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ABSTRACT 
 

 
THE CORRELATION ELECTRICAL CONDUCTIVITY (EC) AND THE 

CALIFORNIA MASTITIS TEST (CMT) FOR DETECTING THE 
SUBCLINICAL MASTITIS ON ETAWA CROSSBREED 

 
 

This research is done at people ranch on 6th-30th of November 2010 at 
severally locations, which are Semanding Village-Dau District, Baba’an Ngenep 
Village-Karang Ploso District Malang Regency, Mberu Village-Bumiaji District 
and jl. Teratai 1 Songgokerto Village-Batu District.   

Based on the research performed that the EC value of milk based on the 
level of mastitis mastitis is at level 0 (3.73 ± 0.155) mS / cm, the rate of mastitis T 
(3.87 ± 0.22) mS / cm, the rate of mastitis +1 (4.17 ± 0.39) mS / cm, the rate of 
mastitis +2 (≥ 5.16) mS / cm. Level of tightness between the EC and the level of 
mastitis based on CMT test of 0.66 with coefficient of determination of 0.4324 
means that the level of mastitis based on CMT test is determined by the EC value 
of 43.24% while 56.76% influenced by other factors. EC method has sencitivity 
66.13% and efficiency in terms of long (time) tests per nipple with a 15 ± 0.12 
seconds, the way of using which is very easy and the cost of testing per nipple 
which is Rp 212.00. CMT method has sencitivity 99% and has an efficiency in 
terms of long (time) tests per nipple 10-15 seconds, the way of using which is 
easy and the cost of testing per nipple Rp 748.00.  
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RINGKASAN 
 
 

HUBUNGAN KEERATAN ANTARA ELECTRICAL CONDUCTIVITY (EC) 
DAN CALIFORNIA MASTITIS TEST (CMT) DALAM MENDETEKSI 

MASTITIS SUBKLINIS PADA KAMBING PERANAKAN ETAWA (PE) 
 

 
Penelitian ini dilakukan di peternakan rakyat pada tanggal 6 Nopember 

hingga 30 Nopember 2010 di beberapa lokasi, yaitu Desa Semanding Kecamatan 
Dau dan Dusun Baba’an Desa Ngenep Kecamatan Karang Ploso Kabupaten 
Malang, serta di Desa Mberu Kecamatan Bumiaji dan jl. Teratai Gang 1 
Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keeratan hubungan 
antara EC dan tingkat mastitis berdasarkan uji CMT serta untuk mengetahui 
efektifitas dan efisiensi metode EC dan CMT. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat digunakan sebagai pengetahuan dasar dalam mendeteksi tingkat mastitis 
menggunakan CMT dan EC serta sebagai penunjang penelitian selanjutnya. 

Materi penelitian yang digunakan adalah contoh susu yang diambil dari 
setiap puting kambing PE laktasi sebanyak 31 ekor dengan periode laktasi 1-4 dan 
bulan laktasi bervariasi antara 2-4 bulan. Pengambilan contoh susu diambil secara 
acak kemudian dilakukan pengujian EC dan CMT. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh nilai EC susu 
berdasarkan tingkat mastitis adalah pada tingkat mastitis 0 (3,73 ± 0,155) mS/cm, 
T (3,87 ± 0,22) mS/cm, +1 (4,17 ± 0,39) mS/cm, +2 (≥5,16) mS/cm. Tingkat 
keeratan antara nilai EC dan tingkat mastitis berdasarkan uji CMT sebesar 0,66, 
serta nilai koefisien determinasi sebesar 0,4324 artinya bahwa tingkat mastitis 
berdasarkan uji CMT ditentukan oleh nilai EC sebesar 43,24 % sedangkan 56,76 
% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Metode EC memiliki sensitivitas 66,13 % 
dan memiliki efisiensi dari segi waktu pengujian per puting dengan waktu  
15±0,12 detik, cara penggunaan yang sangat mudah serta biaya pengujian per 
puting Rp 212,00. Metode CMT memiliki sensitivitas 99 % dan memiliki efisiensi 
dari segi waktu pengujian per puting 10-15 detik, cara penggunaan yang mudah 
dan biaya pengujian per puting  Rp 748,00. 

Disimpulkan bahwa terdapat hubungan erat antara nilai EC dan tingkat 
mastitis berdasarkan uji CMT dengan r sebesar 0,66. EC dapat digunakan sebagai 
indikator terjadinya infeksi mastitis subklinis. Semakin tinggi nilai EC maka 
semakin tinggi pula tingkat mastitis berdasarkan uji CMT. Metode CMT lebih 
sensitif dibandingkan metode EC untuk mendeteksi mastitis subklinis. Tingkat 
mastitis dipengaruhi oleh EC dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 43,24%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kambing Peranakan Etawa (PE) merupakan salah satu ternak yang cukup 

potensial sebagai penyedia protein hewani baik melalui daging maupun susunya. 

Sementara ini, pengembangan kambing PE sebagai penghasil susu belum banyak 

diperhatikan dan pemeliharaan masih bersifat tradisional (Sukarini, 2006).  

Shearer dan Harris (2003) menyatakan bahwa mastitis adalah istilah 

umum yang mengacu pada radang kelenjar susu. Hal ini ditandai dengan fisik, 

kimia dan biasanya terjadi perubahan bakteri dalam susu dan dengan perubahan 

patologis di ambing. Janzekovic, Brus, Mursec, Vinis, Stajnko dan Cus (2009) 

menyatakan bahwa mastitis disebabkan oleh paling tidak 20 bakteri berbeda, 

sebagian besar dari Streptococcus dan keanekaragaman Staphylococcus. 

Mastitis ini sangat merugikan peternak kambing PE karena menyebabkan 

penurunan produksi susu dalam jumlah besar disertai penurunan kualitas susu. 

Deteksi mastitis subklinis masih sulit dilakukan karena tidak ada gejala klinis 

pada penderita. Deteksi dini pada mastitis subklinis dengan memakai California 

Mastitis Test (CMT) adalah usaha memperkecil resiko terjadinya mastitis 

(Yudhie, 2010).  

Pengukuran Electrical Conductivity (EC) baru-baru ini telah 

diperkenalkan untuk membantu memonitor kesehatan ambing di peternakan. 

Bagaimanapun, alat ini tidak diketahui bagaimana kesensitivan atau 

kespesivikannya untuk mendeteksi mastitis klinis maupun subklinis (Nielen, 

Deluyker, Schukken, dan Brand, 1992). 
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EC dan CMT memiliki hubungan keeratan serta kemampuan yang berbeda 

dalam mendeteksi terjadinya mastitis. Oleh karena itu perlu adanya penelitian 

untuk membandingkan metode EC dan CMT dalam mendeteksi mastitis lebih dini 

yang lebih sensitif dan efisien pada peternakan skala kecil maupun besar.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Mastitis subklinis dapat terjadi selama bulan laktasi, disamping itu dapat 

menurunkan produksi susu baik secara kuantitas maupun kualitas. Mastitis 

subklinis ini sulit diketahui oleh peternak. Adapun metode yang sering digunakan 

peternak dalam mendeteksi mastitis yaitu metode CMT. Metode EC belum 

banyak dikenal oleh peternakan kambing perah Indonesia. Kedua metode ini 

memiliki fungsi yang sama tetapi memiliki sensitivitas dan efisiensi yang berbeda 

dalam mendeteksi terjadinya mastitis.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

bagaimana hubungan keeratan antara EC dan CMT dalam mendeteksi terjadinya 

mastitis subklinis. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keeratan 

antara EC dan tingkat mastitis berdasarkan uji CMT serta untuk mengetahui 

sensitivitas dan efisiensi metode EC dan CMT. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan dasar 

dalam mendeteksi tingkat mastitis menggunakan CMT dan EC serta sebagai 

penunjang bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Prevalensi mastitis yang tinggi pada ternak hingga 95 % mengakibatkan 

penurunan produksi dan kualitas susu (yudhie, 2010). Untuk mengetahui 

kemungkinan terjadinya mastitis subklinis dilakukan pengujian dengan metode 

EC dan CMT karena keduanya memiliki sensitivitas dan efisiensi yang berbeda 

dalam mendeteksi mastitis. Sensitivitas yang dimaksud adalah kepekaan alat 

dalam mendeteksi tingkat mastitis. Sedangkan efisiensi adalah waktu, biaya dan 

tingkat kemudahan dalam melakukan pengujian, oleh karena itu perlu adanya 

penelitian secara ilmiah mengenai hubungan keeratan antara metode EC dan CMT 

dalam menentukan tingkat mastitis.  

 

1.6. Hipotesis 

Ho : EC tidak memiliki hubungan keeratan terhadap tingkat mastitis berdasarkan 

uji CMT. 

H1 : EC memiliki hubungan keeratan terhadap tingkat mastitis berdasarkan uji 

CMT. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Peranakan Etawa (PE) 

Kambing PE merupakan hasil persilangan antara kambing Kacang dengan 

kambing Etawa. Kambing PE telah dapat beradaptasi terhadap kondisi dan habitat 

Indonesia (Mulyono, 2004). Pada dasarnya kambing PE merupakan tipe ternak 

dwiguna. Artinya, kambing dipelihara untuk menghasilkan susu dan daging 

(Waluyo, 2009). Menyatakan bahwa kambing PE memiliki ambing yang 

berkembang baik, puting susu yang besar dan panjang. Produksi susu setelah 

melahirkan 0,5-1 liter/hari (Anonimus, 2008a). 

Purnomo, Hartatik, Khusnan, Salasia, dan Soegiyono (2006) menyatakan 

bahwa kambing PE merupakan salah satu ternak lokal di Indonesia yang 

mempunyai potensi genetik tinggi sebagai penghasil daging maupun susu, serta 

mampu menghasilkan anak lebih dari satu ekor setiap kelahiran. Namun angka 

kematian anak relatif tinggi, salah satu penyebabnya adalah akibat menurunnya 

sistem kekebalan tubuh anak yang baru lahir. Anak kambing PE sangat tergantung 

pada antibodi induk yang terdapat di dalam kolostrum dan kelangsungan hidup 

berikutnya tergantung pada jumlah susu yang di produksi oleh induknya. Kasus 

mastitis atau  radang ambing pada kambing PE sering terjadi dan dapat 

mengancam  kelangsungan hidup anaknya, karena menurunnya kemampuan 

produksi susu. Salman (2010) juga berpendapat bahwa mastitis pada ambing 

merupakan masalah utama kesehatan ternak yang dapat menurunkan produksi 

susu sebesar 15-20%.  
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Pada pemeliharaan kambing PE terdapat banyak kendala yang dihadapi 

peternak umumnya adalah kurangnya pengetahuan tentang upaya pencegahan 

penyakit, oleh karenanya perlu dikembangkan sehingga dapat mencapai produksi 

yang optimal.  

 

2.2. Susu Kambing Peranakan Etawa (PE) 

Produksi susu kambing PE  relatif tinggi dan berlebih jika hanya untuk 

mencukupi kebutuhan anak, sehingga dapat dimanfaatkan untuk manusia. 

Kandungan gizi susu kambing yaitu protein 3,7 %, lemak 4,1 %, gula 4,6 % dan 

mineral 0,80 % (Anonimus, 2008b). 

Susu kambing menurut Saleh (2004) mempunyai karakteristik sebagai 

berikut:  

1. Warna susu lebih putih  

2. Globul lemak susu lebih kecil dan beremulsi dengan susu. Lemak harus 

dipisahkan dengan mesin pemisah (separator), karena lemak tersebut tidak 

dengan sedirinya muncul kepermukaan.  

3. Lemak susu kambing lebih mudah dicerna  

4. Crude proteinnya lebih lunak, hingga memungkinkan untuk dibuat keju 

yang spesial.  

5. Susu kambing mengandung mineral: kalsium, fosfor, vitamin A, E, dan B 

kompleks yang tinggi.  

6. Susu kambing dapat diminum oleh orang-orang yang alergi minum susu 

sapi dan untuk orang-orang yang mengalami berbagai gangguan 

pencernaan.  
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7. Air susu kambing tidak mengandung kuman TBC, bahan allergen. Jadi 

lebih aman penggunaannya sebagai bahan makanan, pengganti ASI.  

8. Produksi susu kambing lebih cepat diperoleh, kambing telah dapat 

berproduksi pada umur 1,5 tahun, sedangkan sapi baru dapat berproduksi 

pada umur 3-4 tahun. 

 

2.3. Mastitis 

Mastitis didefinisikan sebagai radang jaringan internal kelenjar ambing. 

Istilah mastitis berasal dari kata ”mastos” yang artinya kelenjar ambing dan ”itis” 

untuk inflamasi. Mastitis merupakan inflamasi pada jaringan ambing yang 

disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Mikroorganisme yang biasa 

menyebabkan mastitis adalah bakteri yang masuk dalam ambing, berkembangbiak 

dan memproduksi toksin dalam glandula ambing seperti Streptococcus sp, 

Staphylococcus sp, dan E. coli. Beberapa patogen yang tidak biasa antara lain 

adalah Pseudomonas aeruginosa, Arcanobacterium (Actinomyces) pyogenes, 

Mycoplasma spp, dan Nocardia asteroides (yudhie, 2010).  

Mastitis subklinis adalah keradangan ambing (glandulae mammae) yang 

tidak disertai dengan gejala klinis berupa perubahan jaringan ambing 

(pembengkakan, kemerahan dan peningkatan suhu lokal ambing serta rasa sakit). 

Meskipun tidak ada manifestasi perubahan jaringan ambing, mastitis subklinis 

memperlihatkan adanya perubahan pada sekresi susu berupa kenaikan jumlah sel 

radang (leukosit). Kejadian mastitis subklinis dapat berakibat pada penurunan 

produksi dan mutu susu (Mirdayanti, Hadoko dan Putra, 2008). 
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Menurut Shearer dan Harris (2003) bahwa mastitis klinis ditandai oleh 

kelainan yang terlihat di ambing atau susu. Hal ini sangat bervariasi dalam tingkat 

keparahan selama terjangkit. Kasus klinis dapat didefinisikan sebagai subakut 

(agak klinis) bila gejala hanya mencakup perubahan kecil dalam susu dan ambing 

terpengaruh seperti pembekuan, serpih, atau berubah warna sekresi. Ambing juga 

mungkin sedikit bengkak dan sakit. Kasus mastitis akut ditandai dengan 

mendadak, nyeri, panas, bengkak, kemerahan dan mengurangi sekresi susu. 

Sekresi abnormal dalam bentuk pembekuan, serpih, atau susu berair adalah tanda 

klinis yang paling konsisten diamati. Tergantung pada tingkat keparahan dan agen 

penyebab, kasus mastitis akut mengalami perubahan yang signifikan ditandai 

dengan demam, depresi, dan kelemahan. Dalam bentuk yang paling parah bisa 

fatal. 

Yudhie (2010) menyatakan bahwa deteksi terhadap mastitis subakut dari 

sekresi susu, menunjukkan produk infiltrasi seperti leukosit, fibrin dan serum serta 

perubahan komposisi kimiawi. Ditransferkan sodium klorat dan bikarbonat dari 

darah ke dalam susu menjadi alkalis. Perubahan susu secara fisis meliputi warna, 

bau, konsistensi dan rasanya. Warna menjadi putih pucat atau kebiruan, rasa 

menjadi getir atau agak asin. Bau yang agak harum dari susu menjadi asam, 

sedangkan konsistensinya menjadi cair dan kadang disertai dengan adanya jonjot 

atau endapan fibrin dan protein. Perubahan secara kimiawi meliputi penurunan 

jumlah kasein, sehingga apabila dibuat keju kualitasnya menurun. Protein total air 

susu juga menurun dengan meningkatnya jumlah albumin dan globulin dan terjadi 

penurunan gula susu dan laktosa sehingga nilai kalori yang dikandungnya 

menurun. Penyebaran penyakit mastitis dapat melalui pemerahan yang tidak 
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mengindahkan kebersihan, alat pemerahan, kain pembersih puting, dan 

pencemaran dari lingkungan kandang yang kotor. 

Beberapa perubahan berpengaruh nyata terjadi pada jaringan otot dan pada 

susu sebagai respons atas infeksi. Ini meliputi infiltrasi dari leukosit (dikenal 

sebagai sel somatik) dan dapat menyerap air atau gas vaskuler yang ditingkatkan, 

menghasilkan perubahan kimia dari susu akibat oleh hidrolisis dari protein susu 

oleh enzim hidrolitis dan unsur oxidative bebas dari phagocytes, perubahan pH 

susu dan solutes bersifat ion, dan proses pencernaan dari komponen susu oleh 

phagocytes (Anonimus, 2010d). 

Proses infeksi pada mastitis terjadi melalui beberapa tahap, yaitu adanya 

kontak dengan mikroorganisme dimana sejumlah mikroorganisme mengalami 

multiplikasi di sekitar lubang puting, kemudian dilanjutkan dengan masuknya 

mikroorganisme akibat lubang puting yang terbuka ataupun karena adanya luka. 

Tahap berikutnya, terjadi respon imun pada induk semang. Respon pertahanan 

pertama ditandai dengan berkumpulnya leukosit-leukosit untuk mengeliminasi 

mikroorganisme yang telah menempel pada sel-sel ambing. Apabila respon ini 

gagal, maka mikroorganisme akan mengalami multiplikasi dan dapat 

memperlihatkan respon yang lain, misalnya demam (Lestari, 2006). 

Sel-sel darah putih dalam susu, bersama-sama dengan sejumlah sel epitel 

yang relatif kecil dari susu mensekresi jaringan, dikenal sebagai sel somatik. Sel-

sel ini merupakan bagian penting dari mekanisme pertahanan alami kambing. 

Ketika jaringan ambing terluka atau menjadi terinfeksi, sejumlah besar sel darah 

putih menumpuk dalam susu. Susu kambing normal memiliki jumlah sel lebih 

tinggi dari susu sapi normal (Shearer dan Harris, 2003).  
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2.4. Deteksi Mastitis 

Diagnosa awal dari mastitis adalah penting sebab terjadinya perubahan 

pada jaringan otot ambing. Berbagai cara berdasarkan fisik dan perubahan kimia 

dari susu digunakan untuk diagnosa dari mastitis subklinis (Spakauskas , 

Klimiene dan Matusevicius, 2006). 

Mastitis dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan fisis kelenjar 

susu secara inspeksi atau palpasi. Untuk pemeriksaan fisis terhadap susu 

digunakan metode strip cup test, White Side Test, California Mastitis Test (CMT), 

Winconsin Mastitis Test, uji katalase. Dengan menggunakan leukosit count dapat 

diketahui jumlah sel leukosit. Leukosit merupakan bagian penting dalam 

pertahanan tubuh terhadap agen-agen iritasi. Jumlah leukosit diperkirakan lebih 

dari pada sel-sel di dalam susu dan akan bertambah banyak mengikuti invasi 

bakteri pathogen didalam ambing. Metode mikroskopik untuk mengetahui jumlah 

sel-sel somatik per ml susu (Yudhie, 2010). Sedangkan menurut Petzer, Donkin, 

Preez, Karzis, Van Der Schans, Watermeyer dan Van Reenen (2008) bahwa untuk 

mendiagnosa mastitis pada kambing perah menggunakan Somatic Cell Counts 

(SCC), California Milk Cell Test (CMCT), EC, dan investigasi mikrobiologi. 

 

2.4.1. Deteksi Mastitis Menggunakan EC 

Electrical Conductivity (EC) adalah sebuah pengukuran dari daya hantar 

partikular tertentu pada sebuah aliran listrik. Karena meningkatnya daya serap 

kapilari darah, mastitis menyebabkan sebuah perubahan dalam konsentrasi ion 

dan demikian juga dalam EC. Ketika EC dari susu meningkat adalah satu indikasi 

untuk matitis (Hogeveen, Vorst, Ouweltjes, dan Slaghuis, 2001). EC dari susu 



10 
 

telah diperkenalkan sebagai satu indikator untuk mastitis. EC diukur dengan 

satuan milliSiemens per centimeter (ms/cm) pada susu dari masing-masing puting 

setiap pemerahan. EC ditentukan oleh konsentrasi dari anion dan kation. Pada saat 

ternak menderita mastitis, konsentrasi dari Na+ dan Cl- pada susu menjadi banyak, 

EC dari susu menjadi bertambah (Norberg, Hogeveen, Korsgaard, Friggens, Sloth, 

dan Lovendah, 2004). EC dari susu ditentukan oleh sodium, kalium, kalsium, 

magnesium, khlor, dan ion lain. EC susu dapat diukur dengan mudah yaitu dengan 

menggunakan Automatic Temperatur Compensation (ATC) EC meter (Ilie, Tudor, 

dan Galis, 2010). 

Pamela dan Ruegg (2010) menyatakan bahwa penggunaan EC merupakan 

pendeteksian dasar dari susu abnormal. Dalam susu, EC ditentukan oleh 

konsentrasi dari Na+, K+, dan Cl-.  Selama infeksi mastitis, konsentrasi susu dari 

laktosa dan K+ menurun dan konsentrasi dari Na+ dan Cl- meningkat karena akibat 

perubahan pada permeabilitas dari sel dan pembuluh darah. 

Mastitis mempengaruhi produksi dan kualitas susu. Konsentrasi laktosa 

susu dan K+ adalah menurun, dan konsentrasi dari Na+ dan Cl- adalah meningkat. 

Konsentrasi ion dalam susu mastitis berubah karena meningkatnya permeabilitas 

kapiler darah, kerusakan epithelium, dan kerusakan dari sistem pemompaan ion 

aktif. Setelah kerusakan sel, Na+ dan Cl-, yang mempunyai konsentrasi yang 

tinggi dalam cairan extracellular, mengalir ke dalam lumen dari alveolus. Dalam 

mempertahankan tekanan osmotik, K+ dan konsentrasi laktosa menurun pada 

susu. Penurunan dari laktosa dalam susu dapat disebabkan oleh kebocoran dari 

laktosa ke dalam cairan extracellular dan darah setelah hancurnya penghambat 
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laktosa normal , atau dengan mengurangi biosynthesis laktosa disebabkan oleh 

kerusakan sel sekretori (Nielen, Deluyker, Schukken, and Brand, 1992). 

 

Gambar 1. Automatic Temperatur Compensation (ATC) EC meter. 

 

Automatic Temperatur Compensation (ATC) EC meter seperti pada 

Gambar 1 diatas merupakan suatu alat sederhana untuk mengukur EC. EC meter 

memiliki spesifikasi yaitu memiliki skala 0-19,99 mS/cm, resolusi 0,01 mS/cm, 

tingkat akurasi ± 2%, beroperasi pada suhu lingkungan 0o to 50oC dengan 

kelembaban udara 95%. ATC EC meter ini dilengkapi dengan displai digital 

berukuran 20 x 10 mm untuk menampilkan hasil pengujian. ATC EC meter 

berukuran kecil, sehingga mudah dibawa dan digunakan. Sumber energi dari ATC 

EC meter ini adalah berasal dari baterai 1,4 volt sebanyak 4 buah dan mampu 

digunakan hingga 150 jam. Prosedur penggunaannya cukup mudah yaitu dengan 

cara mencelupkan elektroda kedalam contoh susu yang telah dipersiapkan dan 

ditunggu hingga diperoleh angka hasil pengujian. Apabila dalam pengukuran 

elektroda menjadi tidak stabil, maka perlu perawatan dengan merendamnya 

kedalam alkohol selama 10 menit. 
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2.4.2. Deteksi Mastitis Menggunakan CMT 

CMT adalah cara cepat dan akurat, untuk membantu menentukan SCC. 

Dengan CMT Test, terdapat sel-sel somatik yang sedang diukur terutama adalah 

neutrofil. Neutrofil adalah sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi 

dan hadir dalam jumlah yang meningkat pada ambing ketika ternak itu telah 

menyusui. CMT pereaksi bereaksi dengan neutrofil, dan campuran mengental atau 

gel secara proporsional dengan jumlah sel yang ada. Tingkat tinggi neutrofil 

menunjukkan infeksi (Efadri, 2010). 

Tabel 1. Penilaian Reaksi CMT dan Perkiraan Jumlah Sel Somatik (Efadri, 
2010). 

Skor 
CMT 

 

Rata-rata jumlah sel 
somatik (sel per mililiter) 

 

Deskripsi reaksi 
 

N 

(negatif) 

0-480,000 Tidak terjadi pengentalan, homogen. 

T 

(trace) 

sampai dengan 640.000 Sedikit pengentalan. Reaksi 

menghilang dalam 10 detik. 

1 660.000 Pengentalan berbeda, belum terbentuk 

gel. 

2 2.400.000 Mengental dengan segera, mulai gel, 

di tingkat dasar cangkir. 

3 >10.000.000 Gel terbentuk, permukaan 

mengangkat, dengan  pusat di atas 

puncak massa. 

 

CMT disusun dari Aryl Sulfonate Alkil (3%), hidroksida natrium (1,5%) 

dan bromocresol warna ungu (1:10.000) sebagai satu indikator. Untuk perlakuan 

CMT, paddle mempunyai empat cangkir dipergunakan dan dibilas setelah 

digunakan, 5 ml susu diambil dari botol ke dalam cangkir dan satu volume sama 
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ditaksir dari reagen CMT. Campuran dipenuhi oleh lingkar lembut bergerak dari 

paddle pada satu bidang horisontal. Puncak dari reaksi diperoleh pada 10 detik 

dan dinilai (Iqbal, Amjed, Khan, Qureshi dan Sadique, 2006). 

Reaksi CMT harus dinilai pada 15 detik campuran karena reaksi lemah 

akan hilang setelah saat itu.  Pada bahan reaksi CMT terdapat satu tambahan 

deterjen bromcresol warna ungu (dipergunakan sebagai satu indikator dan pH).  

Derajat dari reaksi di antara deterjen dan DNA dari nucleus sel adalah sebuah 

ukuran angka dari sel somatik pada susu (Pamela dan Ruegg, 2010). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Nopember hingga 30 Nopember 

2010 di 4 lokasi peternakan, yaitu Desa Semanding Kecamatan Dau dan Dusun 

Baba’an Desa Ngenep Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, serta di Desa 

Mberu Kecamatan Bumiaji dan jl. Teratai Gang 1 Kelurahan Songgokerto 

Kecamatan Batu.  

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah contoh susu yang diambil dari 

setiap puting kambing PE laktasi sebanyak 31 ekor yang terbagi atas 4 lokasi 

yaitu 6 ekor di peternakan Ibu Retno, 11 ekor di peternakan Bapak Agus, 10 ekor 

di peternakan Bapak Oon dan 4 ekor di peternakan Bapak Eko. Periode laktasi 

dari kambing PE bervariasi antara 1-4 dan bulan laktasi juga bervariasi antara 2-4 

bulan. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Peralatan dan bahan untuk uji susu kambing dengan menggunakan EC. 

a. Alat 

 EC-meter skala 0-19,99 mS/cm dengan merek Adwa 

 Thermometer  

 Cup   
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b. Bahan 

 Alkohol 70 % 

 Contoh susu 

 Aquades 

2. Peralatan dan bahan untuk uji susu dengan menggunakan CMT. 

a. Alat  

 Paddle    

b. Bahan  

 Reagent CMT dengan merek DeLaval 

 Alkohol 70 % 

 Contoh susu 

 Air bersih 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pengambilan contoh susu 

diambil secara acak dari kambing PE laktasi sebanyak 31 ekor kemudian 

dilakukan pengujian dengan metode EC dan CMT. 

 

3.4. Jalannya Penelitian 

3.4.1. Persiapan Penelitian 

Contoh susu kambing diambil dari kambing PE laktasi yang ditentukan 

secara acak. Susu pancaran pertama dibuang kemudian pada pancaran kedua 

ditampung sebanyak 20 ml dari masing-masing puting dan ditampung pada wadah 

yang berbeda. Sampel susu diambil pada pemerahan pagi hari pukul 07.00-11.00 

WIB dengan pertimbangan cahaya cukup terang, sehingga hasil yang diperoleh 

lebih akurat. 



16 
 

3.4.2. Pengambilan data Penelitian 

Data penelitian diperoleh dari pengukuran setiap contoh susu yang 

meliputi penilaian berdasarkan uji EC, CMT, suhu susu dan lama pengujian. 

Waktu dalam menguji susu diukur dengan menggunakan stopwacth. Pengujian ini 

dilakukan langsung dilapang dengan maksud agar susu tetap dalam kondisi segar 

dan meminimalkan kesalahan hasil pengujian. 

 

3.4.2.1. Prosedur Uji EC 

Penilaian tingkat mastitis dengan metode EC sebagai berikut: 

 10 ml contoh susu diletakkan pada cup. 

 Suhu diukur menggunakan thermometer. 

 Elektroda EC meter dicelupkan kedalam contoh susu. 

 Nilai EC yang tertera dalam EC meter diamati dan dicatat. 

 Eletroda dibersihkan dengan air bersih dan alkohol 70%. 

EC susu terukur dikoreksi pada suhu 33oC yaitu kisaran suhu susu sesaat 

setelah keluar dari puting. Faktor koreksi EC susu terhadap perubahan suhu susu 

yaitu 0,113mS/cm setiap 1oC (Spakaukas et al, 2006). EC susu terkoreksi dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

EC2 = (∆t x 0,113) + EC1 

EC2 = EC susu terkoreksi (mS/cm) 

∆t    = Selisih antara suhu susu terukur dengan suhu koreksi (oC) 

EC1 = EC susu terukur (mS/cm) 
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3.4.2.2. Prosedur Uji CMT 

 Penentuan tingkat mastitis dengan metode CMT sebagai berikut: 

 2 ml susu contoh susu diletakkan pada paddle. 

 Ditambahkan 2 ml CMT ke dalam contoh susu. 

 Diputar secara horizontal perlahan-lahan selama 10-15 detik. 

 Pengamatan reaksi campuran antara contoh susu dan reagent CMT. 

 Penentuan skor mastitis berdasarkan tingkat konsistensi campuran. 

 Pencucian peralatan dengan air bersih dan alkohol 70%. 

Tabel 2. Tabulasi Penilaian Pada Reaksi CMT 

Skor reaksi CMT Nilai 

0 1 

T 2 

1+ 3 

2+ 4 

3+ 5 

 

3.4.2.3. Prosedur Pengukuran Waktu Pengujian 

 Waktu yang dibutuhkan untuk pengujian satu contoh susu dengan masing-

masing metode pengujian mastitis diukur dengan menggunakan stopwatch dalam 

satuan detik. Waktu ini dihitung dari awal perlakuan hingga hasilnya diketahui. 
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3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Nilai EC 

2. Nilai CMT 

Selain variabel diatas dikaji juga waktu, biaya dan tingkat kemudahan dari 

masing-masing metode yang digunakan sebagai metode penunjang. 

 

3.6. Analisisi Data Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat hubungan EC susu dan metode CMT, maka 

digunakan analisis regresi linier sederhana.  

Persamaan regresi linier umumnya ditulis sebagai : Yi = α + βXi. Untuk 

menyelesaikan persamaan tersebut diatas harus diketahui nilai α dan β, yang kita 

duga/taksir dahulu dengan model regresi taksiran yaitu (Santoso, 2009): 

Yi = a + b xi  

Dimana:  yi = nilai tingkat mastitis berdasarkan uji CMT  

xi = EC susu 

a  = intersep (konstanta) 

b  = koefisien regresi 

a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

푎 =
(훴푦)(훴푥 ) − (훴푥)(훴푥푦)

푛(훴푥 )− (훴푥)  
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푏 =
n(Σxy) − (Σx)(Σy)

n(Σx ) − (Σx)  

Sebelum membuat tabel analisis varian, terlebih dahulu harus melakukan 

beberapa proses perhitungan, adapun perhitungan tersebut antara lain: 

FK = ( )  

JKT = 횺 Y2
1 – FK 

JKR = B 훴푥 푦 − ( )( )  

JKG = JKT – JKR 

Untuk menguji kesesuian persamaan regresi yang diperoleh akan mampu 

menjelaskan hubungan antara variabel yang ada melalui analisis sidik ragam 

sebagai berikut (Anonimus, 2010e): 

Tabel 3. Analisis Ragam Untuk Regresi Linier 

SK db JK KT F hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Regresi  1 JKR JKR/db KT Regresi   

Galat  n-2 JKRS JKRS/db KT Galat   

Total n-1 JKR+JKRS     

 

 

 



20 
 

Dimana:  JKT    = Jumlah Kuadrat Total 

JKR   = Jumlah Kuadrat Regresi 

JKRS = Jumlah Kuadrat Residu (Galat) 

Untuk mengetahui hubungan keeratan antara nilai EC dengan metode 

CMT digunakan koefisien korelasi (r), dengan rumus sebagai berikut (Santoso, 

2009): 

r = . .
[ . ( ) ][ . ( ) ]

 

Untuk mengetahui derajat hubungan yang terjadi antara nilai EC dengan 

metode CMT digunakan koefisien determinasi (R2), dengan rumus sebagai 

berikut: 

R2 = 퐽퐾푅푒푔푟푒푠푖퐽퐾푇표푡푎푙
× 100% 

Analisa yang digunakan untuk mendeskriptifkan perbandingan antara 

kedua metode deteksi mastitis yaitu analisa deskriptif. Dalam pengujian 

menggunakan setiap metode deteksi mastitis subklinis akan dibandingkan 

beberapa aspek seperti pada Tabel 4. Sebagai pembanding metode pengujian 

adalah metode CMT yang sensitif dalam mendeteksi mastitis.  
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Tabel 4. Aspek Pengujian Pada Metode Deteksi Mastitis Subklinis.  

Aspek Pengujian Deskripsi 

Sensitivitas Persentase kemampuan alat untuk menunjukkan 

hasil positif mastitis subklinis berdasarkan uji CMT. 

Waktu Waktu yang dibutuhkan untuk menguji contoh susu. 

Kemudahan Pengujian Tingkat kemudahan dalam pengujian yaitu sangat 

mudah, mudah dan sulit. 

Biaya  Biaya yang dibutuhkan dalam metode pengujian 

setiap contoh susu per puting.  

 

3.7. Batasan Istilah  

1. Susu adalah cairan berwarna putih yang dihasilkan oleh ternak mamalia 

dan diperoleh dengan cara pemerahan. 

2. Mastitis adalah penyakit radang ambing yang disebabkan oleh bakteri 

yang masuk melalui lubang puting dan menunjukkan perubahan patologis 

sehingga menyebabkan perubahan pada sekresinya. 

3. EC adalah daya penghantar muatan listrik dalam satuan milliSiemens per 

centimeter (mS/cm). 

4. CMT adalah metode untuk menguji mastitis dan membantu menentukan 

jumlah sel somatik dalam susu. 

5. Sel Somatik atau Somatic Cell (SC) merupakan semua sel yang menyusun 

tubuh makhluk kecuali sel kelamin atau sel nutfahnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di 4 wilayah yaitu, lokasi pertama di wilayah Dau 

tepatnya di Desa Semanding yang terletak sekitar 500 m dari jalan raya. 

Peternakan rakyat ini adalah milik Ibu Retno. Lokasi ini memiliki suhu rata-rata 

pada pagi hari 22oC dan pada sore hari 26oC, serta kelembaban pada pagi hari 

83% dan pada sore hari 84%. Banyak kambing PE yang dipelihara adalah induk 

laktasi 11 ekor, induk kering 15, cempe sekitar 5 bulan 9 ekor dan pejantan 2 

ekor. Perkandangan pada peternakan ini menggunakan tipe panggung.  

Lokasi penelitian kedua di Desa Mberu Kecamatan Bumiaji terletak 500 m 

dari jalan raya. Peternakan rakyat ini adalah milik Bapak Agus. Lokasi ini 

memiliki suhu rata-rata pada pagi hari sekitar 20oC dan sore hari berkisar 24oC, 

serta kelembaban pada pagi hari sekitar 83% dan 84%. Banyaknya kambing PE 

yang dipelihara di peternakan ini adalah induk laktasi 20 ekor, induk kering 16 

ekor, cempe berumur 5 bulan 21 ekor, dan pejantan 1 ekor. Perkandangan pada 

peternakan ini menggunakan kandang panggung.  

Lokasi penelitian ketiga di wilayah Dusun Baba’an Desa Ngenep 

Kecamatan Karang Ploso terletak 1 km dari jalan raya. Peternakan rakyat ini 

adalah milik Bapak Oon Furqon. Lokasi ini memiliki suhu rata-rata pada pagi hari 

sekitar 25oC dan sore hari 27oC, serta kelembaban pada pagi hari sekitar 90% dan 

pada sore hari 91%. Banyaknya kambing PE yang dipelihara adalah induk laktasi 

19 ekor, induk kering 45 ekor, cempe berumur dibawah 1 tahun 56 ekor dan 

pejantan sebanyak 4 ekor. Model kandang yang digunakan adalah tipe panggung.  



23 
 

Lokasi penelitian keempat adalah jl. Teratai gang 1 Kelurahan 

Songgokerto Kecamatan Batu. Peternakan rakyat ini adalah milik Bapak Eko 

Hariyanto. Lokasi penelitian ini terletak 100 m dari jalan raya. Pada lokasi ini 

suhu lingkungan rata-rata pada pagi hari sekitar 21oC dan sore hari sekitar 23oC, 

serta kelembaban pada pagi hari dan sore hari sekitar 90%. Banyaknya kambing 

PE yang dipelihara adalah induk laktasi 4 ekor, induk kering 2 ekor, cempe 

berumur 5 bulan 11 ekor dan pejantan 1 ekor.  Model kandang di peternakan ini 

adalah tipe panggung.  

Proses pemerahan pada semua lokasi penelitian dilakukan secara hand 

milking. Pemerahan dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari 

tetapi terdapat perbedaan waktu pemerahan. Pelaksanaan pemerahan di 

peternakan milik Ibu Retno dilakukan pada pagi hari pukul 05.00 WIB dan sore 

hari pukul 15.00 WIB.  Pelaksanaan pemerahan di peternakan milik Bapak Agus 

dilakukan pagi hari pukul 07.30 WIB dan sore hari pukul 15.30 WIB. Pelaksanaan 

pemerahan pada peternakan milik bapak Oon hanya dilakukan sekali dalam sehari 

yaitu pada sore hari pukul 15.00 WIB. Pelaksanaan pemerahan milik Bapak Eko 

dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB.  

Jenis pakan yang diberikan adalah pakan hijauan berupa rumput gajah 

(Pennisetum purpureum), klobot jagung, kaliandra (Calliandra calothyrsus) dan 

lamtoro (Leucaena leucocephala), serta pakan tambahan berupa konsentrat buatan 

sendiri dan pollard yang dicombor dengan air (Lampiran 6).  
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4.2. Uji Mastitis dengan Metode EC 

Pengujian EC dilakukan sebelum pengujian CMT. Pada pengujian ini susu 

diletakkan pada sebuah cup kemudian di ukur conductivity-nya dengan 

mencelupkan elektrode EC kedalam susu lalu dapat dibaca nilai yang tampak 

pada layar. Ghasemzadeh (2008) menyatakan bahwa EC susu ditentukan oleh 

konsentrasi dari anion dan kation. Ion paling penting dalam susu adalah sodium, 

kalium dan klorida. Ketika terjadi mastitis, konsentrasi dari Na+ dan Cl-  di susu 

meningkat sementara konsentrasi laktosa dan K+ menurun. Sebagai hasil proses 

ini nilai EC susu dari puting yang terjangkit menjadi meningkat. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai EC yang diperoleh 

pada berbagai tingkat mastitis tidak berbeda jauh seperti pada Tabel 5 dibawah 

ini. 

Tabel 5. Rataan EC Susu Pada Berbagai Tingkat Mastitis Berdasarkan Uji 
CMT yang Dibaca Pada Suhu 33oC 

  
Skor Reaksi CMT EC (mS/cm) 

0 3,73 ± 0,155 

T 3,87 ± 0,22 

+1 4,17 ± 0,39 

+2 ≥ 5,16 

 

Pada Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa pada EC susu normal berkisar 

antara 3,73 ± 0,155 mS/cm. Pada tingkat mastitis subklinis lemah hingga kuat 

terjadi peningkatan EC yaitu 3,87 ± 0,22 mS/cm hingga 4,17 ± 0,39. Pada tingkat 

mastitis klinis lemah memiliki EC ≥ 5,16 mS/cm, sedangkan pada tingkat mastitis 

klinis kuat (+3) tidak terukur karena pada lokasi penelitian tidak terdapat kambing 
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yang mengalami mastitis klinis kuat. Ghasemzadeh (2008) dalam penelitiannya 

mengenai EC susu pada kambing terdapat sedikit perbedaan yaitu, puting yang 

sehat memiliki nilai EC ≤ 4 dan yang positif terjangkit menunjukkan EC ≥5. Ini 

tampak bahwa adanya hubungan yang bisa diterima antara EC dan status 

terjangkitnya kelenjar ambing pada kambing.  

 

4.3. Uji Mastitis dengan Metode CMT 

Pengujian mastitis dengan menggunakan metode CMT ini susu kambing 

yang diberi reagen CMT mengalami perubahan warna menjadi keunguan dan 

membentuk gel. Hal tersebut sesuai dengan Mellenberger (2001) yang 

menyatakan bahwa reagen CMT adalah sebuah deterjen dengan penambahan satu 

indikator  pH  (untuk memberi warna keungu-unguan). Ketika susu dan reagen 

CMT dengan jumlah yang sama, reagent CMT akan melarutkan atau mengganggu 

dinding sel luar dan dinding sel nukleus dari sel leukosit, yaitu terutama lemak 

(larutan deterjen berlemak). DNA terbebas dari nucleus. DNA akan menguntai 

atau gel bersama-sama untuk membentuk satu kumpulan serabut.  

Pamela dan Ruegg (2010) menyatakan bahwa CMT satu-satunya yang 

dapat dipercaya dalam menguji mastitis. CMT tidak mengidentifikasi jenis dari 

bakteri yang menyebabkan mastitis tetapi mengidentifikasi ambing yang mastitis. 

Reaksi CMT harus dibuat skor pada 15 detik campuran karena reaksi lemah akan 

musnah setelah saat itu.  Reagen CMT dengan tambahan deterjen bromcresol 

warna ungu (dipergunakan sebagai satu indikator dari pH). Derajat dari reaksi di 

antara deterjen dan DNA dari nucleus cell adalah satu ukuran angka dari SC di 

susu. Janzekovic, Brus, Mursec, Vinis, Stajnko dan Cus (2009) juga berpendapat 
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bahwa CMT Ini dipergunakan untuk menemukan masalah dalam sekresi susu  

berdasarkan adanya SC pada susu. Pengecekan pada pemerahan susu pancaran 

pertama berdasarkan pada warna dan konsistensi susu. Reagen CMT sering 

digunakan dalam mendeteksi mastitis. Sebagai tambahan bahan reaksi mastitis 

mengandung beberapa unsur kimia serta belerang yang berfungsi untuk mengikat 

sel dalam susu.  

Pada penelitian ini, perolehan skor penilaian tingkat mastitis dari 62 puting 

yaitu 0 (normal) sebanyak 41 puting, T (Trace) sebanyak 10 puting, +1 (mastitis 

subklinis) sebanyak 10 puting,  dan +2 (mastitis klinis) sebanyak 1 puting. Skor 

tingkat mastitis +3 (mastitis klinis) tidak ditemukan pada lokasi penelitian. Skor 

penilaian dapat dilihat dari perubahan warna dan tingkat kekentalan yang berbeda. 

Semakin kental maka semakin tinggi skor tingkat mastitisnya. Skor tingkat 

mastitis 0 (normal) dimana susu yang telah diberi reagen CMT akan berubah 

warna agak keunguan dan tidak terjadi pengentalan. Skor tingkat mastitis T 

(Trace) dimana ketika susu diberi reagen CMT lalu digoyang-goyang searah akan 

tampak ada sedikit jejak kekentalan dan warnanya berubah keunguan. Skor 

tingkat mastitis +1 (mastitis subklinis) dimana susu yang diberi reagen CMT 

berubah warna keunguan dan terjadi kekentalan. Skor tingkat mastitis +2 (mastitis 

klinis) dimana campuran susu dan reagen CMT berubah warna keunguan yang 

tidak bercampur dengan sempurna dan terjadi pengentalan hampir membentuk 

gel. Berdasarkan hasil pengujian mastitis dengan menggunakan uji CMT selama 

penelitian dari 4 lokasi penelitian  diketahui bahwa 13 ekor dari 31 ekor materi 

penelitian terdeteksi mastitis (Lampiran 1). Prevalensi mastitis di lokasi penelitian 

adalah 42%. Lokasi yang paling banyak terjadi mastitis adalah peternakan rakyat 
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milik Bapak Oon di Desa Ngenep. Hal ini disebabkan karena manajemen 

pemerahan yang tidak teratur karena tidak adanya tenaga kerja khusus untuk 

pemerahan dan sanitasi kandang yang kurang bagus. Putra  (2009) menyatakan 

bahwa tujuan dari pemerahan adalah menjaga agar kambing tetap sehat dan 

ambing tidak rusak karena pelaksanaan pemerahan yang kurang baik mudah 

sekali menimbulkan kerusakan pada ambing dan puting karena infeksi mastitis 

yang sangat merugikan hasil susu. Proses pemerahan yang baik harus 

menunjukkan ciri - ciri sebagai berikut : pemerahan dilakukan dalam interval 

yang teratur, cepat, dikerjakan dengan kelembutan, pemerahan dilakukan sampai 

tuntas, menggunakan prosedur sanitasi, efisien dalam penggunaan tenaga kerja.  

Adapun lokasi yang tidak satu pun kambingnya terjangkit mastitis, yaitu 

peternakan rakyat milik Bapak Eko Hariyanto. Management pemerahan pada 

lokasi peternakan ini lebih baik dibandingkan dengan lokasi penelitian yang lain, 

yaitu pada pelaksanaan pemerahan di lakukan teat dipping sehingga puting terjaga 

dari mikroba penyebab mastitis. Teat dipping merupakan suatu proses sucihama 

puting oleh larutan tertentu yang dilakukan setelah pemerahan. Teat dipping yang 

dilakukan setelah pemerahan merupakan strategi manajemen yang baik untuk 

mengurangi laju infeksi baru intramammary sehingga kasus mastitis dapat di 

tekan serendah mungkin (Anonimus, 2009c). 

 

4.4. Hubungan Antara EC dan CMT dalam Mendeteksi Mastitis 

Hasil analisa regresi linier sederhana (Lampiran 3) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara tingkat mastitis berdasarkan uji CMT dan nilai 
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EC ditunjukkan dengan persamaan regresi Y = - 5,33 + 1,8X, semakin tinggi 

tingkat mastitis maka semakin tinggi pula nilai EC. 

Tingkat keeratan hubungan antara EC dan CMT dapat dilihat dari 

koefisien korelasi (r). Berdasarkan uji koefisien korelasi sederhana (Lampiran 3), 

diperoleh hubungan yang erat dengan nilai koefisien korelasi (r) = 0,66. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa EC mempunyai hubungan positif terhadap tingkat 

mastitis berdasarkan uji CMT dengan tingkat keeratan yang cukup erat yaitu 0,66. 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi, diperoleh angka koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,4324 yang berarti bahwa tingkat mastitis ditentukan 

oleh nilai EC sebesar 43,24% dan 56,76% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Janzekovic, Brus, Mursec, Vinis, Stajnko dan Cus 

(2009) yang menyatakan bahwa secara statistik hubungan antara uji CMT dan EC 

berpengaruh nyata. Hubungan pengaruh nyata di antara keduanya menunjukkan 

bahwa meningkatnya SC pada susu mempengaruhi nilai EC dari setiap puting 

pada ambing.  Petzer, Donkin, Preez, Karzis, Van Der Schans, Watermeyer dan 

Van Reenen (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya korelasi 

positif antara CMT dan EC dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,47.  

 

4.5. Sensitivitas dan Efisiensi Penggunaan EC dan CMT 

EC dan CMT memiliki sensitivitas dan efisiensi yang berbeda. Sensitivitas 

dari kedua metode deteksi mastitis ini dapat dinilai dari kepekaan alat, sedangkan 

efisiensi dari kedua metode ini dapat dilihat dari tingkat kemudahan, waktu, dan 

biaya pengujian. Metode CMT dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan 

untuk mendeteksi tingkat mastitis karena CMT memiliki sensitivitas yang tinggi. 
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Menurut Sudarwanto (1998) metode CMT memiliki sensitivitas 99% 

terhadap nilai SCC. Mellenberger  (2001) berpendapat bahwa CMT adalah cara 

yang cepat, test yang sederhana yang dengan teliti meramalkan perhitungan SC 

susu dari puting per individu atau pada contoh susu. CMT adalah akurat pada susu 

sapi dan susu kambing. Keakuratan dari CMT didasarkan pada tiga prinsip:  

1. Angka leukosit (sel darah putih) sangat besar meningkat ketika luka atau 

infeksi mempengaruhi jaringan mammary. 

2. Leukosit: terutama, polymorphonuclear leucocytes (PMNs) punya  nucleus 

besar (DNA) dibandingkan sel lain atau bakteri dalam susu.  

3. Dinding sel leukosit sebagian besar lipid (lemak). 

Metode EC yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki sensitivitas 

66,13 % (Lampiran 4). Ghasemzadeh (2008) dalam penelitiannya mengenai EC 

susu menggunakan MAS-D-TEC diperoleh bahwa sensitivitas, spesivitas, nilai 

deteksi yang positif dan deteksi yang negatif dari kambing adalah 100%, 92%, 

52% dan 100% berturut-turut. Berbeda dengan penelitian Ilie, Tudor dan Galis 

(2010) dalam pengukuran EC susu dengan menggunakan EcoMilk Ultrasonic 

Analyzer memiliki sensitivitas 94,8%. 
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Tabel 6. Perbandingan Sensitivitas dan Efisiensi antara CMT dan EC 

Variabel CMT EC 

Sensitivitas 99 % 66,13 % 

Waktu 10 - 15 15±0,12 

Kemudahan  Mudah Sangat mudah 

Biaya pengujian per puting (Rp) 748,00 212,00 

 

Metode EC memiliki parameter yang berbeda dari metode CMT dalam 

mendeteksi mastitis yaitu konsentrasi anion dan kation didalam susu. Ilie, Tudor 

dan Galis (2010) menyatakan bahwa EC dipengaruhi oleh status kesehatan dari 

ambing. Parameter yang mencerminkan tingkat EC dapat mendeskripsikan status 

kesehatan dari ambing.  

Perbandingan efisiensi dari kedua metode dilihat dari segi waktu, metode 

EC sangat mudah dilakukan untuk mengetahui hasil pengujian karena hasilnya 

berupa angka dan dapat langsung dilihat pada layar digital, sedangkan metode 

CMT lebih sensitif dan mudah untuk digunakan. 

Berdasarkan analisa biaya (Lampiran 5), metode EC lebih ekonomis 

daripada metode CMT. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan uji EC 

per puting adalah Rp 212,00, sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk uji CMT 

per puting adalah sebesar Rp 748,00. Metode CMT memiliki sensitivitas yang 

tinggi tetapi tidak ekonomis sebab harga reagen CMT yang cukup mahal, 

sedangkan metode EC susu memiliki sensitivitas yang rendah tetapi lebih 

ekonomis dibandingkan metode CMT karena dalam pengujian EC hanya 

menggunakan alat EC meter dan tidak membutuhkan reagen seperti pada uji 
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CMT. Metode EC dapat digunakan untuk mendeteksi dini mastitis subklinis dan 

untuk menguji mastitis subklinis lebih lanjut dapat menggunakan metode CMT. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan erat antara nilai EC dan tingkat mastitis berdasarkan 

uji CMT dengan r sebesar 0,66. 

2.  EC dapat digunakan sebagai indikator terjadinya infeksi mastitis 

subklinis. 

3. Semakin tinggi nilai EC maka semakin tinggi pula tingkat mastitis 

berdasarkan uji CMT. 

4. Metode CMT lebih sensitif dibandingkan metode EC untuk mendeteksi 

mastitis subklinis. 

5. Tingkat mastitis dipengaruhi oleh EC dengan koefisien determinasi (R2) 

sebesar 43,24%.                                                                                                                             

 

5.2. Saran  

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah untuk mendeteksi 

mastitis subklinis sebaiknya menggunakan metode CMT karena lebih sensitif 

dibandingkan metode EC. Metode EC efisien dari segi penggunaan alat, sehingga 

dapat digunakan sebagai deteksi mastitis subklinis secara dini. Metode CMT 

dapat digunakan secara berkala dalam mendeteksi mastitis untuk mendapatkan 

hasil yang lebih akurat. 
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Lampiran 1. Data Penelitian Nilai Reaksi CMT dan EC Susu Terkoreksi 
(mS/cm) 

 
No. 

Kambing Puting EC CMT Suhu EC Terkoreksi 

1 A 3,80 1 33,3 3,77 

 
B 3,81 3 33,3 3,78 

2 A 3,80 1 32,8 3,82 

 
B 3,76 1 31,9 3,88 

3 A 3,72 1 32,8 3,74 

 
B 3,63 1 32,3 3,71 

4 A 3,60 1 32,6 3,64 

 
B 3,73 1 33,1 3,72 

5 A 4,04 3 34,0 3,93 

 
B 3,70 1 32,5 3,76 

6 A 3,91 1 32,6 3,95 

 
B 3,93 2 32,2 4,02 

7 A 3,78 1 33,0 3,78 

 
B 3,66 1 33,0 3,66 

8 A 3,99 2 33,1 4,00 

 
B 5,16 4 33,9 5,06 

9 A 4,58 3 33,5 4,52 

 
B 4,83 3 33,4 4,78 

10 A 3,62 1 32,7 3,65 

 
B 3,60 1 32,7 3,63 

11 A 3,51 1 33,0 3,51 
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B 4,05 3 33,6 4,00 

12 A 4,59 3 34,0 4,48 

 
B 3,63 2 33,0 3,63 

13 A 3,93 3 33,3 3,90 

 
B 4,30 3 33,1 4,29 

14 A 3,91 1 33,0 3,91 

 
B 3,75 1 33,0 3,75 

15 A 3,66 1 33,2 3,64 

 
B 3,58 1 33,5 3,52 

16 A 3,81 1 33,2 3,79 

 
B 3,83 1 33,7 3,75 

17 A 3,5 1 33 3,5 

 
B 3,64 1 32,9 3,65 

18 A 3,55 1 33,1 3,54 

 
B 3,41 1 33,8 3,32 

19 A 3,79 3 33,2 3,77 

 
B 3,77 3 33,7 3,69 

20 A 3,69 1 33,3 3,66 

 
B 3,92 1 33,7 3,84 

21 A 4,16 2 33,7 4,08 

 
B 4,17 2 33,6 4,1 

22 A 3,62 2 32,5 3,68 

 
B 3,68 1 33,7 3,6 
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23 A 3,6 1 32,6 3,64 

 
B 3,66 1 33,4 3,61 

24 A 4 2 33,6 3,93 

 
B 3,81 2 33,4 3,76 

25 A 4 1 33,6 3,93 

 
B 4,2 1 33,4 4,15 

26 A 3,78 2 33,9 3,68 

 
B 3,59 2 33,2 3,57 

27 A 3,57 1 33,4 3,52 

 
B 3,62 1 34,3 3,47 

28 A 3,79 1 33 3,79 

 
B 3,67 1 33,6 3,6 

29 A 3,75 1 33,2 3,73 

 
B 3,72 1 33,7 3,64 

30 A 3,99 1 33,5 3,93 

 
B 3,9 1 33,5 3,84 

31 A 3,71 1 33,6 3,64 

 
B 3,87 1 33,8 3,78 

 

Keterangan: 

A : Puting kanan 

B : Puting kiri 
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Untuk perhitungan statistik skor tingkat mastitis diberi poin sebagai berikut: 

 Nilai 1 = 0 

 Nilai 2 = T 

 Nilai 3 = +1 

 Nilai 4 = +2 

 

Jumlah kambing yang digunakan sebagai sampel: 31 ekor. 

Jumlah contoh susu yang dikoleksi: 62 contoh susu. 
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Lampiran 2. Contoh Perhitungan EC Susu Terkoreksi Pada Suhu 33oC 

 

Kambing nomor 1 puting kanan (A) 

EC susu terukur (EC1) = 3,8 mS/cm 

Suhu contoh susu terukur (t1) = 33,3oC 

Faktor koreksi EC = 0,113 mS/cm per 1oC 

Suhu koreksi (t2) = 33oC 

EC terkoreksi = (∆t x 0,113) + EC1 

= (33 – 33,3 x 0,113) + 3,8 

= 3,77 mS/cm 
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Lampiran 3. Perhitungan Regresi dan Korelasi antara EC dengan Tingkat 
Mastitis Berdasarkan Uji CMT 

 

a. Persamaan regresi antara EC dengan tingkat mastitis berdasarkan uji CMT 

Y = a + bX 

  

푎 =
(훴푦)(훴푥 ) − (훴푥)(훴푥푦)

푛(훴푥 )− (훴푥)  

 

a = (95)(908,5185)−(236,61)(327,52)
62(908,5185)−(236,61)2  

a = 86309,26−88141,96
56328,15−55984,3  

a = −1832,7
343,85  

a = -5,33 

  

푏 =
n(Σxy) − (Σx)(Σy)

n(Σx ) − (Σx)  

 

b =  62(372,52)−(236,61)(95)
62 (908,5185) − (236,61)2   

b = 618,29
343,85 

b = 1,8 

 

Persamaan regresi: 

Y = - 5,33 + 1,8X 
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b. Koefisien korelasi antara EC dengan tingkat mastitis berdasarkan uji CMT  

 

r = 푛.훴푥푦−훴푥.훴푦

푛.훴푥2−(훴푥)2 푛.훴푦2−(훴푦)2
 

r = (62)(372,52) −(236,61)(95) 

(62)(908,5185)− (236,61)2 (62)(187)−(95)2
 

r = 618,29
939,87 

r = 0,66 

 

c. Analisis sidik ragam antara EC dengan tingkat mastitis berdasarkan uji 

CMT 

JK regresi = 
훴푥푦− (훴푥)(훴푦)

푛

2

훴푥2− (훴푥)
푛

2  

JK regresi = 
372,52− (236,61)(95)

62

2

908,5185− (236,61)
62

2  

JK regresi = [372,52−362,55]2

908,5185−902,97 

JK regresi = 99,4
5,55 

JK regresi = 17,9 

 

JK total = 훴푦2 −  (훴푦)
푛

2
 

JK total = 187 – (95)
62

2
 

JK total = 187 – 145,56 

JK total = 41,44 

 



43 
 

JK sisa = JK total – JK regresi 

JK sisa = 41,44 – 17,9 

JK sisa = 23,54 

 

Tabel 7. Analisis sidik ragam 

SK db JK KT F hitung F tabel 
0,05 0,01 

Regresi  1 17,9 17,9 45,897** 4,00 7,08 

Galat  60 23,54 0,39    

Total  61 41,44     

 

Nilai F hitung ˃ Nilai F tabel (F 0,01, 1, 60) berarti bahwa persamaan regresi 

linear dari hubungan EC terhadap tingkat mastitis berdasarkan uji CMT 

adalah sangat nyata (P ˂ 0,01).  

 

Besarnya tingkat mastitis ditentukan oleh nilai EC susu dihitung dengan 

rumus Koefisien Determinasi (R2) yaitu: 

 

R2 = 퐽퐾 푟푒푔푟푒푠푖
퐽퐾 푡표푡푎푙  × 100 % 

R2 = 17,9
41,44  × 100 % 

R2 = 43,24% 
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Lampiran 4. Perhitungan Sensitivitas Metode EC Berdasarkan Uji CMT 

 

Jumlah sampel yang sesuai dengan hasil pengujian metode CMT = 41 

Jumlah sampel yang tidak sesuai dengan hasil pengujian metode CMT = 21 

Sensitivitas EC terhadap metode CMT = 푎1
푛  × 100 %  

     = 62  x 100 %  

     = 66,13 % 
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Lampiran 5. Perhitungan Biaya Pengujian Mastitis Subklinis dengan Metode 
CMT dan EC Susu. 

 

Perhitungan biaya untuk mengetahui efisiensi biaya pengujian metode yang 

digunakan: 

a. Perhitungan biaya pengujian dengan menggunakan metode CMT 

Harga peralatan dan bahan untuk pengujian dengan uji CMT sebagai 

berikut: 

 Reagen CMT = Rp 350.000,00 per 1.000 ml. Diasumsikan 

membutuhkan 2 ml untuk setiap pengujian.  

 Paddle CMT = Rp 80.000,00 per unit. Diasumsikan dapat 

digunakan untuk 10.000 kali pengujian.  

 Contoh susu = Rp 20.000,00 per 1.000 ml. Diasumsikan 

membutuhkan 2 ml untuk setiap pengujian. 

 Perhitungan biaya untuk setiap contoh susu: 

 Biaya penggunaan paddle CMT = 80.000
10.000 = Rp 8,00 

 Biaya penggunaan reagen CMT = 350.000
1000  x 2 = Rp 700,00 

 Biaya penggunaan contoh susu = 20.000
1.000  x 2 = Rp 40,00  

Sehingga biaya total untuk menguji setiap contoh susu yaitu Rp 

748,00. 

b. Perhitungan biaya pengujian dengan menggunakan metode EC 

Harga peralatan dan bahan untuk pengujian EC adalah 

 Harga EC = Rp 399.500,00 per unit. Elektroda yang diasumsikan 

dapat digunakan 36.000 kali pengujian.  
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 Harga baterai Rp 3.500,00 per unit. Penggantian baterai setiap 

36.000 kali pengujian. Banyaknya baterai yang dibutuhkan adalah 

4 buah baterai. 

 Perhitungan biaya pengujian: 

 Biaya penggunaan EC meter = 399.500
36.000  = Rp 11,1 

 Biaya penggunaan baterai = 3.500
36.000 x 4 = Rp 0,4 

 Biaya penggunaan contoh susu = 20.000
1.000  x 10 = Rp 200,00 

Biaya total yang dibutuhkan untuk menguji setiap contoh 

susu adalah Rp 211,5 atau dibulatkan Rp 212,00. 
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Lampiran 6. Jenis Pakan yang Diberikan Dilokasi Penelitian 
 

Peternak Jenis pakan 

Pakan 

Pemberian 
(kg)/hari 

Sisa 
(kg)/ 
hari 

Konsumsi 
(kg)/ 

ekor/hari 
Ibu Retno  Hijauan: rumput gajah 

(Pennisetum purpureum.) 

Konsentrat: pollard 

H : 30 

K : 6 

H : 3 

K : 0 

H : 4,5 

K: 1 

Bapak Agus Hijauan: klobot jagung, 

lamtoro (Leucaena 

leucocephala), glirisidae. 

Konsentrat: pollard 

H : 61 

K : 13,2 

H : 6 

K : 0 

H : 5 

K : 1,2 

Bapak Oon Hijauan: rumput gajah 

(Pennisetum purpureum), 

rumput lapang. 

Konsentrat: konsentrat 

(terdiri dari tepung biji 

nangka, dedak padi, bungkil 

kedelai, dan kulit kopi) 

H : 47 

K : 14 

H : 4 

K : 0 

H : 4,3 

K : 1,4 

Bapak Eko Hijauan: kaliandra 

(Calliandra calothyrsus) 

dan kangkung kering. 

Konsentrat: pollard  

H : 22 

K : 4,8 

H : 2,8 

K : 0 

H : 4,8 

K : 1,2 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

                          

Gambar 1: Alat dan Bahan   Gambar 2: Pengujian EC 

 

                 

Gambar 3: Pengujian CMT     Gambar 4: Skor CMT 0 

 

                   

Gambar 5: Skor CMT Trace     Gambar 6: Skor CMT +1 
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Gambar 7: Skor CMT +2   Gambar 8: Pemerahan 
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