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ABSTRACT

THE EFFECT OF TEAT DIPPING
WITE VARIOUS CONCENTRATION OF BIOCID

TO AMOUNT OF MICROORGANISM
BASED ON REDUCTASE TEST

AT MILK OFJERSEY (Fx)
IN KOSBIT WAGIR, MALANG REGENCY

The Research was executed at Koperasi Bibil (KOSBIT), district of Wagir,
Malang regency from April 2004 to May 2004.

The purpose of researoh was to know differences amount of
microorganism in execution of teat dipping with biocid at cross of Jersey. Result
of this research is expeoted can be used as by guidance improve, repair
conseryancy management specially pressing out management in its relation with
make-up of the quality of milk at ranch of dairy cattle trought execution of teat
dipping by the end of pressing out.

Items the used is sample of milk result from pressing out of Jersey body
weighing 370 until 460 kilogram. Research method by using attempt method.
Attempt conducted with treatrnent, that is addition of biocid with level : 25%,
50%,75%, and 10070. This treatment is repeted 2 times. Variable the measure is
the amount of microorganism at milk result of pressing out. Result of perception
analysed with manner accurated. If there are difference will be test by Duncan
tesL

The result or research indioate that pressing out milk to have time gyration
reduce befween 2 until 6 hour, with amount of microorganism bet'ween 4,000,000
until 20,000,000.

From this research ban beconcluded that level usage of biocid 25% can
give best result to arnount of microorganism in milk of Jersey. Execution of teat
dipping after pressing out better to utilize keepcleaning and health of udder and
teat by using brocid 25% to get result of optimal utilize to improve repair the
quality of molk of Jersey result ofpressing out.
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RINGKASAN

PENGARUII TEAT DIPPING
DENGAN BERBAGAI KONSENTRASI BIOCID
TERIIADAP JUMLAH MIKROORGANISME

BERDASAR UJI REDUKTASE
PADA SUSU SAPI JERSEY (Fx)

DI KOSBIT WAGIR" KABUPATEN MALANG

Penelitian dilaksanakan di Koperasi bibit, Kecamatan Wagir, Kabupaten
Malang mulai bulan April 2004 sampai dengan Mei 2004.

Tujuan penelitian ini adalah untuk rnengetahui perbedaan jumlah
mikroorganisme dalam pelaksanazn teat dipping dengan biocid pada sapi
persilangan Jersey. Flasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
pedoman memperbaiki manajemen pemeliharaan khususnya manajemen
pemerahan dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas air
peternakan sapi perah dengan melalui pelaksanaan teat d@ing
pemerahan.

susu pada
pada akhir

- Materi yang digunakan adalah sampel susu hasil pemerahan dari sapi
Jersey dengan berat badan eu:/.arc 370 sampai dengan 460 kg. Metode penelitiin
dengan menggunakan metode percobaan. Percobaan dilakukan dengan perlakuan,
yaitu penambahan biocid dengan level : 25%, 50%,75o/o, dan 100%. Femberian
pedakuan diulang sebanyak 2 kali ulangan. Variabet yang diukur adalah jumlah
mikroorganisme pada susu hasil pemerahan. Data hasil pengamatan dianalisis
menggunakan sidik ragam. Jika terdapat perbedaan dilakukan uji Duncan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa air susu pemerahan mempunyai
kisaran waktu reduksi Ertara 2 Sampai dengan 6 jam, dengan jumiah
mikroorganisme antara 4.000.000 sampai dengan 20.000 000.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa level penggunaan biocid 25
%o dapat memberikan hasil terbaik terhadap jumlah mikoorganisme dalam susu
sapi Jersey. Pelaksanaan teat d@ing sesudah pemerahan sebaiknya dilakukan
guna menjaga kebersihan dan kesehatan ambing dan puting sapi dengan
menggunakan Biocid 2570 untuk mendapatkan hasil yang optimal guna
memperbaiki kualitas air susu sapi Jersey hasil pemerahan.

lv



DAFTAR ISI

DAFTARPUSTAKA. 19

)n



DAFTAR TABEL

Tabel
1. Umur beranak berdasar bangsa sapi dan paritas ... ................. 4

2. Estimasi produksi susu sapi Holstein, Jersey,

dan proporsi persilangannya . . . . .. . . . . . . . . . ... 5

3. Kualitas air susu hasil uji reduktase... ....... 1l

4. Rataan wakfu reduktase dari air susu oleh milcoorganisme....,............. l6

vl



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Ilalaman
l. Data Harian Uji Reduktase. .........., 22

1.1. Data harian uji reduktase untuk biocid 0 o/o (blanko)........ 22
1,2, Data harian uji reduktase untuk biocid 25 V" ,,......'........,, 23
1,3, Datr harian uji reduktase untuk biocid 50 % ............ ,...., 24
1.4. Data barian uj i  reduktrse untuk biocid TSyo .. , . . . . . . . . . . . . . . ,  25
1.5. Data harian uji reduktase untuk biocid lO0 yo ,...,........... 262. Anafisis Stat ist ik RAK data uj i  reduktar.. . . . . . . . . .- . . . . . .  . . . . . . , . , , . . . . . . .  27
?.1 Data hasil uji redukrise.., .,,............,.,., ,. 272.1, Analisis statistik RAK.. ..,.,...........,...,.... 272.2. Tabet Sidik Ragam RAK.......

vlt





PENDAHULUAN

Latar belakang

Penampilan produksi dan reproduksi merupakan interaksi antara hereditas

dan lingkungan. Imbangan pengaruh antara kedua faktor tersebut secara umum

dapat dikatakan sekitar 30% faktor hereditas dan 70o/o faktor lingkungan. Petemak

dapat berbuat jauh lebih banyak melalui usaha perbaikan lingkungan bila

dibandingkan dengan perbaikan mutu genetik, walaupun idealnya adalah

keduanya. Lingkungan dapat bersifat nutritional, manajerial, dan klimatologis.

Pemerahan merupakan suatu upaya untuk mengeluarkan susu sebanyak-

banyaknya dari temak perah dengan tetap mempertahankan kenyamanan, dan

kesehatan ternak serta dengan biaya operasional yang semurah-murahnya

( Sarwiyono, Surjowardojo, dan Susilorini, t990).

Pencucian ambing selain untuk membersihkan kotoran, juga untuk

mengurangi kontaminan mikroorganisme pada puting, mengertak keluamya air

susu yang akan memudahkan pemerahan. Pencelupan puting setelah pemerahan

dengan disinfektan dilakukan guna menjaga puting susu tetap steril sampai

pemerahan berikutnya, dan menghindarkan puting dari infeksi apab:la puting lecet

setelah pemerahan.

Penggunaan disinfektan adalah cara yang efektif dalam program

pemerahan. Alat-alat yang bersih dapat menjaga kestabilan kualitas air susu.

Aktivitas mikroorganisme akan menyebabkan perubahan susu menjadi rusak.



Kerangka pikir

Ambing sapi yang tidak dibersihkan dengan menggunakan antiseptic

setelah pemerahan akan mengakibatkan jumlah mikroorganisme dalam air susu

akan bertambah. Sehingga perlu diadakan penelitian untuk mengetahui pengaruh

penggunaan antiseptik, dalam hal ini adalah biocid dalam pelaksanaan teat

d i pp i n g terlndapj umlah mi koorganisme pada susu.

Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pedoman memperbaiki

manajemen pemeliharaan khususnya manajemen pemerahan dalam hubungannya

dengan peningkatan kualitas air susu pada petemakan sapi perah dengan melalui

pelaksanaan teat dipping pada akhir pemerahan.

Tujuan

Tuj uan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan jumlah

mikroorganisme dalam pelaksanaan teat d@ing padaakhir pemerahan. .

Hipotesis

Pemberian perlakuan penambahan biocid dengan level yang berbeda

memberikan pengaruh terhadap waktu reduksi mikoorganisme yaag digunakan

sebagai penentu j umlah dari mikoorganisme pada susu sapi persilangan jersey.





TINJAUAN PI-ISTAKA

Sapi Jersey

Sapi Jersey adalah bangsa sapi asli dari Jersey. Sering disebut dengan

narna Chanel Island Breed. Adalah salah satu dari bangsa sapi perah asli yang

paling tua yang ada di Inggris pada sekitar abad ke 6. bangsa sapi ini sudah

dikenal di Inggris sejak awal 1771, dan sangat disukai oleh karena produksi lemak

susunya. Dibawa dan dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun lg50 (Hilton,

1e80).

Sapi Jersey wamanya sangat beragam, kuning, abu-abu, putih belang, dan

hitam. Tapi pada umumnya sapi Jersey ini mempunyai wama yang lebih gelap

jika dibandingkan dengan jenis sapi yang lain. yang pasti sapi Jersey mempunyai

moncong hitam dan lidah berwama hitam. Akan memberikan hasil yang baik

apabila diberikan hijuan dan makanan tambahan yang sesuai dalam program

penggembalaan yang intensive. Lebih tahan terhadap cekaman panas bila

dibandingkan dengan bangsa sapi yang rebih besar, mudah dalam pemeliharaan.

Dengan bobot rcta-rata 450 kg, sapi Jersey termasuk kecil. Dapat memproduksi

susu lebih dari 5000 kg susu per tahun untuk tiap ekomya. Ind.ividu yang baik

produksi susunya dapat mencapai 9000 kg per tahunnya. Dengan daya hidup

sampai umur 9 sampai 20 bulan. Sedang beranak pada umur dua tahun. Umur

terendah saat melahirkan sangat penting sebab sapi dara akan lebih cepat dewasa

dan beranak, yang akan mengakibatkan semakin cepat masuk masa menlusu anak

pada masa kelahiran tersebut.



Tabel l. Umur beranak berdasar bangsa sapi dan paritas ( Jersey Cattle Society,

Rata-rata umur beranak berdasar banqsa sapi dan oaritas. dalan bulan
Paritas Avrshire Brown-Swiss Guemsey Holstein Jersey

I 29.4 28.7 28,3 28.3 26,8
2 42,4 4 t . 8 4t,5 41.2 39,5
3 55.3 54.9 54,4 54.1 < ) )
4 68.2 68.1 67.4 66,9 64.9
5 8 1 81 .3 80.4 79.8 77.6
6 94 94.4 93,4 92,7 90.2
7 107 107.5 106.2 105.5 102.8

Pada Tabel 1. dibawah ini

berdasar bangsa sapi dan paritas.

dapat dilihat perbandingan umur beranak

Faktor genetik tambahan yang penting bagi petemak menurut

Mongomerie, (2001). adalah performan dari sapi-sapi persilangan. Untuk

mendapatkan performan sapi yang reproduktif, adalah dengan mengusahakan

tingkat kehamilan tinggi dalam periode yang singkat, dan mengupayakan calving

interval mendekati 365 hari. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka system ini

sangat bergantung pada faktor kemampuan dari sapi untuk dikawnkan lebih awal

dan kebuntingan yang lebih tingg:. Tingkat keberhasilan dari petemakan sapi

perah di New Zealand diperolch dari informasi kedua faktor tersebut.

Gen resesif dari persilangan kadang-kadang dapat berwama nrerah dan

putih. Berat sapi betina dewasa hasil persilangan dapat mencapai sekitar 450 kg,

sedang berat sapi pejantan sekitar 500 kg. perkiraan produksi susu dari berbagai

proporsi darah dari persilangan antara Jersey {gngan Holstein dapat dilihat pada

Tabel 2. berikut ini:



Tabel 2. Estimasi produksi susu sapi I{olstein, Jersey, dan proporsi
annva ( McAllister.2O0l

Group MilkYield(Ks) Fat Yield (Ke)
H 3204 4.6

% H Y 4 J 3fiz 4,7
% H % J 3022 5.01
Y r J % H 2921 5 )
t /oHsA J 2657 5,4

J 2398 \ 7

Keterangan : H : Holstein
J :Jersey

Susu adalah cairan yang mengandung lemak, protein, laltosa, dan

berbagai jenis garam, a.sam sitrat, dan beberapa j enis vitamin yang dihasilkan dari

ambing sapi perah. Lebih lanjut Williamson, (1993). menyatakan bahwa susu

yang diambil dari ambing mudah mengabsorbsi bau-bauan dari udara dan alal-alat

yang digunakan dalam menangani pemerahan. Lingkungan, kesehatan hervan

yang berproduksi, cara perawatan, serta tatalaksana pemerahan, adaiah faktor

yang mempengaruhi dan menentukan kualitas susu meliputi cita rasa, aroma,

kandungan bakteri, sifat lisik dan kimia.

Susu bemilai glzi tinggS, baik untuk manusia, hewan muda, dan untuk

mikoorganisme. Dalam lingkungan yang memenuhi syarat banyak species dari

bakteri akan tumbuh dan berkembang biak dalam air susu. Untuk praktisnya

seluruh persyaratan yang dibutuhkan bakteri untuk pertumbuhannya tersedia

dalam susu. Susu yang terdapat didalam alveoli dan lumen ambing dari sapi yang

sehat adalah bebas bakteri. Keluar dari ambing susu mengandung sejumlah bakteri



kurang dari 500 permilimetemya. Umumnya mikoorganisme tersebut menetap

didalam rongga dan saluran puting susu.

Pemerahan

Pemerahan adalah upaya untuk mengeluarkan susu sebanyak-banyaknya

dari temak perah dengan tetap mempertahankan kenyamanan dan kesehatan

temak serta dengan biaya operasional yang semurah-murahnya ( Sarwiyono dkk,

1990). Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemerahan yaitu:

r Pemerahan hendaknya dapat dilakukan secara rutin

o Pemerahan dapat menghasilkan susu yang memenuhi standar kualitas susu

yang baik

. Dapat mempertahankan kesehatan ternak terutam kesehatan ambing

. Dapat mempertahankan produksi susunya

. Dapat mengusahakan agar biaya untuk tenaga kerja seminimal mungkin.

Menurut Siregar, (1998), pelaksanaan pemerahan dengan menggunakan tangan

dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu :

l. I(hole hand

Metode ibu jad dan telunjuk bersama-sama menjepit pangkal puting

dengan lembut kemudian oleh jari tengah, jari manis, dan kelingking.

Yang dilakukan secara berulang-ulang dan teratur', sehingga susu dapat

dikeluarkan.



2. Knevelen

Hampir sama dengan metode Llthole hand hanya bedanya posisi ibu jari

pada saat pemer"han ditekuk kedalam, sehingga penjepitan pada pangkal

puting terjadi antara telunjuk dan bagian luar dari ibujari.

3. Strippen atau Stripping

Pemerahan dengan menjepit pangkal putting dengan telunjuk dan ibu jari

yang dilanjutkan dengan pengurutan kearah puting.

Pemerahan dihentikan apabila susu sudah tidak dapat dikeluarkan lagi dari

rongga ambing atau apabila kecepatan sekosi susu sudah sangat rendah, misalnya

0,5 liter permenit. ( Sarwiyono dkk, 1990). Setelah pemerahan berakhir puting

susu harus dicelupkan kedalam larutan antiseptik untuk menghilangkan sisa-sisa

air susu dari puting, mengurangi jumlah bakteri pada kulit dan meninggalkan

lapisan antiseptik pada ujung puting sampai saat pemerahaan berikutnya dimulai

(Chamberlain, 1989). Penggunaan lap untuk mengeringkan ambing harus

disediakan secara terpisah untuk setiap ekor sapi, karena merupakan salah satu

upaya mencegah penyebaran penyakit khususnya mastitis.

Mastitis

Mastitis adalah peradangan ambing oleh kuman, zat kimia, luka thermis,

dan mekanis. Sehingga te{adi pertambahan protein dalam ambing, dan sel ddrah

putih ambing ( Sudono, 2003). Mastitis timbul karena adanya reaksi kelenjar susu

terhadap infeksi, sehingga timbul peradangan. Untuk menetralkan rangsangan

luka serta untuk melawan kuman yang masuk kedalam kelenjar susu agar dapat

berfungsi normal ( Sarwiyono dkk, 1990). Mastitis dapat mengakibatkan



perubahan tisik, kimia, dan bakteriologi dalam susu dan dengan perubahan

patologi dalam jaringan glandulu. Perubahan yang paliug meironjol dalam susrr

meliputi perubahan warna, gumpalan, dan muncul leukosit dalam jumlah besar

(Blood, 1989).

Subronto, (1989). menyatakan bahwa aktivitas balteri akan menyebabkan

terjadinya perubahan susu yang ada didalam sinus, sehingga susu yang dihasilkan

menjadi rusak. Susu yang rusak akan menimbulkan reaksi jaringan dan

penambahan jonjot fibrin akibat peningkatan sel somatic yang menyebabkan

saluran tersumbat, yang akan merusak jaringan dari perempat ambing. Bila terjadi

lama maka akan tedadi di antropi kelenjar serta membentuk jaringan ikat

interlobular yang berakibat produki susu akan turun.

Teat dipping

Teat dipping digunakan untuk menghilangkan sisa susu yang masih

melekat di puting, dan untuk menbunuh organisme setelah pemerahan, dan juga

meninggalkan lapisan pelindung pada puting sampai dqngan pemerahan

berikutnya.

Pencelupan puting susu merupakan cara yang paling efektif untuk

mengurangi mastitis dan peradangan pada puting sapi, terutama oleh bakteri

menular. Mencelupkan semua puting setelah pemerahan mempunyai dampak

lebih besar pada peningkatan hasil pemerahan air susu. Membunuh kuman pada

akhir pemerahan. Mencegah pertumbuhan bakteri pada ujung puting susu yang

luka, sehingga mencegah infeksi dan mengurangi peradangan sampai 90%.



Sebagai tambahan, pencelupan juga membuat lopisan pelindung pada puting yang

akan melindungi puting sampai dengan pemerahan berikutnya.

Cara melakukan teat dipping. Celupkan keseluruhan puting. Jangan

melupakan sisi yang lain terutama jika menggunakan cara penyemprotan. Apakah

sudah merata. Celuplah sedikitnya separuh bagian puting setelah pemerahan, cara

pencelupan lebih mencakup keseluruhan dari puting, dibandingkan dengan cara

penyemprotan.

Disinfektan yang digunakan pada teat dipping berfingsi untuk menbunuh

mikroorganisme, dan untuk membentuk lapisan yang melindungi puting dan

menghalangi pertumbuhan bakteri penyebab mastitis.

Uji Reduktase

Uji ini menunj ukkan perbandingan aktivitas mikroorganisme dalam susu

dan untuk alasan inilah diduga angka mikoorganisme permilimetemya. Dasar

dari uji ini adalah hilangnya wama biru dai mehtytene btue menjadi putih yang

diakibatkan reduksi mikodrganisme. Yaitu adanya pengguna4n oksigen dalam

susu atau diproduksinya enzim reduktase oleh mikroorganisme, sehingga dengan

naiknya produksi enzim akan berpengaruh pada pertambahan jumlah organisme

dalam susu.

Lamanya waktu reduksi ditentukan oleh kadar angka organisme dalam

susu. Ada banyat macam organisme yang berpengaruh terhadap kecepatan

reduksi. Organisme yang oepat mereduksi adalah Cohfurm, dan diikuti oleh

streptococcus lakris, streptococci, dan Micrococci. Semua bakteri rhermoduric

dan Psychiotropic mereduksi methylene blue sNryat lambat. Selain itu angka



leukosit juga mempengaruhi lama waktu reduksi materi. Beberapa bakteri dapat

mendegradasi organik sebagai sumber penghasil energi dan karbon. Bakteri ini

termasuk dalam bakteri heterotrof Mayoritas fungsi heterotrof-nya lebih efisien

pada kondisi aerob. sebagian besar proses biodegradasi secara aerob dilakukan

oleh bakteri heterotrof.

Uji redukrase didasar pada kemampuan dari semua bakteri untuk tumbuh-

dan menggunakan oksigen terrarut. Aktivitas bakteri dapat menghasilkan senyawa

pereduksi yang dapat mengubah warna biru dari methylene b/ze menjadi putih.

Bakteri tumbuh dan berkembang menghasilkan enzim reduktase (peroksida

katalase) yang sanggup mengoksidasi dengan pemindahan hydrogen.

Mikroorganisme bertindak sebagai hydrogen acccptor yang akan menerima

hidrigen. Semakin tinggi jumlah mikoorganisme maka semakin cepat oksigen

direduksi. sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kuaritas susu segar, dilihat

dari jumlah mikroorganisme yang terkandung di dalam susu ( Trihenctrokesowo.

r ese).

Pada uji reduktase ditambahkan methylene blue yaag berperan sebagai

indikator dari aktifitas pemafasan mikoorganisme. oksigen bebas yang terdapat

didalam air akan melarutkan metrryrene brue sehingga air berwama biru. segera

setelah oksigen dikonsurnsi oreh mikoorganisme, al,tifitas dari miltroorganisme

akan merubah warna biru dari methyrene brue menjadi tak berwama. perubahan

wama yang mewak i aktifitas dari mikroorganisme akan terjadi dari permukaan

air ke bawah, ataupun sebaliknya dari dasar ke permukaan. penurunan wama biru

l 0



ini digunakan sebagai indikator dari aktifitas mikroorganisme ( HAII llAll'fLM

Quality control)

Hubungan antara kualitas susu dengan jumlah bakteri dalam uji reduktase

dapat dilihat pada Tabel 3,

Tabel 3. Kualitas air susu hasil uii reduktase
kualitas waktu(iam) Jumlah bakteri
baik >8 <500,000
cukup 6 8 1,000.000-4.000.000
kurang 2 6 4,000,000-20,000,000
rendah <2 >20,000,000

Judkins,and Keeners. 1972





MATERIMETODE

Lokasi penelitian

Penelitjan dilaksanakan di Koperasi Bibit, Kecamatan Wagir, Kabupaten

Malang pada bulan April 2004 sampai dengan Mei 2004.

Materi penelitian

Materi penelitian yang digunakan adalah sampel susu sapi perah dari 24

ekor sapi persilangan Jersey dengan bobot badan antara 370 kg sampai dengan

460 kg.

Alat dan bshan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitiaa ini yaitu :

Peralatan uji reduktase meliputi :

. Waterbalh

r Tabung reaksi

. Pipettes

o Thermometer

Bahan yang digunakan adalah

o Methylene blue

r Antiseptik dalam hal ini adalah Biocid

o Aquades
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Metode petrelitisn

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode

percobaan, dengan 4 perlakuan yaitu penambahan level biocid pada 25 %, 50 %

75 %o, dan 100 %, dengan 2 kali ulangan. Variabel yang diamati adalah jumlah

mikroorganisme pada susu dengan menggunakan metode reduktase.

Pelaksanaan penelitian

Susu sapi persilangan Jersey hasil pemerahan diambil dan diuji dengan

menggunakan uji reduktase sebagai dasar pendugium jumlah mikoorganisme

dalam susu. Sampel susu diambil sebanyak l0 ml, ditambah dengan 5 ml

methylene 6/ue. Dipanaskan dalam waterbath dengan suhu 37oC. penelitian

dilakukan dengan mengamati dan mencatat lama waktu perubahan methylene blue

dan mengontrol penganrh dari perlakuan terhadap jur^.rlah bakteri hasil uji

reduktase. Pencatatan dilakukan tiap 30 menit.

Setelah pemerahan dilakukan teat <lipping pada puting sapi dengan

menggunakan antiseptik dalam hal ini adalah biocid, dengan level pemberian yang

berbeda untuk mendapatkan data pengaruh penambahan perlakuan terhadap

jumlah angka mikoorganisme pada susu.

Analisis data

Data berupa catatan waktu perubahan wama biru dari nrethylene blue

menjadi putih dari tiap perlakuan dalam kelompok. Data dianalisis dengan sidik

ragam. Apabila terdapat perbedaan yang sangat nyata ter.hadap variabel yang

diamati maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan ( Steel, l99l
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Batasan istilah :

l. Sapi Fx adalah anak dari sapi persilangan, dalam kasus ini adalah sani

persilangan Jersey

2. Biocid adalah antiseptik yang disetujui oleh Departemen Negara sebagai

disinfektan dan merk dagang dari p.T. pfizer Indonesla.

3. Teat dipping adalah pencelupan puting dan ambing dalam larutan

antiseptic setelah pemerahan.

4. uji Reduktase adalah uji untuk mengukur perbandingan aktivitas dari

mikroorganisme dalam air dan untuk alasan inilah diduga angkr

mikroorganisme per millimeter.



Alur Penelitian :

Tetes methylene blue 5m

Panaskan waterbath 37 ' C





IIASIL DAN Pf,,MBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di Kosbit, yang terletak di Kecamatan Wagir,

Kabupaten Malang. Materi penelitian adalah 24 ekor sapi persilangan Jersev.

Keadaan lingkungan kandang jauh dari sumber air bersih. Air yang didapatkan

dari memompa air sungai yang berada di sekitar lokasi penelitian, kondisi air

sungai yang kotor digunakan untuk kegiatan sehari-hari mulai dari sarana air

minum sampai dengan kebersihan ternak. Sehingga akan sangat berpengaruh pada

kondisi kebersihan dan kesehatan temakJang tentunya akan sangat mempengarhi

kondisi susu hasil pemerahan pada temak perah.

Hasil dari pengamatan data dari lapang didapatkan rata-rata lama waklu

reduksi susu oleh mikoorganisme dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini.

Tabel 4. Rataan waktu reduktase dari aiair susu oleh
Perlakuan Rata-rata waktu reduktase (menit)
25% 290
50% 310
75% 320
l00o/o 337,5

Susu hasil pemerahan yang digunakan untuk penelitian rnempunyai

kisaran waktu antara 2 jam sampai dengan 6 jam. Menurut Judkins & Keener,

(1972). bahwa kualitas susu yang baik membutuhkan waktu reduksi lebih dari 8

jam, dengan jumlah kisaran mikoorganisme kurang dari 500.000. Kualitas susu

dapat dikatakan cukup apabila kisaran waktu reduksinya antara 6 sampai dengan g

jam dengan jumlah mikoorganisme sebanyak 1.000.000 sampai 4.000.000.

Kualitas susu pada percobaan kali ini termasuk kedalam susu yang berkualitas

kurang bagus, dengan kisaran lama waktu reduksi antara 2 sampai dengan 6 jam.

l 6



Angka mikoorganisme pada level ini adalah berkisar antara 4.000.000 sampai

dengan 20.000.000. Kualitas susu yang terakhir adalah kualitas susu dengan

kualitas yang rendah dengan waktu reduksi diba*ah 2 jam. Dengan jumlah

mikroorganisme lebih dari 20.000.000.

Berdasar dari tabel 4. diatas dapat dilihat bahwa, semakin tinggi level

penambahan biocid maka akan semakin lama waktu reduksi susu oleh

mokroorganisme yang mereduksi methylene blue, pembeian biocid menberikan

pengaruh pada perkembangan jumlah mikroorganisme pada puting sapi,

mengurangi infeksi dan memberikan lapisan antiseptik yang akan melindungi

ambing sapi sampai dengan pemerahan berikutnya. Mencuci ambing dan puting

selain untuk membersilrkan kotoran juga untuk menggertak memancarnya air

susu, sehingga memudahkan pemerahan. pemerahan seharusnytr bebas dari

bakteri, dan Van Den Berg, (1988), menganjurkan penggunaan disinfektan

sebagai cara yang efektif dalam program sterilisasi pemerahan. Setelah pemerahan

cuci ambing dengan air hangat dan celupkan putting dalam larutan disinfektan

untuk melindungi ambing dari kontaminan luar.

2 .1.1. Data hasil redulctase.
Konsentrasi

Biocid
Lama waktu reduksi Jumlah

perlakuan
Rataan
perlakuan370-400ks40043Oke430-460ke

0o/o 25s 270 262.s 787.5 262.5
25% 292.5 292.5 28s 870 290
50o/o 300 315 3 1 5 930 3 1 0
7 5 % J l ) 322.5 322,5 960 32,0
t00% 330 337.5 345 1012.5 337.5
Jumlah 1492.5 1537.5 1530 4560
Rataan umum 304
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Berdasar dari data diatas dapat disimpulkan bahwa bobot badan

memperikan pengaruh nyata pada jumlah mikoorganisme hasil uji reduktase.

Sedangkan penambahan perlakuan pemberian biocid pada level yang berbeda

memberikan pengaruh yang sangat nyata pada jumlah mikoorganisme, yang

ditunjukkan dengan angka waktu reduksi dari methylene blue ole mlkroorganisme.

Preparat ang digunakan pada percobaan kali ini adalah biocid. Iodium

Biocid@ adalah preparat yang dikeluarkan oleh P.T Phizer lndonesia under

authory P.T. Phizer New York, USA. Mengandung 3% iodine. Biocid merupakan

obat hanya untuk hewan yang disetujui oleh kementrian pertanian U.K. sebagai

disinfektan, dan digunakan untuk :

1. Mendisinfeksi dan membersihkan tangan,dan ambing sebelum pemerahan,

bagian yang akan dioperasi, dan luka bakar. Dengan pengenceran I :300

(33 ml dicampur dengan air 10 liter)

2. Mendisinfeksi dan membersihkan bangunan, insralasi, semua peralatan,

dan tempat susu, tempat cuci kaki di peternakan, dengan pengenceran

1 :400 (20 ml dicampur dengan air 10 liter)

3. Mendisinfeksi dan membersihkan mesin tetas, peralatan kandang, tempat

pakan, tempat minum, dan peralatan lainnya. Seperti rumah poton dan

tempar pemerahan. Dengan pengenceran 1 :60 (17 ml dicampur dengan air

10 liter)
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

I Penambahan biocid dengan level 25 % adalah level penambahan yang

paling efisien.

Angka jumlah milroorganisme dalam susu menunjukkan jumlah

bakteri dengan kisaran 4.000.000 sampai dengan 20.000.000. dengan

waktu reduksi antara 2 sampai dengan 6 jam.

Saran

Perlakuan teat d@ing sesudah pemerah sebaiknya dilakukan secara

teratur guna menjaga kebersihan dan kesehatan ambing dan puting sapi dengan

menggunakan Biocid 25% untuk mendapatkan hasil yang optimal guna

memperbaiki kualitas susu sapi Jersey hasil pemerahan.

2.
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Lampiran l. Dnta Harian Uji Reduktase

1.1. Data harian uji reduktase untuk biocid 0 % (blanko)

biocid BB (kg) puturg Waktu
(menit)

Rata-rata

0% 370-400 AI
M
B1
B2
\ . 1

c2
D1
D2

240
240
270
270
270
270
240
240

252

400430 A I
M
BI
82
c1
C2
D1
D2

270
270
270
270
270
270
270
270

270

430-460 A I
A2
B I
82
c l
c2
D1
D2

270
270
270
270
l I u

270
210
240

262.5

Keterangan: Waltu reduksi materi dicatat per 30 menit, dengan 2 kali ulangan.
Hasil pengamatan didapatkan rataan untuk perlakuan 0% biocid
adalah 262.5 menit.



biocid BB (kg) puting Waktu
(menit)

Rata-rata

2s% 370-400 AI
M
B1
B2
c1
c2
D I
D2

300
300
300
300
300
300
270
270

292.s

400430 AI
M
BI
82
c l
c2
D1
D2

300
300
300
300
300
300
270
270

292.s

430460 AI
A2
B I
B2
c l
c2
D1
D2

300
300
300
300
270
270
270
270

285

Keterangan ; Waktu reduksi materi dicatt;* 30 menrt, dengan 2 kali ulangan.
Hasil pengamatan didapatkan raaan untuk perlikuan 25% bi6cid

Data harian uji reduktase untuk biocid 25 7o

adalah 290 menit.



biocid BB (kg) putlng Waktu
(menit)

Rata-rata

50% 370400 A1
A2
B I
82
c1
c2
D1
D2

300
JUU

300
300
300
300
300
300

300

400-430 AI
M
B1
82
c l
c2
DI
D2

330
JJU

330
330
300
300
300
300

315

430-460 A1
M
B1
B2
c1
c2
DI
D2

330
330
JJU

330
300
300
300
300

3 1 5

1.3. Data harian uji reduktase untuk biocid 50 7o

Keterangan: Waktu reduksi materi dicatat per 30 menit, dengan 2 kali ulangan.
Hasil pengamatan didapatkan rataan untuli periakuan 50% biocid
adalah 310 menit.



biocid BB (kg) puting Waktu
(menit)

Reta-rata

75% 370400 AI
A2
B I
B2
c l
c2
D1
D2

330

330
J J U

300
300
300
300

3 1 5

400430 A1
M
BI
B2
c l
c2
D1
D2

JJU

330
330
330
330
330
300
300

322.5

430460 AI
A2
B1
B2
c1
C2
DI
D2

330
330
330
330
330

300
300

322.5

1.4. Data harian ujl reduktase untuk biocid 75 7o

adalah 320 menit.

Keterangan: waktu reautsi rnateri@ 2 kari ulangan.
Hasil pengamatan didapatkan rataan unruk perldkuan 75% bi6cid



Data harian uji reduktase untuk biocid 100 %

biocid BB (kg) puting Waktu
(menit)

Rata-rata

l00o/o 370-400 AI
A2
l J l

92
c l
c2
D1
D2

360
360
330
330
JJU

330
300
300

330

400430
A2
BI
B2
c l
c2
D1
D2

360
360
360
360
JJU

JJU

300
300

3 3 7 . 5 .

430460 1 1 t

A2
B 1
B2
c l
c2
DI
D2

360
360
360
360
330
330
300
300

345

Keterangan : Waktu reduksi materi dicatat per 30 menit, dengbn 2 kali ulangan.
Hasil pengamatan didapatkan rataan untuk perlakuan 100% biocid
adalah 337.5 menit.



Lanrpiran 2, Analisis Stutistik ItAK rlata uji rcduktasc.

2,1. Data hasil uji reduktase.

2.2. Analisis statistik RAK

Konsentrasi
Biocid

Lama waktu reduksi Jumlah
perlakuan

Rataan
perlakuan370-400ke400-430ks430-460ke

0o/o 255 270 262.5 787.5 262.5
2 s % 292.5 292.5 285 870 290
50% 300 3 1 5 3 1 5 930 3 r 0
7 5 % 3 1 5 322.s 322.5 960 320
100% J J U 34s 1012.5 337.5
J umlah 1492.5 1537.5 1530 4560
Rataan umum 304

iit",l'
FK - Lt-t ia )

Ir

45602
l ' , l l  =--

5 x 3
FK =1386240

x =\lx'�u - t-x
t_t  J_l

JK =Q.5s, +... . . .+us,)- r-r
JK = 1396687.5 -- 1386240
JK = 10447.5



,TK,

JK,

JK,

JK,

Y p 2

t

1492.52 +1537.52 + 15302

5
= 1386472.5 - 1386240
=232.5

- [iK

J

JK, =1396237.5 - 1386240
JK, =9997.5

JKgalat -- JK - JK , - JK,

JKgalat =10447.5 -232.5 -9997.5

.lKgalat =126.5

2.3. Tabel Sidik Ragam RAK

Y 1 2
L - t'-t - FK

r
787.52  +8702 +9302 +960 ' �+1012.5 ' �

Superscript **= Sangat nyata

I V _

JK, -- - I.-K

SK db jk kt F hit F 5o/o F 196
Kelompok z 232.5 116.25 7.3518* 4.46 8.05
Perlakuan 4 9997.s 2499.37s158.0632* * 3.84 7.01
Galat 8 126.5 15 .8125
Total 14

Keterangan: Superscript * = nyata



l , rmpiran 3.  l l j i  J:rrnk l lcrgrndr I )uncan 5%,

I l , l  l )  =. /N7'b)\  Sd

KTga/at/
/ n

r I  rr \  _ r^t1'  l [ \  I  EAIAI , /t J v u  -  r . 1 \ r , - , a t  -  /' - ' Y  /  n

Keterangan

o JNT

o n

. UJD

. s d

. 0

: Nilai Jarak Nyata Terkecil

: Jumlah kelompok

: Uji Jarak Duncan

: Standar Defiasi

: Taraf Nyata 5%

Fa*

UJD = JN7'r",* 56

{/JD, =3,26r2.29

UJI), = 7,4654

(/J1)3 =3,36x).29

tilD3 =7,6949
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( 1,/D2 =3,47 x2.29

UJI), = 7 ,9463

UJD, =3,52x2.29

UJD, = 8,0608

2 J 4 )
JNT 3.26 3.39 3.4'7 3.52
UJD 7,4654 7,6949 7,9463 8,0608

Notasi nilai rcta-rata
Perlakuan Rata-rata notasi
0 % 262.5 a
25% 290 b
50% 3 1 0
7 5 % 320 d
100 % 5 5  t . >
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