu
tersebut mengalami mastitis.
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5. Pencelupan susu yang telah dilakukan uji mastitis
dengan larutan sanitasi.

6. Proses pemerahan dilakukan.
7. Pembersihan susu dengan metode stripping hingga

bersih. Hal ini bertujuan agar tidak ada susu yang
tersisa sehingga bisa menyebabkan mastitis

8. Pembilasan puting dan ambing dengan air
kemudian dikeringkan dengan lap.

9. Pencelupan puting dengan larutan sanitasi
(dipping).

Kandang dibersihkan setiap hari agar sapi senantiasa
bersih dan bebas dari kotoran sehingga susu yang diperoleh
tidak rusak dan tercemar. Sebelum melakukan pemerahan
dilakukan pembersihan lantai kandang, tempat pakan,tempat
minum, dan kemudian membersihkan bagian ambing. Hal ini
dilakukan karena susu mudah menyerap bau (Chamberlain,
1989).

2.5 Mastitis

Mastitis adalah peradangan ambing. Keadaan ini juga
menyebabkan merosotnya industri pemerahan susu karena
berkurangnya produksi susu yang dihasilkan, besarnya biaya
pengobatan, dan banyaknya susu yang tidak dapat dihasilkan
karena sapi dalam pengobatan. (Blakely dan Bade 1998).

Sudono, dkk (2005) menyatakan bahwa radang
ambing atau mastitis pada sapi perah merupakan radang yang
bersifat akut, subakut maupun kronis, ditandai oleh kenaikan
sel di dalam air susu, perubahan fisik maupun susunan air susu
dan disertai atau tanpa disertai patologis pada kelenjar
mammae. Proses mastitis hampir selalu dimulai dengan
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masuknya mikroorganisme ke dalam kelenjar melalui lubang
puting (sphincter puting).

Penyakit yang paling sering menyerang sapi perah
adalah mastitis, yaitu inflamasi dan infeksi pada kelenjar
mamae. Penyakit ini merusak jaringan, menurunkan produksi
susu dan menurunkan kualitas susu (Blowly dan Edmanson,
1991). Mastitis dibedakan menjadi dua yaitu subklinis dan
klinis. Mirdayanti, Handoko dan Putra (2008) menyatakan
bahwa mastitis klinis adalah keradangan ambing yang tidak
disertai dengan gejala klinis berupa perubahan jaringan
ambing (pembengkakan, kemerahan dan peningkatan suhu
ambing). Kejadian mastitis klinis dapat berakibat pada
penurunan produksi dan mutu susu.

Mastitis subklinis ditandai oleh kelainan pada ambing
atau susu. Kasus mastitis subklinis dapat mempunyai gejala
hanya mencakup perubahan kecil dalam susu dan ambing,
susu akan sedikit menggumpal dan ambing agak keras.
Sasongko dan Suprayogi (2013) menyatakan bahwa mastitis
subklinis adalah bentuk peradangan pada ambing yang tidak
menampakkan tanda klinis. Bentuk mastitis ini hanya dapat
dideteksi melalui pemeriksaan laboratorium atau uji-uji
khusus seperti California Mastitis Test (CMT). Mastitis
subklinis tidak tampak secara nyata sehingga kurang disadari
dan dimengerti oleh peternak.

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 hadii di
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dalam susu akibat respon tubuh terhadap adanya infeksi
bakteri (Surjowardojo, dkk, 2007).

2.6 Teat Dipping

Dipping adalah perlakuan pasca pemerahan dengan
cara mencelupkan larutan desinfektan pada putting dengan
tujuan untuk mencegah masuknya bakteri. Bakteri yang
mengkontaminasi susu memasuki ambing dari luar melalui
puting dan saluran-saluran susu. Dipping menggunakan
desinfektan dapat menutup saluran-saluran susu pada puting
agar tidak terkontaminasi bakteri dari udara sekitar yang dapat
menyebabkan turunnya kualitas susu (Sudono dkk, 2005).

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.
Manfaat dari teat dipping dalam mengontrol mastitis saat ini
telah diterima oleh masyarakat luas. Teat dipping sangat perlu
dilakukan karena merupakan cara efektif untuk menghentikan
penyebaran mastitis pada sutu kelompok usaha ternak sapi
perah (Muniroh, 2010).

Teat dipping dilakukan dengan cara merendam puting
di dalam larutan antiseptik selama beberapa detik. Apabila
proses ini tidak dilakukan maka bakteri dapat masuk dan
memperbesar kemungkinan terjadinya mastitis atau radang
ambing. Menurut Poeloegan (2009) pencucian ambing dengan
larutan antiseptik sebelum dan sesudah pemerahan juga
mengakibatkan penurunan kejadian radang. Teat dipping dapat
menekan terjadinya mastitis sebesar 50%.
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2.7 Kersen (Muntingia calabura. L)

Hanafi (2012) mengemukakan bahwa pohon kersen
termasuk pohon yang tumbuh cepat dan dapat tumbuh subur di
lahan marginal. Daun kersen memiliki komposisi kimia
antaralain flavonoid, tanin, dan saponin. Saponin mempunyai
pengaruh yang lebih menguntungkan pada ternak ruminansia
dibandingkan pada ternak non ruminansia. Pemberian bahan
yang mengandung saponin dapat meningkatkan pertumbuhan,
efisiensi pakan, dan kesehatan ternak dengan kemampuannya
sebagai agen defaunasi. Kemampuan saponin sebagai agen
defaunasi dapat menyebabkan penurunan total populasi
protozoa rumen. Pengaruh umum tanin terhadap ruminansia
yaitu dapat menurunkan pemanfaatan nutrien secara in vivo
terutama dalam pemanfaatan protein oleh ternak, menurunkan
tingkat pertumbuhan ternak, menurunkan palatabilitas dan
konsumsi atau menurunkan berbagai aktivitas enzim. Pohon
kersen bisa tumbuh liar dimana saja seperti diretakan tembok,
tumpukan bebatuan, pinggir jalan dan lain sebagainya.

Akbar (2010) menyatakan bahwa kandungan kimia
100 gram daun kersen antara lain air (77,8 gram), protein
(0,384 gram), lemak (1,56 gram), karbohidrat (17,9 gram),
serat (4,6 gram), abu (1,14 gram), kalsium (124,6 mg), fosfor
(84mg), besi (1,18 mg), karoten (0,019g), tianin (0,065g),
riboflavin (0,037g), niacin (0,554 g) dan kandungan vitamin C
(80,5 mg) nilai energi yang dihasilkan adalah 380KJ/100
gram. Tumbuhan kersen memiliki efek farmakologis, yaitu
sebagai antiseptik.

2.8 Uji Reduktase Susu
Pengujian daya reduksi susu dapat dilakukan dengan

menggunakan larutan tiosianat biru metilen atau rezaurin.
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Penggunaan larutan ini dengan konsentrasi 1 : 25.000 adalah
sebanyak 1 ml untuk setiap 10 ml susu yang dicampur sampai
homogen di dalam tabung reaksi. Kemudian tabung tersebut
direndam dalam air yang suhunya berkisar 35,5°C sampai
37,5°C hingga warna biru hilang, warna biru pada permukaan
campuran tersebut tetap bertahan karena tidak terjadi reduksi.
Daya reduksi susu dapat diuji dengan menggunakan larutan
biru metil atau larutan rezaurin, namun penggunaan larutan
metil biru disini adalah dengan konsentrasi 1%. Semakin lama
hilangnya warna biru, menunjukkan jumlah bakteri yang
semakin sedikit. Hal ini menunjukkan kualitas susunya
semakin baik (Dewi 2010).

Riyadh (2003) juga menjelaskan bahwa daya reduksi
susu dapat diuji dengan menggunakan larutan biru metil atau
larutan rezaurin, namun penggunaan larutan metil biru disini
adalah dengan konsentrasi 1% yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

1. Disiapkan susu segar sebanyak 10 ml di dalam tabung
reaksi.

2. Ditambah larutan metil biru 1% sebanyak 1 ml.
3. Panaskan dalam inkubator pada suhu 37,5°C.
4. diamati lamanya waktu sampai warna biru hilang.

Rahman, Soewono dan Surjowardojo (2007)
menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat mastitis maka
semakin rendah waktu uji reduktase. Mastitis dapat
manurunkan kualitas susu berdasarkan waktu uji reduktase.

2.9 Uji Berat Jenis Susu

Susu lebih berat dari air karena susu merupakan suatu
sistem kolodial kompleks, yaitu air sebagi medium dispersi
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antara lain mengandung garam-garam dan gula dalam larutan.
Berat jenis suatu bahan adalah perbandingan antara berat
bahan tesebut dengan berat air pada volume dan suhu yang
sama. Berat jenis atau gravitas spesifik susu rata-rata adalah
1,028 dengan kisaran 1,027-1,035.  Berat jenis susu biasanya
ditentukan pada temperatur 600 F (15,50 C) atau dikoreksi
terhadap titik ini (Sugandi, Hermawan dan Supratman, 2005).

Alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis susu
adalah lactodensimeter yang mempunyai prinsip kerja
mengikuti hokum Archimedes yaitu jika suatu benda
dicelupkan ke dalam cairan maka benda tersebut akan
mendapatkan tekanan ke atas sesuai dengan berat volume
cairan yang dipindahkan atau diisi. Jika lactometer dicelupkan
ke dalam susu yang rendah berat jenisnya maka lactometer
akan tenggelam lebih dalam dibanding jika lactometer tersebut
dicelupkan dalam susu yang berat jenisnya tinggi.
Lactodensimeter di masukkan ke dalam gelas ukur, diputar-
putar sepanjang dinding gelas ukur agar suhunya merata, dan
dicatat berat jenis dan suhu dari susu tersebut (Hadiwiyoto,
1984).

Atmaja (2011) menambahkan bahwa semakin besar
berat jenis pada susu adalah semakin bagus karena komposisi
atau kandungan dari susu tersebut masih pekat dan kadar air
pada dalam susu adalah kecil. Sedangkan semakin banyak
lemak pada susu maka semakin rendah berat jenisnya, semakin
banyak persentase bahan padat bukan lemak, maka semakin
berat susu tersebut. Sugandi, dkk (2005) menambahkan bahwa
penurunan berat jenis susu segar dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain : makanan, perubahan kondisi
kadar lemak, adanya gas-gas yang timbul dalam susu, protein,
laktosa, jenis ternak, usia ternak, dan kesehatan lingkungan.


