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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sapi Perah Friesian Holstein

Sapi Friesian Holstein (FH) berasal dari negeri Belanda yaitu di Propinsi

North Holland dan West Friesland, kedua daerah yang memiliki padang rumput

yang bagus. Sapi FH memiliki ciri-ciri warna bulu hitam dengan bercak putih,

pada dahi umumnya terdapat warna putih berbentuk segitiga, bagian bawah dari

carpus (kaki) berwarna putih atau terus hitam, ujung ekornya berwarna putih dan

tanduknya pendek dan menjurus ke depan. Sifat dari sapi FH betina lebih tenang

dan jinak dibandingkan sapi jantan yang lebih liar dan ganas. Sapi FH pada

umumnya akan berproduksi selama 5-6 tahun (Anonymous, 2005).

Sapi FH terkenal dengan produksi susunya yang tinggi yaitu 6350 kg/th,

dengan persentase lemak susu sekitar 3-4%. Namun demikian sapi-sapi perah

tersebut ada yang mampu berproduksi hingga mencapai 25.000 kg susu/tahun

apabila bibit yang digunakan adalah bibit unggul dan diberi pakan yang sesuai

dengan kebutuhannya serta lingkungan yang mendukung dan menerapkan

budidaya dengan manajemen yang baik (Anonymousa, 2009).

Kemampuan sapi FH kurang baik pertumbuhannya di daerah tropis

dikarenakan memerlukan kondisi suhu yang tinggi, namun seiring perkembangan

sapi FH beradaptasi di Indonesia dengan persilangan dengan sapi lokal di

Indonesia yang bertempat di Grati, yang biasa di sebut Peranakan Friesian

Holstein (PFH). PFH memiliki keunggulan dapat beradaptasi didaerah tropis

dengan produksi susu 18 liter/hari (Lestari, 2006).

2.2 Manajemen Pemberian Pakan Pada Sapi Perah Masa Laktasi

Menurut Lestari (2006), 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 adalah secara

fisiologis sapi mampu beradaptasi terhadap produksi susu tinggi. Pemberian

pakan secara individual pada sapi-sapi laktasi sudah mengarah ke mechanized
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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-sapi perah,

sapi-sapi dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan produksi dan

status fisiologisnya.

2.2.1. Hijauan

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. Hijauan merupakan bahan pakan ternak ruminansia, termasuk sapi

perah, dapat berupa:rumput–rumputan yaitu rumput gajah (Pennisetum

purpureum), rumput raja (Pennisetum purpupoides), leguminosa lamtoro

(Leucaena leucocephala), kaliandra (Calliandra calothyrsus), gamal (Gliricidia

sepium) dan limbah hasil pertanian yaitu jerami padi (Oriza sativa), tebon (Zea

mays) (Anonymousa, 2009).

2.2.2. Konsentrat

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 (Lestari, 2006).

Ditambahkan pendapat 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 (Anonymous, 2011).

2.3. Proses Pemerahan

Menurut Sarwiyono, Surjowardojo dan Susilorini (1990), pemerahan

merupakan suatu proses untuk mengeluarkan susu dari kelenjar ambing secara

kontinyu dari ternak sapi perah dengan tetap berusaha mempertahankan
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kenyamanan dan kesehatan puting dan ambing ternak serta dengan menekan biaya

operasional yang serendah-rendahnya.

Pemerahan pada umumnya dilakukan 2 kali sehari yakni pagi dan sore,

pemerahan  biasanya dilakukan dengan cara tradisional (dengan menggunakan

tangan) dan dengan cara modern (menggunakan mesin). Masing-masing cara

memiliki keunggulan tensendiri, sehingga perlu disesuaikan dengan keadaan

peternakan yang dikelola. Cara tradisional tidak membutuhkan biaya tinggi, tetapi

kualitas susu perahan yang dihasilkan cenderung lebih rendah dibandingkan

dengan menggunakan cara modern (Siregar, 1995).

Menurut Sarwiyono dkk (1990), pemerahan dengan tangan dapat di bagi

menjadi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran pemerah. Tahap

persiapan tukang pemerah harus membersihkan alat-alat yang digunakan dalam

pemerahan harus sudah bersih dan dalam keadaan kering.

2.4. Tingkat Kebersihan Lantai Kandang

Kebersihan lantai kandang adalah sebuah cara untuk menjaga lantai

kandang agar tidak terdapat kotoran yang dapat menjadikan ternak terkontaminasi

mikroorganisme dapat juga mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dan pencegahan pencemaran lingkungan (Suharminto, 2004).

Tingkat kebersihan biasanya dipengarui oleh desain dari permukaan lantai

yang dibuat miring agar pada saat membersikan air dan kotoran bisa langsung

mengalir pada selokan yang disediakan. Dalam pembersihan lantai yang biasa

digunakan dengan menyemprot lantai kandang dengan air sampai bersihtan pada

sisa kotoran baik fases maupun urine menurut (Hadiwiyoto, 1994).

Susu sangat peka terhadap cemaran kuman dan mudah rusak. Kerusakan

susu akibat kontaminasi kuman membahayakan konsumen, karena dapat terjadi

penularan penyakit seperti brucellosis dan tubercullosis (TBC). Kontaminasi

mikroorganisme dapat mempengaruhi kualitas dan masa simpan. Keadaan

lingkungan yang kurang bersih dapat mempermudah terjadinya pencemaran.

Pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber seperti kulit sapi, ambing, air,

lantai, debu, manusia, peralatan dan udara. Jumlah mikroorganisme dalam susu

akibat kontaminasi melalui udara sekitar 100 – 1500 koloni/ml, melalui
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kontaminasi ambing dan sekitarnya ditemukan 300 – 4000 koloni/ml dan melalui

sanitasi yang buruk pertambahan mikroorganisme mencapai 500–15000 koloni/ml

(Supar dan Ariyanti, 2008).

2.5. Mastitis

Mastitis pada sapi perah merupakan salah satu penyakit yang berbahaya

dan sangat merugikan, karena dapat menurunkan produktivitas dan kualitas susu.

Kerugian akibat mastitis cukup besar, karena mastitis merupakan peradangan

kelenjar susu yang apabila dibiarkan dapat berkembang sehingga ambing menjadi

kecil, kering dan tidak produktif. Kerugian akibat mastitis berupa penurunan

produksi susu, masa laktasi lebih pendek dan biaya pengobatan yang mahal.

Penelitian menunjukkan bahwa penurunan produksi susu akibat mastitis subklinis

berkisar antara 14,6% sampai dengan 19,0% per hari atau sekitar 2 liter untuk

setiap ekor sapi per hari (Kirk, 2008). Jika kasus mastitis subklinis tidak

dikendalikan secara intensif, kerugiaan ditaksir mencapai Rp. 8,5 miliar per tahun

(Supar dan Ariyanti, 2008).

Mastitis dibedakan dalam bentuk klinis dan subklinis. Peternakan

umumnya belum mengetahui mastitis subklinis karena tanda-tandanya tidak

tampak dan untuk mendeteksinya perlu dilakukan uji, misalnya dengan California

Mastitis Test (CMT). Uji ini dilakukan untuk mengetahui jumlah kandungan sel

somatik dalam air susu. Ada 3 tipe mastitis klinis, yaitu (1) Per akut: kelenjar susu

bengkak, panas, nyeri dan mengeluarkan sekresi abnormal disertai dengan demam

serta gejala lain yang seperti depresi, denyut nadi lemah dan anoreksia; (2) Akut:

perubahan kelenjar susu seperti pada mastitis perakut tetapi demam dan depresi

lebih ringan sampai sedang; dan (3) Sub akut: tidak ada perubahan secara

sistemik, perubahan pada kelenjar susu dan sekresi yang dikeluarkan tidak begitu

jelas (Anonymous, 2007).

2.6. Diagnosa Mastitis

Mastitis subklinis tidak memberikan tanda-tanda secara klinis karena sapi

tampak sehat, nafsu makan baik sehingga peternak tidak mengetahui bahwa

sapinya menderita mastitis. Pengetahuan peternak tentang penyakit, termasuk
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mastitis sangat kurang. Peternak mengetahui bahwa sapinya menderita mastitis

didasarkan atas perubahan fisik pada susu, serta susu yang ditolak oleh koperasi.

Bagi peternakan yang mengetahui sapinya menderita mastitis menyadari bahwa

sapinya perlu diobati. Hasil penelitiaan Santoso (2009) membuktikan bahwa hasil

85% sapi perah di Jawa Barat pernah mendapat pengobatan dengan berbagai

antibiotika, akan tetapi sebagian besar peternak tidak mengetahui jenis obat yang

diberikan.

Penentuan diagnosa mastitis sub klinis dapat dilakukan dengan memeriksa

sel somatik yang ada didalam susu, baik dengan metode secara langsung maupun

tidak langsung. Secara tidak langsung, sel somatik didalam air susu dapat diuji

dengan menggunakan reagen (Kit komersial) tetapi hal ini tidak banyak dilakukan

oleh peternak kecuali peternakan sapi perah dengan skala yang besar, karena

harga alat deteksi yang relatif mahal (Supar dan Ariyanti, 2008).

2.7. Teat Dipping

Teat dipping merupakan proses pensucihama puting dengan cara

mencelupkan puting kedalam larutan antiseptik baik yang alami maupun buatan

setelah pemerahan dilakukan. Setelah selesai pemerahan, lubang puting masih

terbuka sehingga bila tidak dilakukan teat dipping maka kemungkinan masuknya

mikrorganisme ke dalam puting akan sangat besar. Hal inilah yang

memungkinkan terjadinya penyakit mastitis atau radang ambing. Pencelupan

puting segera setelah dilakukan pemerahan dengan menggunakan antiseptik yang

sesuai dapat mengurangi mastitis sebesar 50% (Williamson and Payne,1993).

Bray and Schearer (1993) menyatakan bahwa teat dipping digunakan

untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme didalam puting,

diantaranya bakteri penyebab mastitis yaitu Streptococcus dan staphylococcus.

2.8. Uji California Mastitis Test (CMT)

California Mastitis Test merupakan salah satu metode untuk mendeteksi

adanya kemungkinan mastitis di setiap puting pada sapi perah. Metode ini di

anggap sederhana, murah dan dapat menentukan tingkat mastitis yang terjadi.

Pada CMT hasil yang didapatkan menunjukkan jumlah sel somatik dalam susu,
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yang dijadikan indikator terjadinya peradangan atau mastitis pada kelenjar susu.

Hasil yang tinggi menunjukkan tingkat peradangan atau infeksi mastitis yang

tinggi pula (Dingwell, Leslie, Schukken, Sargeant dan Timms, 2003).

1. Puting dibersihkan dengan alkohol 70%.
2. Dimasukkan susu pada curahan pertama (sekitar 1-2 ml), langsung dari

tiap-tiap puting sapi kedalam paddle yang telah diberi kode.
3. Ditambahkan reagen CMT kedalam paddle lalu dihomogenkan dengan

cara diputar perlahan-lahan secara horisontal.
4. Membaca dan mencatat hasilnya setelah 10 detik (Anonimous, 2005)

Tabel 1. Interpretasi tingkat mastitis
Kode Arti Reaksi * Jumlah sel somatik/ml
-

T

1

2

3

+

-

Negatif

Trace

Positif lemah

Positif agak kuat

Positif kuat

Susu basa

Susu asam

Tidak terdapat tanda-tanda
pergerakan susu ketengah
paddle
Sedikit terjadi pergerakan susu
ketengah paddle
Terjadi pergerakan susu
ketengah paddle lebih banyak,
tetapi belum berbentuk gel
Terjadi sedikit pembentukan
gel
Gel tang terbentuk banyak dan
menyebabkan permukaan susu
menjadi konvek
Warna ungu gelap

Warna kuning

0-200.000

150.000-500.000

400.000-1.500.000

800.000-5.000.000
>5.000.000

Aktivitas kelenjar susu
berkurang
Susu bersifat asam, jarang
terdapat pada ambing

Keterangan: (*) adalah setelah susu didalam paddle diputar-putar horizontal
selama 10 detik hingga larutan CMT dan susu homogen.
Sumber: Efadri (2010)

2.9. Daun Kelor

Kelor atau merunggai (Moringa oleifera ) adalah sejenis tumbuhan dari

suku Moringaceae. Tumbuhan ini memiliki ketinggian batang 7—11 meter. Daun

kelor berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam

satu tangkai, dapat dibuat sayur atau obat. Bunganya berwarna putih kekuning-

kuningan dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau; bunga ini keluar

sepanjang tahun dengan aroma bau semerbak. Bentuk daun kelor dapat dilihat

pada Gambar 1.
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Gambar 2: Daun Kelor (Moringa oleifera )

Menurut Kurniawati, Hidayati dan Nurul (2012) menyatakan bahwa daun

kelor merupakan salah satu tumbuhan yang dikenal sebagai tanaman obat. Bahkan

WHO menobatkan kelor sebagai pohon ajaib setelah melakukan studi dan

menemukan bahwa tumbuhan ini berjasa sebagai penambah kesehatan berharga

murah selama 40 tahun ini di negara-negara termiskin di dunia. Beberapa

penelitian belakangan ini juga membuktikan bahwa daun kelor memiliki bahan aktif

sebagai antibakteri. Pemanfaatan tanaman obat sebagai antibakteri dinilai cukup

aman, efektif dan murah.

Penggunaan bahan alami seperti daun kelor, dapat dijadikan sebagai

antibakteri alami yang merupakan alternatif pengganti bahan sintesis dalam

mencegah infeksi bakteri, daun kelor (M. oleifera) mempunyai senyawa aktif

yang berperan sebagai antibakteri. Daun kelor (M. oleifera) telah diketahui

mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid, saponin, tanin dan beberapa

senyawa fenolik lainnya yang memiliki aktivitas antimikroba (Bukar,dkk. 2010).

Saponin bekerja dengan merusak membran sitoplasma yang kemungkinan

saponin mempunyai efek yang sinergis atau adiktif dengan golongan polifenol

dalam merusak permeabilitas sel bakteri itu sendiri. Tanin bekerja dengan

mengikat salah satu protein adhesin bakteri yang dipakai sebagai reseptor

permukaan bakteri, sehingga terjadi penurunan daya perlekatan bakteri serta

penghambatan sintesis protein untuk pembentukan dinding sel (Makkar, 1998).

Pelarut eter dan etanol, gallic tannin dan saponin sudah terdeteksi ada dalam

ekstrak dengan konsentrasi rendah, sedangkan pada ekstrak dengan pelarut air,

gallic tannin dan saponin ada dalam konsentrasi sedang.
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Menurut Srimurtini (2006) bahwa flavonoid terkandung dalam semua jenis

pelarut baik itu eter, etanol maupun air dan terdeteksi ada dalam konsentrasi

sedang. Flavonoid diketahui telah disintesis oleh tanaman dalam responsnya

terhadap infeksi mikroba sehingga tidak mengherankan jika flavonoid efektif

secara in vitro terhadap sejumlah mikroorganisme.

Mikroorganisme dapat dihambat atau dibunuh dengan proses fisik atau

bahan kimia. Bahan antimikroba diartikan sebagai bahan yang mengganggu

pertumbuhan dan metabolisme mikroba, sehingga bahan tersebut dapat

menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh mikroba, apabila

mikroorganisme yang dimaksud adalah bakteri, maka antimikroba lebih sering

disebut dengan bahan antibakteri (Kurniawati, dkk. 2012).


