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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan usaha peternakan sapi perah yang menjadi target utama 

adalah mencapai produksi yang tinggi dengan kualitas yang baik, untuk 

memperoleh produksi susu seperti itu banyak sekali faktor yang harus 

diperhatikan antara lain adalah masalah penyakit. 

Mastitis merupakan salah satu penyakit infeksi kelenjar mammae yang 

disebabkan oleh mikroorganisme. Infeksi ini mudah sekali menular kepada ternak 

sapi sehat lain. Sebagian besar mastitis disebabkan oleh masuknya bakteri patogen 

melalui lubang puting susu ke dalam ambing dan berkembang di dalamnya 

sehingga menimbulkan peradangan. Hasil metabolisme mikroba akan merusak 

dan mengganggu fungsi sel-sel alveoli (Hidayat. A, 2006). Bakteri masuk pada 

mukosa kelenjar, tubuh akan bereaksi dengan memobilisasikan leukosit, sehingga 

akan terjadi perubahan didalam sinus hingga susu didalamnya rusak. Menurut 

Sudono, Rosdiana, Setiawan (2003) mastitis yang sering menyerang sapi perah 

ada 2 macam yaitu mastitis klinis dan subklinis. Mastitis klinis tanda-tandanya 

dapat dilihat secara kasat mata seperti susu yang abnormal adanya lendir dan 

penggumpalan pada susu, puting yang terinfeksi terasa panas, bengkak dan 

sensitif 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 penyakit mastitis subklinis adalah California 
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Mastitis Test (CMT). Uji ini adalah suatu metode untuk mendeteksi mastitis 

dengan cara menampakkan penggumpalan dari penambahan reagent. Reaksi yang 

ditimbulkan dari penambahan reagent CMT yaitu terjadi penggumpalan 

menyerupai gel dan warna ungu, memperlihatkan jumlah leukosit yang tinggi. 

Leukosit yang tinggi memperlihatkan terjadinya infeksi atau peradangan pada 

ambing. 

Mastitis pada sapi perah dapat disebabkan oleh beberapa faktor 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). Estimasi jumlah mikroorganisme didalam susu bisa dilakukan  dengan uji 

reduktase dimana prinsip kerjanya berdasarkan waktu yang digunakan dalam 

enzim reduktase untuk mereduksi methylen blue. Waktu yang dibutuhkan pada 

susu normal adalah lebih dari 2 jam, untuk mereduksi methylen blue. Penyakit 

mastitis akan menimbulkan kerugian berupa penurunan produksi, komposisi, dan 

mutu susu. Mastitis dalam keadaan parah dapat mematikan puting susu sehingga 

puting tidak berfungsi lagi (Siregar, 1989). Lebih lanjut dijelaskan Schmidt and 

Vleck (1974) bahwa berat jenis (BJ) dipengaruhi oleh kandungan total solid dan 

kadar lemak susu. 

Pengujian kualitas susu yang biasa dilakukan dilapang salah satunya 

adalah pengukuran BJ. Campbell and Marshall (1975) bahwa menentukan BJ susu 

amat penting dalam menganalisa kualitas susu untuk menentukan komposisi air 

susu. Susu mempunyai BJ normal 1,0280-1,0340, yang dipengaruhi oleh total 
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solid dan solid non fat. Total solid diketahui jika berat jenis dan kadar lemaknya 

sudah diketahui. Berdasarkan pengaruh mastitis terhadap komposisi susu, dan 

jumlah mikroorganisme maka perlu dilakukan studi tentang pengaruh mastitis 

terhadap BJ dan uji reduktase. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh mastitis berdasarkan uji CMT terhadap BJ dan uji reduktase 

susu sapi FH (Friesian Holstein). 

 

1.3 Tujuan 

 Untuk mengetahui pengaruh mastitis terhadap kualitas susu melalui BJ 

dan uji reduktase. 

 

1.4 Manfaat 

Memberikan informasi kepada peternak tentang pengaruh mastitis 

terhadap kualitas susu, berdasarkan berat jenis dan jumlah mikroorganisme susu 

yang terinfeksi mastitis. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Mastitis adalah peradangan (infeksi) kelenjar mammae yang disebabkan  

oleh mikroorganisme khususnya bakteri pathogen. Susu yang dihasilkan oleh sapi 

yang terinfeksi mastitis kualitasnya akan menurun dan penurunan ini antara lain 

dapat dilihat dari segi BJ dan kandungan mikroorganisme. Mastitis mempengaruhi 



 4

komposisi susu, maka perlu dilakukan uji BJ, karena BJ itu sendiri dipengaruhi 

oleh total solid dan kadar lemak. Susu mempunyai BJ normal 1,0280-1,0340. 

Hubungan mastitis dengan BJ dapat dikaji melalui studi ini. Jumlah 

mikroorganisme dapat diketahui melalui uji reduktase. Waktu normal susu dari uji 

reduktase lebih dari 2 jam. Dari sini dapat dikaji bagaimana hubungan mastitis 

dengan kualitas susu berdasarkan uji reduktase dan seberapa besar keeratan 

hubungan tersebut.  

 

1.6 Hipotesa 

 Mastitis berdasarkan uji CMT berpengaruh terhadap BJ dan uji reduktase. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sapi Perah  

Sapi perah merupakan salah satu penghasil protein hewani yang sangat 

penting. Sasaran utama yang paling diharapkan adalah produksi susu. Menurut 

Siregar (1996) produksi susu seekor ternak dipengaruhi oleh 30% faktor genetik 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendukung seekor ternak 

untuk menampilkan kemampuan produksinya secara maksimal sesuai dengan 

potensi genetiknya. Faktor genetik yang dimaksud disini adalah bibit sapi perah. 

Jenis sapi perah yang mudah dipelihara dan baik untuk dikembangkan 

adalah jenis sapi perah Friesian Holstein (FH) atau Peranakan Friesian Holstein 

(PFH). Bangsa sapi ini banyak dikembangkan, karena memiliki sifat yang mudah 

beradaptasi di tempat baru, selain itu memiliki karakteristik khusus yaitu 

kemampuan produksi susunya tinggi dengan kadar lemak yang rendah (Blakely 

and Bade, 1992) 

 Menurut Syarief dan Sumoprastowo (1985) bangsa sapi ini berasal dari 

Belanda, dikenal sebagai Holstein. Di Amerika dan Eropa dikenal dengan nama 

Friesian. Bangsa sapi FH memiliki tanda-tanda sebagai berikut : 

a. Warna putih dengan belang hitam, dapat juga hitam dengan belang putih. 

Ekor harus putih, warna hitam tidak dapat diperkenankan, juga tidak 

diperbolehkan warna hitam di daerah bawah persendian siku dan lutut, 

tetapi warna hitam pada kaki mulai dari bahu atau paha sampai ke kuku 

diperbolehkan. 



 6

b. Badan besar mempunyai kapasitas pakan yang banyak, sapi betina 

mempunyai ambing yang besar. 

c. Kepalanya panjang, sempit, lurus, tanduk mengarah kedepan dan 

membengkok ke dalam, badan menyerupai baji. 

d. Sifat sapi betina jinak dan tenang sedangkan sapi jantan galak dan ganas. 

Sapi FH termasuk sapi yang lambat masa matangnya, sapi dara umumnya 

baru dapat dikawinkan pada umur 18 bulan. Beranak pertama kali pada umur 28-

30 bulan. Berat badan sapi betina 650 kg dan sapi jantan dewasa 700-900 kg. 

Sapi ini mempunyai kemampuan menghasilkan susu lebih banyak 

daripada bangsa sapi perah lainnya, yaitu mencapai 2000-2500 liter per laktasi 

dengan kadar lemak 3,7%. Susu adalah hasil pemerahan ternak sapi perah atau 

ternak menyusui lainnya yang diperah secara kontinyu dan komponen-

komponennya tidak dikurangi atau tidak ditambahkan bahan-bahan lain. Susu 

bernilai gizi tinggi, dapat digunakan sebagai makanan manusia segala usia, 

sehingga susu merupakan makanan yang dapat dikatakan sempurna. Di Indonesia 

sapi FH ini sudah banyak dikembangkan dan karena persilangan dengan sapi 

setempat atau lokal maka dihasilkan keturunan sapi yang dikenal dengan nama 

sapi Grati (Syarief dan Sumoprastowo, 1985) 

 

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, virus (Hidayat. A, 2006). Menurut Saleh (2004), mastitis adalah suatu 
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peradangan pada tenunan ambing yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, 

zat kimia, luka termis, ataupun luka karena mekanis. 

 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, 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 

memerah dan rasa sakit pada ambing, yang mana tanda-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 mastitis ini sering sebagai akibat dari adanya luka pada puting 

atau jaringan ambing, yang kemudian diikuti oleh kontaminasi mikroorganisme 
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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 kualitas susu, sehingga tidak dapat dipasarkan. Mastitis dalam keadaan parah 

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

 Menurut Hidayat (2006) ada 2 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 

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. 
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2.3 California Mastitis Test (CMT) 

 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 

6) Uji dengan Biru Bromo Timol  

CMT merupakan tes yang cepat dan sederhana untuk menduga secara 

tepat jumlah sel somatis dalam susu baik dari setiap kuarter ataupun susu yang 

telah dicampur. CMT memberikan hasil yang akurat pada susu kambing dan sapi. 

Akurasi CMT berdasarkan pada tiga prinsip, yaitu (1) leucocyte (sel darah putih) 

meningkat tajam ketika jaringan ambing terluka atau terinfeksi, (2) leucocyte, 

khususnya polymorphonuclear leucocytes (PMNs) memiliki jumlah DNA yang 

lebih besar dibandingkan sel lain atau bakteri di dalam susu, (3) dinding sel 

leucocyte tersusun dari senyawa lemak (Mellenberger, 2001). 

Dalam uji CMT larutan yang digunakan adalah reagent CMT. Reagent 

CMT merupakan deterjen yang mengandung indikator pH yaitu bromcresol 

purple untuk menunjukkan perubahan reaksi warna (Ruegg and Reinemann, 

2002). Pada saat susu dicampur dengan reagent CMT dalam jumlah yang sama, 

reagent CMT akan melarutkan dinding terluar dan inti sel darah putih, terutama 

bagian lemak. Sehingga DNA keluar dari inti sel dan membentuk benang atau 

bersama jel membentuk tenunan benang jel (Mellenberger, 2001). 
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Susu segar dapat diuji dengan menggunakan CMT hingga 12 jam setelah 

dilakukan pemerahan, sedangkan susu yang didinginkan dengan refrigerator 

dapat diuji sampai 36 jam setelah dilakukan pemerahan. Reaksi CMT harus diberi 

skor 15 detik setelah pencampuran, sebab reaksi yang lemah akan hilang setelah 

waktu tersebut (Ruegg and Reinemann, 2002). Korelasi antara CMT dengan SCC 

(Somatic Cell Count) berkisar 95.69%-100%, menunjukkan CMT sangat akurat 

untuk memprediksi jumlah sel dalam susu mastitis (Spakauskas et al., 2006). 

Dalam pemeriksaan mikrobiologis selain penentuan kumannya, juga perlu 

dilakukan uji sensitivitas kuman terhadap berbagai obat antimicrobial. Hubungan 

reaksi CMT dengan jumlah sel somatik dapat di lihat dalam interpretasi table 1. 

Table 1. Interpretasi skor reaksi CMT dan kesesuaian perkiraan jumlah sel 
somatik. 
 
Skor 
CMT 

Arti Reaksi yang terlihat Jumlah sel somatik 
(sel/ml) 

- 
 
T 
 
1 
 
 
2 
 
3 
 

Negatif 
 
Trace 
 
Positif lemah 
 
 
Positif sedang 
 
Positif kuat 

- larutan terlihat encer 
- Tidak terbentuk endapan 
- Terbentuk sedikit endapan 
- Bila digerakan endapan menghilang 
- Endapan terlihat jelas 
- Tidak ada kecenderungan 

membentuk jel 
- Larutan cepat mengental 
- Jel bergerak ke tengah paddle 
- Banyak terbentuk jel 
-  permukaan larutan berbentuk konvec 

0-200.000 
 
150.000-500.000 
 
400.000-1.500.000 
 
 
800.000-5.000.000 
 
>5.000.000 
 

(Sumber : Ruegg and Reinemann, 2002). 

 

2.4 Berat Jenis Susu 

BJ adalah perbandingan relative antara massa jenis sebuah zat dengan 

massa jenis air murni. BJ susu secara normal bervariasi diantara 1,028-1,034 hal 

ini tergantung beberapa faktor antara lain total solid dan solid non fat, penyakit. 
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Pengukuran BJ ini penting untuk mengetahui kualitas susu dan menghindari 

adanya pemalsuan susu. Menurut Van Den Berg  (1987) bahwa penambahan air 

pada susu memberikan penafsiran secara kasar terhadap adanya pemalsuan susu 

dengan air sehingga perlu pengujian kualitas untuk menghindarinya. Didukung 

Sudono (1982) bahwa setiap susu dengan BJ rendah dari standart yang ditetapkan 

harus diawasi walaupun tidak semuanya dipalsukan dengan jalan menambahkan 

air. 

Pengukuran BJ biasanya menggunakan Laktodensimeter. Prinsip kerja 

laktodensimeter adalah hukum archimedes yang menyatakan bahwa setiap benda 

yang dimasukkan dalam zat cair, akan memberikan tekanan yang sama dengan 

berat cairan yang dipindahkan oleh alat tersebut (Hadiwiyoto, 1994) 

Cara kerja pengujian BJ dengan Laktodensimeter menurut Adnan (1984) yaitu : 

1. Susu dimasukkan kedalam volumetri dengan hati-hati dan dicegah 

pembentukan buih, kemudian dihomogenkan. Laktodensimeter 

dibenamkan dengan hati-hati dan ditunggu hingga laktodensimeter 

muncul, selanjutnya skala Laktodensimeter dapat dibaca dan dicatat. 

2. Apabila Laktodensimeter menunjukkan garis skala 25 berarti BJ susu 

sama dengan 1,025. Suhu air harus berada diantara 20-30oC.  

3. Dengan menggunakan Laktodensimeter yang tertera 27oC tanpa dihitung 

langsung dapat dilihat. 

 

2.5 Pengaruh Mastitis Terhadap Berat Jenis Susu 

Pengaruh yang ditimbulkan dari susu yang terkena mastitis berdasarkan BJ 

sangat kecil. Kisaran berat jenis tiap tingkatan mastitis kecil sekali, karena BJ 
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memberikan penafsiran secara kasar terhadap kualitas susu. Disamping itu BJ 

susu dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusun yaitu protein, lemak, hidrat 

arang, mineral, vitamin, dan air. 

Mastitis menyebabkan komposisi susu berubah, baik unsur kimia, fisik, 

ion-ion, meningkatnya protein dalam darah dan sel darah putih dalam jaringan 

ambing (Taylor, 2006). Selama terjadi mastitis akan terjadi peningkatan protein 

susu akibat meningkatnya serum albumin, imunoglobulin, dan α-macroglobulin 

dalam susu serta penurunan kadar kasein susu (Petrovski and Emanuel, 2006). 

Menurut Schmidt and Vleck (1974) bahwa BJ dipengaruhi oleh kandungan total 

solid dan kadar lemak susu. Lebih lanjut Eniza (2004) menyajikan perubahan 

komposisi susu mastitis dalam tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2. Pengaruh mastitis terhadap komposisi susu sapi  

(Sumber : Eniza, 2004) 

 

 

 

6,9 – 7,0 6,65 PH 

49 136 Ca (mg/100ml)  

> 250 80 - 130 Cl (mg/100ml)  

157,3 172,5 K (mg/100ml)  

104,6 57 Na (mg/100ml)  

13,1 8,2 Whey protein (mg/ml)  

22,5 27,9 Casein (mg/ml)  

4,4 4,85 Laktosa (%)  

3,2 3,45 Lemak (%)  

Susu Mastitis Susu Normal Komposisi  
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2.6 Uji Reduktase Susu 

 Daya reduksi 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, S. 

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, (2) ditambah larutan metil biru 1% sebanyak 1 ml, (3) panaskan dalam 
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inkubator pada suhu 37,5°C dan (4) 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. 

  

2.7 Pengaruh Mastitis Terhadap Uji Reduktase Susu 

 Mastitis dapat disebabkan oleh mikroorganisme terutama oleh bakteri. 

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 biru metil atau larutan 

rezaurin, namun penggunaan larutan metil biru disini adalah dengan konsentrasi 

1% yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

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

• Ditambah larutan metil biru 1% sebanyak 1 ml. 

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

• Diamati lamanya waktu sampai warna biru hilang. 

Dwidjoseputro (1987) dan Hadiwoyoto (1994) menyatakan bahwa 

semakin lama hilangnya warna biru, menunjukkan jumlah bakteri yang semakin 
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sedikit. Hal ini menunjukkan kualitas susunya semakin baik. Berdasarkan hal 

tersebut dijelaskan pula bahwa kualitas susu dapat diklasifikasikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 3. Klasifikasi kualitas susu berdasarkan daya reduksi dari susu. 

Jika warna biru hilang Kualitas susu 

Setelah 8 jam 

Antara 6 jam sampai 8 jam 

Antara 2 jam sampai 6 jam 

Kurang dari 2 jam 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Buruk  

(Sumber : Dwidjoseputro, 1987)  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian lapang dilakukan di Peternakan Sapi Perah FH GKSI Jawa 

Timur Desa Sawiran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan mulai bulan Juli 

sampai September 2006. Pengukuran BJ dan uji reduktase dilaksanakan di 

Laboratorium Ternak Perah, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

-  Ternak       : 30 ekor sapi perah FH 

-  Sampel susu :  Berasal dari sampel sapi perah berdasarkan tingkat laktasi 

2-3 dan bulan laktasi 2-3. 

Alat dan Bahan : 

1. Alat dan bahan untuk menentukan tingkat mastitis  

Alat : 

• Paddle 

• Botol plastik tempat aquades 

• Kertas tissue 

Bahan : 

• Reagen CMT 

• Susu segar  

• Aquades 
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2. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji reduktase terdiri dari : 

Alat : 

• Test tube 

• Pipet tetes 1 ml dan 10 ml 

• Waterbath  

Bahan : 

• Methylen blue 

• Paraffin atau kapas steril 

• Susu 

3. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji BJ terdiri dari : 

Alat : 

• Laktodensimeter 

• Volumetri 

Bahan : 

• Susu 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan metode studi kasus dan penentuan sample sapi 

perah secara purposive sample. Dengan ketentuan yaitu sapi perah dengan tingkat 

laktasi 2-3, dan bulan laktasi 2-3 yang dapat dipakai sebagai anggota sample 

dengan asumsi pemberian pakan, lingkungan dan perkandangan sapi perah 

anggota sampel adalah relatif sama. 
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3.4  Jalannya Penelitian 

3.4.1  Persiapan 

Memilih 30 ekor sapi perah berdasarkan kriteria tingkat laktasi 2-3 dan 

bulan laktasi 2-3. 

 

3.4.2 Pengumpulan Data 

Pengambilan sampel susu dilakukan pada waktu pemerahan sore hari. 

Pengujian CMT dilaksanakan secara langsung dilapangan, sehingga apabila 

dilakukan pada sore hari dengan cahaya yang cukup terang akan didapat hasil 

yang akurat. Untuk uji mastitis, sebanyak dua pancaran pertama dibuang, 

pancaran kedua dan ketiga dari masing-masing ditampung pada paddle kemudian 

ditambahkan reagent yang kira-kira sama jumlahnya. Reagen tersebut terdiri dari 

alkyl aryl sulfonate 3%, NaOH 1,5% dan indikator Broom Kresol Purple. Setelah 

ditambahkan reagent, paddle dan isinya diputar perlahan-lahan secara horizontal 

selama 10 detik. 

Pengambilan sampel susu dari masing-masing sapi perah dimasukkan 

kedalam botol sampel, selanjutnya di bawa ke laboratorium untuk uji reduktase 

dan BJ. 

 

3.4.3 Penentuan Tingkat Mastitis 

Penentuan tingkat mastitis menurut Subroto (1995) adalah sebagai berikut: 

• 2 ml susu curahan pertama (fore milk) dari masing-masing puting 

diletakkan pada paddle. 

• Penambahan reagent yang kira-kira sama jumlahnya dengan susu. 
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• Di putar secara horizontal perlahan-lahan selama 10 detik. 

• Apabila terjadi perubahan yaitu berpisahnya jonjot dalam susu secara kuat, 

maka ada reaksi mastitis. 

Penentuan hasil reaksi CMT menurut Bath et al (1985) diperlukan batasan-

batasan tertentu, sebagai berikut : 

Table 4. Interpretasi berdasarkan CMT 

Simbo
l 

Arti Reaksi Estimasi jumlah sel 
per ml susu 

  - 
 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Negatif 
 
 
Trace 
 
Positif lemah 
 
 
Positif nyata 
 
 
Positif kuat 

Tidak ada tanda-tanda 
presipitasi 
 
Sedikit terjadi presipitasi 
 
Presipitasi tampak nyata, 
tetapi belum terbentuk gel 
 
Campuran mengental, 
terbentuk gel 
 
Gel yang menyebabkan 
permukaan menjadi 
cembung 

<10.000-200.000 
 
 
150.000-500.000 
 
400.000-1.500.000 
 
 
800.000-5.000.000 
 
 
Lebih 5.000.000 

 

 3.4.4 Prosedur Uji Berat Jenis Susu : 

• Susu dimasukkan kedalam volumetri dengan hati-hati dan dicegah 

pembentukan buih, kemudian dihomogenkan. Laktodensimeter 

dibenamkan dengan hati-hati dan ditunggu hingga laktodensimeter 

muncul, selanjutnya skala laktodensimeter dapat dibaca dan dicatat. 

• Apabila laktodensimeter menunjukkan garis skala 25 berarti BJ susu sama 

dengan 1,025 suhu air harus berada diantara 20-300C. 

• Dengan menggunakan laktodensimeter yang tertera 270C tanpa dihitung 

langsung. 
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3.4.5 Prosedur Uji Reduktase Susu : 

• Sampel susu sebanyak 10 ml  dimasukkan kedalam test tube 

• Ditambah larutan methylen blue sebanyak 1 ml, lalu homogenkan 

• Test tube ditutup dengan parafin atau kapas steril dan segera dimasukkan 

dalam waterbath dengan suhu 37°C 

• Pemeriksaan dilakukan setiap 15 menit sampai warna susu tersebut 

berubah menjadi putih 

• Lakukan pencatatan terhadap waktu perubahan warna biru menjadi putih 

Tabel 5. Hubungan antara kualitas susu dengan perkiraan jumlah bakteri dalam uji 
reduktase  

Kualitas Waktu Perubahan Warna 
(jam) 

Perkiraan Jumlah Bakteri 

Baik 
Cukup Baik 
Kurang Baik 
Rendah/Jelek 

>8 
6 - 8 
2 - 6 
<2 

<500.000 
1.000.000 - 4.000.000 

4.000.000 -  20.000.000 
>20.000.000 

(Sumber : Hadiwiyoto, 1994) 

 

3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

 Variabel bebas            : Rata-rata tingkat mastitis per ekor. 

 Variabel terikat : BJ susu dan waktu  perubahan warna uji reduktase. 

 

3.6 Analisis Data  

 Untuk mengetahui hubungan antara tingkat mastitis dengan kualitas susu 

berdasarkan BJ dan uji reduktase dapat dianalisa dengan koefisien regresi linier 

sederhana. Rumus model analisis tersebut (Steel and Torrie, 1991) yaitu : 
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Ŷ ı = a + bX 

 

Ŷ 2 = a + bX 

 

Dimana : 

Ŷ ı  = nilai BJ 

Ŷ 2  = nilai uji reduktase 

a     = intersep  

b     = koefisien regresi 

X    = nilai tingkat mastitis secara CMT 

a).  Untuk menentukan a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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Untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara 2 variabel (x, y) dapat 

dicari melalui koefisien korelasi ( rxy ), dengan rumus sebagai berikut :  
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b).  Untuk mengetahui signifikasi dari persamaan regresi sebagai berikut : 
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JK total  =∑ ∑
−

n
YiYi

2
2 )(  

JK sisa  = JK total – JK regresi 

Rumus analisis sidik ragam 

F tabel SK Db JK KT F hit 

5% 1% 

Regresi  

Sisa  

Total  

1 

n-2 

n-1 

JKR 

JKS 

JKT 

JKR/1 

JKS/n-2 

   

c).  Menurut Prajitno (1985) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mastitis 

terhadap kualitas susu dapat dihitung dengan rumus Koefisien Determinasi 

(R²) yaitu:  

 R² =  %100×
JKtotal

JKregresi  

 

3.7 Batasan Istilah 

• California Mastitis Test (CMT) 

Adalah salah satu cara untuk mendeteksi adanya mastitis pada setiap 

puting dengan menggunakan paddle dan reagent. 

• 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. 

• BJ (berat jenis) adalah salah satu penentu kualitas susu. BJ susu  

normal bervariasi diantara 1,028-1,034.  

• Uji reduktase adalah uji kualitas susu berdasarkan jumlah bakteri 

dalam susu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaaan Umum Lokasi 

 Penelitian dilakukan di Peternakan Sapi Perah GKSI JawaTimur di Desa 

Sawiran, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan didirikan pada tahun 2000. 

Terletak pada ketinggian 600-700 meter diatas permukaan laut dengan struktur 

tanah pasir, berbatu, berstrata tidak rata, berbukit dengan berbagai kemiringan dan 

sebagian berupa celah/curah yang cukup terjal dengan kelembaban udara 60-90%. 

 Lokasi tersebut terletak kira-kira 12 km sebelah timur dari jalan raya yang 

menghubungkan Malang-Surabaya. Rata-rata suhu lingkungan di peternakan ini 

adalah sekitar 19,3oC pada pagi hari, 25,9oC pada siang hari dan 22,9oC pada sore 

hari. Rata-rata kelembaban relatif lingkungan ini adalah sekitar 61,3% pada pagi 

hari, 76,17% pada siang hari, dan 58,30% pada sore hari. Keseluruhan lahan 

Peternakan seluas 1,5 Ha, yang terdiri dari : 

• 1 lokasi kandang sapi perah laktasi, seluas 546m2. 

• 1 lokasi kandang pedet, seluas 52 m2. 

• 1 gudang, seluas 12 m2 dan selebihnya lahan kosong. 

Pakan yang diberikan pada sapi laktasi terdiri atas 3 jenis, yaitu ampas 

tahu, hijauan dan Yellow Feed (ransum dari pabrik). Sedangkan air minum selalu 

tersedia (Ad libitum). Ampas tahu didapat dari daerah Karangploso dan Dau 

dengan harga Rp.215,- per kg, sedangkan Yellow Feed diperoleh dari PT. Daun 

Kencana Sakti Mojokerto dengan harga Rp.600,- per kg. Pemberian pakan (ampas 

tahu, hijauan, dan Yellow Feed) dilakukan 2 kali sehari setelah pemerahan yaitu 
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pagi (07.30 WIB) dan sore (15.00 WIB) dan sekitar jam 23.00 WIB diberikan 

tambahan pakan ampas tahu saja. Hijauan diberikan terlebih dahulu kemudian 

diberikan ampas tahu dan Yellow Feed. 

Pemenuhan kebutuhan dan konsumsi BK sapi perah laktasi di Peternakan, 

tersebut diketahui bahwa konsumsi BK untuk sapi yang sedang laktasi telah 

melebihi kebutuhan sapi, yaitu rataan kebutuhan BK sapi laktasi adalah 12,53 kg 

dan rataan konsumsi BK sapi laktasi adalah 18,96 kg. Meskipun kebutuhan sapi 

laktasi akan zat pakan terpenuhi namun rataan produksi masih rendah, hal ini 

disebabkan karena produksi susu dari seekor sapi laktasi tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor pakan akan tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah 

produksi susu, sebagaimana pendapat Anggorodi (1994), yang menyatakan bahwa 

tinggi rendahnya produksi susu tergantung pada pakan, genetik, penyakit, 

frekuensi pemerahan, umur, bulan laktasi, kebuntingan. 

Bangsa sapi perah yang diusahakan adalah FH dengan jumlah ternak 85 

ekor dan PFH dengan jumlah ternak 57 ekor. Adapun jumlah ternak sapi yang 

dipelihara adalah sebanyak 142 ekor. 

 

4.2 Mastitis Pada Sapi Perah 

Sapi perah yang mempunyai kemampuan mempertahankan produksi susu 

setelah mencapai puncak laktasi lebih baik dari pada sapi yang cepat turun 

produksi susunya. Produksi susu sapi perah setiap harinya meningkat sampai 

puncak produksi dalam waktu kurang lebih dua bulan setelah beranak, kemudian 

konstan sampai bulan laktasi ketiga, setelah itu produksi susu akan berangsur-

angsur turun sampai akhir laktasi (Surjowadjojo, Sarwiyono, Soejoseputro dan 
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Setyowati, 1985). Setelah dilakukan pengujian mastitis dengan metode CMT pada 

susu sapi perah diperoleh bahwa puting sapi perah  yang terkena mastitis seperti 

pada tabel di bawah ini, sedangkan data dari tiap-tiap sapi ada dalam lampiran 1. 

Tabel 6. Persentase jumlah puting pada berbagai tingkat mastitis berdasarkan uji 
CMT. 

 
No. Tingkat 

Mastitis 
Jumlah 
Puting 

Persentase 
(%) 

1 0 45 37,50 
2 1 26 21,67 
3 2 23 19,16 
4 3 16 13,33 
5 4 10 8,30 

Jumlah 120 100 
 

Berdasarkan tabel diatas maka didapat bahwa sebanyak 59,17% susu 

berasal dari puting normal (tingkat mastitis 0 dan 1) sedangkan 40,83% susu 

berasal dari puting yang terinfeksi mastitis (tingkat mastitis 2,3 dan 4). Infeksi  

mastitis pada sapi perah dilokasi pemeliharaan disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain : 

1. Kebersihan tempat, peralatan dan kebersihan sapi yang kurang mendapat 

perhatian, hal ini terlihat dari sisa pakan yang masih tercecer dan kotoran 

sapi yang masih menempel pada dinding kandang. Peralatan pemerahan 

tidak dalam kondisi bersih. Ember digunakan pemerah untuk menampung 

hasil susu pemerahan dan mencuci ambing sapi. Hal ini, bertentangan 

dengan pendapat Saleh (2004) bahwa ember yang digunakan pada waktu 

pemerahan adalah ember khusus. Selanjutnya ditambahkan juga peralatan 

tersebut dicuci dengan menggunakan air hangat atau dingin untuk 

menghilangkan sisa-sisa susu. Selain itu sapi perah yang akan diperah 

harus dalam keadaan bersih, semua sapi yang akan diperah harus 
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dimandikan terlebih dahulu seperti bagian-bagian lipatan paha, ambing, 

dan puting (Anonimous, 1995) 

2. Setelah pemerahan selesai, ambing dan puting tidak dibersihkan. Menurut 

Siregar (1996) sebelum dan sesudah pemerahan ambing dan puting harus 

dicuci dengan air hangat, khusus puting setelah dibersihkan harus 

sebaliknya dicelupkan kedalam air yang telah dicampur dengan biocid. 

3. Pemerahan puting yang tidak terinfeksi dan yang terinfeksi tidak 

dibedakan, puting yang terinfeksi terkadang dilakukan pemerahan terlebih 

dahulu, sehingga dapat menjadi penyebab tertularnya mastitis ke ternak 

yang sehat melalui tangan pemerah. 

4. Tidak dilakukan teat dipping yaitu pencelupan puting kedalam larutan 

desinfektan setelah pemerahan selesai untuk mencegah mikroorganisme 

penyebab penyakit masuk kedalam puting dan kelenjar ambing. 

Surjowardojo dkk (1985) menyatakan bahwa setelah pemerahan selesai, 

sebaiknya dilakukan pencucian ambing dengan air hangat dan dilakukan 

pencelupan puting dengan desinfektan. 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan melalui penerapan kebersihan 

kandang, badan sapi, peralatan, tukang perah dan penggunaan bahan-bahan 

antiseptik sebagai pencuci ambing pada saat sebelum maupun setelah pemerahan, 

pemerahan dilakukan secara tuntas, mengisolasi sapi, yang terjangkit mastitis 

untuk segera dilakukan pengobatan. Selain itu perlu dilakukan pencelupan puting 

susu setelah pemerahan kedalam antiseptik selama kurang lebih 1 menit 

(Anonimous, 2006). Uji mastitis sebaiknya dilakukan setiap 2 minggu sekali, 

karena dalam sebulan resiko dapat terjadi mastitis baru sebesar 1-2% (Kirk, 2005)    
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Hasil penelitian yang diperoleh bahwa adanya mastitis tingkat nol 

merupakan indikasi bahwa tidak semua sapi terkena mastitis. Hasil pemeriksaan 

mastitis pada sapi perah menunjukkan adanya upaya pencegahan penyakit mastitis  

oleh pihak GKSI Jawa Timur. Salah satu pencegahan penyakit ini adalah dengan 

melaksanakan tatalaksana yang baik dalam pakan, kandang, dan pemerahan serta 

sanitasi alat-alat perah dan sekitar kandang. 

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya mastitis sapi perah sebanyak 120 

puting merupakan salah satu indikator manajemen pemerahan yang kurang baik. 

Salah satunya tidak dilakukannya teat dipping setelah dilakukan pemerahan. 

Proses pemerahan dapat diakhiri apabila susu sudah tidak dapat keluar lagi dari 

ambing atau jika kecepatan susu sudah sangat lambat, yaitu : 0,5 liter per menit. 

Sesudah pemerahan, saluran susu pada puting terbuka, sehingga kuman 

lebih mudah masuk kedalam ambing, jika puting segera direndam ke dalam 

larutan biocid (1cc biocid+25cc air), maka masuknya kuman kedalam puting 

dapat dicegah, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit mastitis. 

Larutan biocid dapat digunakan berulang kali selama larutan ini masih bersih 

(Anonimous, 1995). 

 

4.3 Pengaruh Mastitis Terhadap Berat Jenis Susu 

Pengaruh mastitis terhadap berat jenis dilakukan pengujian dengan analisis 

korelasi dan regresi sederhana. Hasil perhitungan yang menunjukkan BJ susu sapi 

perah terdapat pada lampiran 3, didapatkan semakin tinggi tingkat mastitisnya 

maka semakin rendah BJnya. Kisaran BJ tiap tingkatan mastitis kecil sekali, 

karena BJ memberikan penafsiran secara kasar terhadap kualitas susu. Disamping 
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y = -0.0006x + 1.0307
R2 = 0.1349
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itu BJ susu dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusun yaitu protein, lemak, 

hidrat arang, mineral, vitamin, dan air. 

Persamaan regresi pengaruh tingkat mastitis dengan BJ adalah Y= - 

0,0006x + 1,0307, yang artinya dengan adanya penambahan satu tingkat mastitis, 

maka BJ turun sebesar 0,0006. Gambar 1 menunjukkan pengaruh tingkat mastitis 

terhadap BJ susu, bentuk hubungannya negatif dengan nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar -0,2374 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai mastitis maka semakin 

rendah BJnya, dengan koefisien determinasi sebesar R2 = 13,48 % artinya 

menurunnya BJ susu sapi perah di peternakan Sapi Perah GKSI Jawa Timur 

dipengaruhi oleh terjadinya mastitis sebesar 13,48%, sedangkan 86,52% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Garis regresi hubungan antara tingkat mastitis dan BJ susu 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan metode korelasi 

dan regresi serta hasil analisis sidik ragam seperti lampiran 6, diperoleh bahwa 

tingkat mastitis tidak berpengaruh nyata terhadap BJ susu. Mastitis menyebabkan 

komposisi susu berubah, baik unsur kimia, fisik, ion-ion, meningkatnya protein 

dalam darah dan sel darah putih dalam jaringan ambing (Taylor, 2006). Selama 
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terjadi mastitis akan terjadi peningkatan protein susu akibat meningkatnya serum 

albumin, imunoglobulin, dan α-macroglobulin dalam susu serta penurunan kadar 

kasein susu (Petrovski and Emanuel, 2006). Menurut Schmidt and Vleck (1974) 

bahwa BJ dipengaruhi oleh kandungan total solid dan kadar lemak susu. 

 

4.4 Pengaruh Mastitis Terhadap Uji Reduktase Susu 

Salah satu cara untuk mengetahui jumlah bakteri dalam susu adalah 

dengan menggunakan uji reduktase, uji ini didasarkan pada kemampuan dari 

semua bakteri didalam susu untuk tumbuh dan menggunakan oksigen terlarut. 

Aktivitas bakteri dapat menghasilkan senyawa pereduksi yang dapat merubah 

warna biru dari biru metil menjadi putih atau jernih. Bila susu ditambahkan 

larutan methylen blue 1% akan berwarna biru, jika bakteri tumbuh dan 

berkembang akan menghasilkan enzim reduktase yang sanggup mengoksidasi 

dengan pemindahan hidrogen. Dalam hal ini methylen blue bertindak sebagai 

hydrogen aceptor yang akan menerima hidrogen sehingga bakteri direduksi dan 

kekuatan oksidasi reduksi akan menjadi rendah sampai negatif. Semakin cepat 

warna biru berubah menjadi putih maka semakin banyak bakteri yang ada didalam 

susu, berarti semakin cepat oksigen habis dikonsumsi oleh bakteri, oleh karena itu 

uji reduktase dapat digunakan sebagai salah satu prosedur untuk mengetahui 

kualitas susu segar (Trihendrokesowo. dkk, 1989, Fardiaz. 1993, Hadiwiyoto. 

1994).  
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Tabel 7. Estimasi jumlah mikroba berdasarkan tingkat mastitis dan waktu uji 
reduktase 

Tingkat 
Mastitis 

Jumlah  
Puting 

Waktu uji reduktase 
(jam) 

Estimasi jumlah mikroba 

0 45 >8 <500.000 
1 26 6 - 8 500.000 – 1.000.000 
2 23 4 - 6 1.000.000 - 4.000.000 
3 16 2 - 4 4.000.000 -  20.000.000 
4 10 <2 >20.000.000 

 

Persamaan regresi antara tingkat mastitis dengan waktu uji reduktase 

adalah Y = - 79,431x + 369,14 yang artinya, dengan adanya penambahan satu 

tingkat mastitis maka waktu uji reduktase akan turun sebesar 79,43 menit, dengan 

demikian semakin tinggi mastitis makin banyak jumlah mikroba didalam susu. 

Pengaruh mastitis terhadap uji reduktase dilakukan pengujian dengan analisis 

korelasi dan regresi linier sederhana seperti pada (lampiran 4 dan gambar 2). 
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Gambar 2. Garis regresi hubungan antara tingkat mastitis dengan waktu uji 

reduktase 
   

Gambar 2 menunjukkan adanya pengaruh antara tingkat mastitis dengan 

waktu uji reduktase, bentuk hubungannya negatif dengan nilai koefisien korelasi 

(r) sebesar -0,80, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai tingkat mastitis maka 
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akan selalu diikuti dengan berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk merubah 

warna biru menjadi putih pada saat uji reduktase. Nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar 67,69 % berarti bahwa penurunan waktu uji reduktase susu pada sapi 

perah dipengaruhi oleh terjadinya tingkat mastitis sebesar 67,69 %, dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil perhitungan diperoleh rata-rata sapi yang 

terkena mastitis rata-rata waktu uji reduktasenya sebesar 4,03 jam (lampiran 5). 

Berdasarkan standart SNI 1992 rata-rata waktu uji reduktase sebesar 4,03 jam 

kualitas susu dikatakan baik/kelas I dan estimasi jumlah mikrobanya sebesar 

(1.000.000-4.000.000). 

Hasil analisi sidik ragam (Lampiran 7) diperoleh bahwa pengaruh antara 

tingkat mastitis dengan uji reduktase sangat nyata (P<0,01). Semakin tinggi 

tingkat mastitis, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk merubah 

warna dari biru menjadi putih, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

mastitis semakin banyak jumlah mikroorganisme didalam susu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1) Semakin tinggi tingkat mastitis akan menurunkan nilai BJ dan 

mempercepat waktu yang dibutuhkan merubah warna pada uji reduktase, 

karena terjadi peningkatan jumlah mikroorganisme. 

2) Pengaruh mastitis terhadap BJ sebesar 13,48% dan persamaan regresi 

antara tingkat mastitis dan BJ adalah Y= - 0,0006x + 1,0307 

3) Pengaruh mastitis terhadap waktu uji reduktase sebesar 67,69 % dan 

persamaan regresi antara tingkat mastitis dan uji reduktase adalah Y = - 

79,431x + 369,14  

5.2 Saran  

 Untuk mencegah terjadinya mastitis subklinis dan mengurangi jumlah 

mikroba dalam susu, manajemen pemerahan yang benar, teat dipping saat 

pemerahan, sanitasi dan higienitas lingkungan kandang harus diperhatikan dan 

dilakukan. 
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Lampiran 1. Data Tingkat Mastitis Secara CMT, Tingkat Laktasi dan Bulan 
Laktasi Pada Sampel Sapi Perah Yang Terinfeksi Mastitis  

 
Tingkat Mastitis  No. Sapi 

A B C D 
Tingkat 
Laktasi 

Bulan 
Laktasi 

3611 2 2 3 3 3 2 
3914 3 1 0 0 2 3 

50 0 0 3 3 3 3 
3664 1 3 1 1 3 3 

75 2 0 1 0 2 2 
3699 1 3 2 3 3 2 
3680 0 0 0 0 2 3 
3828 2 3 1 4 3 3 
3604 0 0 0 0 3 2 
3765 4 4 3 4 3 3 
3709 2 2 1 1 2 3 
3620 0 0 0 3 2 2 
3631 0 0 0 0 3 2 

18 0 2 4 1 3 3 
3842 3 1 3 2 3 2 
3980 0 2 1 3 2 3 

70 0 1 0 0 2 2 
3958 4 0 2 2 2 2 
3674 2 2 3 1 3 3 
3810 0 0 0 0 3 2 
3974 1 1 1 1 3 3 
3740 0 0 0 0 2 3 
3863 2 1 1 1 2 2 
3657 1 0 2 1 3 2 
3860 2 0 0 0 2 3 

45 2 4 1 1 3 3 
3962 2 0 0 3 2 2 

71 0 2 2 4 3 3 
72 4 2 2 1 3 2 

3605 4 0 0 0 3 2 
 
Keterangan : 

A = Puting depan bagian kiri 

B = Puting depan bagian kanan 

C = Puting belakang bagian kanan 

D = Puting belakang bagian kiri 
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Lampiran 2. Data Skor Mastitis, BJ dan Waktu Uji Reduktase  
 

Tingkat Mastitis CMT Hasil Uji Reduktase No. 
Sapi A B C D 

Rata-Rata 
skor 

mastitis/ekor
BJ 

jam menit 

3611 2 2 3 3 2,5 1,0310 2,30 150 
3914 3 1 0 0 1 1,0294 3,46 226 
50 0 0 3 3 1,5 1,0290 3,43 223 

3664 1 3 1 1 1,5 1,0293 3,45 225 
75 2 0 1 0 0,75 1,0290 5,45 345 

3699 1 3 2 3 2,25 1,0306 3,12 192 
3680 0 0 0 0 0 1,0336 8,43 523 
3828 2 3 1 4 2,5 1,0274 2,30 150 
3604 0 0 0 0 0 1,0320 7 420 
3765 4 4 3 4 3,75 1,0289 1,45 105 
3709 2 2 1 1 1,5 1,0304 4,20 260 
3620 0 0 0 3 0,75 1,0311 5,20 320 
3631 0 0 0 0 0 1,0303 4,35 275 
18 0 2 4 1 1,75 1,0306 3,88 233 

3842 3 1 3 2 2,25 1,0254 3,17 197 
3980 0 2 1 3 1,5 1,0290 4,10 250 
70 0 1 0 0 0,25 1,0313 6,45 405 

3958 4 0 2 2 2 1,0280 4,10 250 
3674 2 2 3 1 2 1,0313 3,45 225 
3810 0 0 0 0 0 1,0293 6,45 405 
3974 1 1 1 1 1 1,0283 4,13 253 
3740 0 0 0 0 0 1,0284 3,45 225 
3863 2 1 1 1 1,25 1,0322 3,45 225 
3657 1 0 2 1 1 1,0301 4,50 290 
3860 2 0 0 0 0,5 1,0313 5,40 340 
45 2 4 1 1 2 1,0291 3,30 210 

3962 2 0 0 3 1,25 1,0295 4,35 275 
71 0 2 2 4 2 1,0300 3,50 230 
72 4 2 2 1 2,25 1,0304 2,50 170 

3605 4 0 0 0 1 1,0300 5 300 
 
 Keterangan : 

A = Puting depan bagian kiri 

B = Puting depan bagian kanan 

C = Puting belakang bagian kanan 

D = Puting belakang bagian kiri 
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Lampiran 3. Tabel Data Untuk Perhitungan Pengaruh Tingkat Mastitis 
dengan Kualitas susu Berdasarkan BJ 

 

No. Sapi 
rata-rata 

skor 
mastitis(x)

BJ (y) X2 Y2 XY 

3611 2.5 1,0310 6.25 1.0630 2.5775 
3914 1 1,0294 1.00 1.0597 1.0294 
50 1.5 1,0290 2.25 1.0588 1.5435 

3664 1.50 1,0293 2.25 1.0595 1.5440 
75 0.75 1,0290 0.56 1.0588 0.7718 

3699 2.25 1,0306 5.06 1.0621 2.3189 
3828 2.50 1,0274 6.25 1.0556 2.5685 
3765 3.75 1,0289 14.06 1.0586 3.8584 
3709 1.50 1,0304 2.25 1.0617 1.5456 
3620 0.75 1,0311 0.56 1.0632 0.7733 
18 1.75 1,0306 3.06 1.0621 1.8036 

3842 2.25 1,0254 5.06 1.0514 2.3072 
3980 1.50 1,0290 2.25 1.0588 1.5435 
70 0.25 1,0313 0.06 1.0636 0.2578 

3958 2.00 1,0280 4.00 1.0568 2.0560 
3674 2.00 1,0313 4.00 1.0636 2.0626 
3974 1.00 1,0283 1.00 1.0574 1.0283 
3863 1.25 1,0322 1.56 1.0654 1.2903 
3657 1.00 1,0301 1.00 1.0611 1.0301 
3860 0.50 1,0313 0.25 1.0636 0.5157 
45 2.00 1,0291 4.00 1.0590 2.0582 

3962 1.25 1,0295 1.56 1.0599 1.2869 
71 2.00 1,0300 4.00 1.0609 2.0600 
72 2.25 1,0304 5.06 1.0617 2.3184 

3605 1.00 1,0300 1.00 1.0609 1.0300 
jumlah 40.00 25.7426 78.3750 26.5073 41.1792 

rata-rata 1.60 1.0297 3.1350 1.0603 1.6472 
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Lampiran 4. Tabel Data Untuk Perhitungan Pengaruh Tingkat Mastitis 
dengan Kualitas susu Berdasarkan Uji Reduktase 

No. 
Sapi 

rata-rata 
skor 

mastitis(x)

waktu uji 
reduktase 

(y) 
X2 Y2 XY 

      
3611 2.5 150 6.25 22500 375 
3914 1 226 1.00 51076 226 
50 1.5 223 2.25 49729 334.5 

3664 1.50 225 2.25 50625 337.5 
75 0.75 345 0.56 119025 258.75 

3699 2.25 192 5.06 36864 432 
3680 0.00 523 0.00 273529 0 
3828 2.50 150 6.25 22500 375 
3604 0.00 420 0.00 176400 0 
3765 3.75 105 14.06 11025 393.75 
3709 1.50 260 2.25 67600 390 
3620 0.75 320 0.56 102400 240 
3631 0.00 275 0.00 75625 0 
18 1.75 233 3.06 54289 407.75 

3842 2.25 197 5.06 38809 443.25 
3980 1.50 250 2.25 62500 375 
70 0.25 405 0.06 164025 101.25 

3958 2.00 250 4.00 62500 500 
3674 2.00 225 4.00 50625 450 
3810 0.00 405 0.00 164025 0 
3974 1.00 253 1.00 64009 253 
3740 0.00 225 0.00 50625 0 
3863 1.25 225 1.56 50625 281.25 
3657 1.00 290 1.00 84100 290 
3860 0.50 340 0.25 115600 170 
45 2.00 210 4.00 44100 420 

3962 1.25 275 1.56 75625 343.75 
71 2.00 230 4.00 52900 460 
72 2.25 170 5.06 28900 382.5 

3605 1.00 300 1.00 90000 300 
jumlah 40.00 7897.00 78.38 2312155.00 8540.25 
rata-
rata 1.33 263.23 2.61 77071.83 284.68 
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Lampiran 5. Tabel Rata-rata Waktu Uji Reduktase Sapi yang Terkena 
Mastitis 

 
No. 
Sapi 

rata-rata 
skor 

mastitis(x)

waktu uji 
reduktase 

(y) 
3611 2.5 150 
3914 1 226 

50 1.5 223 
3664 1.50 225 

75 0.75 345 
3699 2.25 192 
3828 2.50 150 
3765 3.75 105 
3709 1.50 260 
3620 0.75 320 

18 1.75 233 
3842 2.25 197 
3980 1.50 250 

70 0.25 405 
3958 2.00 250 
3674 2.00 225 
3974 1.00 253 
3863 1.25 225 
3657 1.00 290 
3860 0.50 340 

45 2.00 210 
3962 1.25 275 

71 2.00 230 
72 2.25 170 

3605 1.00 300 
jumlah 40.00 6049.00
rata-
rata 1.60 241.96

 
 
 
 



 41

Lampiran 6. Perhitungan Regresi dan Korelasi antara Tingkat Mastitis 
dengan BJ Susu 

 
A. Persamaan Regresi antara Tingkat Mastitis dengan BJ Susu 
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B. Koefisien Korelasi  antara Tingkat Mastitis dengan BJ Susu 
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C. Analisis sidik ragam antara Tingkat Mastitis dengan BJ Susu 
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JK sisa  = JK total – JK Regresi 

  = (4,181 x 10-5)- (5,6347 x 10-6) 

  = 3,6175 x 10-5 
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Analisis sidik ragam 

F tabel 
SK db JK KT F hit 

5% 1% 

Regresi 

Sisa  

Total  

1 

23 

24 

5,6347x10-6 

3,6175x10-5 

4,181x10-5 

5,6347x10-6 

1,5728x10-6 

3,5826 4,28 7,64 

Keterangan ** : F hitung < F 0,05 artinya pengaruh tidak berbeda nyata.  
 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mastitis terhadap BJ dapat 

dihitung dengan rumus Koefisien Determinasi (R²) yaitu:  

R1² =  
JKtotal

JKregresi  X 100% 

R1² =  5-

-4

4,181x10
5,6347x10  X 100% = 13,477 % 
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Lampiran 7. Perhitungan Regresi dan Korelasi antara Tingkat Mastitis 
dengan Waktu Hasil Uji Reduktase 

 
A. Persamaan Regresi antara Tingkat Mastitis dengan Waktu Hasil Uji 
Reduktase 
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B. Koefisien Korelasi  antara Tingkat Mastitis dengan Waktu Hasil Uji 
Reduktase 
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C. Analisis sidik ragam antara Tingkat Mastitis dengan Waktu Hasil Uji 
Reduktase 
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JK sisa  = JK total – JK Regresi 

  = 233401,36- 157941,68 

  = 75459,68 

 Analisis sidik ragam 

F tabel 
SK db JK KT F hit 

5% 1% 

Regresi 

Sisa  

Total  

1 

28 

29 

157941,68 

75459,68 

233401,36 

157941,68 

2694,98 

58,60** 4,20 7,64 

Keterangan ** : F hitung > F 0,01 artinya perbedaan pengaruh sangat nyata. 
 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mastitis terhadap uji reduktase  

susu dapat dihitung dengan rumus Koefisien Determinasi (R²) yaitu:  

R2² =  
JKtotal

JKregresi  X 100% 

R2² =  
233401,36
157941,68  X 100% = 67,66 % 
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