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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaaan Umum Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di peternakan
rakyat yang merupakan anggota dari KUD Sumber Makmur,
Ngantang yang terletak di Dusun Watukidul, Desa Waturejo
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, pelaksanaan dan
pengambilan data mulai 11 November sampai dengan 11
Desember 2013.

Kecamatan Ngantang merupakan salah satu Kecamatan
yang terdiri dari tiga puluh tiga Kecamatan yang secara
administrasi berada di wilayah Kabupaten Malang, dengan
ketinggian antara 500 – 700 M di atas permukaan laut, dengan
suhu udara berkisar antara 19º - 30°C, kelembaban udara
berkisar antara 62% - 97% dan curah hujan ± 760 mm
pertahun (BMKG, 2013). Adapun batas - batas Kecamatan
Ngantang adalah sebagai berikut :

Utara: Kabupaten Mojokerto
Timur: Kecamatan Pujon
Selatan: Kabupaten Blitar
Barat: Kecamatan Kasembon

Lokasi penelitian berjarak ± 500 m dari kantor KUD
Sumber Makmur dan ± 5 km dari kantor Kecamatan
Ngantang. Lokasi penelitian berbatasan dengan sebelah Barat
Kaumanrejo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kaumanrejo,
sebelah Timur dengan Sumbergondo, Utara dengan Watulor.
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Sebagian besar di wilayah Desa Waturejo ini yang dipelihara
adalah bangsa sapi perah peranakan FH.

4.2 Manajemen Pemberian Pakan

Pakan sendiri berperan penting dalam menunjang
usaha peternakan dan mendapat perhatian khusus karena
dalam biaya operasional pakan yang memerlukan dana cukup
besar, selain itu pakan juga harus dikontrol dalam
pengelolaannya baik jumlah yang diberikan ataupun kuantitas
pakan tersebut. Challenge feeding atau lead feeding, adalah
pemberian pakan untuk sapi laktasi sedemikian sehingga sapi
ditantang untuk mencapai level produksi susu puncaknya
sedini mungkin pada waktu laktasi (Lestari, 2006).

Pakan yang diberikan terhadap ternak sapi perah
adalah hijauan yang terdiri dari rumput gajah, leguminosa
(kaliandra dan gamal) dan tambahan tebon jagung. Selain itu
ternak sapi perah dipeternakan ini juga diberi tambahan pakan
berupa konsentrat yang telah disediakan oleh KUD setempat.

Pemberiaan hijauan sekitar 10% dari bobot badan sapi
hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok serta
produksi susu sebanyak 3 – 4liter/hari (Sunarso, 2012).
Didasarkan atas tuntutan kondisi fisiologis yang harus
memproduksi susu setiap hari lebih dari 10 bulan, maka
kualitas hijauan yang seadanya tidak akan dapat memenuhi
standart kebutuhan nutrisi sapi perah.

4.2.1. Hijauan
Hijauan makanan ternak adalah bahan yang berasal

dari tanaman dalam bentuk daun - daunan yang bermanfaat
untuk pertumbuahan produksi baik itu daging, susu ataupun



28

reproduksinya. Hijauan yang diberikan pada peternakan rakyat
desa Waturejo adalah rumput gajah dan tebon jagung serta
leguminosa (kaliandra dan gamal) yang berasal dari lahan
peternak sendiri. Hijuan sendiri diberikan sebanyak tiga kali
dalam sehari antaralain pagi pukul 07.45 WIB (setelah
pemerahan pagi), siang pukul 14.25 WIB (sebelum
pemerahan) dan sore pukul 17.00 WIB (setelah pemerahan
sore), hijauan yang diberikan adalah rumput gajah sebanyak ±
45 Kg/ekor/hari diberikan dengan cara di cacah sepanjang ±15
cm menggunakan sabit. Pemberian pakan ini sudah sesuai
dengan pendapat Sunarso (2013) yang menyatakan bahwa
pemberian hijauan berkisar antara 32 - 40 Kg/ekor/hari.

Pada tempat penelitian hijauan yang diberikan tidak
hanya rumput gajah tetapi juga rumput gajah ditambah dengan
tebon jagung beserta tongkol jagungnya yang muda, hal ini
menyebabkan perubahan jumlah produksi susu. Komposisi
pencampuran rumput gajah dengan tebon jagung adalah
rumput gajah 30 Kg ditambah dengan tebon jagung 15 kg.
Selain adanya tebon jagung, hijauan tambahan yang diberikan
terhadap ternak sapi berupa leguminosa (kaliandra dan gamal),
dengan komposisi rumput gajah 33 Kg ditambah dengan
leguminosa 12 Kg. Komponen dasar pakan ternak sapi perah
adalah hijauan sebagai pakan basal sumber serat. Hijauan
terutama rumput, peranannya sangat penting sehingga harus
terjamin ketersedianya sepanjang waktu dengan kualitas yang
baik. Utomo dan Miranti (2010) menyatakan bahwa dengan
peningkatan kadar protein dalam ransum akan diikuti dengan
kecernaan protein kasar yang lebih tinggi, sebagai akibat
meningkatnya asupan protein yang dapat dicerna.
Meningkatnya kecernaan diperkirakan memberi peluang
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adanya tambahan asupan nutrien yang akan digunakan untuk
sintesis susu.

4.2.2 Konsentrat

Konsentrat yang digunakan pada peternakan ini yaitu
konsentrat yang diproduksi oleh KUD Sumber Makmur.
Perbandingan pemberian antara protelis dan konsentrat adalah
masing-masing 1 : 2.  Konsentrat di berikan sebanyak 3 kali
sehari yaitu pagi setelah pemerahan pukul 07.15 WIB, siang
sekitar pukul 14.00 WIB dan sore setelah pemerahan sekitar
pukul 16.30 WIB. Pakan konsentrat sendiri diberikan
sebanyak ± 6 Kg/ekor/hari. Pakan penguat atau konsentrat
diberikan dengan tujuan menambah nilai gizi pakan,
menambah unsur pakan yang defisiensi dan meningkatkan
konsumsi pakan (Utomo dan Miranti, 2010).

Gambar 2. Penakaran Konsentrat

4.3 Proses Pemerahan

Sapi yang akan diperah harus sudah bersih terutama
ambing dan sekitarnya, kandang dan lantai kandang juga harus
dibersihkan dari segala jenis kotoran dan bau-bau yang tidak
sedap. Ditempat penelitian tahap persiapan pemerahan yaitu
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membersihkan kandang dari kotoran, mencuci ambing dengan
air bersih dan  membersihkan lantai kandang. Sistem
pemerahan dilakukan secara manual menggunakan tangan.
Prosedur pemerahan yang dilakukan di pada saat penelitian di
peternakan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Membersihkan lantai
2. Mengikat ekor sapi pada salah satu pangkal kaki
3. Memandikan sapi dan mencuci ambing dengan air
4. Menyiapkan timba ukur dan milkcan yang sudah bersih
5. Diperah, dimasukan dalam kaleng ukur yang tersedia

dibawah dan susu hasil pemerahan langsung dimasukan
ke milkcan

6. Setelah selesai proses pemerahan, puting dicelup
dengan larutan dipping perlakuaan (T1), perlakuaan
(T2), perlakuaan (T3) dan (T4) kontrol .

Prosedur pemerahan yang dilakukan di lokasi
penelitian sudah sesuai dengan pendapat Blakely dan Bade
(1998) yang menyatakan bahwa prosedur pemerahan harus
dilakukan dengan runtut agar mendapat hasil yang maksimal.

Gambar 3. Teat Dipping Setelah Pemerahan
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4.4. Pengaruh Teat Dipping

Teat dipping berpengaruh terhadap uji reduktase susu
pada sapi perah FH  karena setelah proses pemerahan selesai
kemudian dilakukan upaya untuk menjaga kesehatan ambing,
salah satunya adalah dengan melakukan teat dipping atau
celup puting dengan larutan antiseptik. Keuntungan
melakukan teat dipping adalah dapat mencegah mikroba
masuk ke dalam putting sehingga mikroba pathogen yang
dapat mempengaruhi uji reduktase dapat dicegah serta dapat
meningkatkan berat jenis susu.

4.4.1 Rataan Uji Reduktase

Tabel 5. Rataan Uji Reduktase

Perlakuan
Minggu

Awal
(Menit)

Ulangan Rata-
Rata ±

Sd
(Menit)

M1
(Menit)

M2
(Menit)

M3
(Menit)

M4
(Menit)

T1 350,2 350,4 350,2 351,2 351,2
350,64

±1

T2 353,2 353 353,2 353,8 354,4
353,52
±1,2

T3 350,2 352,2 352,6 351,8 352,8
351,92
±2,6

TC 352,2 353,4 353,2 353,8 354
353,32
±1,8

Tabel 2 menunjukan rataan nilai reduktase pada setiap
perlakuan. Perlakuan T1 menunjukan rataan nilai awal sebesar
350,2 kemudian tetap pada minggu berikutnya setelah
diberikan perlakuan dan pada akhir tes skor meningkat yaitu
menunjukan rataan nilai sebesar 351,2. Perlakuan T2

menunjukan rataan nilai awal sebesar 353,2 kemudian terus
meningkat pada minggu berikutnya setelah diberikan



32

perlakuan dan pada akhir tes menunjukan rataan nilai sebesar
354,4. Perlakuan T3 menunjukan rataan nilai awal sebesar
350,2 kemudian terus meningkat pada minggu berikutnya
setelah diberikan perlakuan dan pada akhir tes menunjukan
rataan nilai sebesar 352,6. Perlakuan TC menunjukan rataan
nilai awal sebesar 352,2 kemudian terus meningkat pada
minggu berikutnya setelah diberikan perlakuan dan pada akhir
tes menunjukan rataan nilai sebesar 354. Grafik rataan nilai
reduktase pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada
Gambar 3.

Gambar 4. Grafik Rataan Uji Reduktase

Gambar 4 menjelaskan bahwa dekok daun kersen
memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan
bakteri. Pada T3 (50%) memiliki selisih sebesar 2,6 yang
nilainya lebih tinggi dari pada T1, T2 dan TC yang masing
masing memiliki selisih secara berturut–turut 1, 1,2 dan 1,8.
Pada Gambar 4 menunjukkan pengaruh dekok daun kersen
terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri sedah cukup
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bagus. Pada Gambar 4 umumnya semakin tinggi konsentrasi
dekok daun kersen maka semakin tinggi pula pengaruhnya
terhadap penurunan bakteri pada susu. Hal ini dikarenakan
komponen zat-zat yang terkandung dalam tanaman obat dapat
saling memperlemah, memperkuat, memperbaiki atau
merubah sama sekali. Selain itu juga kualitas dan kuantitas
zat-zat yang ada dalam tanaman obat ditentukan oleh faktor-
faktor lingkungan tempat tumbuh seperti iklim, tanah, sinar
matahari dan kondisi pertumbuhan sampai saat dipanen.
Terdapat beberapa sapi yang masing terindikasi mastitis
subklinis. Hal tersebut terjadi dapat dikarenakan oleh beberapa
faktor antara lain kebiasaan sapi yang selalu merebahkan
badannya sesaat setelah dilakukan teat dipping, kondisi
tersebut dapat menyebabkan mastitis subklinis karena larutan
dipping kurang dapat bekerja secara optimal, kemudian
pengaruh lama pencelupan juga berpengaruh terhadap tingkat
penurunan mastitis. Terdapat beberapa sapi yang memiliki
sifat terlalu agresif sehingga waktu untuk pencelupan terlalu
singkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas antibakteri
menurut Maharti (2007) diantaranya pH lingkungan,
komponen pembenihan, stabilitas zat aktif, besarnya inoculum,
masa pengeraman dan aktifitas metabolik bakteri. Rahman,
dkk (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat mastitis
maka semakin rendah waktu uji reduktase. Mastitis dapat
manurunkan kualitas susu berdasarkan waktu uji reduktase.

Berdasarkan perhitungan analisis ragam pada lampiran 3
maka dapat diketahui bahwa antar perlakuan tidak memiliki
perbedaan nyata antara P1 sampai dengan PC artinya dekok
daun kersen mempunyai kemampuan yang sama dengan
larutan antiseptik kimia untuk menurunkan mikroba susu
sehingga dapat memperpanjang waktu uji reduktase, dengan
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demikian dekok daun kersen mampu  menjadi bahan alami
alternatif sebagai larutan teat dipping.

Seperti tampak pada Gambar 4 bahwa TC memiliki
kemampuan lebih untuk meningkatkan skor reduktase.
Tingginya penurunan bakteri pada perlakuan kontrol dari pada
perlakuan P3 (dekok daun kersen konsentrasi 50%) tidak bisa
dijadikan acuan bahwa PC lebih baik daripada P3, berdasarkan
analisis ragam yang ada pada Lampiran 3 semua perlakuan
tidak memiliki perbedaan nyata antara P1 sampai dengan PC

artinya semua perlakuan sama baiknya dalam menurunkan
pertumbuhan bakteri. Ditinjau dari ketersediaan menunjukkan
bahwa penggunaan dekok daun kersen mudah didapat sebagai
zat antimikroba alami pengganti zat antimikroba kimia buatan
pabrik. Apabila dipersentasikan maka untuk T1 mampu
menurunkan mikroba susu dan memperpanjang hasil uji
reduktase sebesar 16,67%, untuk T2 sebesar 25% dan T3

sebesar 33.33% dan TC 40%.
Hal tersebut juga membuktikan bahwa senyawa aktif

pada daun kersen yaitu saponin dan flavonoid memiliki
kemampuan setara dengan senyawa aktif pada larutan dipping
kimia yaitu iodine. Kemampuan tersebut disebabkan oleh
adanya senyawa saponin dan flavonoid. Kandungan saponin
dan flavonoid pada daun kersen sangat memiliki peranan
penting dalam menurunkan tingkat kejadian reduktase. Kedua
senyawa tersebut terbukti memiliki kandungan zat antibakteri.
Antibakteri adalah zat yang menghambat pertumbuhan bakteri.
Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun kersen diduga
berasal dari unsur–unsur yang terkandung didalamnya yaitu
antara lain tannin, flavonoid dan saponin (Zakaria, 2006).

Flavonoid dalam daun kersen mempunyai aktivitas
penghambatan lebih besar terhadap bakteri gram positif
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(Staphylococcus aureus). Aktivitas penghambatan dari dekok
daun kersen pada bakteri gram positif menyebabkan
terganggunya fungsi dinding sel sebagai pemberi bentuk sel
dan melindungi sel dari lisis osmotik. Flavonoid dapat
menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus
dengan cara menggangu permeabilitas dinding sel bakteri,
dengan terganggunya dinding sel akan menyebabkan lisis pada
sel (Dewi, 2010).

Saponin dapat menekan pertumbuhan bakteri, karena
senyawa tersebut dapat menurunkan tegangan permukaan
dinding sel dan apabila berinteraksi dengan dinding bakteri
maka dinding tersebut akan pecah atau lisis. Suparjo (2001)
menyatakan bahwa saponin akan mengganggu tegangan
permukaan dinding sel, maka saat tegangan permukaan
terganggu zat antibakteri akan masuk dengan mudah kedalam
sel dan akan mengganggu metabolisme hingga akhirnya
terjadilah kematian bakteri. Senyawa tannin mampu
menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengkoagulasi
protoplasma bakteri. Tannin memiliki peran sebagai
antibakteri dengan cara mengikat protein, sehingga
pembentukan dinding sel akan terhambat (Karlina, Ibrahim
dan Trimulyo, 2013).

Ceshnie and Lamb (2005) menambahkan bahwa
flavonoid memiliki tiga mekanisme yang memberikan efek
antibakteri, antara lain dengan menghambat sintesis asam
nukleat, menghambat fungsi membrane sitoplasma dan
menghambat metabolism energy. Dinding bakteri yang terkena
flavonoid akan kehilangan permeabilitas sel. Berdasarkan
pembahasan di atas maka dekok daun kersen dengan
konsentrasi 10%, 30%, dan 50% dapat menurunkan bakteri
susu dan memperpanjang uji reduktase susu.
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4.4.2 Rataan Uji Berat Jenis

Nilai berat jenis setiap perlakuan perminggu bisa
dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 6. Rataan Berat Jenis

Perlakuan Awal
Minggu Rata-rata

± Sd1 2 3 4

T1 1,024 1,027 1,025 1,026 1,025
1,0258 ±

0,001

T2 1,024 1,025 1,026 1,027 1,026
1,026 ±
0,002

T3 1,023 1,024 1,024 1,026 1,024
1,0247 ±

0,001

TC 1,024 1,026 1,025 1,025 1,024
1,0251 ±

0,001

Tabel 3 menunjukan rataan nilai berat jenis pada
setiap perlakuan. Perlakuan T1 menunjukan rataan nilai awal
sebesar 1,024 kemudian tetap pada minggu berikutnya setelah
diberikan perlakuan dan pada akhir tes skor meningkat yaitu
menunjukan rataan nilai sebesar 1,0258. Perlakuan T2

menunjukan rataan nilai awal sebesar 1,024 kemudian terus
meningkat pada minggu berikutnya setelah diberikan
perlakuan dan pada akhir tes menunjukan rataan nilai sebesar
1,026. Perlakuan T3 menunjukan rataan nilai awal sebesar
1,023 kemudian terus meningkat pada minggu berikutnya
setelah diberikan perlakuan dan pada akhir tes menunjukan
rataan nilai sebesar 1,0247. Perlakuan TC menunjukan rataan
nilai awal sebesar 1,024 kemudian terus meningkat pada
minggu berikutnya setelah diberikan perlakuan dan pada akhir
tes menunjukan rataan nilai sebesar 1,0251. Grafik rataan nilai



37

berat jenis susu pada masing-masing perlakuan dapat dilihat
pada Gambar 5.

Gambar 5. Grafik Rataan Uji Berat Jenis

Gambar 5 menunjukan rataan nilai berat jenis pada
masing-masing perlakuan, nilai uji berat jenis untuk T1 sebesar
1,0242, T2 sebesar 1,0244, T3 sebesar 1,0238 dan TC sebesar
1,0242. nilai di akhir pengujian berat jenis untuk T1 sebesar
1,0256, T2 sebesar 1,026, T3 sebesar 1,0244, TC sebesar 1,0246.
Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat diketahui selisih dari
masing-masing perlakuan. T1 memiliki selisih antara awal dan
akhir tes sebesar  0,001, untuk T2 sebesar 0,002 dan T3 sebesar
0,001 dan TC sebesar 0,001.

Sapi perah FH merupakan jenis sapi yang meghasilkan
susu melebihi kebutuhan untuk anaknya maka dari itu
produksi susu sapi perah dapat dijadikan tempat lapangan
kerja bagi peternak sehingga susu sapi perah dapat dijual dan
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menghasilkan uang untuk peternak, tetapi memelihara sapi
perah FH tidak mudah, hal  tersebut dikarenkan produksi susu
sapi perah sangat dipengaruhi beberapa faktor yaitu
manajemen pemberian pakan, umur, tingkat laktasi,
lingkungan dan penyakit. Hal tersebut sesuai pendapat dari
Sarwiyono, Surjowadojo dan Susilorini (1990) menambahkan
bahwa produksi susu sapi perah dipengaruhi oleh faktor antara
lain: bangsa dan individu, tingkat laktasi, kecepatan sekresi
susu, pemerahan, umur, siklus birahi, periode kering, pakan,
lingkungan serta penyakit.

Berdasarkan perhitungan analisis ragam pada
Lampiran 3 maka dapat diketahui bahwa antar perlakuan tidak
berbeda nyata (P>0,05). Maka H0 dapat diterima, artinya
dengan melakukan teat dipping pada ternak sapi perah laktasi
tidak mempengaruhi Bj susu. Faktor yang mempengaruhi
meningkatnya berat jenis susu antaralain seperti bangsa sapi,
manajemen pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak dan
pakan yang diberikan. Meningkatnya berat jenis susu pada
minggu pertama disebabkan oleh pemberian tebon jagung.
Dengan pencampuran antara rumput gajah yang memiliki PK
sebesar 9,6 dan TDN sebesar 52,4 dengan tebon jagung yang
memiliki PK sebesar 8,1 dan TDN sebesar 59,6 dapat
meningkatkan volume produksi susu sehingga kandungan
lemak pada susu menurun dan berat jenis susu meningkat.
Menurunnya berat jenis susu pada minggu ke tiga juga
disebabkan oleh pemberian leguminosa berupa gamal dan
kaliandra. Dengan pencampuran antara rumput gajah yang
memiliki PK sebesar 9,6% dan TDN sebesar 52,4% dengan
gamal yang memiliki PK sebesar 25,7% dan TDN sebesar
77% serta kaliandra yang memiliki PK sebesar 26% dan TDN
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sebesar 62% dapat menurunkan volume produksi susu akan
tetapi lemak pada susu meningkat dan berat jenis susu
menurun dibandingkan Minggu ke dua. Hal ini sesuai dengan
pendapat Tawaf (2011) yang menyatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi berat jenis susu segar diantaranya pemberian
pakan pada sapi tersebut. Pemberian pakan yang baik pada
sapi perah akan berpengaruh besar terhadap kandungan-
kandungan dalam susu tersebut begitu pula sebaliknya.

Sudono, dkk (2005) juga menambahkan bahwa
peningkatan produksi susu tergantung dari bangsa, lama
bunting, masa laktasi, bobot badan, estrus atau birahi, umur,
selang beranak (calving interval), masa kering, frekuensi
pemerahan, pakan yang diberikan, dan manajemen yang
dilakukan peternak.


