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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaaan Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan mulai tanggal 21 Oktober sampai 24 November

2013 di CV Sumber Jaya Rt 04 Rw 02, Dusun Tugu, Desa Tugu, kecamatan

Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Perusahaan ini memiliki luas 1½ hektar

peternakan dan 3 hektar untuk lahan hijauan yang berada didaerah pertanian.

Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut. Suhu pada

pagi hari adalah 270-290C dan suhu pada siang hari adalah 300-320C.

Kelembaban pada pagi hari 84-88% dan kelembaban pada siang hari 86-88%

(Anonymous, 2013).

4.2. Manajemen Pemberian Pakan

Manajemen pemberian pakan berperan penting didalam usaha peternakan

yang harus mendapat perhatian khusus dalam pengelolaannya termasuk

pengontrolan serta analisis kandungan nutrisi dan jumlah pemberian ke ternak

baik secara kuantitas maupun kualitas, pendapat tersebut sesuai dengan penjelasan

Lestari (2006) menyatakan bahwa 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.

4.2.1. Hijauan

Hijauan makanan ternak (HMT) merupakan semua bahan yang berasal

dari tanaman dalam bentuk daun-dauanan yang bermanfaat untuk pertumbuhan

produksi (daging dan susu) maupun reproduksi. Hijauan merupakan bahan pakan

ternak ruminansia, termasuk sapi perah, dapat berupa: rumput–rumputan yaitu

rumput gajah (Pennisetum purpureum), rumput raja (Pennisetum purpupoides)

(Anonymousa, 2009).
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4.2.2. Konsentrat

Konsentrat merupakan suatu bahan pakan yang dipergunakan bersama

bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan pakan dan

dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai suplemen (pelengkap) atau

pakan lengkap. Penjelasan tersebut sesuai dengan Lestari (2006) menambahkan

bahwa konsentrat sumber protein dapat diperoleh dari hasil samping penggilingan

berbagai biji-bijian, bahan pakan sumber protein hewani, dan hijauan sumber

protein, sedangkan konsentrat sumber energi dapat diperoleh dari dedak dan biji-

bijian seperti jagung. Kualitas konsentrat yang akan diberikan kepada ternak yang

bersangkutan sangat tergantung pada kualitas hijauan yang diberikan. Pakan

penguat atau konsentrat diberikan dengan tujuan menambah nilai gizi pakan,

menambah unsur pakan yang defisiensi dan meningkatkan konsumsi pakan

(Anonymous, 2011).

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 membersihkan kandang dari kotoran, mencuci ambing dengan

air bersih dan membersihkan lantai kandang. Sistem pemerahan dilakukan secara

manual menggunakan tangan. Prosedur pemerahan yang dilakukan pada saat

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberi konsentrat kepada sapi.

2. Memberikan hijauan pada sapi.

3. Mencuci ambing dan lantai kandang sapi dengan air bersih.

4. Menyiapkan timba dan milk can yang sudah bersih.

5. Memerah dan susu hasil pemerahan langsung dimasukan ke timba dan

kemudian dimasukkan ke milk can.

6. Setelah selesai pemerahan, puting dicelupkan dengan larutan teat dipping.
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Prosedur pemerahan yang dilakukan di lokasi penelitian sudah sesuai

dengan pendapat Tristy (2009) yang menyatakan bahwa tahapan pemerahan

adalah sebagai berikut:

1. Membersihkan kandang dari segala kotoran.

2. Mencuci daerah lipatan paha sapi yang akan diperah.

3. Memberi konsentrat kepada sapi yang akan diperah, sehingga ketika proses

pemerahan sapi dalam keadaan tenang.

4. Membersihkan peralatan pemerahan.

5. Membersihkan tangan pemerah serta ambing sapi dengan air bersih kemudian

dilap dengan kain.

Proses teat dipping tersebut sangat berguna untuk mencegah mastitis. Hal

tersebut sesuai dengan pendapat Salman (2010) menyatakan bahwa salah satu

usaha untuk mencegah mastitis yaitu dengan melakukan penceluapan puting sapi

setelah pemerahan menggunakan larutan antiseptik. Pencelupan puting berguna

untuk menghambat masuknya bakteri ke dalam puting. Larutan kimia yang biasa

digunakan oleh peternak umumnya mengandung ammonium, chlor, brom, iod dan

fluor, selain menggunakan bahan kimia tersebut, peternak sapi perah juga dapat

menggunakan bahan alami sebagai bahan alternatif untuk mencegah terjadinya

mastitis. Tanaman yang mengandung saponin, flavonoid dan tannin dapat

digunakan untuk bahan larutan teat dipping. Zat-zat tersebut dapat berfungsi

sebagai zat antibakteri. Salah satu contohnya adalah daun kelor (Moringa

oleifera). Daun kelor di jus dengan presentase tertentu, kemudian hasilnya

digunakan untuk pencelupan puting atau teat dipping.

4.4. Pengaruh Teat Dipping Terhadap Tingkat Kejadian Mastitis

Teat dipping berpengaruh terhadap kejadian mastitis 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. Apabila tidak dilakkukan teat

dipping maka mikroba yang berada dalam puting akan tumbuh berkembang

masuk ke rongga puting 10 detik setelah pemerahan. Keuntungan melakukan teat
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dipping adalah dapat mencegah mikroba masuk ke dalam puting  sehingga

mastitis dapat dicegah dan dikendalikan (Anonymus, 2010).

Mastitis pada sapi perah merupakan radang yang bisa bersifat subklinis

dan klinis yang ditandai oleh kenaikan sel di dalam air susu, perubahan fisik

maupun susunan air susu. Proses mastitis hampir selalu dimulai dengan masuknya

mikroorganisme ke dalam kelenjar melalui sphincter puting. Sphincter puting

berfungsi untuk menahan infeksi kuman. Pendapat tersebut sesuai dengan

Poeloegan (2009) yang menyatakan tingkat pertahanan kelenjar mammae

mencapai titik terendah saat sesudah pemerahan, karena sphincter  masih terbuka

beberapa saat, sel darah putih,  antibodi serta  enzim juga habis, ikut terperah.

Pencegahan terhadap mastitis ditempuh melalui  dipping  puting setelah

pemerahan dengan antiseptik.

4.5. Selisih Skore Mastitis Setiap Perlakuan

Selisih skore kejadian mastitis setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Selisih nilai skore mastitis setiap perlakuan

Perlakuan Skore mastitis Rata-rata
+SD

1 2 3

T1 2 6 2 3.33+2.31

T2 6 3 3 4+1.73

T3 6 1 3 3.33+2.52
Rata-rata

+SD 4.67+2.31 3.33+2.52 2.67+0.58

Tabel 3 menunjukan selisih skore mastitis pada setiap perlakuan, dari

ketiga perlakuan tersebut dapat menurunkan kejadian mastitis. Perlakuan T2

memiliki kemampuan lebih untuk menurunkan skore mastitis karena rata-rata

memiliki nilai paling besar dari dua perlakuan lainnya. T2 dan T3 menunjukkan

rata-rata skore mastitis yang sama, tetapi kemampuan perlakuan T3 untuk

menurunkan skore mastitis lebih rendah dari perlakuan T2 dan T1. Hal tersebut

disebabkan nilai rata-rata skore mastitis untuk T3 lebih rendah dari T2 dan T1,

sehingga selisih rata-rata skore mastitis juga lebih rendah.
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Grafik rataan skore kejadian mastitis pada masing-masing perlakuan dapat

dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Rataan kejadian mastitis setiap perlakuan

Gambar 3 menunjukan rataan skore kejadian mastitis pada masing-masing

perlakuan, skore mastitis pada awal tes CMT untuk T1 sebesar 1,92, T2 sebesar 2,

kemudian untuk T3 memiliki skore 1,83. Skore mastitis di akhir pengujian CMT

untuk  T1 sebesar 1,08, kemudian T2 sebesar 1 dan T3 sebesar 1. Berdasarkan nilai

tersebut, maka dapat diketahui selisih dari masing-masing perlakuan. T1 memiliki

selisih antara awal dan akhir tes sebesar 0,84, untuk T2 sebesar 1 dan T3 sebesar

0,83. Terdapat beberapa sapi yang masih terindikasi mastitis. Hal tersebut terjadi

dapat dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain kebiasaan sapi yang selalu

merebahkan badannya sesaat setelah dilakukan teat dipping dan lantai kandang

kotor sehingga puting sapi tercampur dengan kotoran sapi, kondisi tersebut dapat

menyebabkan mastitis 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. Hal tersebut sesuai pendapat

Muniroh (2010) menyatakan bahwa lama waktu dipping puting sapi laktasi

selama 10 detik mampu mengendalikan total bakteri dan mempertahankan nilai

pH susu.

Berdasarkan perhitungan analisis ragam pada lampiran 2 didapat bahwa

antar perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,05), maka H0 dapat diterima, artinya jus

daun kelor mempunyai kemampuan yang sama dengan larutan antiseptik kimia

untuk menurunkan tingkat kejadian mastitis, sehingga jus daun kelor mampu
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menjadi bahan alami alternatif sebagai larutan teat dipping. Hal tersebut juga

membuktikan bahwa senyawa aktif pada daun kelor yaitu saponin dan flavonoid

memiliki kemampuan setara dengan senyawa aktif pada larutan iodips.

Kemampuan tersebut disebabkan oleh adanya senyawa saponin dan flavonoid.

Kandungan saponin dan flavonoid pada daun kelor sangat memiliki peranan

penting dalam menurunkan tingkat kejadian mastitis. Kedua senyawa tersebut

terbukti memiliki kandungan zat antibakteri. Antibakteri adalah zat yang

menghambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme kerja  antibakteri  secara umum

adalah merusak dinding sel, mengganggu permeabilitas sel, dan menghambat

sintesis protein dan asam nukleat. Saponin merupakan metabolit sekunder yang

banyak terdapat di alam. Saponin ini berasa pahit, berbusa dalam air dan bersifat

antimikroba. Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan dinding sel dan

apabila berinteraksi dengan dinding bakteri, maka dinding tersebut akan pecah

atau lisis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Karlina, Ibrahim dan Trimulyo

(2013) 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 .

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, sesuai pendapat Makkar

(1998) bahwa 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.

Flavonoid merupakan senyawa polihidroksi (gugus hidroksil) maka juga

bersifat polar sehingga dapat larut dalan pelarut polar seperti metanol, etanol dan

aseton. Flavonoids dengan adanya gugus glikosida sehingga cenderung

menyebabkan flavonoid mudah larut dalam air. Senyawa ini bersifat desinfektan

yang bekerja dengan cara mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan

aktifitas metabolisme sel bakteri berhenti karena semua aktifitas metabolisme sel

bakteri dikatalisis oleh suatu enzim yang merupakan protein. Berhentinya aktifitas
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metabolisme ini akan mengakibatkan kematian sel bakteri, sesuai pendapat

Soedibyo (2004) bahwa flavonoid juga bersifat bakteriostatik yang bekerja

melalui penghambatan sintesis dinding sel bakteri. Dinding bakteri yang terkena

flavonoid akan kehilangan permeabilitas sel. Hal tersebut sesuai pendapat Cushnie

and Lamb (2005) 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.

4.6. Pengaruh Teat Dipping Terhadap Produksi Susu

Teat dipping berpengaruh terhadap kejadian mastitis 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. Apabila tidak dilakkukan teat

dipping maka mikroba yang berada dalam puting akan tumbuh berkembang

masuk ke rongga puting 10 detik setelah pemerahan. Keuntungan melakukan teat

dipping adalah dapat mencegah mikroba masuk ke dalam puting  sehingga

mastitis dapat dicegah dan dikendalikan (Anonymus, 2010).

Mastitis pada sapi perah merupakan radang yang bisa bersifat subklinis

dan klinis yang ditandai oleh kenaikan sel di dalam air susu, perubahan fisik

maupun susunan air susu. Proses mastitis hampir selalu dimulai dengan masuknya

mikroorganisme ke dalam kelenjar melalui sphincter puting. Sphincter puting

berfungsi untuk menahan infeksi kuman. Pendapat tersebut sesuai dengan

Poeloegan (2009) yang menyatakan tingkat pertahanan kelenjar mammae

mencapai titik terendah saat sesudah pemerahan, karena sphincter  masih terbuka

beberapa saat, sel darah putih,  antibodi serta  enzim juga habis, ikut terperah.

Pencegahan terhadap mastitis ditempuh melalui  dipping  puting setelah

pemerahan dengan antiseptik.
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4.7. Persistensi Produksi Susu Sapi Perah Setiap Perlakuan Dari Awal

Test Dan Akhir Test

Persistensi produksi susu sapi perah setiap perlakuan dari awal test dan

akhir test dapat dihitung sebagai berikut :

 Persistensi T1 = Jumlah selisih produksi susu x100% = 0,5 x100% = 1,7%

Jumlah awal test produksi susu 29,4

 Persistensi T2 = Jumlah selisih produksi susu x100% = 0,9 x100% = 2,1%

Jumlah awal test produksi susu 42,3

 Persistensi T3 = Jumlah selisih produksi susu x100%=1,15x100% = 2,45%

Jumlah awal test produksi susu 4,605

Perlakuan T1 menunjukan persistensi produksi susu menurun 1,7%.

Perlakuan T2 menunjukan persistensi produksi susu menurun 2,1%. Perlakuan T3

menunjukan persistensi produksi susu menurun 2,5%. Produksi susu pada

perlakuan T1, T2 dan T3 mengalami penurunan setelah puncak produksi di awal

laktasi, sesuai pendapat Blakely and Bade (1991) bahwa penurunan produksi

setelah puncak laktasi kira-kira besarnya tiap 6% tiap bulan. Persistensi produksi

susu dari 3 perlakuan tersebut dapat dikatakan baik karena pendapat dari Hurley

(2007) menyatakan bahwa induk muda yang baru melahirkan mengalami

penurunan 6% per bulan sedangkan induk dewasa penurunannya 9%.

4.8. Selisih Produksi Susu Setiap Perlakuan

Selisih produksi susu setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Selisih produksi susu sapi setiap perlakuan

Perlakuan Produksi susu Rata-rata
+SD

1 2 3

T1 0.5 -0.05 0.05 0.17+0.29
T2 0.65 -0.25 0.75 0.38+0.55

T3 0.2 0.6 0.35 0.38+0.20
Rata-rata

+SD 0.45+0.23 0.1+0.44 0.38+0.35
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Tabel 4 menunjukan selisih pada setiap perlakuan, dari ke tiga perlakuan

tersebut memiliki kemampuan menurunkan dan meningkatkan produksi susu.

Perlakuan T2 dan T1 ulangan 2 memiliki kemampuan lebih untuk meningkatkan

produksi susu karena rata-rata memiliki nilai paling besar dan tabel pada

perlakuan T2 dan T1 ulangan 2 memiliki nilai negatif (-), hal tersebut dikarenakan

produksi susu sapi perah sangat dipengaruhi beberapa faktor yaitu teat dipping,

manajemen pemberian pakan, umur, tingkat laktasi, lingkungan dan penyakit. Hal

tersebut sesuai pendapat dari Sarwiyono, dkk (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.

Grafik rataan produksi sapi perah pada masing-masing perlakuan dapat

dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Rataan produksi susu sapi perah setiap perlakuan

Gambar 4 menunjukan rataan produksi susu sapi perah pada masing-

masing perlakuan, produksi susu pada awal test untuk T1 sebesar 2,52, T2 sebesar

3,53, kemudian untuk T3 memiliki produksi susu 3.84. Produksi susu di minggu 4

untuk  T1 sebesar 2,51, kemudian T2 sebesar 3,48 dan T3 sebesar 3,74.

Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat diketahui selisih dari masing-masing

perlakuan. T1 memiliki selisih antara awal dan akhir tes sebesar 0,01, untuk T2

sebesar 0,03 dan T3 sebesar 0,2.

Berdasarkan perhitungan analisis ragam pada lampiran 2 didapat bahwa

antar perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,05), maka H0 dapat diterima, artinya jus

daun kelor mempunyai kemampuan yang sama dengan larutan antiseptik kimia
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untuk menurunkan tingkat kejadian mastitis dampaknya dapat meningkatkan

produksi susu sapi perah. 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 menghasilkan uang untuk peternak, tetapi memelihara sapi perah

FH tidak mudah, hal  tersebut produksi susu sapi perah sangat dipengaruhi

beberapa faktor yaitu manajemen pemberian pakan, umur, tingkat laktasi,

lingkungan dan penyakit.


