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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha peternakan sapi perah, pakan merupakan faktor penting dalam

mengoptimalkan produksi susu sapi perah. Pemberian pakan dengan kandungan

nutrisi yang cukup akan berkorelasi positif dengan jumlah produksi susu (Huda,

2007). Keberhasilan usaha peternakan sangat ditentukan oleh tiga faktor yang

sama pentingnya, yaitu Breeding, Feeding dan manajemen. Namun jika dilihat

dari total biaya produksi dalam usaha peternakan, maka kontribusi pakan adalah

yang paling tinggi yaitu sekitar 75% (Sunarso, 2012).

Mastitis merupakan peradangan pada ambing yang disebabkan oleh

mikroorganisme dan mudah menular pada ternak sapi yang sehat. Mastitis ini

terjadi akibat adanya luka pada puting ataupun jaringan ambing, sehingga terjadi

kontaminasi mikroorganisme melalui puting yang luka tersebut. Menurut Supar

dan Ariyanti (2008) mengatakan mastitis sub klinis disebabkan oleh

mikroorganisme patogen diantaranya Staphylococcus aureus, Streptococcus

agalactiae, Klebsiella spp, E coli dan Corynebacterium bovis.

Peternak umumnya kurang memperhatikan bahan lantai kandang yang

digunakan padahal lantai kandang sangat penting sebagai tempat yang paling

dekat pada saat produksi khususnya susu, interaksi yang paling sering dilakukan

oleh puting dan ambing yaitu pada lantai apabila lantai kandang kotor akan dapat

dipastikan puting akan terkontaminasi oleh bakteri yang berdampak pada turunya

kualitas susu. Selain pada lantai tingkat kebersihan lantai juga perlu di perhatikan

karena dalam kondisi lantai yang baik belum tentu desain dan kontruksi lantai

juga baik dalam arti bebas dari kontaminasi mokroorganisme patogen. Lantai

tidak boleh asal-asalan dengan bahan yang seadanya, letak kemiringan antara 2-

5% namun bisa hanya miring yang tujuanya air agar dapat mengalir, adanya

cekungang dalam lantai juga dapat menyebabkan genangan kotoran ataupun air

didalamnya yang akan menyebabkan sumber penyakit.



2

Menurut Sudono, Rosdiana dan Setiawan (2003) mastitis yang sering

menyerang sapi perah ada 2 macam yaitu mastitis klinis dan subklinis. Mastitis

klinis tanda-tandanya dapat dilihat secara kasat mata seperti susu yang abnormal

adanya lendir dan penggumpalan pada susu, puting yang terinfeksi terasa panas,

bengkak dan sensitive bila disentuh saat pemerahan. Sedangkan mastitis subklinis

tanda-tanda yang menunjukkan keabnormalan susu tidak kelihatan kecuali dengan

alat bantu atau metode deteksi mastitis. Salah satu cara yang dapat digunakan

untuk melakukan diagnosa terhadap mastitis subklinis adalah California mastitis

test, yaitu suatu cara untuk mendeteksi ada tidaknya mastitis pada setiap puting

dari ambing sapi perah dengan menggunakan alat paddle dan reagent CMT.

Manajemen kesehatan pemerahan meliputi manajemen sebelum pemerahan,

pada saat pemerahan dan pada saat akhir pemerahan. Hal ini dikarenakan

terbukanya saluran susu pada puting setelah selesai pemerahan sehingga dapat

mengakibatkan masuknya mikrorganime kedalam ambing, maka dari itu saat

akhir pemerahan perlu dilakukan pencelupan (teat dipping) dengan menggunakan

antiseptik untuk mencegah pertumbuhan dan membunuh mikrorganisme.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh teat dipping dengan

menggunakan jus daun kelor (Moringa oleifera) dalam berbagai konsentrasi

terhadap kejadian mastitis sub klinis sapi perah laktasi.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh teat dipping dengan

menggunakan jus daun kelor (Moringa oleifera) dalam berbagai konsentrasi

terhadap kejadian mastitis sub klinis sapi perah laktasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan

tentang manfaat jus daun kelor (Moringa oleifera) untuk kejadian mastitis.
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1.5. Kerangka Pikir

Mastitis adalah suatu reaksi peradangan ambing yang disebabkan oleh

bakteri, zat kimia, luka termis atau luka mekanis. Peradangan ambing disebabkan

oleh Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. Teat dipping

dilakukan untuk mengurangi tingkat kejadian mastitis pada sapi perah. Teat

dipping dilakukan menggunakan larutan kimia produksi pabrik. Terdapat

beberapa tanaman yang memiliki kandungan antiseptik yang mampu membunuh

bakteri-bakteri pathogen.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya mastitis

1. Kondisi hewan atau ternak

a. Bentuk ambing : bentuk ambing yang sangat menggantung, atau

ambing dengan lubang puting terlalu lebar.

b. Umur : makin tua ternak makin peka terhadap mastitis karena

penularan melalui lubang puting.

c. Luka /lecet : pada ambing diakibatkan lantai kandang kasar, memerah

terlalu kasar, kuku pada waktu pemerahan tajam dan kebersihan saat

memebersihkan puting ternak.

2. Kondisi lingkungan yang buruk

a. Kandang ternak yang basah dan kotor.

b. Urutan pemerahan yang salah.

c. Peralatan pemerahan yang kotor.

d. Pekerja yang memiliki tangan kotor.

e. Ventilasi udara yang buruk.

Upaya untuk mencegah terjadinya mastitis

1) Meminimalisasi kondisi-kondisi yang mendukung penyebaran infeksi dari

satu sapi ke sapi lain dan tidak memudahkan kontaminasi bakteri ke

saluran puting.

2) Pemberian nutrisi yang berkualitas, sehingga meningkatkan resistensi

ternak terhadap infeksi bakteri penyebab mastitis.

Menurut Bukar, Uba and Oyeyi (2010), daun kelor (M. oleifera) mempunyai

senyawa aktif yang berperan sebagai antibakteri, daun kelor mengandung

senyawa fitokimia seperti flavonoid, saponin, tanin dan beberapa senyawa fenolik
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lainnya yang memiliki aktivitas antimikroba. Melihat fungsi daun kelor sebagai

antibakteri, maka dari itu perlu dilakukan teat dipping dengan menggunakan daun

kelor yang berpengaruh terhadap kejadian mastitis pada sapi perah laktasi agar

diperoleh produksi dan kualitas susu yang optimal.

Gambar 1. Kerangka pikir

1.6. Hipotesis

Teat dipping dengan jus daun kelor (Moringa oleifera) menurunkan kejadian

mastitis sapi perah laktasi.
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