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Suatu penehtian tel& dilalcsanakan di peternakan sapi p d  rakyat milik 
GKSI JATIM dl S a m  Pasuruan mtuk mengetahu apakah dekok daun sirih 
(P3pcr k z &  Unn) dapat dmanfaatkan sebam aotiseptik alarm untuk teat drpping 
hbandingkan anhseptlk 

Penehban un haksudkan untuk menghasilkan telmologi tepat guna dengan 
memanhtkan mber daya lokal (dam mh) sebagru anhsepfik alami yang mudah 
dtbu&dayakan oleh peternak sehingga memperkecil ketergantungan p e t d  pada 
produk mpor. Emm srnh yang telah d w h  selanpmya d~cucl dan dmskan agar 
bebasa cur selanjumya &tunbang sesucu dosls dao & m m g  melmtang dan membujw 
kemuifian duebus dengan air h g g a  mendiaih selama 15 menit kemud~an 
dtdmgmkaq setelah dm@ am rebusan (dekok) dam snh dengan dosu tertentu (20 
clan 30 %) drgunakan untuk teat drppmg untnk mencegib pertumbuhan b a n  
penyebab mashhs agar kesehatan puhng dan amblng dapat tqamm. Ambmg dan 
sapl yang sehat b~la mendapatkan pakw yang rasiml alcan dapal menghasllkan 
produks~ susu opumal Oumlah dao mutturya) dan =hat xsua~ standart yang 
drtentukan SNI tentang susu d g g a  harga sum susu juga lebib baik sehingga 
pendapat pet- menmgkat. Contoh susu den p tmg ~ a p ~  yang & teai d~ppmg 
dengan anhsephk dekok daun smh dan anhsepfik baatan pabiik d-sa mutmya 
(protein, lmak dan jumlah koloni bakterinya (TPC) untuk mengetahui efektivitasnya 
Pelahhan tentang bud~daya dan cara membuat anhsept~k lokal dan aphkas~nya 
&benkan pada petemak sap1 perah agar dapat meodapalkan manfaat langsui~g dan 
basil penehtian mi. 

'hga puluh ekor sap perah Fnes~an Holstemlaktas~ pada bulan ke-empal dan 
ke-l~ma drgrmakan ddam penelitian im yang selanjutnya dibagi 3 kelompok masing- 
masing untuk perlakuan A sebagai kontrol (teat d~pping den* antiseptik pabrik) dan 
e (teat chppmg dengan ekstrak dam sirih 20% ) dan C! (teat 8ppmg dengan ekstrak 
daun slnh 30 9'0) Setnua tmak d~penksa keadaau ambing dan pubng sexta ~IImlab 
dan mldu prod* susmya (protern, lemak, tingkat s u b k l i a l  mastitisnya dengan 
metode CMT atau W e  Slde Test sata jumlah balden dengan metoda TPC untuk 
mengetahm keaaaan sebelmn dan setelah percobaan (teat dipping). 

Hasil penelihan m~ menujukkan bahwa manajemw sap1 perah khususnya pada 
temak laktas dilokan penehtian m a d  perh ditmgkatkan utamanya p r o m  sanitasi 
t d ,  peralatan pemerahan dan hgkungan menjelang pemerahan. h n i k m  pula 
perlunya chlakukau teat dirpping #mg tidak setelab pemerahan dan tetap menjaga 
kebersihan lanta~ kandang, penyehaan cur berslh baik untuk au mmum t d ,  
members~lan pemlatan kanaang manpun ternaik serta pencucian alat-alat pemerahan 
Menjaga keberdiban lantai kandang dan temak dapat membantu meng~ng i  
kontmninan putmg dengan m i k r o o ~ ~ e  penyebib mastihs yang sekalrgus untuk 
mempertahankaa kesebatan ambing yang pada g-ya dapat meningkatkan jumlah 
dan mutu susu sapi perah rakyal agar pealapatan petemak dapat meningkat serta 
menpang  ketagantungan pada produk m p  dan penghematan devlsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dari penelitian mi dapat disunpulkan bahwa Teat dippzng menggunakan 
kkok d m  s& aengan konsenmsi 26% dm 30% aapal diganakan dagai  kontrot 
mastitis Sdmjutnya Dekok daun sinh konsenbasl 200/0 lebh efekhf dibendmgkan 
dengan d c q p  dekok dam s i  konsentrasi 3p/o italam pencegaban mastibs dilltutt 
dari pduksi, kadar lemak dan protein susu sapi perah Saran yang dapat dibenkan 
dm penehtlan ml adalab Teat drppzng sangat perk dilaksm&an pada manajernen 
pemeliharaan sap1 peaah temtama dalam ha1 mengonaol mastrtls dm mempedmk~ 
kualitas sosu. Dekok dam sirih 20% dan 30% @at digunakan sebagai 
antiseptik altemahf pada teal dppzng dalarn mengontrol mastrhs sebagai penggantt 
antiseptik kima manakala antiseptik lamia tidak tersedia atau harganya terlalu mahal. 

Kata kunci: mlistitis, teat dppzng, dekok daun sirih (we &It&), sapi perab FH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

A study was conducted at a ddry fm owned by the East Java Union of Milk 

Coopaative at Sawiran Pasuruan to see if dekok betel leaf (Plper be~lle Linn) can be used as 

a natdi antiseptic to teat dipping and also far subtimion of chemical antiseptic. 

This research 1s Intended to generate appropriate technology to utilize local reso- 

(betel leaf) as a natural antiseptic hat easily cultivated 'by farmers so that farmers can reduce 

their dependence on imported products Betel leaf that has been selected then washed and 

drained freely and chopped crosswise and Iengihwise and then boiled with water within 15 

minutes and hen cooled, after cold bo~led water (dekok) betel leaf with a catam dose (20 

and 30%) wasused to teat arpping to prevent de growd of mcroorganism or genns cause of 

mastitis for the nipple and udderhealtll can be guaranteed. Healthy udder and the cows when 

you offered a rational feed will 'be able to produce optimal milk production (both quantity 

and quality) and healthy milk according to a specified national standard (SNI) on rmlk so the 

mi% pnce milk is inrease dso bener income for the farmers. Experimental cow's milk fiom 

the nipple which have been dipping with betel leaf dekok antiseptic and chemical antiseptic 

inspeaed for its quality (protein, fat and the number of colonies of bacteria (TPC) to 

determine its effectiveness. Training on cultivation and how to mate a local antiseptic and its 

application is given to dairy farmers for gain direct benew from this research. 

Thvty FH cows in foluth and the fifth lactation is used in this study are M e r  

divided into 3 groups each for matment A as control (teat dipping with antiseptic 

manufachmr) and teat dipping with betel leaF extrad 20% ( B) and 25% (C). All animals 

examined fbr udder and nipples condition and the number and quality of milk production 

(protein, fat, level subclinical mastitisnya with CMT method and the nmnber of bacteria with 

the TPC method to detemdne the circmstrmces before and after the experiment (teat 

dipping). 

The results of this study showed that management of lactation dairy cattle, especially in this 

location research still needs to be *mpmved especially sanitation program primarily cattle, 

milking equipment and environment before milking. Similarly, the need for at Least teat 

dipping after milking and still maintain the cledineess of the cage floor, provision of clean 

water for livestock drinking water, wash the cage as well as l~vestock and equipment washing 

m1Iking equipment. Keeping sanitation of cage floor and livestock can help to reduce 

contarmnahon of the nipple with mikroorganin~e cause of mastitis is well to maintain udder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



health, which in turn can increase the arncRult and @ty of daiy cow milk people for 

breeders to increase income and reduce dependence on impom and save foreign exchange. 

It is can be concluded that using a teat dipping with dekok Me1 leaf with a 

concentration of 3Ph and 20% can be used as a mastitis control. Next Dekok betel leaf 

concentration of 20% more effective than with betel leaf dekok concenrration of 30% in the 

prevention of mastilis seen 60m fhe production, fat and protein content of dairy milk Then 

Dekok betel leaf eo&ons 30% and 20740 can be used as an antkptic altemative to teat 

dipping m dairy cows when the supply of chemical antiseptics s c a m  or too expensive 
Sugg&$g,$$ ;*;w, wlww ii*s7Lw&;*rrw;~i ti3.;ww 

, , ,, . .. ,, .~ .. . . . . 

t.w-: @ mEym ;;@@&- &,.&"&@#@@ ~m4f (w;m&:'&@w &f;*$:: sfiwg 
I :  

m~$.~~;;imp;Irj:~1i~i&:~~i@;:Dekok betel leaf conccnmtion of 20 and 30% be 

used as an alternative antiseptic on teat dipping in conmhg mastitis beside chemical 

Key w o n k  mastitis, teat dipping, dekokbetel leaf (Piper beitle), dairy cow FH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

A study was conducted at a dairy farm owned by the East Java Union of Milk 

Cooperative at Sawiran Pasman to see if dekok betel leaf (Pper betrle Llnn) can be used as 

a natural antiseptic to teat dipping and also for subtitution of chemical antiseptic 

This research is intended to generate appropriate technology to utilize local resources 

(betel leaf) as a natural antiseptic that easily cult~vated by farmers so that farmers can reduce 

their dependence on imported products. Betel leaf that has been selected then washed and 

drained freely and chopped crosswise and lengthwise and then boiled with water within 15 

minutes and then cooled, after cold boiled water (dekok) betel leaf with a certain dose (20 

and 30%) was used to teat d~pping to prevent the growth of microorganism or germs cause of 

mastit~s for the nipple and udder health can be guaranteed. Healthy udder and the cows when 

you offered a rational feed will be able to produce optimal milk production (both quantity 

and quality) and healthy milk according to a specified national standard (SNI) on milk so the 

rmlk price milk IS imease also better income for the farmers. Experimental cow's milk from 

the nipple which have been dipping with betel leaf dekok antiseptic and chemical antiseptic 

Inspected for its quality (protein, fat and the number of colonies of bacteria ( P C )  to 

determine its effectiveness Training on cultivatkon and how to create a local antiseptic and its 

appl~cation is grven to dairy farmers for galn d~rect benefits from thls research 

Thirty FH cows in fourth and the fifth lactation is used in this study are further 

divided into 3 groups each for treatment A as control (teat d~pping wth antisept~c 

manufacturer) and teat dipping w~th  betel leaf extract 20% (B) and 25% (C) All animals 

examined for udder and nipples condltlon and the number and quality of milk production 

(prote~n, fat, level subchnical rnastit~snya with CldT method and the number of bacteria with 

the TPC method to determine the c~rcumstances before and after the experiment (teat 

dipping) 
The results of thls study showed that management of lactation dairy cattle, especially in t h s  

location research still needs to be improved espccially sanitation program prcmarity cattle, 

milking equipment and environment before milking Similarly, the need for at least teat 

dipping after milking and still maintan the cleanliness of the cage floor, provision of clean 

water for l~vestock drinking water, wash the cage as well as livestock and equ~pment washing 

milking equipment. Keeping sanitation of cage floor and livestock can help to reduce 

contamination of the nipple with mikroorganime cause of mastitls is well to maintam udder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



health, which in turn can increase the amount and quality of dairy cow milk people for 

breeders to lncrease income and reduce dependence on lmports and save foreign exchange 

It n can be concluded that using a teat d~pping with dekok betel leaf with a 

concentration of 30% and 20% can be used as a mastitis control. Next Dekok betel leaf 

concentration of 20% more effective than with betel leaf dekok concentration of 30% in the 

prevention of mastitls seen from the productron, fat and protein content of dajl milk. Then 

Dekok betel leaf concentrations 30% and 20% can be used as an antiseptic alternative to teat 

dipp~ng in dairy cows when the supply of chemlcal antiseptics scarce or too expensive. 

Suggestions that can be drawn from this research is very necessary to implement the 

teat dipping on ma~ntenance management of dairy cattle, especially in terms of controlling 

mastitis and improving milk quality Dekok betel leaf concentration of 20 and 30% can be 

used as an alternative antiseptic on teat dipping in controlling mastitis bes~de chem~cal 

antiseptic 

Key words: mastitis, teat dlpping, dekok betel leaf (Pper bettle), dairy cow FH 
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BAB I 

PENDARULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan sap1 perah di Indonesia merupakan salah satu bidang 

usaha yang penttng dalam mendukung sektor perekonomlan, karena susu 

merupakan sumber protein hewani yang banyak dimlnati masyarakat dan penting 

untuk d~konsums~ untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan generasl rnuda. 

Namun produksr susu dalam negeri rnasih belum cukup memenuhi kebutuhan 

nasional seperti untuk konsums~ masyarakat maupun untuk industri pengolahan 

susu (Siregar, 1995) Menurut Tawaf (2005) selaku Sekretaris Jenderal 

Perh~rnpunan Petemak Sap1 dan Kerbau Indonesia, sekitar 70% produksi susu di 

Indonesia hams diimpor dari luar negeri. Ini berartl jumlah produksi snsu dalam 

negen hanya rnencapai 30% dari jumlah konsumsi susu penduduk Indonesia yang 

berkisar antara 7 literkapitaltahun (Anonymous, 2006a) 

Secara umum keberhasilan dalam suatu peternakan tergantung dari tiga 

faktor yaitu bibit, pakan dan manajemen. Manajemen yang baik mempakan kunci 

bag1 suksesnya usaha peternakan sapi perah, salah satu diantaranya yang perlu 

dlperhatikan adalah manajemen pemerahan 

Salah satu penyakit yang umum menyerang sapi perah yang terkait dengan 

kurang tepatnya pelaksanaan pemerahan dan sanitasi kandang adalah mastitis, 

yaitu radang pada ambing yang dlsebabkan oleh kuman yang masuk melalui 

lubang puting Kerugian yang ditimbulkan adalah cukup banyak antara lain 

penurunan jumlah dan kualitas susu sehingga tidak dapat dipasarkan serta 

meningkatnya sapi yang diafkir karena msaknya jaringan ambing. 

Berdasarkan penyebabnya mast~tls digolongkan dalam dua jenis, yaknl 

mast~tis bakterial yang disebabkan oleh berbaga~ jenis bakteri yang umumnya 

adalah Sfreptococcus dan Staphy~ococcus dan mast~tis mikotik yang disebabkan 

oleh beberapa jenis cendawan terutama dan golongan ragi-ragian (Siregar, 1995). 

Manajemen kesehatan pemerahan meliputi manajemen sebelum 

pernerahan, manajemen pada saat pemerahan dan manajemen pada saat akhir 

pernerahan. Pada saat akhir pemerahan perlu dilakukan pencelupan puting dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menggunakan antiseptik. Hal ini dikarenakan terbukanya saluran susu pada puting 

setelah selesai pemerahan sehingga dapat mengaklbatkan masuknya 

mlkroorganisme ke dalam rongga ambrng yang dapat menimbulkan mastitis. 

Kandungan bakteri dalam susu sangat erat hubungannya dengan kualrtas 

susu. Uji Total Plate Count (TPC) merupakan suatu metode pengujian kualitas 

susu yang akurat untuk mengetahui jumlah m~kroba yang terkandung di dalam 

susu Susu dapat dikatakan berkualitas baik bila kandungan mikrobanya berkisar 

antara 500.000-1 000.000 per cc susu atau bahkan lebib rendah dari itu. 

Obat alami sudah d i k m l  dan digunakan & seluruh d w a  sejak beribu 

tahun yang laIu Di Indonesia, penggunaan obat alami yang lebih dikenal sebaga~ 

jamu telah meluas sejak zaman nenek moyang hingga kiru clan terus drlestarikan 

sebagai warlsan budaya. Obat alam~ adalah sediaan obat, balk berupa obat 

tradisional, fitofarmaka dan farmasetik, dapat berupa simplisia (bahan segar atau 

yang d~keringkan), ekstrak, kelompok senyawa atau senyawa murni yang berasal 

dari alam yang biasa d~sebut sebagai obat asal tanaman (Maheswari, 2002) atau 

herbal. 

Obat alam~ dapat pula didefinisikan sebagai obat-obatan yang berasal dar~ 

alam, tanpa rekayasa atau buatan, blsa berupa obat yang b~asa digunakan secara 

tradisional namun cara pembuatamya diperrnodern. 

Pengobatan dengan menggunakan ant~biotik tanpa kontrol yang ketat 

dapat menyebabkan reslstensl kaman dan juga menyebabkan kontaminasr atau 

res~du pada susu yang dapat membahayakan konsumen, diantaranya blsa teqadl 

keracunan, clan alergi gangguan pencemaan. 

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan dampak buruk produk-produk 

hmiawi, maka tumbuh pula kesadaran akan pentingnya produk-produk alami 

terrnasuk dalam kesehatan (pengobatan), karena produk alam ini dianggap lebih 

aman, murah dan sedikit memilib efek sarnping. Salah satu tumbuhan yang 

dikenal sebagai tanaman obat yaitu daun sirih (Piper bettle Linn). 

Penggunaan daun sirih sebagai obat biasanya diberikan dalam bentuk 

rebusan, daun segar yang dimemakan atau ditumbuk halus, ektstrak ataupun 

dalam bentuk minyak atsiri. Minyak atsiri dan ekstrak daun sirih ini berfungsi 

sebagai fungisida dan bakterisida (memiliki aktivitas terhadap beberapa bakteri _ <,_,.,~..,.~.,..--~..- 
r-'-'"": ,. 7, .,> l?' \ 
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Gram positif dan Gram negatif). Zat yang dapat menghambat pertumbuhan 

kuman yang terkandung pada sirih adalah phenol bettle (cavrcol, cavrbefol, 

carvacrol, eugenol dan allrphyrocatechol). Menurut has11 penelitian htan 

Nurswida (2008) bahwa infusum sirih dapat menghambat pertumbuhan E colr, 

Staphylococcus koagulase pos1t2f; Salmonella typhosa, bahkan Pseudomonas 

aerugrnosa yang kerap kali reslsten terhadap antiblobk. Daun slnh banyak 

digunakan untuk pengobatan beberapa rnacam penyaklt maupun perawat 

kecantikan. Pasta gigi dengan m~nyak daun sinh mnyatakan mempunyal 

antiseptika yang tinggi terhadap koloni bakter~ Streptococcus alfa (Poeloengan, 

Komala, Noor, Andrianl dan banti, 2006). 

Mengacu kepada daya antibakteri yang dimiltlu oleh daun slrih, maka pada 

penelitian ini diujikan manfaat daun sirih sebagai antimilcroba alami yang 

diharapkan dapat digunakan sebaga~ salah satu alternatlf pencegahan mastitis. 

Para petemak diberikan pengetahuan manfaat fear drpprng (pencelupan puting 

susu) setelah pemerahan untuk menjaga kual~tas susu sap1 yang dihasilkan dan 

menjaga kesehatan sap1 supaya berproduksi secara maksimal. Peternak 

diperkenalkan menggunakan tear dpp~ng dengan antiseptik alamr yaltu dekok 

daun slrih, yang mudah didapat dan murah harganya serta dapat menjaga 

kontaminan dari bahan - bahan kimia j~ka teat drpprng dilakukan dengan bahan 

kimia. Has11 penelitian in1 diharapkan dapat langsung diapllkasikan oleh petemak 

sap1 perah dilingkungan penelitian maupun drtempat lain yang sesuai. 

Penggunaan obat tradislonal untuk hewan juga telah lama dilakukan oleh 

para petani di pedesaan dan penggunaannya semakin meningkat. Beberapa 

petemak yang menggunakan obat-obatan tradisional tersebut rnendapatkan hasil 

bahwa obat-obat tersebut mampu memngkatkan produbv~tas ternaknya 

(Maheswari, 2002) 

Pemanfaatan dekok dam slrih sebagal antlseptik alaml untuk digunakan 

dalam teat dipping pada temak perah dalam rangka unhlk menoegah sub klinikal 

mastltls yang sekallgus untuk meningkatkan mutu dan jumlah produksi susu serta 

pendapatan peternak Oleh karena itu penelitian dengan judul tersebut dratas 

manarlk untuk dilaksanakan sekali ys untuk mengurangi ketergantungan pada 

produk anhseptik lmpor dan men~ngkatkan kemandirian peternak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Perurnusan Masalah 

Manajemen pemerahan berperan penting dalarn mencegah terjadinya 

penyakit pada ambing sehingga dapat mempengaruhi produksi susu Salah satu 

pencegahan tersebut adalah teat dpp~ng menggunakan antiseptik alami pada saat 

akhir pemerahan. Oleh karena it11 berdasarkan latar belakang di atas, 

pennasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian in1 adalah bagaimana 

pengamh fear dpptng dengan menggunakan dekok daun sinh dalam berbagal 

konsentrasi terhadap jumlah dan kualitas susu sapi perah FH. 

1.3 Tnjuan 

Penelltian m~ bertujuan untuk lnengetahui pengaruh teat drpprng dengan 

rnenggunakan dekok daun sinh dalam berbagai konsentrasi terhadap jumlah dan 

kualitas susu sapi perah FH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gambaran Umum Sapi Perah FH 

Sap1 perah yang umumnya dipelihara di Indones~a adalah Frresian 

Holstein atau Fr~es Hollands (FH). Sap1 FH adalah sapi perah yang produksi 

susunya tertinggi dibandingkan dengan sapi perah yang laimya. Sementara kadar 

lemak susunya rendah Bulu (maksudnya rambut) sapi FH mumi pada umumnya 

b e m a  hitam d m  put~h, terkadang berwarna merah dan putih dengan batas- 

batas warna yang jelas (Sudono, 2003). 

Menurut Siregar (1995), sap1 FH mempunyai identitas warna hitam 

berbelang putih. Kepala berbentuk panjang, lebar dan lurus. Tanduk relatif pendek 

d m  melengkung ke arah depan. Temperamennya jinak dan tenang walaupun 

untuk sapi FH jantan ada pula yang agak galak. Sapi FH mi dapat rnemproduksi 

susu mencaw lebrh dari 6000 kg per laktasi dengan kadar lemak susu rata-rata 

3,6%. Kemarnpuan berproduksi susu pada masing-masing sap1 FH berbeda 

menurut ketingg~an daerah pemeliharaan dari permukaan laut. Adapun menurut 

Syar~ef dan Sumoprastowo (1984), sapi FH termasuk bangsa sapi yang masak 

lambat, sapi dara umumnya baru dapat dlkawinkan padaumur 18 bulan 

2.2 Sapi Perah Laktasi 

Periode laktasi merupakan periode ketika seekor sapi perah menghasilkan 

susu setelah partus, d~mulai sejak temak tersebut menghasilkan susu 

(berproduksi) sampai dengan periode kering. Produksi susu seekor sap1 umumnya 

diawah dengan jumlah yang relatif rendah kemudian sedikit deml sedikit akan 

semakin meningkat hingga tercapai puncak produksi pada bulan ke-2 dan ke-3. 

Menurut Sanviyono dkk (1990), produksi susu sapi perah sehap harinya 

berangsur-angsur rnenlngkat sarnpal puncak dalam waktu kurang lebik 2 bulan 

setelah beranak. Bulan laktasi naik sampai bulan laktasi ke-3 setelah itu produksi 

susu berangsur-angsur menurun sampal akhlr laktasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Susu mempakan cairan yang mengandung lemak, protein, laktosa, 

berbagal jenis garam, asam nitrat dsn beberapa jenis vitamin yang dihas~lkan dari 

amblng seekor sap1 perah yang sehat. Karena susu diamb~l dati amblng maka 

dengan mudah mengabsorbsi bau-bauan dan udara dan alat-alat yang digunakan 

dalam menangani pemerahan tersebut Lingkungan kesehatan hewan yang 

berproduksi, cara perawatan serta tatalaksana pemerahan adalah faktor-faktor 

terpenting yang menentukan kualitas susu yang meliput~ cita rasa, aroma susu, 

kandungan bakten, slfat fislk dan k~miawinya (Williamson dan Payne, 1993). 

Menurut Hadiwiyoto (1994), susu normal berwarna putih keabu-abuan sampai 

agak kuning keemasan. Rasa susu sedikit m m s  dan aromanya khas tetapl tidak 

mencolok. 

Selain itu susu mempakan salah satu bahan makanan yang sangat tinggi 

mutunya karena terdapat zat gizi dalam perbandingan yang optimal, ha1 mi 

dikarenakan. 

1. proteln susu mempunyai nllai tinggi akan asam amino esensial yang dapat 

menutup kekurangan asam-asam ammo dari bahan lain 

2. mudah dicema, tidak ada sisa yang terbuang dan lezat rasanya 

3, kaya kalslum dan bahan-bahan yang lain. 

2.3 Proses Pemerahao 

Menurut Samyono dkk (1990), pemerahan mempakan suatu proses untuk 

mengeluarkan susu d m  kelenjar ambing secara kontinyu d m  temak perah dengan 

tetap berusaha mempertahankan kenyamanan dan kesehatan puting dan ambing 

temak serta dengan menekan biaya operas~onal yang serendah-rendahnya. 

Pada umumnya sapi diperah 2 kali sehan, yakni pagl dan sore han 

Pemerahan yang blasa dilakukan adalah hund rnrlkrng dan machrne rnllk~ng. Di 

Indonesia petemak urnurnnya melakukan pememhan dengan tangan (hand 

rnrlk~ng). Hand mllking hendaknya dilakukan dengan cepat oleb o m g  yang sudah 

biasa memerah dengan tangan lunak. Ambing hams d~perah sampai kosong. 

Sebelum pemerahan dllakukan, sebaiknya jari-jari pemerah sudah bers~h dan 

dllumasi air bersih supaya licin sehingga puting susu tidak mudah terluka Sesuai 

dengan pendapat Siregar (1995) yang menyatakan bahwa tangan pememh hams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bersih dan kuku tldak boleh panjang karena akan menimbulkan luka-luka pada 

puting sapi. 

Menurut Sanviyono dkk (1990), pemerahan dengan tangan dapat dlbagi 

menjadl 3 tahap ya~tu perslapan, pelaksanaan dan pengakhiran pemerahan Pada 

tahap persiapan, tukang perah memberslhkan lantai kandang dan bagian-bagian 

lain yang kotor yang dapat mencemarl susu misalnya kotoran dan unne ternak, 

tub& temak dan sisa-s~sa pakan. Alat-alat yang akan digunakan dalam pemerahan 

harm sudah dipers~apkan dalam keadaan bersih dan kering 

Tahap pelaksanaan pemerahan dengan menggunakan pemerahan tangan 

ada 3 cam, yaitu: 

1 Whole harid 

Cara ini adalah yang terbaik karena puting tidak akan menjadi lebih 

panjang. Cara ini drlakukan pada puting yang agak panjang seh~ngga dapat 

bpegang dengan jar1 

2. Knevelen. 

Sama dengan pemerahan whole hand, tetapi dengan membengkokkan ibu 

jari. Teknik im sesual dengan puting yang pendek clan besar 

3. Strppen arau strpprng 

Puting diletakkan dl antara ibu jari dan telunjuk yang dlgeserkan dari 

pangkal puting ke bawah sambll memijat. Cara ini dilakukan hanya untuk 

pemerahan penghab~san dan untuk puting yang kecil atau pendek yang 

sukar dikerjakan dengan cara lain (Syarief dan Sumoprastowo, 1984). 

Sapi yang serlng drperah dengan cara strppen dapat menyebabkan lubang 

put~ng menjadi lebar dan bentuk putlng semakln panjang. Lebar lubang puting 

serlng dtkaitkan dengan terjadmya mastit~s 

Untuk tahap pengakhiran pemerahan, dimulai apabila susu sudah tidak 

dapat dikeluarkan lagi dari rongga ambing, walaupun secara teoritis di dalarn 

amblng normal masih terdapat sekitm 10-20% dari produksi susu (resrdual milk). 

Pada tahap ini dilakukan pembersihan bagian luar puting dan ambing dari ma-sisa 

susu yang melekat Hal ini ditujukan untuk menghindari pertumbuhan 

mikroorganisme di selatar puting. Oleh karena itu disamping dibers~hkan dengan 

an  hangat dan lap yang mengandung deslnfektan juga masih diperlukan teat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



drppmg. Menurut Sudono (2003), setelah selesai dlperah, puting drbersihkan dan 

disernprot atau dicelupkan ke larutan disinfektan agar bakteri tidak masuk ke 

dalam lubang putlng susu. 

Kual~tas susu dapat d~pengaruhi oleh beberapa factor, yaitu keadaan 

kandang, kesehatan pemeliharaan, kesehatan sapi, pencucian alat-alat dan lam- 

lain. Susu yang dihasilkan oleh sapi perah yang terkena maslihs mempunyai 

kandungan bakteri yang lebih tinggi dibandlngkan dengan susu yang dlhasilkan 

oleh sapi perah yang sehat. Bakten yang masuk ke ambing dalam 

perkembangannyamembentuk enzirn-enzim yang dapat merubah susunan bahan 

susu, karena perubahan ini bau dan rasa susu berubah, sehingga susu tidak dapat 

diolah menjadi produk-produk lam. 

PeIaksanaan pemerahan, baik dengan menggunakan tangan ataupun 

dengan mesin pemerahan tidak boleh berhenti di tengah jalan sebelum selesai. 

Sebaiknya sebelum dilakukan pemerahan semua hal yang berhubungan dengan 

pemerahan hams sudah dipersiapkan terlebih dahulu (Syarief dan Sumoprastowo, 

1984). 

2.4 Teat Dipping 

Tear dpping merupakan proses pensucihamaan puting dengan cara 

melakukan pencelupan puting ke dalam antisept~k baik yang alami maupun buatan 

setelah maupun sebelum pemerahan dlakukan. Pada saat selesai d~lakukan 

pemerahan, lubang putlng masih terbuka sehingga bila tidak segera dilakukan teat 

dipp~ng maka kemunghnan masulcnya milcroorganisme ke dalam puting akan 

sangat besar. Hal inllah yang memungkinkan tejadinya penyakit rnast~tis atau 

radang amblng Pencelupan putlng segera setelah dilakukan pemerahan dengan 

mengynakan ant~septik yang sesuai dapat mengurangi mast~tis sebesar 50% 

(Will~amson dan Payne, 1993) 

Bray dan Schearer (2003) menyatakan bahwa teat d~pplng digunakan 

untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri di dalam puting, 

diantaranya bakteri penyebab mastitis yaitu StaphyTococcus aureus dan 

SIreptococcus agalactiue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Mastitis 

Mastit~s didefinisikan sebagai pemdangan pa& jaringan internal kelenjar 

ambing Penyakit ini umum terjad~ pada peternakan sapi perah di seluruh dunia 

(Duval, 1997) Peradangan dapat teqad~ pada satu kelenjar atau leb~h clan mudah 

dikenal~ apabila pada kelenjar susu menampakkan gejala peradangan yang jelas. 

Kelenjar ambing membengkak, edematus berisi cairan eksudat disertai tanda- 

tanda peradangan lamnnya, sepertl suhu memngkat, kemerahan, rasa sakrt dan 

penurunan fungsi. Akan tetapl seringkali sulit untuk mengetahui kapan tejadinya 

suatu peradangan, sehingga diagnos~s terhadap mastitis senng dilakukan melalui 

pengujian pada produks~ susunya, n~isalnya dengan melakukan penghitungan 

jumlah sel somatik dalam susu (Paryat~, 2002) 

Pada sapi penyakit ini serlng dljumpai pada sapi perah dan disebabkan 

oleh berbagai jetus kuman atau m~kroplasma (Akoso, 1996). Menurut Williamson 

dan Payne (1993) mastitrs adalah penyakit yang paling umum pada sapi perah, 

baik di daerah beriklim sedang maupun beriklim tropik. Hal ini sangat erat 

hubungannya dengan metode pengelolaan yang dilaksanakan yang mungkin 

disebabkan oleh sejumlah bakteri pathogen dari jenis yang berbeda. 

Penyakit mast~trs dapat menyerang satu afau leb~h perempatan ambing, 

tetapl bisa juga seluruh ambing. Penyak~t ini mcnimbulkan kerugian besar karena 

rusaknya ambing dan rnenurunnya produksi, bahkan dapat mematikan arnbing 

sehingga susu terhentl sama sekal~ (Syanef clan Surnoprastowo, 1984). 

Terjad~nya mastit~s pada sapi perah dapat d~sebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 

1 Kebersihan peralatan pemerahan serta ambing dan putlng yang masih 

kurang. Sudono (2003) menyatakan bahwa mencuci ambing dan puting 

sela~n untuk membersihkan kotoran Juga untuk mengurangi kontaminasi 

dengan bakter~ serta untuk menggertak keluarnya atau memancarnya susu 

sehingga memudahkan pemerahan. 

2 Tidak d~lakukan teat dipping setelah pemerahan. Setelah pemerahan 

selesai sebaiknya dilakukan pencucian ambing dengan alr hangat dan 

d~lakukan pencelupan put~ng dengan desinfektan (Sarwiyono, 

Suqowardojo, Susilorini, 1990). Menurut Van Den Berg (1990), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penggunaan desinfektan merupakan cara yang efekt~f dalam program 

steril~sast pemerahan 

3. Kebersrhan pemerah kurang d~perhatikan, terutama pada saat pemerah 

akan melakukan pemerahan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. 

Penyebab penyalut mastltls adalah Bakteri Strepfococcus cocci clan 

StaphyIococcus coccr. Sedangkan masa lnkubaslnya tidak tertentu dan sangat 

bewarlasi Penularannya melalui bakteri yang m a s k  ke dalam puting susu dan 

berkembang blak dalam saluran suw (Muljana, 1985) Pengobatan dapat 

dilakukan dengan menggunakan antibiotik dengan menyunt~kkannya langsung ke 

dalam kana1 puting Dengan melakukan penyuntikkan yang cermat, antib~otik 

dipaksa masuk ke dalam tiap kuanir yang mengalam1 infeksi Pengobatan pada 

sap1 yang sedang dalam masa kering lebih berhasil dibandingkan pengobatan pada 

sapi yang sedang dalam masalaktasi (Blakely dan Bade, 1998). 

Disamping faktor-faktor mikroorganisme, faktor hewan dan lingkungan 

juga menentukan mudah tidaknya terjadi radang ambing. Faktor hewan yang 

berpengaruh seperti bentuk ambing diin umur temak. Faktor l~ngkungan dan 

pengelolaan temak yang banyak mempengaruhi tejadinya radang ambing 

meliputi pakan, perkandangan, banyaknya sapi dalam satu kandang, sarutasi 

kandang dan cara pemerahan air susu (Subronto, 1985) 

2.6 California Mastitis Test (CMT) 

Salah satu metode untuk mendeteksi mastit~s yatig dianggap sederhana, 

murah dan cepat adalah Calrfornra Mastrtrs Test (CMT), menggunakan paddle 

plastik put~h yang terbag~ dalam empat bagian yang terpisah, susu dari tiap-tiap 

puting (kurang lebih 2 ml) dicarnpur dengan reagen CMT dalam ~urnlah yang 

sama, campuran ini d~putar pelan-pelan dalam paddle kurang lebih 10 detik dan 

sejUmlah gel yang d~timbulkan dapat diamat1 (Quinn, 1980). 

Ketika susu dlben reagen CMT, bahan tersebut akan bereaksl dengan 

leukosit (sel darah putih) yang umumnya akan terdapat pada susu yang terkena 

infeksi Ketika reaksi ini terjadi maka akan terjadi pembentukn gel yang 

seband~ng dengan banyaknya leukosit yang menandakan semakin tlngglnya 

tingkat lnfeks~ (Rice, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reaksi yang terjad~ dapat ditunjukkan dengan adanya score seperti pada 

tabel betikut ini. 

Tabel 1 : Score dan rnterpretasi dari CMT 

I 
- . - I susu ke tengah paddle I 

Srmbol I Arti ~eaksi '  I Jml. Sel somatic/rnl 
I Negatif / T~dalc ada tanda-tanda pergerakan / 0 - 200.000 

T Trace Sedik~t teqadi pergerakan susu ke 
tengah paddle 

150.000 - 500 000 

1 

2 

3 

Akttvitas kelenjar 
susu berkurang 

Positif lemah 

+ 

Wama kuning Susu bersifat asam 
jarang terdapat dalam 

- 

Posltlf agak 
kuat 

Positif kuat 

Keterangan : (*) adalah keadaan setelah susu dl dalam paddle diputar-putar 
selarna kurang leb~h 10 detik hingga lamtan CMT dan susu 
menjadi homogen. 

Tejadi pergerakan susu ke tengah 
paddle lebih banyak, tetapi belum 
terbentuk gel 

Susu basa 

2.7 Total Plate Count (TPC) 

UJI TPC merupakan suatu pengujlan yang bertu~uan untuk menunjukkan 

jurnlah mikroorganisme yang terdapat di dalam susu dengan metode hitungan 

cawan. Adapun teknik yang d~glmakkan adalah pour plate (lempeng tuang) yaitu 

suatu teknik di dalam menumbuhkan mikroorganisme dl dalam media agar 

dengan cara mencarnpurkan media agar yang masih cair dengan stok kultur 

bakteri. Kelebihan teknik 1111 adalah mikroorganisme yang tumbuh dapat tersehar 

merata pada media agar Jika sel m~kroba yang masih hdup ditumbuhkan pada 

400 000 - 1.500.000 

Terjadl sedikit pembentukan gel 

Gel yang terbentuk banyak dan 
menyebabkan permukaan susu 
menjad~ konvek 

Warna ungu gelap 

800.000 - 5.000.000 

Di atas 5.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



medium agar, maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk 

koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. 

Menurut Idrls (2005), mikroorganisme dapat dengan mudah dibiakkan 

dengan 3 cara, yaitu. 

1. Menumbuhkan di dalam mediwn yang cair dalam suatu tabung reaksi 

2. Mikroorganlsme ditumbuhkan pada medium agar yang miring dalam 

tabung reaksi atau botol kecil. 

3. Pembenihan dalarn cawan petn dengan menggunakan medium agar (agar 

plate count method). 

Prosedur pelaksanaan uji TPC secara garis besar, selama pengejaan 

penuangan adalah sebaga~ berikut: 

1. Pemupukan dan penuangan media pada cawan 

2. lIl0kUlasl 

3. Penghltungan koloni. 

4. Interpretasi hasil/perh~tungan jumlah koloni per ml susu yang dih~tung 

dengan cara mengalikan jumlah rata-rata koloni dari pengenceran yang 

dipilih dengan kebalikan dari faktor pengenceran. 

5. Pelaporan, untuk melaporkan digunakan suatu standar yang dlsebut 

Standar Plate Count (SPC) dengan satuan Colony Formlng Units (CFU) 

per ml atau per gram. 

6. Hasil uji, jumlah koloni yang diperoleh dinyatakan dengan CFU per ml 

(Anonymous, 1992) 

2.8. Daun Sirih 

Sirih adalah narna sejems turnbuhan merambat. daun dan buahnya 

dimakan orang dikunyah bersama gambir, p i m p  dan kapur. Sirih 

digunakan sebagai tanaman obat Vitofarmaka) sangat berperan dalarn 

keh~dupan dan berbagai upacara adat rumpun Melayu. Tanaman merambat 

~ n i  bisa mencapai tingg~ 15 m Batang sirih berwarna coklat kehijauan, 

berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar Daunnya 

yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang- 

seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap blla diremas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panjangnya sekltar 5 - 8 cm dan lebar 2 - 5 cm. Bunganya majemuk 

berbentuk bulir dan terdapat daun pelindung * 1 mm berbentuk bulat 

panjang. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 - 3 cm dan terdapat dua 

benang sar~ yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 1,5 - 

6 cm, dlmana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih 

dan hijau kekun~ngan. Buahnya buah buni berbentuk bulat berwarna hijau 

keabu-abuan Akamya tunggang, bulat dan benvama coklat kekuningau 

Minyak atsiri darl daun sir~h mengandung minyak terbang (betlephenol), 

seskurlerpen, patr, diatase, gula dan zat samak dan chavrcol yang metniliki 

daya mematikan kuman, antioksidasi dan fungisida, anti jamur. Sirih 

berkhaslat mengh~langkan bau badan yang drtimbulkan bakterl Daun sirih 

juga bersifat menahan perdarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan 

gangguan saluran pencemaan. Selain itu juga bersifat mengerutkan, 

mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan 

pendarahan (Anonymous, 2010 ). 

Penggunaan produk alaml pada pangan menjad~ salah satu tuntutan 

konsumen pada saat m i .  Perlu dilakukan seleksi d m  karaktensasi 

senyawa-senyawa antimikroba alami yang berasal dari bahan-bahan yang 

umum digunakan. Penggunaan antimikroba alami perlu ditingkatkan untuk 

menggantikan bahan sintesis pada produk pangan. Pengobatan terhadap 

mastitis diperlukan obat altematif alami sebagai pengganti antibiotika, 

salah satu pilihan obat alami diantaranya adalah daun sirih (Piper heftle 

Lim). 

Sirih sudah dikenal sejak lama di Indonesia, namun penelitian mengenai 

budidaya, pasca panen, maupun pemanfaatannya belum banyak dilakukam 

Hampir semua bagian tanaman sirih dapat digunakan sebagai obat, tetapi 

yang paling banyak digunakan adalah daunnya. Pemakaian sirih sebagai 

obat untuk menyembuhkan berbaga~ jenis penyak~t sudah meluas namun 

masih bersifat tradislonal Daun sirih banyak digunakan untuk pengobatan 

beberapa penyakit maupun perawatan kecantlkan, sebagai obat kumur, 

sariawan, asma, batuk, encok, hidung berdarah, kepala pusing, radang 

selaput lendlr mata, batuk kenng, mulut berbau dan radang tenggorokan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daun sir~h merupakan salah satu dan 13 jenis tumbuhan yang me& 

aktivitas antibakteri pallng tinggi (Poeloengan, Susan dan Andriani, 

2005). 

Beberapa penel~tlan teat dipplng telah dilakukan dengan menggunakan 

daun sirih sebagai antiseptik alam~ah pada umumnya sebagai berikut: 

Gambar 1 Cara membuat dekok daun sirih (Sundusylah.2005) 

Daun sirih dicuci sampal bersih, kemudian d~angin-an~nkan sehingga tidak 
ada air cucian yang tersisa 

Sebanyak 30 gram daun sirih 
500 ml 

Beberapa penellti FAPET UB telah menggunakan antisept~k alam~ah daun 

sirih untuk teat dipping misalnya Sundusyiah (2005) menjelaskan bahwa 

Teat dipping dengan ekstrak daun s~rih dengan konsentrasi 6% pada tingkat 

mastitis 2 lebih efektif dlbandingkan dengan antiseptik kim~a. Sementara 

itu Enike, (2005) melaporkan bahwa Teat drpprng dengan menggunakan 

ekstrak daun sirlh 70% lebih e fehf  bila dibandingkan dengan ant1 sepnk 

klmia dan ekstrak daun sirih 50% dalam mengontrol mastitis. Dari 

pengalaman penelitian terdahulu maka penelitian IN dilakukan dengan 

metode yang disempurnakan agar penggunaan bahan baku daun sirih makan 

efis~en dengan cara sebagai berikur 

Gambar 2 . Cara membuat ekstrak daun sirih (Ineke, 2005) 

1 Daun slrth dlcuci sampai bersih kemudian diangin-anginkan 1 
1 

Diambil daun sirih 500 gram dan 700 gram 
I I + 

Masing-masing dlrebus dalam air 1000 ml dalam kondlsi tertutup rapat 
kemudian dibiarkan sampai dingin 

.c 
Setelah dlngn daun sirih dipems dan diambil airnya dengan volume air 

terakhir tetap 1000 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9 Pengaruh mastitis terhadap produksi susu 

Menurut Petrovski Klro, Stefanov dan Emanuel (2006), bahwa secara 

keseluruhan ada penurunan terhadap produksi susu jika sapi terkena mastitis 

dlkarenakan energl darl sap1 tersebnt sudah terpakai untuk sistem 

penyembuhan dalam tubuh sapi yang terkena infeksi dan sapi tidak mau 

makan karena kesahtan. 

Kasus mastitis masih banyak terjadi di indonesia, terutama pada peternakan 

kecil yang kurang memperhatikan kondisl kandang maupun tingkat 

keberslhannya Jika seekor sap1 perah terserang mastitts pada satu puttngnya 

saja dan empat putlng yang dlrmliki maka sedilutnya produktivitas susu 

yang dlhasllkan turun 25 % dalam sehan. Penyakit mastitis pada sapi perah 

tersebut apabila bisa d~tangani, maka berdampak pada peningkatan produksi 

susu nasional sekitar 10 % dari yang ada saat ini. Produksi susu di Indonesia 

mencapai 1,2 juta liter per hari, jlka bisa ditingkatkan 10 % saja maka 

terjadi penambahan sebanyak 120 r~bu liter per hari. 

Kemgian ekonomt secara umurn yang d~akibatkan mastitis subklinis 

mellputi penurunan produksi antara 10-40% dan penurunan kualltas susu. 

Kerugian ekonomi dapat dllakukan dengan pengendalian mastitis secara 

tepat dan efis~en (Anonymous, 2008~). 

Menurut Surjowardojo (2008) miistitis pada sapi perah mengakibatkan 

kerug~an sangat besar bag1 peternak. Karena, jaringan amblng ternak yang 

bersangkutan ~ s a k  DI samping juga susu yang diproduksi tidak dapat 

dijud karena rusak dan tercemar mikroorganisme Mastit~s subkllnis dapat 

menyebabkan penurunan produksi susu hmgga 70%. Secara ekonomi, ini 

dapat menyebabkan penlngkatan biaya perawatan dan pengobatan, 

penlngkatan jumlah susu hasil produksi yang tidak dapat dikonsumsi karena 

tldak memenulu persyaratan, serta peningkatan biaya penggantian sapi 

perah untuk kelangsungan produksi 

Tear d ~ p ~ n g  dengan antiseptik kimia, ekstrak daun sirih 50% dan 70 % 

t~dak berpengaruh nyata terhadap produksi susu tetap~ te j a d ~  peningkatan 

produksi susu setelah perlakuan yaitu perlakuan antiseptik sebesar 9,93%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



perlakuan ekstrak daun sinh 50% sebesar 5,94%, dan perlakuan ekstrak 

daun sirih 70% sebesar 737% (Enike, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z:00183 
BAB m 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 Tujuan 

Penelitran mi bertujuan untuk mengetahu~ pengaruh tear dipprng dengan 

menggunakan dekok daun s~rlh dalam berbagai konsentrasi terhadap jumlah dan 

kualitas susu sap1 perah FH 

3.2 Manfaat 

1. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebaga 

infomas1 bagi peternak tentang pent~ngnya melakukan teat 

dpping setelah pemerahan. 

2. Dekok dam sirih dapat digunakan sebagai alternatif untuk teat 

dipprng pada saat peternak sulit untuk mendapatkan ant~septik 

kimia. 

Dlharapkan hasil penelitian mi dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang manfaat dekok dam s~rih pada teat dipprng pada sapi perah 

dan pengaruhnya pada produksl dan mutu susu. Secara tidak langsung peternak 

dapat melakukan penganekaragaman dan efis~ensi penggunaan anhseptik untuk 

teat d~pp~ng dengan menggunakan potens1 sumber daya alam lokal yang murah 

karena dapat menanam disekitar kandang 1 tegalan dan mengurangi penggunaan 

devlsa untuk membeli produk kimia import 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

MATERI DAN METODE 

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Petemakan Sapi Perah GKSI Jawa T~mur di 

dusun Sawiran Desa Dawuhan Sengon Punvodad~ Pasuruan Penelitian lapang 

dan laboratonum dilakukan mulai 15 Mei sampai 15 November 2010. 

4.2 Materi Penelitian 

Materl yang digunakan dalam penelltlan IN adalah puting dari 30 ekor sapi 

perah FH perlode laktasi 2-8 dan bulan laktasi 3-5 dan susu hasil pemerahan pada 

pagi dan sore hari dar~ tiap puting masing-masmg sap1 Selanjutnya 

dikelompokkan dalarn 3 perlakuan dengan 10 ulangan. Adapun yang digunakan 

sebagai bahan antiseptik adalah ant~septik kimia (Povidon Io&n) dan antiseptik 

alami dekok daun sirih 

4.3 Metode Penelitian 

Metode yang dlgunakan adalah metode percobaan dengan 3 perlakuan 

yang digunakan adalah. 

- Perlakuan A . Tear dippmng dengan menggunakan antiseptik kimia 

(Providon Iodin) 

- Perlakuan B Teaf drpplng dengan menggunakan dekok daun sirih 

konsentrasi 20% 

- Perlakuan C Tear drppzng dengan menggunakan dekok daun sirih 

konsentrasi 30%. 

Perlakuan berupa Teal drpprng dilakukan dua kali dalam sehari, yaitu 

setelah pemerahan pagi dan sore hari. Untuk pengujian mastitis dengan 

melakukan u j ~  CMT, dllakukan seminggu sekali. Sedangkan pengujian kual~tas 

susu dengan melakukan uji TPC d~lakukan pada awal, tengah dan akhir penelitian 

dengan pengambilan sample susu pada pemerahan pagi hari dari setiap ekor sapi 

yang d~teliti Pengukuran jumlah produksi susu d~lakukan setiap kal~ pemerahan, 

sedangkan kandungan protein dan lemak susu ditentukan pada saat awal tengah 

dan akhir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Jalannya Penelitian 

I .  Persiapan 

Proses pembuatan cairan dekok daun sirih (konsentrasl 20% dan 30%) 
I + 

Diambil daun sirih 200 gram dan 300 gram 

I + 
Masing-masing direbus dalam air 1000 ml dalam kondisi tertutup rapat 

kemudian dibiarkan sampai dmgm - 

I Setelah dingm daun sinh d~peras dan diambil aimya dengan volume air 
terakhlr tetap 1000 ml 

Gambar 3. Proses pembuatan cairan dekok daun sirih (konsentrasi 20% 
dan 30%) 

Sapi yang akan digunakan sebagai sample dilakukan pengujian CMT dan TPC 

serta drpenksa catatan produksi susunya terlebih dahulu sebelum dibenkan 

perlakuan. 

2. Pengumpulan Data 

Data pengujian CMT dikumpulkan setiap seminggu sekah, sedangkan 

untuk penguj~an TPC data dikumpulkan pada awal dan aklur penelitian. 

3 Prosedur pelaksanaan uji CMT 

- dimasukkan air susu curahan pertama (sekitar 1-2 ml), langsung dari 

keempat puting sap1 yang diperiksa ke dalam cawan paddle. 

- pada tiap-tiap cawan ditambahkan reagen CMT dengan perbandingan 

volume 1 . 1 Apablla kurang, reaks~ menjadi kurang peka. 

- cawan paddle diputar secara horizontal, perlahan-lahan selam 15 detik 

- pada akhir putaran, reaksl diamat1 berdasarkan atas pembentukan gel pada 

dasar larutan dan dimlai dengan tingkatan: N (Negatif), T (Trace), Positlf 

1,  Positif 2 dan Positif 3. 
- gumpalan dan jonjot merupakan hasil reaksi antara sel-sel dalam alr susu 

dengan reagen, benvarna putih abu-abu dalam larutan bemama ungu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Prosedur pelaksanaan ujl TPC 

- Pemupukan dan penuangan media pada cawan. 

- Inokulasi. 

- Penghitungan koloni 

- Interpretas1 hasiyperhitungan judah  koloni per ml susu yang dilutung 

dengan cara mengalikan jurnlah rata-rata koloni dari pengenceran yang 

dipilih dengan keballkan dari faktor pengenceran. 

- Pelaporan, untuk melaporkan digunakan suatu standar yang disebut Standar 

Plate Count (SPC) dengan satuan Colony Forming Units (CFU) per ml 

atau per gram. 

- Has11 UJI, jumlah kolon~ yang dtperoleh d~nyatakan dengan CFU per ml. 

4.5. Alat dan Bahan 

1. Peralatan dan bahan untuk mengukur Produksi susu 

a) Alat 

T~mba ukur 

b) Bahan 

Susu yang d~hasilkan 

2. Peralamn dan bahan untuk mengukur kadar prote~n susu dengan rnetode 

F o n o l  TitratIan 

Alat dan Bahan 

Alat yang d~gunakan Bahan yang perlukan 

1. Erlenmeyer flak lOOcc 1. Larutan NaOH 0,l N 

2 Pipet lOcc 2. Contoh susu 

3 Buret 3. Formaldehyde 40% 

4. Phenolpthahne (pp) 1 % 

5. Neutral Saturated Pottasium 

Oxalate Sollution 

Cara kerja 

1 Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

2 Pipet 10 cc contoh susu dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Tambahkan 1 cc inbcator pp 1 % , diikuti dengan 0,4 cc Neutral 

Saturrated Pottasium Oxalate Sollution 

4. Tunggu dan amati selama 2 menit 

5 Titrasi dengan NaOH 0,l N sampal warna merah muda 

6. Tambahkan 2 cc lamtan formalin 40% (homogenkan) 

7 T~trasi denganNaOH 0,l N sampai warnamenjadi merah muda kembali 

8. Catat Volume NaOH yang digunakan 

9. Koreksi dengan titrasi blangko (Blangko = 10 cc aquadest + 1 cc Indicator 

pp + 1 cc Pottasium Oxalate + 2 cc Formalin) 

Cara perhitungan 

Perkiraan kadar protein dalarn susu sapi didapatkan dengan mengalikan 

volume NaOH 0,1 yang digunakan dengan form01 factor 1,7 Sedangkan untuk 

air susu kerbau formol factor 1,19. Paktor ini diperoleh dengan membagi kadar 

total protein yang dldapatkan dari metode Kjeldahl dengan volume NaOH 0,l. 

Perkiraan kadar protein dalarn susu dapat dihitung dengna menggunakan rumus 

sbb. 

Misalkan 

Volume NaOH 0,l N yang diperlukan untuk titrasi contoh susu setelah 

d~tambah formalin = 2,10 cc 

Volume NaOH yang digunakan untuk titras~ blangko = 0,l cc 

Volume NaOH 0,1 terkoreksi = 2,10 - 0,l= 2,00 cc 

Maka perkiraan kadar protein = 2 x 1,17 = 3,4 % 

3. Peralatan dan bahan untuk mengukur kadar lemak susu dengan metode 
Gerber 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan Bahan yang d~perlukan 

1. Automatic pipet I0 cc I. Contoh susu 

2 Automatic pipet lcc 2 H2so4 90 - 92% 

3. Centrifuge (1200 rpm, diameter 19 - 21 inchi) 3. Amy1 alkohol 

4 Butyrometer ( Gerber ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Karet penutup butyrometer 

6 Waterbath 

7. Thermometer 

Cara kerja 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

2. Homogenkan contoh susu yang akan diperiksa 

3. Ambil 11 cc contoh susu, masukkan kedalam tabung butyrometer 

4. Masukkan asam sulfat kedalam butyrometer sebanyak 10 cc dengan 

automatic pipet kedalam contoh susu secara perlahan lahan melalu~ dinding 

tabung, hindari turnpahnya asam sulfat keluar dari tabung 

5. Tambahkan 1 cc Amy1 alcohol 

6. Tutup secara hati hah butyromerer tersebut dengan karet penutup yang 

tersedia kemudlan homogenkan contoh susu dengan bahan klrn~a tersebut 

secara hati hati ( dengan sarung tangan khusus atau tekn~k tertentu karena 

reaksi bahan tadi menirnbulkan panas) 

7. Kernudian masukkan butyrometer yang telah tersumbat kedalam waterbath 

pada suhu 60 - 70" C, selama 10 menit dengan karet penutup berada dlbawah 

8.  Keluarkan butyrometer dan waterbath dan masukkan kedalam centrifuge, 

dengan b a ~ a n  karet penutup berada dibagian luar dan ujung tabung pada 

bag~an dalam. 

9. Putar centrifuge dengan kecepatan 1200 rpm selama 5 menit 

10. Keluarkan butyrometer dari centrifuge dan masuklcan lagi kedalam 

waterbath, perhatikan letak arah sumbat karet tetap dibagian dasar 

11. Ambil dan baca skala butyrometer dengan cara mengatur posis~ karetnya, bila 

perlu gunakan lampu. 

12. Bersihkan dan kembalikan alat alat dlgunakan ketempat semula 

4. Peralatan dan bahan untuk membuat antiseptik alamiah dekok daun sirih 

untuk Teat dipping 

a) Alat 

Kompor 

Panci 

Gelas ukur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gelas (untuk mencelupkan Puting) 

Timbangan dapur 

b) Bahan 

Dam sirlh 

Air 

Antlsept~k alami dekok daun sirih (konsentrasi 20% dan 30%). Dam 

sirih hijau yang digunakan adalah dari tanaman sirih yang tumbuh menjalar dan 

meliht. Daun yang digunakan benvama hljau tua. 

4.6. Variabel yang diamati 

1. Tingkat mastit~s pada masing-mas~ng puting dari tiap ekor sap1 . 

2 Jumlah mikroba per cc susu dengan menggunakan uji TPC untuk setiap 

ekor sapi perah dalam percobaan ini. 

3. Jumlah d m  mutu produksi susu (kadar lernak dan kadar protein susu) yang 

dihasilkan oleh sapi perah laktasr yang digunakan dalam percobaan ini 

4.7. Analisis Statistik 

Data kejadian mastitis dan hasil uji TPC sebelum penelitian, awal 

penelitIan dan akhir penelitian serta produksi dan rnutu susu d~analisis secara 

diskr~ptif, dengan cam menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau 

obyek penelltian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

sebagaimana adanya (Nawawi, 199 1). 

4.8. Batasan Istilah 

Antiseptik adalah zat kimia yang dapat membunuh atau mengharnbat 

pertumbuhan mikroorganisn~e 

Teat dipping adalah pencelupan put~ng ke dalam larutan antiseptik setelah 

pernerahan dengan kedalaman * 5 cm. 

Mastitis adalah suatu peradangan yang bersifat akut, sub akut atau menahun dan 

terjadl pada semua jenis mamalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



California Mastitis Test (CMT) adalah salah satu cara untuk mendeteksi ada 

tidaknya mastit~s pada setiap puting dari ambing sapi perah dengan 

menggunakan alat paddle dan reagen CMT. 

Total Plate Count (TPC) adalah suatu uji untuk menunjukkan jumlah 

mikroorgatusme yang terdapat di dalarn susu dengan metode hitungan 

cawan. 

Dekok ~stilah lain dari rur rebusan oleh karena itu Dekok Daun Sirih adalah air 

rebusan dari daun sirih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

WSIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. KoadiPi Dnemb pene1iti.n 

Penelitian ini dilaksanakan di daaab Sawiran termasnk dalam K-atan 

Purwodadi Kabupaten Pasuruen dl Petemskm Sad P& GKSl Jaws Timur. 

P e t d m  ini berada pada ketingglan sekitar 700 meter dpl dengan suhu 

lingkungan saat pene l ih  antars 20 it 1 f 224101'~ sempai 23-4 +_ 0,77!?%36'~ 

dengan kisaran dan dengan kelembaban udara se@ 81+0,71231255 pa& pa@ 

hari dan 85+ 0,901559 %sore hari 

Menumi Muljana (1982) sapi perah dapat hidup dengaa baik pada d a d  dingin 

dengan subu udara berkisar 17'~-22'~ dengnn kelanbabPn udm diatas 55% dan 

ketinggim tempt 750-1250 m diatas pennukaan air laut. Keadaan lokasi 

penelman hi memphn daaah dateran lh@ sehingga mendekati Lisarao suhu 

ideal unluk pengembngan -1 pemh 

Pakan yang dibaikan pada sipi peFab ywg digunakan selama penelitiao dapat 

dim- mgam. Pakan Mauanyang ummn d l h r h n  adalah rumput ga.b dm 

tebon jagung yaop diberikan due kali sehari. Sedsngk~ pakan pengnat yang 

diberikan adalab konsentrat dua kali sehari dengan mencampurkan pakan 

tambahau berupa ampas bir dan ampas shgkong (@long). 

Kandang sapi perah yang digonakao sebagaipenelitiantipe stal berhadapan, lantai 

kandang tabuat dari m e n  d~lapisi karet Tempt pakan dan minum terbuat dari 

brrtu barn dan dilapisi cmnpuran @sir dm semen. Pemerahan dilakakao dua kali 

sehan, cara pemedan ynng dilakukan adalah whole hand, stripioen stau 

kombinasi dari keduanya. Sedangkan p e n m g g  pada saat menjelag pemmhan 

pada umumnya : 

- Ladtai kandang dan temak dibersibkan dmgan air din& tanpa ad8 disinfektan 

- Ambing dicuci dengan air dingin mpa dikeringkan 

- PemeriLsaan keadam au susu b i w y a  dengao alkhohol test sedmgakan CMT 

jarang dilakukan. - 
Setelah pmaahan ambing dlcuci dengan air dan d~lakukan teat dfppng d a m  

aotise* kimia walaopun pelriksmmya kurang rutin ~ h i n g p  perh dikaji 

efeldivitasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. fistitis Pada &pi Petah 

Mastitis adalah suatu peradangan pmda ambiog y a q  Mifat akut, sub alad 

atan menahnu dan terjadi pada sema Jenis mamalia. Penyakit ini s e w  hjumpai 

pada sapi paab dan hsebabkan oleh behapi jenis kuman atau miLmplssma 

(Triakoso, 2000). Mastitis merupakau penyakityang banyak sekati menimbulkan 

kerugian pada w e d  sapi perah. 

Tmgkat mastitis (score) dan had leal dqptng dengan menggmakan 

antiseptik Kurus , dekok dam sirih k r , n s d  20% dan 30% dapat d d b t  pada 

Tabel 2. betiknt: 

Tabel 2. Pengarub Teat Dipping dengau Anseptilr Kimia, Wok Dam Sirih W/0 
dan 3Ph pada CMT Score 

Dari Tabel 2. diatas nmpnk bahwa mulai sebelnm perlakuan (WO) atau Pre 

sampai minggu ke 4 (W4) atau Post tingkat kejadiau subclinical mastihs m a h  

tunm walaupun beda pernn-tmmya 'tidak m a .  Paobahau negatq atau 

penunulen tatinggi pada DDS 20% d f i  dengan DDS 30% dan peounu~an 

terendah pada anti septik kimia, walaupuu terlihat pada gram drhwah antam 

DDS ZOO? dengan DDS 30% paubghaonya tidak begitu nyata 

Gambar 4 mennujullum bahwa rataan score mastitis pada awal test yaitu : 0,39 

untuk m a ,  1.22 22 DDS 20°% dm 022 uotuk DDS 3% H d  in1 m e n u !  

bahwa derajat sffangan subclinical mastitis awal pen&& tidak sama dm dalam 

koodisr lapang rn- sangat sulit untuk membuat seragam tm&aUm masnhs 

awal. Respon ternak tefhadap perlalcuan teat dspping dengan prepmt yaog 

berbwia cukup baik dengan dengan indikasi tejadmya penmum terendah pada 

perlakuan kimia dantertiag$pada DDS 20%kemodian DDS 30 % Perbedam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGARUH TEAT DIPPING PADA 
CMT SCORE 
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Cambar 4. Pengaruh Teat Dipping pads CMT Score 

yang kecil antara DDS 20% dan DDS 30% memberi peluang untuk mendapatka~l 

efislens~ yang tiongg~ maka dapat dipilih DDS 20% karena biayanya akan jauh 

lebih murah d~band~ng DDS 30% mapun Kimia. 

Dengan meningkatnya makin menurunya derajat subclinical mastitis ini berati teat 

d~pping berpengaruh pos~tip dalam menekan terJadinya kasus mastitis pada sap1 

perah. Hal ini berat1 bahwa dekok daun sirih yang mengandung minyak atslri yang 

terdiri dari betlephehol, knvrkol, seskurterpen, hrdroksrkavrkol, cavrbetol, estragol, 

eugenol, dun karvakrol (Moeljanto, 2003) dapat digunakan sebagai alternatlf 

dalam mencegah atau menekan kejadian subcl~nical mastins atau meningkatkan 

derajat kesehatan kelenjar ambing. Pa& daun sirih terkandung minyak ats~ri yang 

dapat menguap diantaranya yang terbesar adalah kavrkol dan betlephenol. 

Senyawa ini mempunyai daya antiseptlk yang kuat dan daya bunuh baktennya 

sampai llma kali l~pat fenol biasa Minyak atsiri dan dekoknyapun mampu 

melawan bakteri gram negatif dan psit if  Hampir semua senyawa fenolat 

menunjukkan sifat ant~bakteri. Aktlfitas antimikroba fenol disebabkan kerusakan 

struktural dan pengubahan mekanisme permeabilitas mikrosom, lisosom, dan 

dinding sel (Moeljanto, 2003) 

Dengan meningkatnya tingkat mastitis 0 berarti adalah pengaruh posit~f terhadap 

kejadian mastitis sesual dengan pendapat Hidayat, Effendi, Fuad, Patyad~, 

Taguch~ dan Sug~waka (1995) bahwa setelah memerah keempat puhng pada 

seekor sapi harus langsung disucihamahn (desinfeksi, distrerilkan) dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menggunakm larutaa desmfektan. Komposisi antisptik yang digunhn sebagu 

teat w i n g  adalah (1&e 5% dan Kolnrm I d n e  10%). Kemampuan Yodium 

menembus dinding sel sangat tinggi dan kama danya ganggum metabolisme di 

dahmpnhplasma, kmnan akan mati (Subrooto dm Tjabajati, 2001). 

Sapi perah yang terkene mastitis thr* 0, Trace, 1 dan 2 rnenqmkm 

mastitis pda taraf sob klinis dm behnn teriihat perbedaan yang jelas pada ambiqg 

dan susu yang dihasiu'lkan, sehingga hany bisa diketahui dengan pengujian 

labointorium (Scinnidt and Van Vleck, 1974). U n t n k m j i  ada bdaknya infeksi 

mastitis maka dilakukan d q a n  yi California W t i s  Test (CMT), Wisconsin 

Mastitis (WMT) atau SCC (buIk tank atan DWIA) sesuai dengan pendapat Crist, 

Robert, Joe. and Jack (1 997). 

Terjadinys mastitis pada sepi pen& dapat disebabh oleh beberapa faldoryalta: 

- Kondisi kandang ~ a p i  perah kwang memenuhi syarat misalnya terlalu besumya 

ukuran lantai tempat berdiri maupun -a sapi per& atau tidak 

s d y a  amtam besar dm panjangnya sapi dengan luas lamai akan memberi 

peluang jahhya  kotom dan air kencing kelantai kandang sahingga lantai 

kandang cepat kotor demikian pula sapi yang berbaring pada lantai tersebut 

- Kemiringan lantai kandang tidak dipwbtikan oeb&a ahan air b g  laom 
dan menyebabkan lantai kandang tergenmg air. Keadaan im kur8ng baik karena 

sebagaimaoa yang dhyatakaa Subronto (1985). Bahwa lantai kaodeng yang 

kmhiugannya kuraag hingga m-ebabkm ab mudab t d a n  dilantai 

mendomng untok meqmmudah kern- konEPk aotar balaeri dmgan 

ambing sehat jnga kandang yang sehat jug8 tidak bersih memudahkan tejadinye 

infeksi ambing. 

- Peralatan p-, kdmsihan pmhing dan puling yang masih kurang. Sesuai 

dengsm pemyataan Sudono (2003) bahwa mencuci mbing dan p u h g  selain 

untuk membersihkan kotoran juga untuk mengmangi kontaminasi dengan 

bakten serta ~mhlk menggerlak ketuarnya atau memmcmya susu seh'mgga 

memudahkan pemerahan Pemerahan sebaiknya terbebas dari balderi dm Van 

Den Berg (1988) meoganjudm penggunam d&ekUm sebagai cam yang 

efelctif dalm program sterilisasi m m .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Setelah pemerahan, ambing dan puting tidak dikeringkan dengan lap, kondisi ini 

mempemrudah menempelnya bakteri penyebab penyakit. Menurut Van Den 

Berg (1988) untuk menguraogi bimbulnya peoularan pen_valdt dari sapi perch 

yang satu ke sapi paab yang lain dapt mengguuakan kain lap ylmg bersih 

(berdesinfektantt) lmtuk masmg-masing sapi paah 

- Tidak dilakakan reui d~ppiqg setelah pememhan. Menmul Sarwiyono, 

Sur jodojo ,  dan Susilorini (1990) bahwa setelah pemerphan selesai sebaikoya 

dilakukan pencucian ambing dengan air haqgat dan dilakukan pencelupan puting 

dengan desinfdaan. 

- Kebersihan pemerab lorraog diperbahkan, tecutama pada saat pemerah akao 

mdakukan pemerahao tanpa mencuci tangan (dengm d d e k t a n t )  terlebih 

dahulu. Hal mi akan meznreu tumbuhnya kuman pada me; karena tangan 

pemerah merupakan sumber baktcri patogen clan dapat menjadi media pendam 

masbbs dari satu ternak ke temak lainnya (Van Den Berg, 1988). Kebasihan air 

yang tidak tejamin jug8 dapat memjad~ penyebab meningkatnya kmus suclinical 

mastitis maupun mastitis chronis maupun akut. 

5.3. Prodului ~ I I  Sapi Perah 
Hasil penelitian mea~uklcan bahwn produksi susu dengan teat drppirlg 

dalam anti@ kimia (A) mta-mta 11.45 litertekofhui p d a  awal perlakuan 

(Pre) dan11.35 Literlekor~, sementara dekok daun sirih 20% (B) adalah 9.4 

literlekormmi pada awal perlakuan dan pasta perlalroan menjadi 9 literlekormaii, 

sedangkan dekok dam sirib 30% (C) adalab 12.85 titerlekormari dm pada akhir 

atau pasea pedakwn menjadi 13.25 liter/ekmmari. Perbedaan ini akibat dari 

kondisi tun& pada awal penelitian tidak sama dalam tingkat produksi susu awal 

maupun tingkat subclinical rnastitisnya karena pacobaan yang dilakukan dalam 

kond~s~ lapang dengan sanitasi lingkungan yang h~ b a i  Namun bila dilihat 

dan tingkat pen- prodnksi susu dalam jangka wakm 30 hari peneliban 

maka nampak babwa peouruaan produksinya benya sedii (4,1 liter atau - 
O,M9%rhan) pada perlakuw kimia drm (-0.4 liter Btau -0,0139bhan) pnda perlaknrm 

DDS 30% dan bahltan naik (+OP liter atau @,1039Clhan). Ddam ha1 persistency 

ini secara mum difahami bahwa kecepdtan trnunnya pmduksi susu setelah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



melewati puncak produks~ pada satu masa laktasi dihitung berdasarkan produksi 

susu bulan yang bersangkutan dibag~ produksi susu pada bulan yang lalu dan 

umumnya rataannya antara 94 sampai 96 persen atau 0,2 % sampai 0,3 % perhari 

(Aninimous, 2010) Hal mi menunjuklcan bahwa perlakuan teat dipping dilokasi 

penelihan dapat meningkatkan penampilan produksi susu Sebagai ilustrasi dapat 

dilihat pada Gambar 5 ber~kut yang menggambarkan perbedaan rataan produksi 

susu/ekor/harc antara pre (keadaan sebelum perlakuan) dan post (keadaan setelah 

perlakuan) serta pembahannya 

PENGARUH TEAT DIPPING PADA 
PRODUKSI SUSU 

l o  . . i 
12 . 

I Rataan Produksi 5usu 
4 :  - .  , ~~. . . [Liter) 

0 
m Perubohan 

Gambar 5 Peogaruh Teat Dipping dengan Anseptik Kimia, Dekok Daun 
Sirih 20% dan 30% pada Produksi Susu 

Manajemen pemeliharaan sap1 perah diantaranya kebersihan temak dan 

Ilngkungamya akan menjadi faktor terjadinya penyakit seperti mastitis, penyakit 

~ n i  dapat menumnkan produksi susu Semakm tinggi t~ngkat mastitrs maka 

produksi susu yang d~hasilkan semakm sedikit. Selain faktor penyakit, faktor 

umur juga menentukan tingginya produksi susu. 

Perlode laktasi yang keempat dan kelima merupakan masa laktasi yang 

makslmal. Menurunnya produks~ susu akan jelas terl~hat setelah sapi mencapax 

laktasi kedelapan sampai sepuluh sebab sudah menjah tua. Turunnya produks~ 

susu pa& hewan tua disebabkan karena aktifitas kelenjar-kelenjar ar susu sudah 

berkurang (Syarref dan Sumoprastowo, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pembersihan ambing dan puting setelah pemerah merupalrao cars yang 

efesien mtuk meqghhdmi penyakit mastitis. Pada dasamya hasil penelitian 

menunjuklcan bahwa tear dpping herpeagsnrh positip pada produksi susu yaog 

QbasiIkan, bal ini dapat dilihat dari keclhrya perbedam paduksi susu sebehnn 

perlakuan dengan setelah perlakuan bahkan eda peningt-Stan pada perlaLuan 

dekok d m  sirih 30% sementara ymg lab tmrm sediklt dm masib m a d  katagori 

normal Hal ini karma di&&kan karaur lfalrtor perhatian petemak ymg makin 

meningkat karena adanya kegiatan penelitian dilokasi petemakannya yang 

mendonmg pwingkatan manajemeo pemeliheraan tern& perahnya bila dibadmg 

Tabel 3. Pen@ Teat Dipping dengan Ant- Kimia, Dekdc D m  Sirih 
20% dan 30% pada Prodnksi Susu 

4.4. Pengamh Teat Dipping dengnn an6bcptik &in, dchk dam sirih 
20% &a 30% prdr W r  imuk slw 

Teat w i g  berperan delam mencegah infeksi mbing den puting dari mikroba 

utammya antar waldu pemerahan Peogguoaan aobseptik dalam teat dipping 

memberi kesempatan bagi jaringan umbing mtnk memperbaki kondismya 

menjadi lebh 5eh.d dibandingh tanpa teat dipping dimana bila telah ada kuman 

yaqg masuk dalam jaringau kelenjar mamae akau membutuhkm kayak energi 

untuk penyembuhaanya Keadaan minim kumaa ini m y a  membai peluasg 

bagi jaringan selaetoris untuk memnpiIkm produksi yang lebih baik dengau 

kadar I& yang bak pule. Pada Tabel 4. nampak adanya paubaban ksdar 

lemak dari awal perlakuan @re) s a w  akhir perlakuan @ost) sesuai dengan tteori 

bahwa seteIah melewatl puncak produksi drmana pada saat itu kadar lemak susu 

(-O.O2996hafl) 

-0,4 

(O.M3%rhmiJ 

0.4 

(+Q 1039Vhan] 

_I 
I<~mia.Posl 11-35 

D.D S.20.Pre 

D.D.S.20 Post - 
D.D.S.30.Pre 

D.D.S.30.Post 

9,4 

9 

12.85 

13.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berada pada posisi terendahnya akan secara bertahap meningkat sampai dengan 

akhir laktasi sementara produksi susunya bergerak sebaliknya. 

Tabel 4 Pengaruh Teat Dipping dengan antiseptik kimia, dekok dam slrih 20% 
dan 30% pada kadar lemak susu 

I Item I Pre I W l  I W2 I W3 1 Post 1 Perubahan 1 

Catatan : Pre = sehari sebelurn perlakuan dimulai 
W 1, W2, W3 = Minggu ke 1, ke 2 dan ke 3 perlakuan 
Post = seharr setelah perlakuan berakhir 

PENGARUH TEAT DIPPING PADA 
KADAR LEMAK SUSU 

I I 

Gambar 6. Pengaruh Teat Dipping dengan antiseptik kimia, dekok daun slrih 20% 
dan 30% pada kadar lemak susu 

5.5. Pengaruh Teat Dipping dengan antiseptik kimia, dekok daun sirih 
20% dan 30% pada kadar protein susu 

Penerapan teat dipping dalam rnanajemen sapi laktasi berfungsi untuk menekan 

akumulas~ mlkroba selutar puting agar tidak masuk kedalam puting maupun 

ambing yang men~mbulkan lnfeksi yang berakibat rusaknya jaringan / sel sel 

sekretons Kerusakan jaringan mi dalam skala kecil dapat meningkatkan kadar 

protein susu dalam jangka pendek namun blla skalanya meluas maka jaringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sekretons dapat rusak total sehingga produksi turun bahkan berhenti total. Darl 

Tabel 5 nampak bahwa protein susu awal dibanding kadar proteteln akhir 

penelitlan semakin meningkat berturut-turut teqadi perubahan sebesar 0,05; 

0,062; dan 0,073 bemt- turut  untuk perlakuan kimia, dekok daun sirih 20% dan 

30%. Perubahan iru termasuk normal karena sejalan dengan perubahan pada kadar 

lemak susu Pada Gambar nampak bal~wa perubahan terbesar pada DDS 30% 

diikuti DDS 20% dan lamla. 

Tabel 5. Pengaruh Teat Dipping dengan antiseptik kimia, dekok daun sirih 
20% dan 30% pada kadar protein susu 

Item 1 Pre I W1 I W2 I W3 I Post I Perubahan / 

Catatan . Pre = Sebelum perlakuan 
W1, W2, W3 ==Minggu ke 1, ke 2 dan ke 3 setelah perlakuan 
Post = sehari setelah perlakuan berakhir 

PENGARUH TEAT DIPPING PADA 
KADAR PROTEIN SUSU 

1 
I 
I 

- .- 
::l 

! 3 ;, 
II.. 
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2 :, 

1.5 - Kimia 
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1 DDS 20% 
0.5 #~;$t 
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Gambar 7. pengaruh>eat Dipping dengan antiseptik kimia, dekok dauo 
sirih 20% dan 30% pada kadar protein susu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6 Pcag.ruh Teat Dipping d-n antisrplik kimia, debkdaun &rib 
20% dan 30% pada TPC 

Dari Tabel 6. berikut dapat dilibat bahwa pengaruh teat wing dapat menekan 

jumlah mikmba sosu dimana pada saat pre geneMan umumnya berada diatas 

7,185 ( Nilai log CWml) pada DDS 30% dan diatas 8,321 (Nilai log CWml) pada 

Kimia mauplm DDS 20% berubah atau tunm menjadi 6.641 dm 7,623 dan 7.02 

(Nilai log CWml) atau ada penrbahan negatif mular -0,544; -0,698; dan -1,605 

berhrmt-turut mtuk DDS 30% kimia dan DDS 20°/a Hal ini menmpkkml bahwa 

teat dipping d a g m  DDS 20% paling efisieu dalam menekan jumlah mikroba 

susu diidingkan dengan 2 perlalruw 1- (libat Gambar 8 hi). F&ar 
apa yang meqjadikan DDS 20% lebih baik dari DDS 30% tentunya p d u  dikeji 

lebih lanjut dimasa mendatang. Dari gambar t a b a t  nampak bahwa DDS 20 % 

pengaruhoya lebib stabil dibaadiog ymg lain t~ l ihpt  d a i  konsistensi penunman 

jumlah miluobanya mnlai dari pre ke mid dart post p e r l a b .  

Tabel 6. Pengslruh Teat Dipping deagsn antkq~tik kimia, dekok daun sirih 
20% dan W! pada TPC (Nilai lag Ctuhnl ) 

I I I 
Nii 1 N i  I Niai 1 

ma 
Post 

Perubah;n 

Cataran : Pre = Sebelum pdslaua 
Mid = W2 = Minggu ke 2 2 l a h  pdahm 
Post = sebari setelah pertakuan baakhir 

6.942 

7.623 

0.698 

8,087 

7.02 
-1.605 

7.394 

6,641 

-0.W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 PENGARUH TEAT DIPPING 1 
PADA TPC SUSU 

, . ~ , ,  

Nilai IogCfuIml Kimia 

I Nilai log Cfu/ml DDS 20% 

:;' Nilai log Cft~lml DD5 30% 

- Z  Prc i ~~ 

Mid , , I 
Gambar 8. Pengaruh Teat Dipping dcngan antiseptik kimia, dekok deun 

sirih 20% dan 30% pada TPC (Nilai log Cfulrnl ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kmhpubn 

1. Tear d ~ j y ~ n g  men- dekok dam sirih dengan konsentmi 30% dm 

20% dapat digmakan mtak mengonbl mastitis. 

2. Dekok daun sirih konsenbrasi 20% lebih efeknf dibandingkm dengnn 

dengan dekok daun sink k-td 30% mrmpun antiseptik kimia dalam 

pencegahnn mastitis dilihat dari produksi, kadar I& dan protein susu 

perah 

3. Dekok daun sirih kommtmi 30% dan 20% @at dtgunakm sebagai 

antiseptik altematif nntuk rear d i ~ m g  p d a  sapi perah manakala 

pasediaandseptikkimiatrmgkaatauhargaoyatertalaumahal 

6.2 Saran 

1. Tear drjying sangat palu dil- pada msniljemen pemelhnan 

sapi perah terotama dalam ha1 mengontrol mastitis dm meqerbaiki 

kualioas su9u. 

2. Delrdc drum sirih konsmtrast 20 daa 30% dapat dqgmab sebapai 

aotiseptik almmtif pada teat d q m g  dalam mengontrol mastitis 

d~samping wtiseptik kimia 
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Bahan dan peralatan untuk pemerlksaan subclinical mastltis dengan CMTdan 
WST serta bahan kimia untuk teat dlpping yang blasa digunakan dilokasi 

Contoh hasil test subclinical mastitis pada cawan A posltip dengan reagen 
TMT 

Contoh hasil test subclinical mastitis pada kuartir ambing yang sama (A) diuji 
ulang dengan WST dan hasilnya juga posltip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bahan 
Povidon lodin 

20 % dan 

Peralatan dan bahan teat dipplng yang dlgunakan dalam penelltian In1 
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