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ABSTRACT 
 

THE EFFECTIVITY of USING EXTRACT of  PECUT KUDA LEAVE as 
TEAT DIPPING to DAIRY COW 

 
  
 Research data collecting was carried out in Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
and dairy livestock Laboratory, Animal Husbandry Faculty of Brawijaya 
University in September, 1, 2007 until October, 1, 2007.  

The objective of this research was to study the influence of teat dipping by 
using extract pecut kuda leaf in several consentrations on mastitis level and 
Whiteside test with milk quality based on reductase test. The result of this 
research was expected to give information about the use of proper natural 
antiseptic at teat dipping in several consentrations. 
 The object of this research was 21 Friesien Holstein Offspring (PFH) were 
selected by purposive sampling with period of lactation 1st – 2nd, in variation of 
month of lactation. This class variation of lactation month was based on fact that, 
when research was did, the condition of field was likewise. 

Treatment groupings was based on consentration 10%, 15%, and 
Providone chemical. Measured variable were subclinical mastitis level by 
Whiteside Test and total of microbia by reductase score (mastitis level and how 
long the blue color may change in reductase test). The data acquired was analysed 
descriptive, by which describe the subject situation or research object based on 
visible fact as they were. 

The result of this study showed that first mastitis level going better. Teat 
dipping could decrease subclinical mastitis evidence. Based on WhitesideTest 
known that there is better change in A, B and C treatment equal to 35%, 29% and 
20%. Look from the result of reductase test in A, B and C treatment, Teat dipping 
able to decrease amount bacteria which consist in milk. 
 It can be conclude that artificial antiseptic, natural antiseptic Pecut Kuda 
leaf could be used for one of antiseptic alternative for teat dipping and effective in 
decreased mastitis level and the amount of bacteria.
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RINGKASAN 
 

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DAUN PECUT KUDA UNTUK TEAT 
DIPPING PADA SAPI PERAH 

 
  
 Pengumpulan data penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis UPT dan 
Laboratorium Ternak Perah, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada tanggal 
1 September sampai dengan 1 Oktober 2007.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh teat dipping dengan 
menggunakan air daun pecut kuda dalam beberapa konsentrasi terhadap tingkat 
mastitis dan Whiteside test dengan kualitas susu berdasarkan uji reduktase Hasil 
penelitian diharapkan memberikan informasi penggunaan antiseptik alami yang tepat 
pada teat dipping dengan berbagai macam konsentrasi. 
 Materi penelitian yang digunakan adalah 21 ekor sapi perah peranakan 
Friesien Holstein (PFH) yang dipilih secara purposive sampling dengan induk sapi 
laktasi pada laktasi 1 – 2 dan bulan laktasi bervarisi kelas ini didasarkan pada 
kenyataan bahwa pada saat penelitian menggunakan kondisi berdasarkan seperti 
kelas ini.  

Pengelompokan didasarkan kelompok perlakuan  konsentrasi  10%, 15%, dan 
bahan kimia Providone. Variabel yang digunakan adalah Tingkat sub klinis mastitis 
dengan uji Whiteside Test dan Jumlah mikroba dengan angka reduktase( tingkat 
mastitis dan berapa lama warna biru berubah dalm uji reduktase). Data yang 
diperoleh dianalisis dengan secara deskriptif, dengan cara menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 
fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat mastitis tingkat 1 mengalami 
perubahan yang lebih baik. Teat dipping sangat berpengaruh terhadap penurunan 
tingkat mastitits sub klinis Berdasarkan uji WhitesideTest diketahui terjadi perubahan 
yang lebih baik yaitu pada perlakuan A,B dan C sebesar 35% dan 29%Ditinjau dari 
hasil uji reduktase pada perlakuan A, B dan C  maka Teat dipping  mampu 
menurunkan bakteri didalam susu . 
 
 Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa antiseptik kimia, antiseptik alami 
daun pecut kuda dapat digunakan sebagai salah satu alternatif antiseptik untuk teat 
dipping dan efektif dalam menurunkan tingkat mastitis dan jumlah bakteri.
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah merupakan jenis sapi yang menghasilkan susu melebihi 

kebutuhan untuk anaknya. 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 (Sarwiyono, 

Surjowardojo dan Susilorini 1990). 

Pada umumnya sapi perah yang dipelihara di Indonesia adalah bangsa sapi 

FH. Sapi tersebut berasal dari daerah Eropa yang memiliki lingkungan hidup 

dengan temperatur antara 13° C sampai 23° C dengan kelembaban udara diatas 55 

%, Sapi perah memiliki karakteristik yang lebih baik dari ternak lain dalam hal 

efisiensi mengubah pakan menjadi protein hewani dan kalori. Menurut ( Sudono, 

Rosdiana dan Setiawan, 2003 ) 

 Sapi perah merupakan salah satu komoditas ternak yang memiliki peranan 

penting sebagai sumber pendapatan, sumber pangan, penyediaan pupuk, tabungan 

bahkan hiburan  bagi peternak. Di Jawa Timur saat ini terdapat lebih dari 4.567 

rumah tangga peternak (RTP) yang memelihara sapi perah dan sekaligus sebagai 

tempat bertumpu untuk memperoleh pendapatan keluarga. Dengan jumlah sapi 

sekitar 137.000 ekor di Jawa Timur, maka komoditas ini memberikan sumbangan 

pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat signifikan. Disampaing itu, produk 

yang dihasilkan merupakan bahan dasar yang bernilai gizi tinggi bagi masyarakat 

(Anonimus, 2003). Dalam pengusahaannya, sapi perah memerlukan pemeliharaan 
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yang lebih intensif dibandingkan dengan ternak besar lainnya, dan oleh karena itu 

prinsip komersialisasi usaha harus menjadi pedoman utama.    

 Pada masa produksi, peternak harus melakukan manajemen secara 

optimal, sehingga hasil yang dipeoleh akan optimal pula. Ada bebarpa tahapan 

yang perlu diperhatikan pada masa produksi, yaitu kuantitas dan kualitas susu 

yang dihasilkan. Tahapan-tahapan yang dimaksud meliputi manajemen 

perkandangan, tata laksana, pemberian pakan, pengaturan perkawinan, 

pengendalian penyakit, dan metode pemerahan ( Sudono dkk, 2003 ) 

Susu yang berkualitas baik dapat diperoleh dari manajemen pemeliharaan 

sapi perah yang baik, salah satunya ialah pengendalian penyakit yang benar dan 

tepat. Biasanya peternak kurang memperhatikan kondisi sapi perah sehingga sapi 

perah tersebut mudah terserang penyakit. Penyakit yang sering menyerang sapi 

perah saat memproduksi susu atau laktasi adalah mastitis. Mastitis merupakan 

salah satu bentuk penyakit infeksi kelenjar mammae yang disebabkan oleh 

mikroorganisme pathogen pada ternak perah. 

Menurut Sudono dkk, (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 Whiteside test. Uji ini 
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adalah suatu metode untuk mendeteksi mastitis dengan cara menampakkan 

banyaknya sel darah putih akibat penggumpalan dari penambahan NaOH 4%. 

Tingginya tingkat penggumpalan ini tergantung dari keabnormalan kelenjar susu 

atau infeksi dari sapi perah tersebut, sebab semakin tinggi tingkat infeksi maka 

semakin tinggi pula sel darah putih yang diproduksinya 

Manajemen kesehatan pemerahan yang meliputi manajemen sebelum 

pemerahan, pada saat pemerahan, dan setelah pemerahan. Setelah selesai 

pemerahan saluaran susu pada puting terbukan, sehingga mikroorganisme lebih 

mudah masuk kedalam ambing, oleh karena itu perlu dilakukan pencelupan puting 

dengan menggunakan antiseptik, sehingga kemungkinan terjadinya mastitis dapat 

dicegah, tetapi hal itu sering diabaikan oleh peternak. Menurut Subronto dan 

Tjahajati (2001) bahwa tingkat pertahanan kelenjar susu mencapai titik terendah 

pada saat- saat sesudah pemerahan, pada saat sphincter muscle puting masih 

terbuka untuk beberapa waktu dan sel darah putih praktis sudah ikut diperah 

semua. 

Antiseptik yang digunakan dalam teat dipping dapat berupa bahan kimia 

dan alami. Antiseptik yang berasal dari bahan kimia yaitu hypochlorite 1%, 

Chorin 4%, iodophore 5%, iodine 10%, clorexidhine 0.5% (Blowey,1985). 

Sedangkan antiseptik alami diambil antara lain dari tanaman tradisional, 

fitomarmaka dan farma setik berupa simplisia (bahan segar atau dikeringkan), 

ekstrak, kelompok senyawa atau senyawa murni yang berasal dari alam                 

( Maheswari, 2002). 
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Daun Pecut Kuda merupakan salah satu bahan yang bisa digunakan untuk 

larutan  teat dipping. Dalam daun ini banyak terdapat zat anti bakteri dengan  

Rasa pahit dan sifatnya dingin. Berkhasiat sebagai pembersih darah, anti radang  

dan peluruh kencing(diuretik) Dalimartha (2004). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Untuk mengetahui pengaruh teat dipping dengan menggunakan larutan 

alami daun pecut kuda Stachytarpheta jamaicensis indica Vahl dan antiseptic 

kimia Providone dalam mengontrol tingkat mastitis dalam uji Whiteside test dan 

jumalah bakteri dengan  uji reduktase. 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teat dipping dengan 

menggunakan antiseptik air daun pecut kuda Stachytarpheta jamaicensis indica 

Vahl dalam mengontrol tingkat mastitis dalam uji Whiteside test dan jumlah 

bakteri dengan  uji reduktase.  

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perlunya 

teat dipping dengan menggunakan daun pecut kuda sebagai antiseptik pada teat 

dipping dalam mengontrol berkembangnya bakteri-bakteri atau kuman-kuman 

didalam puting untuk meningkatkan kualitas susu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu dan Proses Keluarnya Air Susu 

2.1.1 Susu 

 

Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar susu 

atau ambing pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi 

anaknya (Sarwiyono, dkk 1990).  

Williamson and Payne (1993) menyatakan bahwa susu diambil dari 

ambing maka dengan mudah mengabsorbsi bau-bauan dari udara dan alat-alat 

yang digunakan dalam menangani pemerahan susu tersebut, cara perawatan serta 

tatalaksana pemerahan adalah faktor-faktor terpenting yang menentukan kualitas 

susu yang meliputi cita rasa, aroma susu, kandungan bakteri, sifat fisik dan 

kimiawinya. 

Susu dalam ambing ternak yang sehat sebenarnya bebas dari 

mikroorganisme, tetapi pencemaran akan segera terjadi pada waktu susu keluar 

saat proses pemerahan. Lubang di ujung puting merupakan tempat tumbuhnya 

bakteri yang masuk ke dalam saluran susu dan mencemarinya. Oleh karena itu 

tiga pancaran pertama pada saat pemerahan hendaknya dibuang (Idris, Purnomo 

dan Ardhana, 1997).  

 

2.1.2 Proses Keluarnya Susu 

Anonymous (1995) menyatakan bahwa di dalam kelenjar  air susu terdapat 

banyak aliran darah yang berfungsi untuk mensuplai zat-zat makanan untuk 



 6

pembentukan air susu di dalam sel alveoli. Setiap alveoli dikelilingi oleh jaringan 

otot. Bila puting dan ambing dirangsang (misalnya: pedet yang menghisap puting 

induknya, peternak yang membersihkan ambing dan puting pada waktu akan 

memerah), maka rangsangan ini diteruskan oleh jaringan syaraf ke otak kemudian 

kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak akan mengeluarkan hormon oksitosin 

ke dalam aliran darah. Hormon ini akan menyebabkan berkontraksinya otot di 

sekitar alveoli sehingga air susu di dalam alveoli akan terperas keluar dan 

mengalir ke saluran-saluran susu yang secara bertahap makin besar ukurannya ke 

arah puting dimana susu dapat diperah. Segera setelah rangsangan terjadi, hormon 

oksitosin dilepaskan ke dalam darah dan dibawa masuk ke dalam kelenjar susu. 

Otot-otot alveoli akan mengeras dan susu akan ditekan keluar melalui saluran-

saluran susu (Anonymous, 1995). 

 
 

 

 

 

Gambar 2. Mekanisme pengeluaran susu di dalam ambing 

Pemerahan biasanya dilakukan dua kali sehari dengan interval waktu yang 

sama setiap hari. Bila jarak antara dua pemerahan tidak lebih dari 14-15 jam, 

maka hal ini tidak akan mempengaruhi produksi hariannya. Yang lebih penting 

dilakukan adalah bahwa pemerahan setiap hari haruslah dengan jadwal yang tetap. 

Sapi yang diperah dua kali sehari menghasilkan kira-kira dua kali lebih banyak 

daripada sapi yang diperah satu kali sehari (Holmes and Wilson, 1984).  
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2.2 Pengertian Mastitis 

 Mastitis adalah penyakit radang pada kelenjar mammae yang disebabkan 

oleh mikroorganisme pada ternak sapi perah seperti bakteri (Streptococcus sp, 

Staphylococcus sp, Coliform, Corynebacterium, Pseudomonas sp), kapang atau 

khamir dan virus (Hidayat. 2006). Mastitis dapat terjadi karena adanya reaksi dari 

kelenjar susu terhadap suatu infeksi yang terjadi pada kelenjar susu tersebut. 

Reaksi ini ditandai dengan adanya peradangan pada ambing, hal ini merupakan 

usaha dari ambing untuk menetralisir rangsangan yang ditimbulkan oleh luka serta 

untuk melawan kuman yang masuk dalam kelenjar susu agar dapat kembali 

berfungsi normal (Surjowardojo, 1990). 

 Swartz (2006) dan Pond (2000) menyatakan bahwa infeksi mastitis dibagi 

menjadi beberapa kategori yaitu: 

1. Sub Clinical Mastitis, yang selalu ditunjukkan dengan adanya infeksi pada 

kelenjar susu, tetapi abnormalitas yang terjadi tidak dapat dilihat dengan 

nyata atau spontan tanpa melalui suatu bantuan pengujian susu tertentu. 

2. Clinical Mastitis, yang ditandai dengan adanya keabnormalan susu atau 

kelenjar susu dimana akan terjadi penggumpalan susu, sedangkan clinical 

mastitis ini dapat dibagi lagi menjadi sub acute dan acute : 

a) Sub acute, disebut juga dengan mild clinical mastitis yang ditandai 

dengan menurunnya kandungan kasein dan lemak susu, 

meningkatnya pH susu, menurunnya produksi susu dan adanya 

perubahan bentuk cairan susu. 

b) Acute mastitis, disebut juga dengan severe clinical mastitis, pada 

tingkat ini ditunjukkan adanya pembengkakan, panas, warna 
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memerah dan rasa sakit pada ambing, yang mana tand-tanda 

tersebut dapat dilihat dengan nyata. 

3. Chronic Mastitis : ditandai dengan adanya infeksi ambing yang parah, 

susu yang dihasilkan akan berbentuk gumpalan keras. Jika kondisi ini 

cukup parah maka dapat menyebabkan tidak berfungsinya puting yang 

bersangkutan. 

 Terjadinya masititis ini sering sebagai akibat dari adanya luka pada puting 

atau jaringan ambing, yang kemudian diikuti oleh kontaminasi mikroorganisme 

melalui puting yang luka tersebut. Hal ini dipercepat dan dipermudah apabila 

sphincter muscle puting sudah mulai melemah (Surjowardojo, 1990).    

Penyakit mastitis akan menimbulkan kerugian berupa penurunan jumlah 

dan mutu susu, sehingga tidak dapat dipasarkan. Mastitis dalam keadaan parah 

dapat mematikan puting susu sehingga puting tidak berfungsi lagi (Siregar, 1989). 

 Proses radang ambing hampir selalu dimulai dengan masuknya 

mikroorganisme ke dalam kelenjar melalui lubang puting. Kemudian 

mikroorganisme akan membentuk koloni yang dalam waktu singkat akan 

menyebar ke lobuli dan alveoli. Pada saat mikroorganisme sampai dimukosa 

kelenjar, tubuh akan bereaksi dengan memobilisasikan leukosit (Subronto, 1995) 

 Mastitis pada sapi perah dapat disebabkan oleh beberapa sebab, tetapi 

infeksi bakteri merupakan penyebab utama terjadinya mastitis dan kurang lebih 

95% oleh mikroorganisme yang berasal dari species Streptococci dan 

Staphylococci misalnya seperti Streptococcus Agalactiae,  Streptococcus 

Dysagalactiae, Staphylococcus Aureus,   Streptococcus Aberis (Surjowardojo, 

1990). 
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 Menurut Hidayat (2006) ada 3 faktor yang mempermudah terjadinya 

mastitis : 

1) Kondisi hewan atau ternak 

a) Bentuk ambing : bentuk ambing yang menggantung sangat rendah akan 

mudah kontak dengan lantai kandang sehingga beresiko terserang mastitis. 

b) Umur : makin tua ternak makin peka karena mekanisme penutupan lubang 

puting susu semakin menurun, penyembuhan semakin lambat. 

c) Luka atau lecet pada ambing atau puting susu yang diakibatkan oleh lantai 

kandang yang kasar, kuku pemerah yang panjang atau tajam, sikat yang 

terlalu keras, memerah dengan cara yang kasar, memerah dengan cara 

menarik puting. 

2) Kondisi lingkungan yang buruk 

a) Kandang dan ternak yang basah dan kotor 

b) Urutan pemerahan yang salah 

c) Peralatan pemerahan yang kotor 

d) Pemerah atau pekerja yang memiliki tangan kotor, kuku tajam, pakaian 

kotor. 

 

2.3 Teat Dipping 

Teat Dipping adalah pencelupan puting setelah pemerahan dengan 

menggunakan larutan antiseptik segera setelah pemerahan berakhir. Sehingga susu 

yang tersisa dari pemerahan dapat dibersihkan serta dapat mengurangi jumlah 

bakteri yang ada diputing serta antiseptik tersebut dapat melindungi puting sampai 

pada pemerahan berikutnya (Chamberlain,1989). 
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Tujuan dari teat dipping adalah untuk membunuh mikroorganisme 

pathogen dan dapat memberikan kenyamanan pada puting ternak serta dapat 

bertahann melekat pada puting sampai saat pemerahannya berikutnya (Sarwiyono 

dkk,1990). 

Cara teat Dipping adalah dengan merendam puting didalam larutan 

antiseptik selama beberapa detik. Jika tidak dilakukan sucihama, mikroba dapat 

masuk kedalam puting. Hal ini yang dapat menyebabkan penyakit mastitis sub 

klinis atau radang ambing. Menurut Subronto (1985) pencucian ambing dengan 

larutan antiseptik sebelum dan sesudah pemerahan juga mengakibatkan penurunan 

kejadian radang. Pencelupan puting atau Teat dipping sangat perlu dilakukan 

karena merupakan jalan yang efekktif untuk menghentikan penyebaran mastitis 

pada suatu kelompok sapi perah. Sesudah pemerahan selesai sebaiknya ambing 

dan puting dicuci dengan air hangat atau desinfektan, kemudian ambing dan 

puting dilap dengan kain bersih sampai kering selanjutnya dilakukan pencelupan 

puting dengan desinfektan atau antiseptik (Bray and Shearer, 1993). 

 

2.4 Uji mastitis Dengan Metode Whiteside Test 

 Menurut Hadiwiyoto (1994) bahwa ada beberapa cara untuk mendeteksi 

penyakit mastitis pada sapi perah, yaitu : 

1) Uji mastitis dengan Mikroskop 

2) Uji mastitis dengan Whiteside Test 

3) Uji mastitis dengan California Mastitis Test 

4) Uji mastitis dengan uji Klorida 

5) Uji Hostis 
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6) Uji dengan Biru Bromo Timol 

Whiteside Test merupakan cara mendeteksi mastitis yang termasuk metode physis, 

dimana merupakan salah satu metode deteksi mastitis yang umum dipakai di 

lapangan (Surjowardojo, 1990). Sudarwanto (1997) menambahkan bahwa 

Whiteside Test mempunyai nilai sensitifitas lebih tinggi (0,94) daripada California 

Mastitis Test (0,92). Keuntungan lain dari metode Whiteside Test adalah dapat 

mengetahui lebih cepat hasil reaksinya, sedikit perlakuan, menggunakan alat 

sederhana, caranya mudah dilakukan secara teratur. 

Hasil whiteside test ditentukan dengan adanya proses penggumpalan 

antara NaOH 4% dengan sel darah putih didalam susu, tingginya tingkat 

penggumpalan ini tergantung dari tingkat keabnormalan atau infeksi dari sapi 

perah tersebut, sebab semakin tinggi tingkat infeksi maka semakin tinggi pula sel 

darah putih yang diproduksinya (Gibbons, 1963). Ada enam tingkatan reaksi yang 

ditunjukkan dengan metode whiteside test seperti terlihat pada Table 1 

Tabel 1.  Notasi reaksi whiteside test 
Notasi Keterangan 
- Warna gelap/kabur dan bebas partikel 
± Tidak terjadi reaksi selama diputar tetapi campuran warna 

gelap/kabur menyebar dengan baik 
1+ Terjadi koagulasi sedikit selama diputar dan tidak banyak yang 

melekat pada stick 
2+ 
 

Terjadi koagulasi pada awal permulaan diputar, koahulasi 
bergerak mengikat stick dan akhirnya terjadi pemisahan bagian 
seperti ikatan benang berbentuk lingkaran, dalam whey tampak 

3+ Jelas 
Koagulasi melekat dengan segera pada stick diputar terus terjadi 
pemisahan dan tampak dengan jelas whey serta bentuk rumpun 
benang tampak jelas 

4+ Koagulasi melekat pada stick atau cenderung tidak merusak 
didalam whey 

Sumber : Gibbons (1963) 
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2.5 Uji Reduktase Sebagai Penentu Kualitas Susu 

 Daya reduksi dari susu disebabkan oleh aktivitas enzim-enzim tertentu dan 

juga adanya aktivitas bakteri. Berdasarkan hasil penelitian ternyata ada hubungan 

antara jumlah bakteri dalam susu dan kecepatan daya reduksi susu (Riyadh,  

2003). Menurut Hadiwiyoto (1994) bahwa dasar pengujian reduksi susu dapat 

diterangkan sebagai berikut : segera setelah susu diperah akan terkena udara, oleh 

karena itu menyebabkan terjadinya oksidasi reduksi potensial sebesar ±300 

milivolt. Bakteri yang tumbuh dalam susu memerlukan oksigen dan menghasilkan 

substansi-substansi pereduksi yang memungkinkan penurunan oksidasi reduksi 

potensial tersebut sampai nilainya negatif. Kecepatan penurunannya tergantung 

jumlah dan macam bakterinya serta dipengaruhi oleh metabolisme dalam bakteri 

tersebut. 

 Dwidjoseputro (1987) menyatakan bahwa pengujian daya reduksi susu 

dapat dilakukan dengan menggunakan larutan tiosianat biru metilen atau rezaurin. 

Penggunaan larutan ini dengan konsentrasi 1:25.000 adalah sebanyak 1 ml untuk 

setiap 10 ml susu yang dicampur sampai homogen di dalam tabung reaksi. 

Kemudian tabung tersebut direndam dalam air yang suhunya berkisar 35,5°C 

sampai 37,5°C hingga warna biru hilang, warna biru pada permukaan campuran 

tersebut tetap bertahan karena tidak terjadi reduksi. 

 Hadiwiyoto (1994) juga menjelaskan bahwa daya reduksi susu dapat diuji 

dengan menggunakan larutan biru metil atau larutan rezaurin, namun penggunaan 

larutan metil biru disini adalah dengan konsentrasi 1% yang dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

1. Disiapkan susu segar sebanyak 10 ml di dalam tabung reaksi. 
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2. Ditambah larutan metil biru 1% sebanyak 1 ml. 

3. Tabung reaksi ditutup rapat dengan menggunakan aluminium foil 

4. Panaskan dalam inkubator pada suhu 37,5°C. 

5. Diamati lamanya waktu sampai warna biru hilang. 

Dwidjoseputro (1987) dan Hadiwoyoto (1994) menyatakan bahwa 

semakin lama hilangnya warna biru, menunjukkan jumlah bakteri yang semakin 

sedikit. Hal ini menunjukkan kualitas susunya semakin baik.  

 

2.6 Hubungan mastitis dengan kualitas susu berdasarkan uji reduktase 

 Mastitis adalah penyakit radang pada kelenjar mammae yang disebabkan 

oleh mikroorganisme pada sapi perah (Trisunuwati dan Indrawati, 1989). 

Sebagian besar mastitis disebabkan oleh masuknya bakteri pathogen melalui 

lubang puting susu kedalam ambing dan berkembang di dalamnya, sehingga 

menimbulkan reaksi radang (Hidayat dkk, 2006). Radang adalah suatu reaksi dari 

tubuh karena adanya infasi dari bakteri dimana proses radang ambing hampir 

selalu dimulai dengan masuknya bakteri ke dalam kelanjar susu melalui lubang 

puting. Setelah bakteri berhasil masuk kedalam kelenjar, bakteri akan membentuk 

koloni yang dalam waktu singkat akan menyebar ke lobuli dan alveoli (Subronto, 

1995). Menurut Hadiwiyoto (1994) bahwa bakteri yang tumbuh dalam susu 

memerlukan oksigen dan menghasilkan substansi-substansi pereduksi yang 

memungkinkan penurunan oksidasi reduksi potensial tersebut sampai nilainya 

negatif. Kecepatan penurunannya tergantung jumlah dan macam bakterinya serta 

dipengaruhi oleh metabolisme dalam bakteri tersebut. Hadiwiyoto (1994) juga 

menjelaskan bahwa daya reduksi susu dapat diuji dengan menggunakan larutan 



 14

biru metil atau larutan rezaurin, namun penggunaan larutan metil biru disini 

adalah dengan konsentrasi 1% yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Disiapkan susu segar sebanyak 10 ml di dalam tabung reaksi. 

2.   Ditambah larutan metil biru 1% sebanyak 1 ml. 

3.   Tabung reaksi ditutup rapat dengan menggunakan aluminium foil 

4.   Panaskan dalam inkubator pada suhu 37,5°C. 

5.   Diamati lamanya waktu sampai warna biru hilang. 

Dwidjoseputro (1987) dan Hadiwoyoto (1994) menyatakan bahwa semakin lama 

hilangnya warna biru, menunjukkan jumlah bakteri yang semakin sedikit. Hal ini 

menunjukkan kualitas susunya semakin baik.  

Tabel 2. Hubungan antara kualitas susu dengan perkiraan jumlah bakteri 
dalam uji reduktase  
Kualitas Warna Perubahan (jam) Perkiraan Jumlah Bakteri 

Baik  >8  <500.000 
Cukup baik 6-8 1.000.000-4.000.000 
Kurang baik 2-6 4.000.000-20.000.000 

Rendah / jelek <2 >20.000.000 
Hadiwoyoto (1994) 

 
2.7 Daun Pecut Kuda ( Stachytarpheta jamaicensis L Vahl ) 

Pecut kuda tumbuh liar di tepi jalan, tanah lapang dan tempat terlantar 

lainnya. tanaman yang berasal dari Amerika tropis ini dapat ditemukan di daerah 

cerah, sedang, terlindung dari sinar matahari dan pada ketinggian 1-1500 m dpl.  

Terna tahunan, tegak, tinggi 20-90 cm. Daun tunggal, bertangkai, letak 

berhadapan. Helaian daun berbantuk bulat telur, pangkal menyempit, ujung 

runcing, tepi bergerigi, permukaan jelas berlekuk-lekuk, panjang 4-8 cm, lebar 3-6 

cm, berwarna hijau tua. Bunga majemuk tersusun dalam poros bulir yang 

memanjang, seperti pecut, panjangnya 1-20 cm. Bunga mekar dalam waktu yang 
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berbeda, ukuran kecil, berwarna ungu, jarang berwarna putih. Buah berbentuk 

garis, berbiji dua. Biji berbentuk jarum, berwarna hitam, seperti gambar dibawah 

 

Gambar 1. Daun Pecut Kuda        Gambar 2. Daun Pecut Kuda 

dengan klasifikasi berikut : 

(Stachytarpheta jamaicensis (L) Vahl)  
Sinonim : 
= S. marginata, Vahl = S. pilosiuscula H. B. K. = S. Villosa Turcz. = 
S.urticifolia Dalz. et Gibs. = Verbena indica, Linn. = V.jamaicensis, Linn. 
Familia : 
Verbenaceae 
 

Untuk jenis Stachytarpheta jamaicensis indica Vahl, tingginya mencapai 

2 meter, dipelihara sebagai tanaman pagar dan mempunyai khasiat obat yang 

sama dengan jenis Stachytarpheta jamaicensis [L] Vahl, Pecut kuda dapat 

diperbanyak dengan biji. (Dalimartha,2004).  

Dikenal dengan nama latin Stachytarpheta jamaicensis inidica Vahl, 

pecut kuda tumbuh liar di tanah kosong. Semak ini memiliki daun berhadapan, 

bulat lonjong, bergerigi di tepian. Nama pecut diambil dari bentuk bunga yang 

berbulir panjang empat sampai 20 cm. Warna bunga ungu putih dan tumbuhannya 

sendiri bisa mencapai dua meter tingginya.Pada bagian dasar, batang semak ini 

berubah menjadi keras seperti kayu setelah tumbuh satu tahun. Sedang rantingnya 

bisa menjulur dan jatuh hingga menyentuh permukaan tanah. Jika telah berbunga 

akan menarik hadirnya kupu-kupu. Di tanah kosong yang tidak terpelihara pecut 
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kuda menjadi pemandangan yang menawan.Tanaman ini banyak digunakan 

sebagai pagar pembatas konstruksi bangunan, biasa ditanam dalam jarak satu 

meter. Sederet pecut kuda akan terlihat rapih karena tumbuhnya seragam. 

Pemiliharaannya cukup dengan memangkas secara reguler. Pecut kuda juga 

dikenal dengan nama jarongan, ngadi rengga, remek getih, biron, sekar laru, ke 

meurit beureum, dan di China Yu long bian. Di Amerika Serikat disebut 

porterweed. Tanaman ini disinyalir bisa menyembuhkan berbagai penyakit, di 

antaranya infeksi dan batu saluran kencing, reumatik, sakit tenggorokan. Juga 

dikatakan bisa sebagai pembersih darah, haid tidak teratur, keputihan, dan untuk 

mengobati hepatitis A (Pawiroharsono,2005). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja wilayah Kabupaten Tuban dengan 

sasaran peternak sapi perah di BPT dan HMT Karangwaru. Pelaksanaan dimulai 

sejak bulan Agustus sampai pertengahan September 2007. 

 

3.2. Materi Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan adalah 21 ekor sapi perah peranakan 

Friesian Holstein (PFH) yang dipilih secara purposive sampling dengan induk sapi 

laktasi pada laktasi 1 – 2 dan bulan laktasi 1-16 kelas ini didasarkan pada kenyataan 

bahwa pada saat penelitian menggunakan kondisi berdasarkan seperti kelas ini.  

Alat yang digunakan uji mastitis secara whiteside test terdiri dari : 

• Glass plate 

• Stick 

• Test tube 

• Pipet tetes 5 cc dan 10 cc 

• Waterbath  

Bahan yang digunakan terdiri dari : 

• NaOH 4% 
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• Susu  

• Methylen blue 

• Paraffin atau kapas steril 

Alat yang digunakan untuk uji reduktase terdiri dari: 

• Test tube : tabung untuk mereaksikan susu dan methylen blue  

• Pipet tetes 1 ml dan 10 ml : untuk mengukur volume methylen blue dan susu yang 

digunakan 

• Waterbath  : tempat pemanas air dengan suhu 37 oC 

Bahan yang digunakan untuk uji reduktase terdiri dari: 

• Methylen blue : sebagai indikator dalam uji reduktase 

• Paraffin atau kapas steril : sebagai penutup test tube 

• Susu : sebagai bahan sampel 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode non eksperimen (percobaan) pada sapi 

perah yang ada di BPT dan HMT Karangwaru, dengan penentuan sampel sapi perah 

secara purposive sampling, yaitu sapi perah dengan tingkat  laktasi  dan bulan laktasi 

bervariasi yang dapat dipakai sebagai anggota sampel dengan asumsi pemberian 

pakan, lingkungan dan perkandangan sapi perah anggota sampel adalah homogen. 

 Pengambilan sampel susu untuk uji mastitis dilakukan pada waktu pemerahan 

siang hari, hal ini dikarenakan pengujian whiteside test dilaksanakan secara langsung 
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di lapangan sehingga apabila dilakukan pada siang hari dengan cahaya yang cukup 

terang akan didapat hasil yang akurat.  

 Perlakuan yang digunakan adalah : 

- Perlakuan A   : Teat dipping dengan sari daun pecut kuda konsentrasi 10% 

- Perlakuan B   : Teat dipping dengan sari daun pecut kuda konsentrasi 15% 

- Perlakuan C            : Teat dipping dengan menggunakan anti septik kimia providone 

 Pengukuran produksi susu dapat dilihat pada ember pengukur. Produksi susu 

yang dihitung yaitu produksi susu yang dihasilkan oleh masing-masing ternak (pagi 

dan sore) pada hari pengamatan mastitis.  

 

3.4 Jalannya Penelitian 

a. Membuat larutan daun pecut kuda  

 

   

 

 

 

Dicampurkan air mineral yang didihkan dengan daun pecut 
k d

Campuran air daun pecut 
k d

Disaring menggunakan kain steril  

Hasil  

Daun pecut kuda 

 Diangin-anginkan dalam suhu ruang kamar selama 12 jam 
 Dicuci bersih dengan air 
 Diambil daun pecut kuda sebanyak 150 gram dan 100 gram 

Air mineral yang dididihkan 
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b. Pengujian deteksi mastitis dilakukan setiap 10 hari sekali dengan uji Whiteside Test 

c. Uji reduktase dilakukan setiap 10 hari sekali  

d. Pengumpulan data  

 Data uji mastitis Whiteside Test dikumpulkan setiap 10 hari sekali pada 

masing-masing puting untuk setiap sapi. 

 Data uji reduktase dikumpulkan setiap 10 hari sekali pada masing-masing 

puting untuk setiap sapi. 

Prosedur pelaksanaan Uji Whiteside Test 

Prosedur uji mastitis menurut Gibbons (1963) adalah sebagai berikut: 

1. 5 tetes dari masing-masing puting diletakkan pada Glassplate 

2. ditambah 1 tetes NaOH 4 % 

3. diputar sampai homogen dengan menggunakan stick selama 20 detik 

4. apabila terjadi perubahan yaitu berpisahnya jonjot dalam susu secara kuat 

merupakan indikasi reaksi positif adanya mastitis. 

 Penentuan nilai whiteside test  adalah sebagai berikut : 

1) Nilai negatif dan trace dari whiteside test, dinilai tingkat nol 

2) Nilai positif 1 dari whiteside test, dinilai tingkat 1 

3) Nilai positif 2 dari whiteside test, dinilai tingkat 2 

4) Nilai positif 3 dari whiteside test, dinilai tingkat 3 

5) Nilai positif 4 dari whiteside test, dinilai tingkat 4 

Prosedur uji reduktase 

1. sampel susu sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam test tube 

2. ditambah larutan methylen blue sebanyak 1 ml, lalu dihomogenkan 
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3. test tube ditutup dengan paraffin atau kapas steril dan segera dimasukkan ke 

dalam waterbath dengan suhu 37 oC 

4. Pemeriksaan dilakukan setiap 15 menit sampai warna susu tersebut berubah 

menjadi putih 

5. Dilakukan pencatatan terhadap waktu perubahan warna biru menjadi putih 

 

Prosedur pelaksanaan Teat Dipping 

1. Setelah selesai pemerahan, ambing dicucu dengan air bersih 

2. Teat Dipping dilakukan dengan mencelupkan puting  

3. Setiap periode pemerahan (pagi dan sore) antiseptik yang baru (bukan sisa) 

Gambar dibawah ini menunjukkan cara teat diping yang benar 

        
        Gambar 3. teat dipping      Gambar 4. teat dipping 

 

3.5 Variabel yang diamati 

 Tingkat mastitis dengan uji Whiteside Test 

 Jumlah mikroba dengan angka reduktase 
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3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif, dengan cara 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi,1991). 

 

3.7 Batasan Istilah 

• Mastitis adalah reaksi peradangan ambing yang disebabkan oleh kuman, zat 

kimia, luka termis (bakar) atau luka mekanis. 

• Whiteside Test  

adalah salah satu cara untuk mendeteksi adanya mastitis dengan menggunakan 

larutan NaOH 4 %. 

• Tingkat Mastitis  

adalah tingkat keparahan mastitis yang diderita sapi perah dan penentuannya 

berdasarkan perubahan bentuk fisik susu yang dihasilkan dari sapi perah yang 

menderita mastitis. 

• Teat Dipping 

 adalah pencelupan puting setelah pemerahan dengan menggunakan larutan 

antiseptik segera setelah pemerahan berakhir 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 KEADAAN UMUM  

Umum Lokasi Penelitian 

 Kecamatan Tuban yang menjadi lokasi penelitian merupakan daerah 

dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan air laut. 

Sebagian besar wilayahnya berupa daratan dengan kemiringan 0-2% di wilayah 

bagian barat dan bagian selatan merupakan wilayah berbukit dengan kemiringan 

rata-rata lebih dari 15%. Secara fisik, kota Tuban sangat berdekatan dengan pantai 

yang memiliki suhu udara antara 23-32ºC dengan iklim tropis kering. Curah hujan 

bervariasi dari rata-rata berkisar 1483 mm per tahun.  

Tabel 3 Rata-rata suhu dan kelembaban udara pada pagi, siang, sore dan 
malam hari 

URAIAN Suhu Kelembaban 
Pagi Siang Sore Malam Pagi Siang Sore Malam

Rata-rata 23,70 31,59 28,29 24,70 80,29 63,12 77,65 80,12
STDEV 0,73 0,58 1,45 0,75 5,06 6,49 5,90 1,80

 

Berdasarkan pada Tabel 3, suhu rata-rata pada peternakan di Kecamatan 

Tuban adalah 23,7-31,590C. Kisaran suhu rata-rata ini berada di atas (melebihi) 

zona thermoneutral yaitu berada di atas titik kritis maksimum sebesar 270C, 

sehingga pada suhu tersebut ternak sapi perah akan mengalami cekaman panas 

(heat stress) dan tidak dapat berproduksi secara optimal. Bligh and Johnson (1985) 

membagi beberapa wilayah suhu lingkungan berdasarkan perubahan produksi 

panas hewan, sehingga didapatkan batasan suhu yang nyaman bagi ternak, yaitu 

antara batas suhu kritis minimum dengan maksimum. Diagram produksi panas 

sapi perah pada beberapa suhu lingkungan dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 5. Produksi panas sapi perah pada beberapa suhu lingkungan 

Usaha peternakan sapi perah pada umumnya diusahakan di daerah dataran 

tinggi yang memiliki kisaran suhu rendah antara 15 – 240C (Siregar, 1995), 

namun demikian di Kecamatan Tuban terdapat tiga usaha peternakan sapi perah 

yang memelihara sapi perah dari bangsa (PFH). Ketiga usaha ini memiliki 

manajemen dan jumlah kepemilikan yang berbeda-beda antara satu peternakan 

dengan peternakan yang lain. Peternakan pertama (peternak I) merupakan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak 

(BPT dan HMT Karangwaru) Tuban milik Pemerintah. Balai ini berdiri sejak 

tahun 1952 yang pada awalnya bernama Jawatan Kehewanan dan seiring 

perkembangan waktu terjadi perubahan nama pada tahun 1981 dengan nama Unit 

Pelaksana Teknis Ternak Karangwaru (UPT Ternak) dan terakhir pada tahun 2001 

dengan PERDA NO 09 Tahun 2000 diubah lagi menjadi BPT dan HMT 

Karangwaru Tuban. UPT ini dipimpin oleh Drh. Indra Subekti yang menjabat 

sejak bulan Pebruari 2007. Ternak yang dipelihara di BPT dan HMT Karangwaru 

Tuban saat ini adalah 62 ekor sapi perah yang terdiri dari 41 ekor induk laktasi, 6 

ekor induk kering bunting, 1 ekor dara serta 14 ekor pedet. Balai ini menggunakan 

peralatan modern untuk menjalankan usahanya, pemerahan susu sapi telah 
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dilakukan dengan menggunakan mesin perah, pencacahan rumput dilakukan 

dengan menggunakan mesin chopper.  

 Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban hingga saat ini belum 

mempunyai lembaga yang menerima dan mendistribusikan susu hasil dari 

peternakan sapi perah semacam koperasi unit desa (KUD) sehingga peternak 

berusaha memasarkan hasil ternaknya dengan kemampuan sendiri, yaitu melalui 

loper, dititipkan ke warung susu telor madu jahe (STMJ) dan dijual di rumah. Hal 

ini dikarenakan sedikitnya jumlah peternak sapi perah di Kecamatan Tuban 

sehingga belum dibentuk lembaga yang mejual air susu itu. Terdapat tiga usaha 

peternakan sapi perah di Kecamatan Tuban yang semuanya beternak sapi perah 

dari bangsa (PFH). 

 

4.2 Pengaruh Teat Dipping dengan menggunakan antiseptik larutan daun 

(Stachytarpheta Jamaicensis Inidica Vahl )pecut kuda terhadap hasil uji 

white side test 

 Kejadian mastitis dapat dicegah dengan melakukan pemerahan secara 

teratur dan dilakukan sampai tuntas. Setelah pemerahan saluran air susu pad 

puting terbuka, sehingga mikroorganisme lebih mudah masuk kedalam ambing, 

oleh karena itu perlu dilakukan pencelupan puting dengan menggunakan 

antiseptik sehingga mikroorganisme tidak dapat masuk kedalam putting. 

(Sarwiyono dkk, 1990) 

 Pada penelitian ini antiseptik yang digunakan sebagai kontrol. Perlakuan 

ini menggunakan 7 ekor sapi, selama satu bulan dan dilakukan pengujian mastitis 

setiap 10 hari sekali termasuk sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. 
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 Tingkat mastitis dengan menggunakan larutan daun pecut kuda 

konsentrtasi 10% terhadap tingkat mastitis berdasarkan uji whiteside test dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut:  

Tabel 4. Tingkat mastitis dengan Teat dipping menggunakan air daun pecut                        
kuda konsentrasi 10%  

No Tingkat mastitis Jumlah puting 
Awal test Hari 10 Hari 20 

1  0 23 
(82,2%) 

14 
(50%) 

15 
(53,6%) 

2 1 3 
(10,7%) 

10 
(35,7%) 

12 
(42,8%) 

3 2 2 
(7,1%) 

4 
(14,3%) 

1 
(3,6%) 

4 3 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 4 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

jumlah 28 
(100%) 

28 
(100%) 

28 
(100%) 

 
 Pada Tabel 4 terlihat bahwa yang tingkat mastitis 0 diketahui bahwa 

terjadi peningkatan mastitis pada hari ke 10 yaitu 50 % dan tetap pada hari ke 20 

sebesar 50% setelah mendapatkan perlakuan. Pada tingkat mastitis 1 awal test 

sampai akhir test mengalami perubahan yang lebih baik sebesar  10,7%, akhir test 

sebesar 42,8% mengalami penurunan sebesar 32,1% tingkat mastitis 2 pada awal 

test sebesar 7,1% dan akhir test 3,6% mengalami penurunan sebesar 3,5%. Sesuai 

dengan pendapat Hidayat dkk (2002), bahwa perlakuan teat dipping terhadap 

ternak dapat menghindari kejadian mastitis dikarenakan mikroorganisme tidak 

dapat masuk kedalam puting akibat terhalang oleh lapisan antiseptik.  

 

 

 

Tabel 5. Tingkat mastitis dengan Teat dipping menggunakan air daun pecut k 
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uda konsentrasi 15% 
No Tingkat mastitis Jumlah puting 

Awal test Hari 10 Hari 20 
1  0 20 

(71,4%) 
10 

(35,7%) 
8 

(28,6%) 
2 1 2 

(7,1%) 
10 

(35,7%) 
14 

(50%) 
3 2 4 

(14,3%) 
4 

(14,3%) 
4 

(14,3%) 
4 3 2 

(7,1%) 
2 

(7,1%) 
0 

(0%) 
5 4 0 

(0%) 
2 

(7,1%) 
2 

(7,1%) 
jumlah 28 

(100%) 
28 

(100%) 
28 

(100%) 
 

Pada Tabel 5 terlihat bahwa tingkat mastitis 0 diketahui  terjadi 

peningkatan mastitis pada hari ke 10 yaitu 35,7 % dan berangsur menurun pada 

hari ke 20 sebesar 28,6%, hal ini disebabkan karena tidak membedakan 

pemerahan antara puting yang terinfeksi dan puting yang tidak terinfeksi mastitis, 

kondisi kandang, ternak yang kotor dan basah.  

Setelah mendapatkan perlakuan. Pada tingkat mastitis 1 awal test sampai 

akhir test mengalami perubahan yang lebih baik sebesar  7,1%, akhir test sebesar 

50% mengalami penurunan sebesar 42,9% tingkat mastitis 2 pada awal test 

sebesar 14,3% dan akhir test 14,3% tidak mengalami perubahan. Pada tingkat 

mastitis 3 awal test 7,1% dan akhir tes 0% mengalami peningkatan dari tingkat 

mastitis 3 menjadi mastitis tingkat 2 atau tingkat 1, mengalami penurunan menjadi 

0%. Peningkatan prosentase tingkat mastitis, menunjukan adanya pengaruh yang 

positif terhadap kejadian mastitis. Dengan meningkatnya mastitis 0 akibat adanya 

perlakuan pencelupan puting setelah pemerahan dengan menggunakan antiseptik 

alami dapat mengurangi kejadian mastitis.   
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Tabel 6. Tingkat mastitis dengan Teat dipping menggunakan antiseptik 
Providone 

     Tingkat mastitis Jumlah puting 
Awal test Hari 10 Hari 20 

1  0 18 
(64,3%) 

5 
(17,8%) 

6 
(21,4%) 

2 1 3 
(10,7%) 

12 
(43,8%) 

13 
(46,4%) 

3 2 5 
(17,8%) 

4 
(14,3%) 

5 
(17,8%) 

4 3 1 
(3,6%) 

5 
(17,8%) 

2 
(7,1%) 

5 4 0 
(0%) 

0 
0%) 

0 
(0%) 

jumlah 28 
(100%) 

28 
(100%) 

28 
(100%) 

 
 Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat diketahui sapi-sapi yang mastitis  tingkat 

1 mengalami peningkatan pada awal test 10,7% akhir test 46,4%, pada mastitis 

tingkat 2 tidak mengalami perubahan peningkatan atau penurunan tingkat mastitis. 

Pada mastitis tingkat 3 banyak mengalami perubahan yaitu pada minggu awal test 

3,6% lalu hari ke 10 sebesar 17,8% hari ke 20 menurun lagi sebesar 7,1%. Tingkat 

mastitis 4 pada awal tes sampai akhir test tidak ditemukan adanya mastitis. Pada 

tingkat mastitis klinis dijumpai adanya peningkatan mastitis pada awal tes yaitu 

3,6% sampai akhir test yaitu 7,1%.  

Banyaknya sapi perah yang terinfeksi mastitis disebabkan oleh beberapa 

hal, antara lain : 

1. Kondisi kandang dan ternak yang kotor dan basah.  

Pada kandang masih terlihat sisa pakan yang tercecer dan kotoran sapi 

yang menempel pada dinding dan lantai kandang. Kandang yang basah akan 

menyebabkan lantai licin sehingga ternak malas untuk bangun, hal ini 

menyebabkan ambing kontak langsung dengan mikroorganisme pathogen yang 

ada di lantai kandang. Seperti pada Gambar 4 dibawah 
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Gambar 4 Ambing kontak langsung dengan kotoran ternak 

Subronto (1995) berpendapat bahwa kandang yang lembab ataupun tidak 

bersih memudahkan terjadinya infeksi ambing. Salah satu faktor yang 

memberikan kesempatan (prediposisi) terjadinya mastitis ialah sanitasi kandang 

yang jelek (Trisunawati dan Indrawati 1989), Selain itu kotoran sapi juga masih 

menempel pada tubuh ternak karena sapi kurang bersih dimandikan. Kondisi 

seperti ini akan memudahkan ambing dan puting terkontaminasi mikroorganisme 

pathogen sehingga terjadi peradangan. Seperti yang terjadi pada sapi perah milik 

UPT seperti terlihat pada gambar 5 berikut  

 

 

 

Gambar 5. Sapi kurang bersih  

2. Kondisi pemerah atau pekerja kandang yang kurang bersih. 

Pemerah kurang memperhatikan kebersihan tubuhnya yaitu tidak mencuci 

tangan sebelum dan sesudah melaksanakan pemerahan sehingga sangat 

memungkinkan infeksi mastitis terjadi akibat tangan pemerah yang tidak bersih 

dan terkontaminasi dengan bakteri penyebab mastitis. Menurut Sudono, dkk (2003) 

bahwa kebersihan pemerah harus diutamakan karena melalui pemerah dapat 
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terjadi penularan mastitis akibat kontak bakteri antara pemerah dan sapi yang 

diperah.  

3. Tidak membedakan pemerahan antara puting yang terinfeksi dan puting yang 

tidak terinfeksi mastitis. 

Puting yang terinfeksi terkadang dilakukan pemerahan terlebih dahulu 

kemudian puting yang tidak terinfenksi sehingga dapat menyebabkan penularan 

penyakit mastitis dari sapi yang sakit ke sapi yang sehat melalui alat pemerah. 

Hidayat (2006) menyatakan bahwa penularan dari ambing mastitis ke ambing 

sehat dapat terjadi karena urutan pemerahan yang salah.  

Penyebab lainnya yaitu memerah susu tidak sampai habis sehingga masih ada 

susu yang tertinggal dalam ambing. Susu yang tertinggal dalam ambing dapat 

menjadi asam sehingga dapat menarik kuman dari macam-macam penyakit 

ambing (Sindoredjo, 1999).  

4. Adanya puting sapi perah yang terinjak 

 Sehingga terjadi puting mastitis tingkat klinis, hal ini terjadi karena tidak 

adanya sekat antar ternak pada kandang tersebut.  

Tabel 7. Persentase jumlah puting pada berbagai tingkat mastitis 
berdasarkan uji whiteside test  

 
No Tingkat 

Mastitis 
Jumlah 
Puting 

Persentase 
(%) 

1 0 28 33,3 
2 1 39 46,4 
3 2 10 11,9 
4 3 3 3,5 
5 4 2 2,3 
6 Klinis  2 2,3 

Jumlah  84 100 
  

Tabel 7 diatas menunjukkan kejadian mastitis pada perlakuan teat dipping 
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dengan menggunakan daun pecut kuda 10%, 15% dan kimia providone. 

Berdasarkan Tabel 7 di atas teat dipping menggunakan air daun pecut kuda 

konsentrasi 10%  dan 15% banyak mengalami perubahan penurunan tingkat 

mastitis, yaitu dari tingkst mastitis  Ada beberapa cara yang efektif untuk 

mencegah adanya penyebaran pada suatu kelompok sapi perah yaitu teat dipping 

pada keempat putting dari setiap sapi perah setelah pemerahan). Sesuai dengan 

pendapat Surjowardojo (1990) setelah pemerahan selesai sebaiknya dilakukan 

pencucian ambing dengan air hangat dan dilakukan pencelupan puting ke dalam 

larutan desinfektan. 

Hal ini didukung oleh pendapat Hidayat (2006) bahwa pencegahan 

mastitis dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu : 

1. Selalu menjaga kebersihan kandang dan lingkungannya. 

2. Melaksanakan prosedur sebelum, pada saat dan setelah pemerahan dengan 

baik dan lancar. Sarwiyono, dkk (1990) menyatakan bahwa usaha untuk 

melakukan pencegahan mastitis adalah dengan cara melaksanakan manajemen 

pemerahan yang terdiri dari 3 tahap : 

a) Fase persiapan pemerahan, meliputi pembersihan kandang, pembersihan 

ambing dan puting, menenangkan sapi, persiapan tukang perah dan alat-

alat pemerahan. 

b) Fase pelaksanaan pemerahan, meliputi pemberian rangsangan pada 

ambing, teknik pemerahan dan yang terakhir pemeriksaan terhadap 

mastitis. 

c) Fase pengakhiran pemerahan, meliputi pembersihan ambing dan puting, 

penanganan susu, pembersihan alat-alat pemerahan.  
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3. Melaksanakan pemeriksaan mastitis. 

4. Masa kering kandang selama 6 sampai 7 minggu dilaksanakan dengan baik.  

5. Pemberian antibiotik ke dalam puting pada masa kering kandang 

 Menurut Hidayat (2006) bahwa mastitis adalah peradangan ambing bagian 

dalam, disebabkan oleh banyak hal yang salah satunya adalah infeksi 

mikroorganisme seperti bakteri. Berdasarkan gejalanya dapat dibedakan antara 

mastitis klinis dan mastitis subklinis. Mastitis subklinis hanya dapat diketahui 

setelah dilaksanakan pengujian. 

 Pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada sapi perah sampel 

sebanyak 21 ekor dengan tingkat laktasi 1-2 dan bulan laktasi bervariasi 

sedangkan pengujian mastitis subklinis dengan metode whiteside test.   

 Hasil penelitian terdapat tingkat mastitis nol dengan prosentase 33,3%. Hal 

ini menunjukkan bahwa telah ada upaya pencegahan penyakit mastitis oleh pihak 

UPT Karangwaru Tuban yaitu berusaha melaksanakan tatalaksana yang baik 

dalam kandang, pemerahan serta sanitasi kandang dan peralatan pemerahan.   

18
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Gambar 6. Diagram puting yang terkena mastitis 
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Adanya kejadian tingkat mastitis klinis disebabkan karena puting sapi 

terinjak oleh sapi sebelahnya, kejadian ini di akibatkan karena tidak adanya sekat 

antar sapi dan juga  sapi mudah terkejut dikarenakan lingkungan disekitarnya 

tidak mendukung diantaranya : adanya anak – anak kecil bermain disekitar ternak  

 

4.3 Pengaruh Teat dipping terhadap Uji Reduktase  

 Daya reduksi dari susu disebabkan oleh aktivitas enzim-enzim tertentu dan 

juga adanya aktivitas bakteri. Berdasarkan hasil penelitian ternyata ada hubungan 

antara jumlah bakteri dalam susu dan kecepatan daya reduksi susu (Riyadh, 2003). 

Menurut Hadiwiyoto (1994) bahwa dasar pengujian reduksi susu dapat 

diterangkan sebagai berikut : segera setelah susu diperah akan terkena udara, oleh 

karena itu menyebabkan terjadinya oksidasi reduksi potensial sebesar             

±300 milivolt. Bakteri yang tumbuh dalam susu memerlukan oksigen dan 

menghasilkan substansi-substansi pereduksi yang memungkinkan penurunan 

oksidasi reduksi potensial tersebut sampai nilainya negatif. Kecepatan 

penurunannya tergantung jumlah dan macam bakterinya serta dipengaruhi oleh 

metabolisme dalam bakteri tersebut. 

 Dwidjoseputro (1987) menyatakan bahwa pengujian daya reduksi susu 

dapat dilakukan dengan menggunakan larutan tiosianat biru metilen atau rezaurin. 

Penggunaan larutan ini dengan konsentrasi 1:25.000 adalah sebanyak 1 ml untuk 

setiap 10 ml susu yang dicampur sampai homogen di dalam tabung reaksi. 

Kemudian tabung tersebut direndam dalam air yang suhunya berkisar 35,5°C 

sampai 37,5°C hingga warna biru hilang, warna biru pada permukaan campuran 

tersebut tetap bertahan karena tidak terjadi reduksi. 
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Dwidjoseputro (1987) dan Hadiwoyoto (1994) menyatakan bahwa 

semakin lama hilangnya warna biru, menunjukkan jumlah bakteri yang semakin 

sedikit. Hal ini menunjukkan kualitas susunya semakin baik.  

Tabel 8. Klasifikasi kualitas susu berdasarkan daya reduksi dari susu 

.Kualitas Warna Perubahan 
(jam) 

Perkiraan Jumlah Bakteri 

Baik  >8  <500.000 
Cukup baik 6-8 1.000.000-4.000.000 
Kurang baik 2-6 4.000.000-20.000.000 

Rendah / jelek <2 >20.000.000 
Sumber : Hadiwiyoto (1994) 
 
 

Salah satu cara mengetahui jumlah mikroba pada uji reduktase seperti 

pada gambar dan hasil uji reduktase  berikut:  

 
Gambar 7. Uji reduktase            Gambar 8. Pemeriksaaan uji reduktase 

 
 

Tabel 10. Estimasi jumlah mikroba berdasarkan tingkat mastitis dan uji 
reduktase 

 
Tingkat  
Mastitis 

Jumlah Puting Waktu uji 
reduktase 

Perkiraan jumlah Bakteri 

0 28 >8  jam <500.000 
1 39 6-8 jam 500.000-1000.000 
2 10 2-6 jam  1.000.000-4.000.000 
3 3 <2 jam 4.000.000-20.000.000 
4 2 <2 jam >20.000.000 

Klinis  2 <2 jam >20.000.000 
 

Jumlah puting yang mudah terjangkit mastitis sub klinis sampai klinis 

berjumlah  sebesar 7 puting, sedangkan yang mengalami peningkatan yang lebih 

baik sejumlah 77 puting. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa daun 
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pecut kuda memiliki kemampuan sebagai antiseptik alami yaitu mengandung zat 

yang mampu menurunkan atau mengurangi bakteri dan dapat mencegah bakteri, 

bahkan pada penelitian di bandingkan dengan antiseptik kimia  lebih baik. Sesuai 

dengan pendapat Bray dan Schearer (1993) menyatakan bahwa teat dipping 

digunakan untuk membunuh bakteri didalam putting pada saat pencelupan 

kedalam larutan desinfektan dan dapat mengurangi bakteri penyebab mastitis 

diantaranya Staphylococcus aereus dan Streptococcus agactiae. 
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Gambar 9 Jumlah mikroba dalam susu sebelum dan sesudah perlakuan 

            
Berdasarkan Tabel 9 pada lampiran dapat diketahui bahwa dengan 

perlakuan teat dipping dengan air daun pecut kuda 10% mengalami peningkatan 

rata- rata  waktu yang lebih baik dari hari 1 ke hari ke 10 sebesar 0,6125 jam, lalu 

hari ke 20 meningkat sebesar 1,25 jam atau lebih baik bila dibandingkan dengan 

perlakuan teat dipping dengan air  daun pecut kuda 15 %, pada perlakuan ini 

terjadi penurunan  jam pada hari ke 10 yaitu  0,532 jam, lalu pada hari ke 20 

berangsur mengalami peningkatan waktu 0.3125 jam. Begitu juga dengan 

perlakuan menggunakan antiseptik kimia providone mengalami penurunan waktu 
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reduktasi,  pada hari  ke 10 terjadi penurunan waktu reduktase sebesar 1.625 jam, 

pada hari selanjutnya berangsur membaik mengalami peningkatan waktu 

reduktase yaitu sebesar 1.5 jam. Hal ini dikarenakan kesalahan managemen 

pemerahan yang salah yaitu tidak membedakan sapi yang terkena mastitis sub 

klinis dengan yang tidak terkena mastitis sub klinis. 

Dari ketiga perlakuan yang digunakan pada penelitian tersebut 

diketahui bahwa perlakuan teat dipping dengan air daun pecut kuda 15% adalah 

paling bagus digunakan bila dibandingkan dengan perlakuan teat dipping dengan 

air daun pecut kuda 10% dan antiseptik kimia PROVIDONE. 

 

 Biaya Bahan Larutan  

Biaya pembuatan bahan larutan untuk teat dipping menggunakan 

larutan alami  konsentrasi 10% sebesar Rp 20.790, konsentrasi 15% sebesar Rp 

21.735 untuk konsentrasi Providone Rp 42.000 

 

Aquades / liter    Rp 1000 
Daun Pecut Kuda / kg   Rp 1800 
Providone    Rp 40.000 
 
Harga per ml bahan 
Aquades / ml     Rp 1 
Daun Pecut kuda / gr    Rp 1,8 
Providone / ml 40.000/1000  Rp 40 
 
Biaya untuk tiap perlakuan  

1. Daun Pecut Kuda Konsentrasi 10% 
10 gr daun pecut kuda, (10 gr x Rp 1,8) = Rp 18 
100 ml aqua, (100 mlx1,8)    = Rp 180 
Total       = Rp 198 
Harga/ ml      = Rp 198/100 = Rp 1.98 

2. Daun Pecut Kuda konsentrasi 15 % 
15 gr daun pecut kuda, (15 gr x Rp 1,8) = Rp 27 
100 ml aqua, (100 mlx1,8)    = Rp 180 
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Total       = Rp 207 
Harga / ml     = Rp 207/100 = Rp 2,07 

3. Providone 
Harga/ ml     = Rp 40 
 

Perhitungan biaya kebutuhan larutan selama penelitian 
Tiap ekor menghabiskan 50 ml / hari 
Perhitungan :axbxcxdxe 
Keterangan :  a. Volume tiap kali teat dipping 
  b. Frekuensi teat dipping dalam sehari 
  c. Jumlah hari dalam penelitian 
  d. Jumlah ulangan  
   Harga per ml larutan untuk teat dipping   
 
a. Konsentrasi 10% 
    = 25x2x30x7x1,98 
    = Rp 20.790 
 
 
b. Konsentrasi 15 % 
    = 25x2x30x7x2,07 
    = Rp 21.735 
 
c Providone 
   = 25x2x30x7x40 
   = Rp 42.000 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan : 

1. Teat dipping sangat berpengaruh terhadap penurunan tingkat mastitits 

sub klinis, berdasarkan uji WhitesideTest diketahui terjadi perubahan 

yang lebih baik yaitu pada perlakuan A,B dan C sebesar 35% ,29% dan 

20 %,ditinjau dari hasil uji reduktase pada perlakuan A, B dan C  maka 

Teat dipping  mampu menurunkan bakteri didalam susu   

2. Ditinjau dari segi ekonomis perlakuan daun pecut kuda konsentrasi 10 % 

lebih murah, ditinjau dari keeffektifan mengatasi tingkat mastitis, 

perlakuan 15 % lebih effektif menguragi perkembangan tingkat mastitis. 

Saran  

 Air daun pecut kuda konsentrasi 15 % dapat digunakan sebagai bahan 

antiseptik dalam menurunkan kejadian tingkat mastitis dan jumlah bakteri yang 

terkandung didalam susu. Konsentrasi 15% lebih efektif dari konsentrasi 10%. 
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Kode 
Sapi 

Awal  Tengah  Akhir  

Perlakuan 10 % 
485 7.75 8 9 
239 6.675 7.5 9 
238 7.875 8.5 9 
244 9 9 9 
542 7.875 7.75 9 
132 7.375 8.25 9 
140 9 9 9 

Jumlah  55.55 58 63 
 13.8875 14.5 15.75 

Perlakuan 15 % 
67 7.125 6.75 4.75 
129 6.25 6.875 8.25 
138 7.875 8.5 8 
135 8.5 8.75 8.375 
139 7.75 5.375 6.25 
395 8 7.75 8.75 
90 8 7.375 8.25 

Jumlah  53.5 51.375 52.625 
 13.375 12.84375 13.15625 

Perlakuan Providone 
137 8.5 8.375 7.125 

7115 8.375 5.5 7.925 
595 8.5 4.5 7.625 
118 8.275 3.5 3.875 
112 7.125 1.875 5.125 
695 8.75 7.125 8.625 

Jumlah 49.525
 

30.875 40.3 
 14.15

 

8.821429 11.51429 
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Lampiran 1  
 
Hasil uji white side test dengan menggunakan antiseptic Daun pecut Kuda 
dengan konsentrasi  10% 

No 
Telinga 

Puting  Awal test  Pasca Perlakuan 
Hari ke 10 Hari ke 20 

485 A 0 0 0 
B 1 1 0 
C 0 1 0 
D 2 0 0 

239 A 0 1 0 
B 0 2 1 
C 0 1 0 
D 0 1 0 

238 A 0 1 0 
B 0 1 0 
C 0 1 0 
D 0 2 2 

244 A 0 1 0 
B 0 0 0 
C 0 1 0 
D 0 0 0 

542 A 0 1 1 
B 0 2 2 
C 0 1 1 
D 2 1 1 

132 A 0 1 1 
B 0 1 1 
C 2 2 1 
D 1 1 1 

140 A 0 1 0 
B 0 1 0 
C 0 0 0 
D 0 0 0 

JUMLAH 28 puting  28 puting 28 puting 
KETERANGAN :  
A : PUTING KIRI DEPAN 
B : PUTING KANAN DEPAN 
C : PUTING KIRI BELAKANG 
D : PUTING KANAN BELAKANG 
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Lampiran 2 
 
Hasil uji white side test dengan menggunakan antiseptic Daun pecut Kuda 
dengan konsentrasi  15% 

No 
Telinga 

Puting  Awal test  Pasca Perlakuan 
Hari ke 10 Hari ke 20 

67 A 1 3 2 
B 0 0 0 
C 0 1 0 
D 3 4 3 

129 A 2 1 0 
B 3 2 1 
C 0 0 0 
D 0 1 0 

138 A 0 0 0 
B 2 1 1 
C 1 1 1 
D 0 1 0 

135 A 0 1 0 
B 0 0 0 
C 0 0 0 
D 2 2 1 

139 A 0 1 0 
B 0 2 1 
C 2 3 2 
D 0 4 1 

90 A 2 2 2 
B 0 0 1 
C 1 0 1 
D 0 2 1 

395 A 0 2 1 
B 0 1 0 
C 0 1 0 
D 0 1 0 

JUMLAH 28 puting  28 puting 28 puting 
KETERANGAN :  
A : PUTING KIRI DEPAN 
B : PUTING KANAN DEPAN 
C : PUTING KIRI BELAKANG 
D : PUTING KANAN BELAKANG 
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Lampiran 3 

 

Hasil uji white side test dengan menggunakan antiseptic kimia providone 

No 
Telinga 

Putting  Awal test  Pasca Perlakuan 
Hari ke 10 Hari ke 20 

7115 A 0 1 1 
B 0 1 1 
C 0 1 1 
D 0 1 1 

137 A 0 0 0 
B 0 1 0 
C 0 1 0 
D 0 0 0 

595 A 0 3 1 
B 0 1 2 
C 1 3 1 
D 0 3 1 

118 A 0 1 1 
B 0 1 0 
C 3 3 3 
D 2 3 2 

112 A 2 2 2 
B 2 1 2 
C 0 1 1 
D 0 1 0 

1561 A 0 2 1 
B 0 1 1 
C Klinis Klinis - 
D 1 Klinis  - 

695 A 0 1 0 
B 2 1 0 
C 0 0 0 
D 0 0 0 

JUMLAH 28 puting  28 puting 26 puting 
KETERANGAN :  
A : PUTING KIRI DEPAN 
B : PUTING KANAN DEPAN 
C : PUTING KIRI BELAKANG 
D : PUTING KANAN BELAKANG 
 
 
 
 
 
 



 45

Lampiran 4.  
 
 
Hasil uji Reduktase kelompok ternak 
 
 Kode 

Sapi 
Awal  Tengah  Akhir  

Perlakuan 10 % 
485 7.75 8 9 
239 6.675 7.5 9
238 7.875 8.5 9 
244 9 9 9 
542 7.875 7.75 9
132 7.375 8.25 9
140 9 9 9 

Jumlah  55.55 58 63 
 13.8875 14.5 15.75

Perlakuan 15 % 
67 7.125 6.75 4.75 

129 6.25 6.875 8.25
138 7.875 8.5 8 
135 8.5 8.75 8.375 
139 7.75 5.375 6.25
395 8 7.75 8.75 
90 8 7.375 8.25 

Jumlah  53.5 51.375 52.625
 13.375 12.84375 13.15625 

Perlakuan Providone 
137 8.5 8.375 7.125

7115 8.375 5.5 7.925 
595 8.5 4.5 7.625 
118 8.275 3.5 3.875 
112 7.125 1.875 5.125
695 8.75 7.125 8.625 

Jumlah 49.525
 

30.875 40.3 
 14.15

 

8.821429 11.51429 
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