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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to determine the effect 

of udder shape and teat height from the floor on Senduro goats 

on the prevalence of subclinical mastitis used California 

Mastitis Test (CMT). The study was conducted at the Senduro 

goat farm belong to the community of Kandang Tepus Village, 

Senduro Sub-district, Lumajang. The study was conducted 

from February 21
th
 to March 10

th
, 2019. The material used in 

this research were 154 teat from 77 Senduro lactating goats. 

This number consisted of 50 udder bottles shape and 27 udder 

jugs shape Senduro goats. The material observed was the 

shape of the udder (jug or bottle), and the udder’s teat height 

from the floor cage and the level of mastitis in each quarter. 

Data were analyzed using descriptively, linear regression and 

correlation. The results showed the prevalence of subclinical 

mastitis in Senduro goats at Kandang Tepus was 

approximately 51.95%, with the prevalence of udder shape 

bottles and jugs by 31.12% and 18.83% respectively. While 

the prevalence of serious mastitis infections is around 25.97%, 

with the prevalence of udder shape bottle and jug by 18.83% 

and 7.14% respectively. It can be concluced that, the 

prevalence of both subclinical mastitis and serious mastitis 
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infection is higher in the udder shape of the bottle than the 

udder shape of the jug. 

 
Keywords: Senduro goats, udder shape,  prevalence of  

mastitis,  California Mastitis Test 
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RINGKASAN 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji 

prevalensi kejadian mastitis subklinis berdasarkan bentuk 

ambing yang berbeda pada kambing Senduro, dan mengkajii 

hubungan antara bentuk ambing dan jarak puting ke lantai 

kandang dengan tingkat mastitis subklinis agar mengetahui 

bentuk ambing dan jarak ujung puting ke lantai yang lebih 

rentan terhadap infeksi mastitis subklinis sehingga dapat 

menekan terjadinya infeksi mastitis subklinis pada kambing 

Senduro. Penelitian dilakukan di peternakan kambing senduro 

milik masyarakat Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, 

Kabupaten Lumajang. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 

21 Februari 2019 hingga 10 Maret 2019. 

Materi penelitian yang digunakan adalah 154 puting dari 

77 ekor kambing Senduro yang sedang laktasi. Jumlah ini 

terdiri dari 50 ekor kambing Senduro ambing botol dan 27 

ekor kambing Senduro ambing kendi. Metode penelitian ini 

adalah studi kasus dengan melakukan pengamatan dan 
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pengukuran langsung pada kambing Senduro. Penentuan 

sampel secara purposive sampling, yaitu kambing Senduro 

yang sedang dalam masa laktasi. Jarak ujung puting hingga 

lantai kandang diukur menggunakan pita ukur dengan 

ketelitian 0,1 cm. Sedangkan untuk deteksi tingkat mastitis 

subklinis menggunakan alat paddle dan bahan reagen 

California Mastitis Test (CMT) serta air untuk membilas 

paddle dan puting. Data dianalisis secara deskriptif, uji regresi 

linier dan korelasi sederhana untuk mengetahui hubungan dari 

bentuk ambing dan jarak puting ke lantai kandang terhadap 

prevalensi kejadian mastitis subklinis. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah kambing 

Senduro dengan bentuk ambing botol lebih banyak 

dibandingkan bentuk ambing kendi, yaitu 65% (50 ekor) 

ambing botol dan 35% (27 ekor) ambing kendi. Prevalensi 

mastitis subklinis pada kambing Senduro di Kandang Tepus 

sekitar 51,95%, dengan prevalensi pada bentuk ambing botol 

dan kendi masing-masing sebesar 31,12% dan 18,83%. 

Sedangkan prevalensi mastitis dengan infeksi parah sekitar 

25,97%, dengan prevalensi pada ambing bentuk botol dan 

kendi masing-masing sebesar 18,83% dan 7,14%. Hasil 

analisa regresi linier dan korelasi sederhana menjelaskan 

bahwa jarak ujung puting ke lantai kandang pada ambing 

bentuk botol, kendi, dan pada kambing Senduro secara umum 

memiliki keeratan hubungan dengan tingkat mastitis subklinis 

yang dinyatakan dalam tabel koefisien korelasi (r) berkisar 

antara -0,05 sampai -0,25. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

jarak ujung puting ke lantai tidak berhubungan erat dengan 

tingkat mastitis (-0,40 < r < 0,40). Sedangkan arah 

hubungannya adalah negatif, yang berarti semakin tinggi jarak 

ujung puting dari lantai maka akan semakin rendah tingkat 
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mastitisnya. Sedangkan tingkat mastitis pada kambing 

Senduro baik pada bentuk ambing botol, kendi dan maupun 

pada kambing Senduro secara umum dipengaruhi oleh jarak 

ujung puting ke lantai kandang berdasarkan koefisien 

determinasi (R
2
) berkisar antara 0,25% – 6,25% dan 

selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kesimpulannya prevalensi mastitis baik subklinis 

maupun infeksi parah lebih tinggi pada ambing bentuk botol 

daripada ambing bentuk kendi, dan jarak ujung puting ke 

lantai hubungannya rendah terhadap tingkat mastitis subklinis 

pada kambing Senduro. Saran untuk para peternak agar lebih 

meningkatkan manajemen sanitasi dan kebersihan, dan 

melakukan prosedur pemerahan yang baik dan benar. Serta 

untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji 

penyakit mastitis berdasarkan umur, paritas, bulan laktasi, 

tingkat kebersihan kandang dan faktor-faktor lain yang 

berhubungan erat dengan tingkat mastitis subklinis pada 

Kambing Senduro. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kambing Senduro merupakan salah satu jenis 

kambing lokal yang potensial sebagai sumber protein 

hewani yaitu susu dan daging (dwiguna). Kambing 

Senduro adalah salah satu galur dari rumpun 

kambing Peranakan Etawah dengan sebaran asli 

geografis di Senduro, Lumajang, Jawa Timur. 

Kambing Senduro mempunyai ciri fisik yaitu seluruh 

bulu tubuh berwarna putih; profil muka cembung; 

daun telinga panjang menggantung, terkulai, 

dan/atau berlekuk sampai terpilin; bertanduk dan 

tidak bertanduk baik jantan maupun betina; bulu 

tubuh pada jantan lebih panjang mengurai pada 

bagian leher, pinggul dan paha bagian belakang 

dibanding betina (SNI, 2018); jantan berjenggot 

panjang dan betina tidak berjenggot; punggung lurus, 

sedikit melengkung sampai pinggul; dan berekor 

pendek (Keputusan Menteri Pertanian, 2014). 

Kambing yang akan dijadikan bibit hendaknya 

mempunyai ciri fisik yang baik, salah satunya yaitu 

bentuk ambing. Bentuk dan morfologi ambing 

(udder) merupakan aspek yang penting dalam 

memilih kambing perah. Lestari, Firmansyah, dan 

Rahayu (2015) ambing yang baik apabila 

kedalamannya sedang karena produksi susu sesuai 

dengan ambing dan jauh dari resiko mastitis. 
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Menurut SNI (2018) bibit betina kambing Senduro 

memiliki ambing normal dan puting simetris dengan 

bentuk seperti kendi atau botol, dan produksi susu 

kambing Senduro mencapai 1,3 ± 0,5 liter/hari. 

Novotna, Svitakova, Rychtarova, Fantova, and 

Nohejlova (2018) morfologi kelenjar ambing 

berpengaruh terhadap produksi dan komposisi susu, 

ketahanan kelenjar ambing terhadap penyakit, serta 

kemampuan anak untuk mendapatkan puting 

induknya.  

Faktor penyebab rendahnya produktivitas ternak 

perah di Indonesia salah satunya adalah masalah 

penyakit, terutama mastitis. Menurut Surjowardojo 

(2012) mastitis adalah suatu peradangan pada 

tenunan ambing yang dapat disebabkan oleh 

mikroorganisme, zat kimia, luka termis ataupun luka 

karena mekanis. Mastitis dibagi menjadi 2 jenis, 

yaitu mastitis klinis dan subklinis. Mastitis klinis 

ditandai dengan perubahan susu yang dihasilkan 

dapat diamati secara langsung, yaitu susu terlihat 

menggumpal atau cair, dan terdapat darah atau 

nanah. Sedangkan mastitis subklinis tidak dapat 

dilihat perubahannya secara langsung, sehingga 

perlu pengujian khusus, salah satunya dengan 

metode California Mastitis Test (CMT). 

Terjangkitnya mastitis dapat disebabkan oleh 

beberapa hal, antara lain kebersihan tempat, 

peralatan dan kebersihan ternak sebelum diperah 
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yang belum dibersihkan atau dimandikan; setelah 

pemerahan selesai, ambing dan puting tidak 

dibersihkan; pemerahan puting yang tidak terinfeksi 

dan yang terinfeksi tidak dibedakan. Hal ini 

didukung oleh Sudarwanto, Maheshwari, dan 

Tanjung (2016) prevalensi mastitis subklinis pada 

kambing mencapai 65% dari jumlah populasi ternak 

yang diteliti. Hal ini diduga menjadi salah satu 

penyebab rendahnya produksi susu kambing di 

Indonesia.  

Mastitis dapat dicegah penyebarannya dengan 

cara memilih ternak yang tidak mudah terinfeksi 

mastitis baik klinis maupun subklinis. Penelitian 

yang dilakukan oleh Bardakcioglu, Sekkin, and 

Toplu (2011) beberapa pengukuran puting memiliki 

hubungan dengan kejadian mastitis. Pengukuran 

tersebut berupa panjang, diameter, dan jarak ujung 

puting dari lantai kandang yang ditemukan berbeda 

nyata dimana sapi yang terinfeksi cenderung 

memiliki lebar diameter middle point yang lebih 

lebar dan jarak ujung puting dari lantai kandang 

yang lebih rendah, sementara panjang puting tidak 

berbeda nyata. Ambing yang besar memiliki jarak 

ujung puting yang lebih dekat dengan tanah dan 

memiliki produksi susu yang tinggi. Hal ini dapat 

menyebabkan membukanya streak canal dan lubang 

sphincter yang lebih lama sehingga bakteri penyebab 

mastitis mudah menyerang, untuk itu anatomi dan 
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bentuk ambing harus lebih diperhatian karena 

berhubungan dengan produktifitas dan tingkat 

kejadian mastitis.  

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakuakan 

penelitian mengenai hubungan bentuk ambing dan 

jarak puting ke lantai kandang terhadap prevalensi 

kejadian mastitis subklinis berdasarkan uji estimasi 

jumlah sel somatik menggunakan (CMT) pada 

kambing Senduro. Bila ditemukan hubungan yang 

kuat, maka dapat digunakan sebagai dasar dalam 

memilih bibit kambing Senduro berdasarkan bentuk 

ambing dan jarak puting ke lantai untuk menekan 

kemungkinan terjadi dan menyebarnya infeksi 

mastitis subklinis. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana hubungan bentuk ambing dan jarak 

puting ke lantai kandang terhadap prevalensi 

kejadian mastitis subklinis berdasarkan CMT pada 

kambing Senduro. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengkaji prevalensi kejadian mastitis subklinis 

berdasarkan bentuk ambing yang berbeda pada 

kambing Senduro. 
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2. Mengkaji hubungan antara bentuk ambing dan 

jarak puting ke lantai kandang dengan tingkat 

mastitis subklinis pada kambing Senduro. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya: 

1. Memperoleh informasi mengenai prevalensi 

kejadian mastitis subklinis berdasarkan CMT 

pada  bentuk ambing yang berbeda kambing 

Senduro. 

2. Sebagai informasi bahwa bentuk ambing dan 

jarak puting ke lantai kandang berhubungan 

dengan tingkat mastitis pada kambing Senduro. 

1.5. Kerangka Pikir 

Kambing Senduro adalah salah satu galur dari 

rumpun kambing Peranakan Etawah dengan sebaran 

asli geografis di Senduro, Lumajang, Jawa Timur. 

Bibit betina kambing Senduro memiliki ambing 

normal dan puting simetris dengan bentuk seperti 

kendi atau botol (SNI, 2018). Produksi susu kambing 

Senduro mencapai 1,3 ± 0,5 liter/hari (Keputusan 

Menteri Pertanian, 2014). Turunnya jumlah produksi 

susu salah satunya dapat disebabkan oleh adanya 

infeksi mastitis. 

Mastitis sering terjadi pada peternakan kambing 

perah hingga mencapai 65% dari jumlah populasi 

ternak. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

kurangnya kebersihan tempat, peralatan dan ternak 
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(Sudarwanto dkk., 2016; Surjowardojo, 2012). 

Tingginya angka prevalensi mastitis di lapang 

merupakan salah satu ancaman bagi para peternak 

kambing perah. Adanya mastitis akan menyebabkan 

stres pada ternak dan juga turunnya jumlah produksi 

susu yang akan berdampak  pada kerugian. Mastitis 

dapat diobati dengan beberapa jenis antibiotik seperti 

penicillin, namun antibiotik sendiri menghasilkan 

residu yang mengharuskan susu dibuang hingga 

waktu tertentu. Disamping hal tersebut bakteri 

penyebab mastitis sangat banyak jenisnya dan untuk 

menghilangkan mastitis secara keseluruhan adalah 

hal yang sulit, sehingga pencegahan mastitis lebih 

baik daripada mengobati. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 

terjadinya mastitis salah satunya adalah dengan 

memilih ternak yang cenderung lebih kebal terhadap 

mastitis. Novotna, et al., (2018) menyatakan jumlah 

sel somatik dipengaruhi oleh faktor, spesies hewan, 

produksi susu, paritas, tingkat laktasi, individual dan 

faktor lingkungan, kebersihan pemerahan, kesehatan 

ambing dan bentuknya. Bardakcioglu et al., (2011) 

menambahkan tinggi puting memiliki hubungan 

dengan tingkat mastitis. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa puting yang terinfeksi mastitis 

subklinis cenderung menunjukkan jarak ujung puting 

ke lantai yang lebih rendah. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan 
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bentuk ambing dan jarak puting ke lantai kandang 

terhadap tingkat prevalensi mastitis subklinis. 

Pengukuran jarak puting dari lantai kandang 

diukur menggunakan pita ukur dengan ketelitian 0,1 

cm (Coban, Sabuncuoglu, and Tuzemen, 2009). 

Proses pengukuran dilakukan secara manual dan 

langsung di lapang sebelum proses pemerahan. 

Tingkat mastitis subklinis diukur dengan 

menggunakan uji CMT untuk memprediksi jumlah 

sel somatik berdasarkan tingkat kekentalan (Ruegg, 

2005
a
). Data akhir kemudian dianalisis secara 

deskriptif, uji regresi linier dan korelasi sederhana 

untuk mengetahui hubungan antara bentuk ambing 

dan jarak puting ke lantai kandang dengan tingkat 

mastitis subklinis kemudian hasil perhitungannya 

dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan 

bentuk ambing dan jarak puting ke lantai yang tidak 

rentan terhadap mastitis. Diagram kerangka pikir 

dapat dilihat pada Gambar 1.  
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        Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Jumlah sel somatik 

dipengaruhi oleh faktor, 

spesies hewan, produksi susu, 

paritas, tingkat laktasi, 

individual dan faktor 

lingkungan, kebersihan 

pemerahan, kesehatan ambing 

dan bentuknya (Novotna, et al. 

2018) 

Beberapa pengukuran 

jarak ujung puting dari 

lantai kandang 

memiliki hubungan 

yang nyata dengan 

tingkat mastitis  

subklinis 

(Bardakcioglu et al., 

2011).  

Jarak ujung puting 

ke lantai kandang 

Prevalensi kejadian 

mastitis subklinis 

berdasarkan uji CMT 

Kendi  Botol 

Bentuk 

ambing 

Bibit betina kambing Senduro memiliki 

ambing normal dan puting simetris 

dengan bentuk seperti kendi atau botol 

(SNI, 2018) 

Pengamatan bentuk ambing 
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1.6. Hipotesis 

Bentuk ambing dan jarak puting ke lantai 

kandang berhubungan dengan prevalensi kejadian 

mastitis subklinis berdasarkan CMT pada kambing 

Senduro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kambing Senduro 

Kambing Senduro adalah salah satu galur dari 

rumpun kambing Peranakan Etawah dengan sebaran asli 

geografis di Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Kambing 

Senduro mempunyai ciri fisik yaitu warna bulu seluruh 

tubuh putih; profil muka cembung; daun telinga panjang 

menggantung, terkulai, dan/atau berlekuk sampai terpilin; 

bertanduk dan tidak bertanduk baik jantan maupun betina; 

bulu tubuh pada jantan lebih panjang mengurai pada 

bagian leher, pinggul dan paha bagian belakang 

dibanding betina (SNI, 2018). 

 

 

Gambar 2. Kambing Senduro a) jantan dan b) betina  

(SNI, 2018) 

 

Kambing Senduro merupakan hasil persilangan 

kambing Etawah India dengan kambing Kacang dan 

kambing Jawarandu yang telah berlangsung sejak 100 

tahun lalu. Sebaran asli geografis kambing Senduro 

berada di Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten 

Lumajang, Malang, dan Bondowoso. Kambing Senduro 
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memiliki karakteristik yaitu bulu berwarna putih; bentuk 

muka cembung; telinga panjang, menggantung ke bawah 

dan terpilin; ada yang bertanduk dan tidak bertanduk; 

jantan berjenggot panjang dan betina tidak berjenggot; 

punggung lurus, agak melengkung sampai pinggul; bulu 

tubuh bagian leher dan pinggul lebih panjang, dan pada 

jantan bulu lebih panjang mengurai; berekor pendek; dan 

ambing menggantung seperti kendi. Produksi susu 

kambing Senduro mencapai 1,3 ± 0,5 liter/hari 

(Keputusan Menteri Pertanian, 2014).  

Persyaratan kuantitatif bibit betina kambing Senduro 

menurut SNI (2018) meliputi tinggi pundak, panjang 

badan, dan lingkar dada, disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1. Persyaratan kuantitatif bibit kambing Senduro 

betina 

Umur 

(bulan) 

Tinggi pundak 

(cm) 

Panjang 

badan (cm) 

Lingkar 

dada (cm) 

8 – 12 65 62 64 

>12 – 18 68 65 73 

>18 – 24 72 70 78 

Sumber: SNI (2018) 

2.2. Ambing dan Puting Kambing 

Bentuk dan anatomi ambing pada kambing dapat 

dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu bentuk ambing yang 

memanjang seperti buah pir dengan puting seolah-olah 

terpisah dari bagian glandulanya, bentuk ambing oval 

(tipe Alpine) terikat baik pada bagian abdomen dengan 

puting seolah-olah terpisah dari bagian glandulanya, dan 

bentuk ambing globular (bangsa Saanen) terikat dekat 
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sekali pada bagian abdomen serta kadang-kadang melebar 

dengan puting yang lebih kecil dibandingkan dengan 

tipe–tipe ambing yang lain (Gall, 1980 dalam 

Pribadiningtyas, Suprayogi, dan Sambodo, 2012).   

Ambing biasanya berbentuk seperti gelas anggur 

(bulat memanjang) dan dilengkapi puting tempat 

keluarnya susu saat diisap oleh cempe atau saat diperah. 

Ambing kambing terletak di daerah canalis inguinalis 

(selangkangan), yang memiliki saluran arteri, vena, 

pembuluh getah bening, sistem syaraf, dan dua kelenjar, 

satu di kedua sisi garis tengah. Setiap kelenjar memiliki 

puting tunggal dan masing-masing puting memiliki 

lubang tunggal, tetapi ada kalanya jumlah puting lebih 

banyak dari pada jumlah kelenjar. Kelenjar ambing 

merupakan unit yang terpisah. Panjang ambing berbeda–

beda, biasanya berkisar 10 - 20 cm, dan panjang puting 

berkisar 5 - 10 cm. Sel-sel penghasil susu dikelompokkan 

menjadi lobus, dan didalamnya terdapat lobulus. Lobulus 

dibagi lagi menjadi alveoli, yang kecil strukturnya seperti 

kantung. Alveoli memiliki rongga internal yang disebut 

lumen, dan dilapisi oleh sel-sel epitel yang mensekresi 

susu. Setiap alveolus dikelilingi oleh sel-sel otot yang 

kontraksi selama ‘milk letdown’ (Animal Biosecurity and 

Welfare, 2017; Tedjowati, 1988 dalam Pribadiningtyas, 

dkk., 2012).  
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Gambar 3. Anatomi ambing kambing (Menzies, Jansen, 

Foran, and Wilman, 2017) 

Sejumlah peneliti telah menyarankan bahwa ambing 

ideal harus memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) 

volume besar dengan bentuk bulat dan puting jelas; (2) 

lembut dan elastis jaringan, tadah kelenjar teraba; (3) 

tinggi ambing sedang, tidak lebih rendah dari hock; (4) 

sebuah demarkasi yang jelas atau alur antara bagian 

ambing; dan (5) puting berukuran sedang (panjang dan 

lebar), berorientasi dalam posisi hampir vertical 

(Nickerson and Akers, 2011). 

Berdasarkan kualitasnya ambing dibagi menjadi dua 

bentuk yaitu desirable udder dan undesirable udder. 

Desirable udder merupakan bentuk ambing yang ideal, 

melekat kuat, simetris, dan memiliki panjang sedang. 

Ambing bentuk ini merupakan ambing dengan kualitas 

bagus atau bentuk ambing yang diinginkan. Sedangkan 

undesirable udder merupakan ambing yang memiliki otot 

lemah, terjumbai (menggantung ke bawah) dan sulit 

disusu oleh anaknya karena putingnya terlalu besar. 

Ambing bentuk ini merupakan ambing dengan kualitas 
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jelek atau bentuk ambing yang tidak diinginkan 

(McNulty, Aulenbacher, Loomis, Baker and Bushnell, 

1997). 

 

  
a) b) 

 

Gambar 4. a) bentuk ambing desirable, b) bentuk ambing 

undesirable 

 

Faktor genetis, umur, dan masa laktasi akan 

mempengaruhi bentuk ambing. Ambing yang 

menggantung sangat rendah ataupun ambing yang lubang 

putingnya terlalu besar dan juga jika adanya luka atau 

lecet pada ambing memudahkan mikroorganisme masuk 

(Ginting, Helmi, Darmawi, Dewi, Hennivanda, Erina, dan 

Daud, 2018). 

Bibit betina kambing Senduro memiliki ambing 

normal dan puting simetris dengan bentuk seperti kendi 

atau botol. Bentuk ambing dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Contoh bentuk ambing bibit kambing Senduro 

berbentuk a) kendi dan b) botol (SNI, 2018) 

2.3. Mastitis 

Mastitis adalah peradangan jaringan internal kelenjar 

ambing dengan berbagai penyebab dan derajat keparahan, 

lama penyakit serta akibat penyakit yang ditimbulkan 

sangat beragam (Nurhayati dan Martindah, 2015). 

Mastitis dapat disebabkan oleh kuman, zat kimia, luka 

termis (bakar) ataupun luka karena mekanis. Peradangan 

ini menyebabkan bertambahnya protein dalam darah dan 

sel-sel darah putih di dalam tenunan ambing. Umumnya 

radang ambing disebabkan oleh bakteria Staphylococcus 

aureus, S. epidermidis, Streptococcus agalactiae, dan E. 

coli, Streptococcus dysagalactiae, S. uberis, Escheria 

feundii, Aerobacter aerugenes dan Klebsiella pneumonia 

(Poeloengan, 2009). 

Mastitis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mastitis klinis 

dan subklinis. Mastitis klinis ditandai dengan perubahan 

susu yang dihasilkan dapat diamati secara langsung, yaitu 

susu terlihat menggumpal atau cair, dan terdapat darah 

atau nanah. Sedangkan mastitis subklinis tidak dapat 

dilihat perubahannya secara langsung, sehingga perlu 
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pengujian khusus, salah satunya dengan metode CMT 

(Surjowardojo, 2012). Mastitis subklinis adalah 

peradangan ambing yang tidak menunjukkan gejala klinis 

tetapi pada pemeriksaan susu secara mikroskopik terdapat 

peningkatan jumlah sel somatik lebih besar dari 400.000 

sel setiap ml susu (Pratomo, Zobda, Shanda,  Wildan, dan 

Putra, 2013). 

Mastitis Subklinis, dalam hal ini tidak terdapat 

pembengkakan ambing, rasa sakit dan panas tetapi 

terdapat kelainan tertentu pada susunya, apabila 

dilakukan uji alkohol susu tersebut akan pecah. Mastitis 

Subklinis tanda-tandanya tidak bisa langsung terlihat jelas 

tetapi mastitis ini dapat mengakibatkan kerusakan ambing 

dan menyebabkan penurunan produksi susu (Sunarko, 

Sutrasno, Siwi, Kumalajati, Supriadi, Marsudi, dan 

Budiningsih, 2009). 

Prevalensi kejadian mastitis Sanchez, Montes, 

Jimenez, and Andres. (2007) berdasarkan jumlah sel 

somatis dalam susu maka prevalensi mastitis subklinis 

pada kambing berkisar antara 9-50%. Sementara itu 

Contreras, Sierra, Sanchez, Corrales, Marco, Paape, and 

Gonzalo (2007) dan McDougall, Supre, Vliegher, 

Haesebrouck, Hussein, Clausen, and Prosser (2010) 

melaporkan bahwa prevalensi mastitis subklinis pada 

kambing sekitar 5-30%. Sedangkan mastitis klinis sebesar 

25,5% terjadi setelah melahirkan atau 40 hari pasca 

melahirkan (McDougall, Pankey, Delaney, Barlow, 

Murdough, and Scruton 2002). Prevalensi mastitis klinis 

dan subklinis pada kambing sekitar 36,4% dengan 

prevalensi masing-masing Staphylococcus spp. 

nonhemolytic 38,2%, S. aureus 11,0%, E. coli 1,6% dan 
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Pseudomonas spp. 1,2% (Contreras et al. 2007). Kejadian 

mastitis subklinis pada kambing PE di Kabupaten Sleman 

sebanyak 21-50% (Suwito, Nugroho, Sumiarto, Wahyuni, 

2014). 

2.4. Faktor Penyebab Mastitis 

Mastitis adalah suatu peradangan pada tenunan 

ambing yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, zat 

kimia, luka termis ataupun luka karena mekanis. 

Terjangkitnya mastitis dapat disebabkan oleh beberapa 

hal, antara lain kebersihan tempat, peralatan dan 

kebersihan ternak sebelum diperah yang belum 

dibersihkan atau dimandikan; setelah pemerahan selesai, 

ambing dan puting tidak dibersihkan; pemerahan puting 

yang tidak terinfeksi dan yang terinfeksi tidak dibedakan 

(Surjowardojo, 2012). 

Setelah pemerahan berakhir, ambing dan puting 

langsung dibersihkan dengan larutan desinfektan untuk 

mencegah penyakit radang ambing (mastitis). Bakteri 

atau patogen penyebab mastitis masuk ke ambing melaui 

lubang puting yang terbuka, terutama pada saat 

pemerahan atau sesudahnya. Puting yang terbuka tersebut 

kemudian kontak dengan tangan pemerah, lap, mesin 

perah atau lantai yang telah terkontaminasi oleh bakteri 

atau agen patogen, dan kemudian mastitis menyebar dari 

satu sapi ke sapi yang lain .  

Pencegahan infeksi mastitis: 

a. Kandang harus dijaga tetap selalu dalam keadaan 

bersih terutama pada lantai kandang. 
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b. Pemerah harus bersih dan pada waktu pemerahan 

jangan tergesa-gesa yang mengakibatkan luka atau 

lecet pada ambing, 

c. Setelah pemerahan harus dilakukan pembersihan 

puting menggunakan larutan desinfektan iodine 

(biocid yang diencerkan). 
 

Pengobatan infeksi mastitis dapat dengan 

menyuntikkan secara intra mamari obat-obat antibiotik, 

seperti Penicillin, Streptomicyn, Teramicyn, Neomicyn 

dan lain-lain (Sunarko, dkk., 2009). 

Jumlah sel somatik dipengaruhi oleh banyak faktor, 

seperti spesies hewan, produksi susu, paritas, tingkat 

laktasi, individual dan faktor lingkungan, kebersihan 

pemerahan, kesehatan ambing dan bentuknya (Novotna, 

et al., 2018). 

2.5. Hubungan Bentuk Ambing dan Jarak Puting ke 

Lantai dengan Tingkat Mastitis Subklinis 

Morfologi ambing mempengaruhi kemampuan 

milkability, kapasitas untuk mesin perah, produksi dan 

komposisi susu, ketahanan kelenjar ambing terhadap 

penyakit, dan kemampuan anak untuk mendapatkan 

puting. Jumlah sel somatik dipengaruhi oleh banyak 

faktor, seperti spesies hewan, produksi susu, paritas, 

tingkat laktasi, individual dan faktor lingkungan, 

kebersihan memerah susu, kesehatan ambing dan 

bentuknya (Novotna, et al., 2018). 

Salah satu faktor predisposisi mastitis subklinis dari 

segi host/ternak sapi adalah kondisi dan bentuk ambing. 

Tingkat kejadian mastitis pada puting yang menggantung 

rendah lebih tinggi, jika dibandingkan dengan tingkat 
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kejadian mastitis pada puting yang menggantung tinggi 

(Sori, Zerihun, and Abdicho, 2005). Ambing yang baik 

apabila kedalamannya sedang karena produksi susu 

sesuai dengan ambing dan jauh dari resiko mastitis 

(Lestari, dkk., 2015). 

Bardakcioglu et al., (2011) ukuran panjang puting, 

diameter puting dan tinggi puting memiliki hubungan 

dengan tingkat mastitis. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa puting yang terinfeksi mastitis 

subklinis cenderung menunjukkan ukuran diameter yang 

lebih besar dan jarak ujung puting yang lebih rendah dari 

lantai kandang. 

2.6. California Mastitis Test 

Pengawasan dan pencegahan terhadap penyakit 

mastitis, harus tetap secara teratur dilakukan minimal 

seminggu sekali dilaksanakan uji mastitis dengan CMT 

(Sunarko, dkk., 2009). CMT akurat pada susu sapi dan 

kambing.   

California Mastitis Test (CMT) adalah tes sederhana 

yang cepat dan secara akurat dapat memprediksi jumlah 

sel somatik pada susu dari kuartal individu atau pada 

sampel susu komposit (Rueg, 2005)
b
. CMT akurat pada 

susu sapi dan kambing. Tes ini melibatkan penambahan 

reagen anionik ke dalam susu. Reagen CMT terdiri dari 

deterjen dan indikator pH (warna keunguan). Reagen 

berinteraksi dengan susu mastitis untuk membentuk gel. 

Gel CMT dibentuk oleh ikatan ion antara protein susu 

yang positif, tidak dalam DNA, dan deterjen negatif. 

Ketika susu dan reagen CMT dicampur dalam jumlah 

yang sama, reagen CMT akan melarutkan atau 
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mengganggu dinding sel luar dan dinding nukleus dari 

setiap leukosit, yang terutama lemak (deterjen melarutkan 

lemak). DNA sekarang dilepas dari inti sel. DNA akan 

mengikat atau gel bersama untuk membentuk massa 

berserabut. Karena jumlah leukosit meningkat 

seperempat, jumlah pembentukan gel akan meningkat 

secara linear (Whyte, Walmsley, Liew, Claycomb and 

Mein, 2005; Canadian Bovine Mastitis Research Network 

2010; Mellenberger, 2000). 

 

Tabel 2. Estimasi jumlah sel somatik/ ml susu CMT 

Penampakan Simbol 

Estimasi 

Jumlah Sel 

Somatik per 

ml 

Interpretasi 

 

N 0-200.000 Sehat 

 

T 
200.000-

400.000 

Mastitis 

subklinis 

 

1 
400.000-

1.200.000 

Mastitis 

subklinis 

 

2 
1.200.000-

5.000.000 

Infeksi 

mastitis 

parah 

 

3 >5.000.000 

Infeksi 

mastitis 

parah 

Sumber: Rueg (2005)
a
; Canadian Bovine Mastitis 

Research Network (2010) 
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Keterangan: 

N = Negatif (Tidak ada infeksi) 

Tidak ada reaksi pengentalan dalam campuran. Estimasi 

jumlah sel somatik 100.000 SCC (Somatic Cell Count). 

T = Trace (Kemungkinan terinfeksi) 

Reaksi campuran sedikit mengental. Reaksi Trace akan 

tampak menghilang jika paddle dimiringkan sampai 

hamper vertikal . Estimasi jumlah sel somatik 300.000 

SCC. Contoh: Jika semua kuartal terbaca T maka tidak 

ada infeksi dan jika satu atau dua kuartal terbaca T, maka 

kemungkinan terinfeksi. 

1 = Positif Lemah (Terinfeksi) 

Terdapat perbedaan kekentalan, tetapi tidak ada 

kecenderungan untuk membentuk gel. Jika paddle CMT 

diputar lebih dari 20 detik, maka pengentalan 

kemungkinan akan hilang. Estimasi jumlah sel somatic 

900.000 SCC.  

2 = Positif nyata (terinfeksi) 

Ketika dihomogenkan lebih cepat terjadi pengentalan dan 

sedikit terbentuk gel. Campuran ini berputar-putar, 

bergerak menuju dasar paddle, dan mengekspos bagian 

bawah tepi luar dari paddle. Ketika berhenti diputar, 

tingkat campuran akan mencakup dasar cangkir. Estimasi 

jumlah sel somatic 2,7 juta SCC.  

3 = Kuat Positif (terinfeksi) 

Terbentuk gel dan permukaan campuran cembung 

(seperti telur goreng). Puncak sisa-sisa Central 

diproyeksikan bahkan setelah penghomogenan dengan 

memutar paddle CMT dihentikan. Estimasi jumlah sel 

somatic 8,1 juta SCC. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan  di Kecamatan Senduro, 

Kabupaten Lumajang untuk memperoleh data bentuk 

ambing, dan jarak ujung puting ke lantai kandang pada 

kambing Senduro dengan tingkat kejadian mastitis 

subklinis menggunakan California Mastitis Test (CMT) 

pada berbagai paritas. Penelitian ini berlangsung pada 21 

Februari 2019 hingga 10 Maret 2019. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah 154 puting 

dari 77 ekor kambing Senduro yang sedang laktasi. 

Jumlah ini terdiri dari 50 ekor kambing Senduro ambing 

botol dan 27 ekor kambing Senduro ambing kendi. Alat 

yang digunakan meliputi pita ukur dengan ketelitian 0,1 

cm, paddle, syringe, dan alat tulis. Sedang bahan yang 

digunakan meliputi reagen California Mastitis Test 

(CMT) dan air bersih. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan 

melakukan pengamatan dan pengukuran langsung pada 

kambing Senduro. Penentuan sampel secara purposive 

sampling, yaitu kambing Senduro yang sedang masa 

laktasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui 

hubungan dari variasi bentuk ambing dan jarak puting ke 

lantai kandang terhadap prevalensi kejadian mastitis 

subklinis menggunakan California Mastitis Test (CMT). 
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3.4. Prosedur Penelitian  

3.4.1. Pra Penelitian 

Pemilihan ternak yang dijadikan sebagai sampel 

ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

a Mempunyai ciri-ciri fisik yang sesuai dengan SNI 

bibit kambing Senduro tahun 2018 yaitu seluruh 

bulu tubuh berwarna putih; profil muka cembung; 

daun telinga panjang menggantung, terkulai, 

dan/atau berlekuk sampai terpilin; bertanduk dan 

tidak bertanduk baik jantan maupun betina; bulu 

tubuh pada jantan lebih panjang mengurai pada 

bagian leher, pinggul dan paha bagian belakang 

dibanding betina. 

b Ternak sedang laktasi atau diperah. 

c Memiliki ambing normal yaitu terdapat dua kuartal 

dengan bentuk ambing seperti kendi atau botol dan 

dua puting atau satu puting pada setiap kuartalnya. 

3.4.2. Koleksi Data 

3.4.2.1.  Pengamatan Bentuk Ambing 

Bentuk ambing diamati secara langsung dengan 

berdasarkan pada SNI bibit kambing Senduro tahun 

2018 yaitu memiliki bentuk ambing normal dan puting 

simetris dengan bentuk seperti kendi atau botol. 

Selanjutnya dikelompokkan dalam bentuk kendi dan 

botol. 

3.4.2.2.  Pengukuran Statistik Vital 

Statistik vital ternak yang meliputi tinggi pundak, 

panjang badan, lingkar dada, dan bobot badan diukur 
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dengan menggunakan pita ukur ternak merk rondo. 

Berikut adalah gambar rondo: 

 
Gambar 6. Rondo 

3.4.2.3.  Pengukuran Jarak Ujung Puting Hingga Lantai 

Kandang 

Jarak ujung puting hingga dasar lantai kandang diukur 

sebelum pemerahan dengan menggunakan pita ukur 

dengan ketelitian 0,1 cm (Coban, et al., 2009). Jarak 

ujung puting ke lantai kandang dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 
Gambar 7. Jarak ujung puting ke lantai kandang 
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3.4.2.4.  Prosedur CMT 

Pengujian mastitis menggunakan CMT dalam 

penelitian ini dilakukan dua kali ulangan dengan 

selang waktu 10 hari antara ulangan pertama dan 

kedua. Hal ini dimaksudkan supaya hasil CMT lebih 

akurat. Berikut adalah prosedur CMT:   

1. Membersihkan ambing dan puting dari kotoran 

yang menempel dengan cara dibilas 

menggunakan air. 

2. Mengambil sampel susu dari setiap puting 

sebanyak 2 ml setelah membuang 2-3 pancaran 

pertama dan diletakkan di paddle sesuai dengan 

kode letak puting. 

3. Menambahkan reagen CMT sebanyak 2 ml (1 : 

1) ke dalam paddle. 

4. Menghomogenkan larutan tersebut dengan pola 

lingkaran selama 10-15 detik. 

5. Membaca hasil uji CMT pada detik ke-20 

(Ruegg, 2005)
a
. Hasil uji adalah skor CMT yang 

terdiri atas negative (-), Trace, 1, 2, dan 3 yang 

akan diintepretasikan dalam penelitian ini 

menjadi 0, 1, 2, 3, dan 4. 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

 Bentuk ambing kendi dan botol 

 Jarak ujung puting ke lantai kandang 

 Tingkat mastitis berdasarkan uji CMT dari setiap 

puting kambing Senduro. 
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3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, 

regresi linier dan korelasi sederhana untuk mengetahui 

hubungan dari variasi bentuk ambing dan jarak puting ke 

lantai kandang terhadap prevalensi kejadian mastitis 

subklinis menggunakan California Mastitis Test (CMT). 

Menurut Sugiyono (2009) analisis deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau memnggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Selanjutnya data dianalisis dengan bantuan 

Software Microsoft Excel. Berikut adalah rumus-rumus 

yang digunakan dalam analisis deskriptif: 

Rumus presentase: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P = presentasi 

f = jumlah sampel yang masuk kategori 

n = jumlah seluruh sampel 

Rumus rata-rata : 

  ̅ =  ∑   
 
       

Keterangan: 

  ̅   rata-rata variabel yang dihitung 

   = nilai sampel ke-i 

   = jumlah seluruh sampel 

Rumus standart deviasi: 

s = √
∑        ̅   
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Keterangan: 

S = standart deviasi 

   = nilai sampel ke-i 

  ̅   rata-rata sampel 

   = jumlah seluruh sampel 

Sumber: Sudarwati, Natsir, dan Nurgiartiningsih (2019) 

Prevalensi: 

Prevalensi (%) = 
                               

                     
 x 100 

Sumber: Dimitar and Metodija (2012) 

Regresi linear sederhana merupakan garis regresi 

yang melibatkan 2 variabel yaitu variabel bebas (Xi) dan 

variabel tidak bebas (Yi). Garis regresi digambarkan 

melalui titik-titik koordinat. Adapun analisis regresi 

memiliki bentuk persamaan: 

Y= a + bX 

Koefisien korelasi dilambangkan dengan huruf r, 

merupakan tingkat hubungan antara peubah bebas (X) 

dengan peubah tak bebas (Y). Besarnya r adalah -1 ≤ r ≤ 

1. 

r    = 
     

√    √     
 = 

  ∑    ∑     

[  ∑       ][  ∑    ∑   ] 
 

Sumber: Sudarwati, Natsir, dan Nurgiartiningsih (2019) 

Keeratan hubungan antara dua variabel ditetapkan 

kriteria nilai koefisien korelasi dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kriteria nilai koefisien korelasi (r) 

Interval koefisien korelasi Tingkat hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

Sumber: Victori, Purbowati dan Lestari (2016) 

3.7. Batasan Istilah 

Kambing senduro           : Kambing hasil persilangan 

kambing Etawah India dengan  

kambing Kacang dan kambing 

Jawarandu. 

Bentuk ambing               : Penjabaran geometris dari 

ambing kambing Senduro yaitu 

kendi dan botol.   

Jarak puting                   : Jarak yang diperoleh dengan 

mengukur ujung puting  ke 

lantai kandang kambing 

berpijak. 

Tingkat kejadian             : Jumlah penyebaran penderita 

(%) dalam suatu populasi, 

penyebaran, dan keseriusanyang 

diakibarkan. 

Mastitis                      : penyakit radang pada kelenjar 

ambing ternak betina yang 
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disebabkan oleh serangan dari 

mikroorganisme pathogen. 

Mastitis subklinis           : peradangan ambing yang tidak 

menunjukkan gejala klinis 

tetapi pada pemeriksaan susu 

secara mikroskopik terdapat 

peningkatan jumlah sel somatik 

lebih besar dari 400 000 sel 

setiap ml susu. 

California Mastitis Test : tes sederhana yang cepat dan 

secara akurat dapat 

memprediksi jumlah sel 

somatik pada susu dari kuartal 

individu atau pada sampel susu 

komposit 

Paritas                            : Menunjukkan ternak tersebut 

berapa kali beranak 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1. Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di peternakan 

kambing Senduro milik masyarakat Desa Kandang 

Tepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. 

Kecamatan Senduro terletak di sebelah timur dari 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Lokasi ini 

terletak pada ketinggian 500-700 meter di atas 

permukaan laut (mdpl) dengan curah hujan 3.046 

mm/tahun, dan rata-rata suhu pada bulan Februari – 

Maret 2019 berkisar 20
o
C – 30

o
C dengan kelembaban 

70% - 98% (BPS Kabupaten Lumajang, 2018). Iklim 

tersebut sangat mendukung untuk pemeliharaan ternak 

perah seperti kambing. Pakannya berupa leguminosa 

juga banyak tersedia disana seperti kaliandra, gamal, 

kelor dan lamtoro. 

 

Gambar 8. Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro 
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4.1.2. Manajemen Pemeliharaan Kambing Senduro 

Populasi kambing di Kecamatan Senduro 

sebanyak 9.130 ekor dan populasi terbesar berada di 

Desa Kandang Tepus yaitu sebanyak 3.567 ekor (BPS 

Kabupaten Lumajang, 2018). Perkandangan kambing 

Senduro disana rata-rata menggunakan bahan kayu 

dan bambu, dengan model kandang panggung dan 

juga atap tipe shade dan/atau gable. Pemeliharaan 

kambing sebagian besar bertujuan untuk diperah dan 

lainnya sebagai pembibitan. Kambing Senduro perah 

diberi pakan hijauan dan konsentrat, rata-rata para 

peternak memberikan hijauan berupa kaliandra 

(Calliandra calothyrsus), dan konsentrat yang 

dicombor berupa ampas tahu, kulit kedelai, kangkung 

kering, tepung kedelai atau tepung jagung, dan 

complete feed. Pemberian pakan dilakukan dua kali 

sehari, untuk comboran konsentrat diberikan pagi dan 

sore hari, sedangkan hijauan hanya diberikan pada 

sore hari saja. Pemerahan masih dikerjakan secara 

manual menggunakan tangan dengan teknik whole 

hand dan penuntasannya dengan teknik stripping, 

sehingga penyakit mastitis merupakan ancaman yang 

patut diperhatikan. 

4.2. Karakteristik Kambing Senduro 

Karakteristik kambing Senduro yang sangat terlihat 

adalah seluruh bulunya berwarna putih dan memiliki 

telinga yang panjang. Menurut SNI (2018) warna bulu 

seluruh tubuh putih; profil muka cembung; daun telinga 

panjang menggantung, terkulai, dan/atau berlekuk sampai 

terpilin; bertanduk dan tidak bertanduk baik jantan 
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maupun betina; bulu tubuh pada jantan lebih panjang 

mengurai pada bagian leher, pinggul dan paha bagian 

belakang dibanding betina. 

Tabel 4. Rataan statistik vital induk kambing Senduro 
Umur 

(bulan) 

Tinggi pundak 

(cm) 

Panjang 

badan (cm) 

Lingkar 

dada (cm) 

Bobot badan 

(kg) 

8 – 12 76,42 ± 4,52 66,83 ± 3,87 79,92 ± 2,04 50.33 ± 2.75 

>12 – 18 76,22 ± 5,16 64,83 ± 6,52 79 ± 6,02 50.44 ± 8.15 

>18 – 24 74,98 ± 5,99 67,67 ± 4,73 82,05 ± 6,26 54.81 ± 9.90 

>24 77,64 ± 4,63 69,92 ± 4,22 85,21 ± 4,96 59.92 ± 8.88 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai rata-

rata tinggi pundak (TP), panjang badan (PB), lingkar dada 

(LD), dan bobt badan (BB) dari induk kambing Senduro 

berdasarkan umurnya pada ternak yang diteliti. Kambing 

Senduro betina umur 8 – 12 bulan menunjukkan rataan 

TP 76,42 cm, PB 66,83 cm, dan LD 79,92 cm, menurut 

SNI (2018) (Tabel 1) standar minimal persyaratan 

kuantitatif bibit kambing Senduro betina pada umur 8 – 

12 bulan memiliki TP 65 cm, PB 62 cm dan LD 64 cm, 

jadi seluruh persyaratan kuantitatif memenuhi standar. 

Induk kambing Senduro umur >12 – 18 bulan 

menunjukkan nilai rataan TP 76,22 cm, PB 64,83 cm, dan 

LD 79 cm, jika dibandingkan dengan SNI (2018) standar 

minimal kambing senduro pada umur >12 – 18 bulan 

memiliki TP 68 cm, PB 65 cm, dan LD 73 cm, maka nilai 

rataan PB pada kambing Senduro yang diteliti belum 

memenuhi SNI (2018). Pengukuran statistik vital 

kambing Senduro betina umur >18 – 24 bulan didapatkan 
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rataan TP 74,64 cm, PB 67,67 cm, dan LD 82,05 cm, 

dalam SNI (2018) menyebutkan bahwa standar minimal 

kambing senduro pada umur >18 – 24 bulan memiliki TP 

72 cm, PB 70 cm, dan LD 78 cm, maka nilai rataan PB 

pada kambing Senduro yang diteliti belum memenuhi 

standar. Sedangkan pada kambing Senduro Betina umur 

>24 bulan didapatkan rataan hasil pengukuran TP 77,64 

cm, PB 69,92, dan LD 85,21 cm, untuk kambing Senduro 

betina umur >24 bulan belum disebutkan standar minimal 

persyaratan kuantitatifnya dalam SNI (2018). Sementara 

untuk BB kambing senduro belum ada dalam SNI (2018). 

4.3. Variasi Bentuk Ambing Kambing Senduro 

Bentuk dan anatomi ambing pada kambing dapat 

dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu bentuk ambing yang 

memanjang seperti buah pir dengan puting seolah-olah 

terpisah dari bagian glandulanya, bentuk ambing oval 

(tipe Alpine) terikat baik pada bagian abdomen dengan 

puting seolah-olah terpisah dari bagian glandulanya, dan 

bentuk ambing globular (bangsa Saanen) terikat dekat 

sekali pada bagian abdomen serta kadang-kadang melebar 

dengan puting yang lebih kecil dibandingkan dengan tipe-

tipe ambing yang lain (Gall, 1980 dalam Pribadiningtyas, 

Suprayogi, dan Sambodo, 2012). Bibit betina kambing 

Senduro memiliki ambing normal dan puting simetris 

dengan bentuk seperti kendi atau botol (SNI, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

  
a)                                b) 

Gambar 9. a) ambing botol, b) ambing kendi 

 

Berdasarkan hasil studi lapang pada 10 peternak di 

desa Kandang Tepus menunjukkan bahwa jumlah 

kambing Senduro dengan bentuk ambing botol sebanyak 

50 ekor dan bentuk ambing kendi sebanyak 27 ekor. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa populasi kambing Senduro 

dengan bentuk ambing botol lebih banyak (65%) 

dibandingkan dengan populasi kambing Senduro dengan 

bentuk ambing kendi (35%). Sedangkan untuk produksi 

susu rata-rata dari kambing Senduro pada ambing bentuk 

botol sebanyak 0,7 liter/hari dan bentuk kendi sebanyak 

0,9 liter/hari. Menurut Keputusan Menteri Pertanian 

(2014) produksi susu kambing Senduro mencapai 1,3 ± 

0,5 liter/hari. Turunnya jumlah produksi susu salah 

satunya dapat disebabkan oleh adanya infeksi mastitis. 

Surjowardojo (2012) mastitis dapat disebabkan oleh 

mikroorganisme, zat kimia, luka termis ataupun luka 

karena mekanis.  
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Gambar 10. Proporsi bentuk ambing botol dan kendi 

kambing Senduro di Desa Kandang Tepus 

4.4. Prevalensi Mastitis 

Penyakit mastitis merupakan salah satu faktor 

penyebab rendahnya produktivitas ternak perah. Menurut 

Pratomo, dkk., (2013) mastitis subklinis dianggap lebih 

berbahaya karena tidak diketahui gejalanya dan 

menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Mastitis 

subklinis menyebabkan penurunan produksi susu 

mencapai 15%. Kerugian lain disebabkan peningkatan 

biaya produksi untuk pengobatan, terkadang ternak yang 

terkena mastitis subklinis juga harus dikeluarkan dari 

peternakan lebih awal karena biaya pemeliharaaan yang 

lebih tinggi dari produksinya. 

Botol 

65% 

Kendi 

35% 
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a.                       b.                        c.  

Gambar 11. Hasil CMT a) skor 0, b) skor 2 dan 1, 

c) skor 3 

Prevalensi kejadian mastitis subklinis pada kambing 

Senduro di desa Kandang Tepus ditunjukkan pada Tabel 

5. Prevalensi mastitis subklinis dihitung dari jumlah 

puting yang mendapat skor CMT 0,5 – 1, sedangkan 

prevalensi mastitis parah dihitung dari jumlah puting 

yang mendapat skor CMT 1,5 – 3, hal ini 

dipertimbangkan dari pernyataan Rueg (2005)
a
 (Tabel 2). 

Tabel 5. Tingkat prevalensi mastitis subklinis kambing 

Senduro di desa Kandang Tepus 

Kategori 

mastitis 

Puting yang terjangkit mastitis subklinis 
Jumlah 

puting 

sehat 

Total 

sampel 

yang 

diamati 

Ambing botol Ambing kendi Total 

n Prevalensi n Prevalensi n Prevalensi 

Subklinis 51 31,12% 29 18,83% 80 51,95% 
34 154 

Parah 29 18,83% 11 7,14% 40 25,97% 

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa 

prevalensi mastitis subklinis pada kambing Senduro di 
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Kandang Tepus sekitar 51,95%, dengan prevalensi pada 

bentuk ambing botol dan kendi masing-masing sebesar 

31,12% dan 18,83%. Sedangkan prevalensi mastitis 

dengan infeksi parah sekitar 25,97%, dengan prevalensi 

pada ambing bentuk botol dan kendi masing-masing 

sebesar 18,83% dan 7,14%. Dari hal tersebut diketahui 

bahwa prevalensi mastitis baik subklinis maupun infeksi 

parah lebih tinggi pada ambing bentuk botol daripada 

ambing bentuk kendi. Menurut Sanchez et al. (2007) 

berdasarkan jumlah sel somatis dalam susu maka 

prevalensi mastitis subklinis pada kambing berkisar 

antara 9-50%. Sementara itu Contreras et al., (2007) dan 

McDougall et al., (2010) melaporkan bahwa prevalensi 

mastitis subklinis pada kambing sekitar 5-30%. 

Sedangkan mastitis klinis sebesar 25,5% terjadi setelah 

melahirkan atau 40 hari pasca melahirkan (McDougall et 

al. 2002). Prevalensi mastitis klinis dan subklinis pada 

kambing sekitar 36,4% dengan prevalensi masing-masing 

Staphylococcus spp. nonhemolytic 38,2%, S. aureus 

11,0%, E. coli 1,6% dan Pseudomonas spp. 1,2% 

(Contreras et al. 2007). Kejadian mastitis subklinis pada 

kambing PE di Kabupaten Sleman sebanyak 21-50% 

(Suwito, dkk., 2014).  

Perbedaan prevalensi ini dapat disebabkan sistem 

manajemen pemeliharaan dan pemerahan yang berbeda 

(Suwito dan Indarjulianto, 2013). Manajemen 

pemeliharan meliputi perkandangan, sanitasi dan 

kebersihan kandang. Faktor yang lebih mempengaruhi 

prevalensi kejadian mastitis adalah manajemen sanitasi 

dan kebersihan kandang. Sebagian besar para peternak 

melakukan pembersihan kandang sebelum pemerahan 
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dimulai, meskipun ada peternak yang melakukan 

pembersihan kandang setelah pemerahan selesai. Tingkat 

kebersihan dari setiap kandang juga berbeda, namun rata-

rata kandang tergolong bersih, meski ada yang terlihat 

masih kotor. Berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan diketahui bahwa tingkat kejadian mastitis lebih 

tinggi pada kandang yang belum dibersihkan saat proses 

pemerahan dan kandang yang terlihat lebih kotor. Hal ini 

disebabkan membukanya streak canal dan lubang 

sphincter pada saat proses pemerahan sementara kandang 

dalam keaadaan kotor, sehingga bakteri penyebab mastitis 

mudah menyerang.  

Manajemen pemerahan juga berpengaruh terhadap 

prevalensi kejadian mastitis. Pemerahan yang dilakukan 

peternak di desa Kandang Tepus hampir sama, sebelum 

pemerahan dimulai peternak membersihkan ambing dan 

puting dengan diusap menggunakan tangan dan 

menggoyang-goyangkan ambing untuk mempercepat 

proses penurunan susu atau milk let down. Selanjutnya 

pemerahan dikerjakan secara manual menggunakan 

tangan dengan teknik whole hand dan sebagian peternak 

melakukan penuntasan pemerahan dengan teknik 

stripping, namun sebagian lainnya tidak melakukan 

teknik penuntasan dengan stripping, sehingga masih ada 

sisa susu dalam puting. Wadah yang digunakan untuk 

menampung susu saat pemerahan menggunakan bahan 

plastik sebelum dikumpulkan dalam jerigen atau milk 

can. Pasca pemerahan semua peternak disana tidak 

melakukan teat dipping atau pencelupan puting ke larutan 

antiseptik, sehingga resiko terjangkitnya mastitis dapat 

meningkat. Menurut Pratiwi, Sulistyati, dan Hermawan 
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(2016) pelaksanaan pemerahan yang baik meliputi 

pembersihan puting ambing dengan menggunakan lap 

bersih dan air hangat, mendahulukan pembersihan puting 

dan ambing, memeriksa setiap puting sebelum 

pemerahan, menggunakan media gelap, melakukan 

pemerahan awal, menggunakan teknik, melakukan 

pemerahan akhir dengan mengosongkan susu pada 

puting, membersihkan puting dari vaselin, melakukan 

dipping dan menggunakan spray agar dapat mencegah 

terjadinya mastitis, mencegah masuknya bakteri dan 

hinggapan lalat. Selain hal tersebut menurut Novotna, et 

al., (2018) jumlah sel somatik pada susu salah satunya 

dipengaruhi oleh kesehatan ambing dan bentuknya. 

4.4.1.  Hubungan antara Bentuk Ambing terhadap 

Prevalensi Mastitis Subklinis 

Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan 

rataan tingkat mastitis subklinis pada kambing Senduro 

dengan bentuk ambing botol dan kendi disajikan pada 

Tabel 6 dan pada Lampiran 3. 

 

Tabel 6. Rataan tingkat mastitis subklinis dan jarak 

ujung puting ke lantai pada ambing botol dan 

kendi 

Parameter N 

Tingkat Mastitis 

Subklinis 

(Rataan ± SD) 

Jarak Ujung Puting 

ke Lantai (cm) 

(Rataan ± SD) 

Ambing Botol 100 0,87 ± 0,68 24,46 ± 5,15 

Ambing Kendi 54 0,75 ± 0,60 23,40 ± 3,69 
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Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6 diketahui 

bahwa rata-rata tingkat mastitis pada kambing Senduro 

ambing bentuk botol tidak berbeda jauh dengan ambing 

bentuk kendi. Hal ini dapat diartikan bahwa perbedaan 

bentuk ambing tidak berhubungan terhadap tingkat 

kejadian mastitis, meskipun angka prevalensinya 

menunjukkan bahwa ambing botol lebih tinggi. Hasil 

rataan juga menunjukkan bahwa tingkat mastitis 

tergolong subklinis atau tidak parah, meskipun angka 

prevalensi mastitis subklinisnya tinggi. Hal ini diduga 

karena rata-rata tingkat kebersihan dari kandang baik, 

dan kelembaban dari lingkungan tergolong rendah 

sehingga bakteri tidak mudah untuk berkembang secara 

pesat. 

 
Gambar 12. Tingkat kejadian mastitis pada bentuk 

ambing yang berbeda 

Berdasarkan Gambar 12 diatas diketahui bahwa 

pada skor CMT 0 ambing bentuk botol sebanyak 20% 

dan kendi sebanyak 25,93%, pada skor CMT 0,5 – 1 
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ambing bentuk botol sebanyak 51% dan kendi 53,7%, 

pada skor CMT 1,5 – 2 ambing bentuk botol sebanyak 

25% dan kendi 18,52%, dan pada skor CMT 2,5 – 3 

ambing bentuk botol sebanyak 4% dan kendi 1,85%. 

Persentase mastitis subklinis terbanyak pada skor CMT 

0,5 – 1, dan yang paling sedikit pada skor CMT 2,5 – 3 

baik pada ambing bentuk botol maupun kendi. Hal ini 

munjukkan bahwa dari seluruh puting yang diamati 

hanya sekitar 20 - 25% puting yang sehat, sementara 

yang lain terserang mastitis subklinis. 

4.4.2.  Hubungan antara Jarak Puting ke Lantai terhadap 

Prevalensi Mastitis Subklinis 

Sori, Zerihun, and Abdicho (2005) salah satu 

faktor predisposisi mastitis subklinis dari segi 

host/ternak adalah kondisi dan bentuk ambing. Tingkat 

kejadian mastitis pada puting yang menggantung rendah 

lebih tinggi, jika dibandingkan dengan tingkat kejadian 

mastitis pada puting yang menggantung tinggi. Hal 

tersebut didukung oleh pernyataan Ginting dkk., (2018) 

bahwa, ambing yang menggantung sangat rendah 

ataupun ambing yang lubang putingnya terlalu besar 

dan juga jika adanya luka atau lecet pada ambing 

memudahkan mikroorganisme masuk. Bardakcioglu et 

al., (2011) juga menyatakan bahwa ukuran panjang 

puting, diameter puting dan tinggi puting memiliki 

hubungan dengan tingkat mastitis. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa puting yang terinfeksi mastitis 

subklinis cenderung menunjukkan ukuran diameter 

yang lebih besar dan jarak ujung puting yang lebih 

rendah dari lantai kandang.  
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Hasil rataan antara jarak ujung puting ke lantai 

pada kambing Senduro terhadap tingkat mastitis 

subklinis berdasarkan CMT dapat dilihat pada Lampiran 

3 dan  Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan skor CMT pada jarak puting yang 

berbeda 

Jarak Ujung Puting 

ke Lantai (cm) 
n 

Skor CMT 

(Rataan ± SD) 

<15 4 0,50 ± 0,70 

15,5 - 20 26 1,13 ± 0,80 

20,5 - 25 66 0,77 ± 0,63 

25,5 - 30 44 0,65 ± 0,51 

>30 14 1,07 ± 0,68 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai 

rara-rata skor CMT pada setiap kenaikan jarak ujung 

puting ke lantai adalah fluktuatif, dimana pada jarak 

ujung puting <15 cm mempunyai rata-rata skor CMT 

paling rendah yaitu 0,50 ± 0,70, dan pada jarak ujung 

puting 15,5 – 20 cm mempunyai rata-rata skor CMT 

paling tinggi yaitu 1,13 ± 0,80. Jika dianalisa secara 

korelasi sederhana antara jarak ujung puting ke latai 

kambing Senduro dengan tingkat mastitis subklinis 

berdasarkan CMT dapat dilihat pada Lampiran 4, 5, 6, 

dan  Tabel 8. 
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Tabel 8. Koefisien korelasi (r) dan koefisien determinasi 

(R
2
)

 
antara jarak ujung puting ke lantai dengan 

tingkat mastitis subklinis 

Bentuk Ambing n r R
2
 (%) 

Botol 100 -0,05 0,25 

Kendi 54 -0,25 6,25 

Total 154 -0,09 0,81 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan 

korelasi sederhana pada Tabel 8 dan Lampiran 4, 5, dan 

6 menjelaskan bahwa jarak ujung puting ke lantai 

kandang pada ambing bentuk botol, kendi, dan pada 

kambing Senduro secara umum memiliki keeratan 

hubungan yang dinyatakan dalam tabel koefisien 

korelasi (r) berkisar antara -0,05 sampai -0,25. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa jarak ujung puting ke lantai 

hubungannya rendah terhadap tingkat mastitis subklinis 

pada kambing Senduro (-0,40 < r < 0,40) (Victori, 

Purbowati dan Lestari, 2016). Sedangkan arah 

hubungannya adalah negatif, yang berarti semakin jauh 

jarak ujung puting dari lantai maka akan semakin 

rendah tingkat mastitisnya, meskipun tidak signifikan. 

Korelasi paling tinggi ditemukan pada bentuk ambing 

kendi, yaitu -0,25.  
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a)                                       b) 

 
c) 

Gambar 13. Hubungan antara jarak ujung puting ke 

lantai terhadap tingkat mastitis subklinis 

a) botol, b) kendi, c) kambing Senduro 

Tingkat mastitis subklinis pada kambing Senduro 

baik pada bentuk ambing botol, kendi dan maupun pada 

kambing Senduro secara umum dipengaruhi oleh jarak 

ujung puting ke lantai kandang berkisar antara 0,25% – 

6,25% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Sehingga hubungan jarak puting ke lantai dengan 

tingkat mastitis subklinis sangat kecil, faktor yang lebih 

berhubungan terhadap tingkat mastitis pada peternakan 
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kambing Senduro di desa Kandang Tepus adalah 

kebersihan kandang, pembersihan ambing dan puting 

yang kurang tepat saat sebelum pemerahan, pemerahan 

yang tidak tuntas, serta tidak dilakukannya teat dipping. 

Pembersihan ambing dan puting yang tidak optimal 

akan menyebabkan kotoran ataupun bakteri dari puting 

itu sendiri akan masuk ke dalam lubang puting saat 

proses dan setelah proses pemerahan. Kotoran yang 

menempel pada ambing dan puting biasanya berasal 

dari percikan urin ataupun feses ternak. Pemerahan yang 

tidak tuntas juga dapat menjadi pemicu terjadinya 

mastitis karena akan meninggalkan sisa susu di dalam 

puting saat lubang puting sedang terbuka sehingga bisa 

menjadi sarang bakteri. Perlakuan paska pemerahan 

seperti teat dipping akan membantu pencegahan 

mastitis. Menurut Prasetyo, Sarwiyono, dan 

Surjowardojo (2013) sebagian besar level kejadian 

mastitis dipengaruhi oleh sanitasi kandang, tatalaksana 

pemerahan, kebersihan kandang dan peralatan serta 

kebersihan dari pemerah. Surjowardojo (2012) 

menjelaskan bahwa, terjangkitnya mastitis dapat 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kebersihan 

tempat, peralatan dan kebersihan ternak sebelum 

diperah yang belum dibersihkan atau dimandikan; 

setelah pemerahan selesai, ambing dan puting tidak 

dibersihkan; pemerahan puting yang tidak terinfeksi dan 

yang terinfeksi tidak dibedakan. Novotna, et al., (2018) 

menyatakan bahwa, jumlah sel somatik dipengaruhi 

oleh banyak faktor, seperti spesies hewan, produksi 

susu, paritas, tingkat laktasi, individual dan faktor 
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lingkungan, kebersihan pemerahan, kesehatan ambing 

dan bentuknya. 

 
Gambar 14. Jarak ujung puting ke lantai pada bentuk 

ambing yang berbeda 

Berdasarkan grafik pada Gambar 14 dikatahui 

bahwa jarak ujung puting ke lantai kandang pada 

kambing Senduro persentase terbanyak adalah jarak 

20,5 – 25 cm baik pada bentuk ambing botol maupun 

kendi yaitu 38,00% dan 51,85%. Rata-rata dari jarak 

ujung puting ke lantai kandang pada kambing Senduro 

bentuk ambing botol dan kendi berturut-turut adalah 

24,46 ± 5,15 dan 23,40 ± 3,69 (Tabel 6). Hal ini juga 

diduga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan 

tidak adanya korelasi antara jarak ujung puting ke lantai 

kandang dengan tingkat mastitis subklinis, karena 

adanya sebaran data yang tidak merata. Jadi tingginya 

angka prevalensi mastitis subklinis lebih banyak 

dipengaruhi oleh faktor lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prevalensi 

kejadian mastitis pada kambing Senduro baik subklinis 

maupun infeksi parah lebih tinggi pada ambing bentuk 

botol daripada ambing bentuk kendi. Namun jika dilihat 

dari nilai rata-ratanya skor mastitis dan jarak ujung puting 

ke lantai antara ambing bentuk botol dan kendi tidak 

berbeda jauh, yang artinya tidak adanya perbedaan 

diantara keduanya. Sedangkan jarak ujung puting ke 

lantai hubungannya rendah terhadap tingkat mastitis 

subklinis pada kambing Senduro di desa Kandang Tepus. 

1.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

rataan skor mastitis subklinis tergolong rendah, namun 

angka prevalensinya tinggi, jadi disarankan untuk para 

peternak agar lebih meningkatkan manajemen sanitasi 

dan kebersihan, dan melakukan prosedur pemerahan yang 

baik dan benar. Serta untuk penelitian selanjutnya 

disarankan untuk mengkaji penyakit mastitis berdasarkan 

umur, paritas, bulan laktasi, tingkat kebersihan kandang 

dan faktor-faktor lain yang berhubungan erat dengan 

tingkat mastitis subklinis pada Kambing Senduro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Animal Biosecurity and Welfare. 2017. Anatomy and 

Physiology of the Goat. Department of Primary 

Industries, NSW Government. https://www.dpi. 

nsw.gov.au/data/assets/pdf_file/0010/178336/Anato

my-and-physiology-of-the-goat.pdf. Diakses pada 

tanggal 24 Januari 2019. 

Badan Standarisasi Nasional. 2018. Bibit kambing – Bagian 3: 

Senduro: SNI 7352-3. Jakarta: Badan Standarisasi 

Nasional. 

Bardakcioglu, H. E., S. Sekkin, and H. D. O. Toplu. 2011. 

Relationship Between Some Teat and Body 

Measurement of Holstein Cown and Sub-clinical 

Mastitis and Milk Yield. Journal of Animal and 

Veterinary Advances. 10 (13): 1735-1737. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/201131

85804. Diakses pada tanggal 24 Januari 2019. 

Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Senduro dalam Angka 

2018. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang. 

https://lumajangkab.bps.go.id/publication/download.

html?nrbvfeve=YTJiODFjMjQ2ZmU1NjEwYzBhY

TkyMzk2&xzmn=aHR0cHM6Ly9sdW1hamFuZ2th

Yi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxO

C8wOS8yNi9hMmI4MWMyNDZmZTU2MTBjMG

FhOTIzOTYva2VjYW1hdGFuLXNlbmR1cm8tZGF

sYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeau

f=MjAxOS0wNy0zMCAxMjoyODoyOA%3D%3D. 

Diakses pada 31 Januari 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113185804
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113185804
https://lumajangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTJiODFjMjQ2ZmU1NjEwYzBhYTkyMzk2&xzmn=aHR0cHM6Ly9sdW1hamFuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi9hMmI4MWMyNDZmZTU2MTBjMGFhOTIzOTYva2VjYW1hdGFuLXNlbmR1cm8tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNy0zMCAxMjoyODoyOA%3D%3D
https://lumajangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTJiODFjMjQ2ZmU1NjEwYzBhYTkyMzk2&xzmn=aHR0cHM6Ly9sdW1hamFuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi9hMmI4MWMyNDZmZTU2MTBjMGFhOTIzOTYva2VjYW1hdGFuLXNlbmR1cm8tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNy0zMCAxMjoyODoyOA%3D%3D
https://lumajangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTJiODFjMjQ2ZmU1NjEwYzBhYTkyMzk2&xzmn=aHR0cHM6Ly9sdW1hamFuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi9hMmI4MWMyNDZmZTU2MTBjMGFhOTIzOTYva2VjYW1hdGFuLXNlbmR1cm8tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNy0zMCAxMjoyODoyOA%3D%3D
https://lumajangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTJiODFjMjQ2ZmU1NjEwYzBhYTkyMzk2&xzmn=aHR0cHM6Ly9sdW1hamFuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi9hMmI4MWMyNDZmZTU2MTBjMGFhOTIzOTYva2VjYW1hdGFuLXNlbmR1cm8tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNy0zMCAxMjoyODoyOA%3D%3D
https://lumajangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTJiODFjMjQ2ZmU1NjEwYzBhYTkyMzk2&xzmn=aHR0cHM6Ly9sdW1hamFuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi9hMmI4MWMyNDZmZTU2MTBjMGFhOTIzOTYva2VjYW1hdGFuLXNlbmR1cm8tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNy0zMCAxMjoyODoyOA%3D%3D
https://lumajangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTJiODFjMjQ2ZmU1NjEwYzBhYTkyMzk2&xzmn=aHR0cHM6Ly9sdW1hamFuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi9hMmI4MWMyNDZmZTU2MTBjMGFhOTIzOTYva2VjYW1hdGFuLXNlbmR1cm8tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNy0zMCAxMjoyODoyOA%3D%3D
https://lumajangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTJiODFjMjQ2ZmU1NjEwYzBhYTkyMzk2&xzmn=aHR0cHM6Ly9sdW1hamFuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi9hMmI4MWMyNDZmZTU2MTBjMGFhOTIzOTYva2VjYW1hdGFuLXNlbmR1cm8tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNy0zMCAxMjoyODoyOA%3D%3D
https://lumajangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTJiODFjMjQ2ZmU1NjEwYzBhYTkyMzk2&xzmn=aHR0cHM6Ly9sdW1hamFuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi9hMmI4MWMyNDZmZTU2MTBjMGFhOTIzOTYva2VjYW1hdGFuLXNlbmR1cm8tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNy0zMCAxMjoyODoyOA%3D%3D


49 

 

Canadian Bovine Mastitis Research Network. 2010. The 

California Mastitis Test. http://www.medvet. 

umontreal.ca/rcrmb/dynamiques/PDFAN/Toolbox/F

actsheets/CMTProENG.pdf. Diakses pada 30 Juli 

2019. 

Coban, O., N. Sabuncuolu, and N. Tuzemen. 2009. A Study on 

Relationships Between Somatic Cell Count (SCC) 

and Some Udder Traits in Dairy Cows. Journal of 

Animal and Veterinary Advances. 8 (1): 134-138. 

https://www.researchgate.net/profile/Nilufer_Sabunc

uoglu/publication/279545746_A_study_on_relations

hips_between_Somatic_Cell_Count_SCC_and_some

_uddertraits_in_dairy_cows/links/559bad6a08ae7f3e

b4cec9b5.pdf. Diakses pada tanggal 24 Januari 2019. 

Contreras, A., D. Sierra, A. Sanchez, J.C. Corrales, J.C. 

Marco, M.J. Paape, and C. Gonzalo. 2007. Mastitis 

in Small Ruminants. Small Ruminant Research. 

68:145-153. https://www.sciencedirect.com/science/ 

article/abs/pii/S0921448806002525. Diakses pada 

tanggal 22 Juli 2019. 

Dimitar, N., and T. Metodija. 2012. Udder Quarter Risk 

Factors Associated Withprevalence of Bovine 

Clinical Mastitis. Mac Vet Rev. 35 (2): 55-64. 

http://www.macvetrev.mk/2012-2/Mac%20Vet% 

20Rev%202012;%2035%20(2);%2055-64.pdf. 

Diakses pada tanggal 20 Juli 2019. 

Ginting, S. T. M., T. Z. Helmi, Darmawi, M. Dewi, 

Hennivanda, Erina, dan Razali Daud. 2018. Isolasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Nilufer_Sabuncuoglu/publication/279545746_A_study_on_relationships_between_Somatic_Cell_Count_SCC_and_some_uddertraits_in_dairy_cows/links/559bad6a08ae7f3eb4cec9b5.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nilufer_Sabuncuoglu/publication/279545746_A_study_on_relationships_between_Somatic_Cell_Count_SCC_and_some_uddertraits_in_dairy_cows/links/559bad6a08ae7f3eb4cec9b5.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nilufer_Sabuncuoglu/publication/279545746_A_study_on_relationships_between_Somatic_Cell_Count_SCC_and_some_uddertraits_in_dairy_cows/links/559bad6a08ae7f3eb4cec9b5.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nilufer_Sabuncuoglu/publication/279545746_A_study_on_relationships_between_Somatic_Cell_Count_SCC_and_some_uddertraits_in_dairy_cows/links/559bad6a08ae7f3eb4cec9b5.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nilufer_Sabuncuoglu/publication/279545746_A_study_on_relationships_between_Somatic_Cell_Count_SCC_and_some_uddertraits_in_dairy_cows/links/559bad6a08ae7f3eb4cec9b5.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/%20article/abs/pii/S0921448806002525
https://www.sciencedirect.com/science/%20article/abs/pii/S0921448806002525
http://www.macvetrev.mk/2012-2/Mac%20Vet%25%2020Rev%202012;%2035%20(2);%2055-64.pdf
http://www.macvetrev.mk/2012-2/Mac%20Vet%25%2020Rev%202012;%2035%20(2);%2055-64.pdf


50 

 

dan Identifikasi Bakteri Gram Negatif pada Ambing 

Kambing Peranakan Etawa (PE). JIMVET. 2 

(3):351-360. http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKH/ 

article/view/8206/4392. Diakses pada tanggal 24 

Januari 2019. 

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 1055 

Tahun 2014 tentang Penetapan Galur Kambing 

Senduro. Jakarta: Kementan. http://pustaka. 

ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/komoditas/kambing

%20senduro.pdf. Diakses pada tanggal 24 Januari 

2019. 

Lestari, A. D. E., C. Firmansyah, dan S. Rahayu. 2015. 

Analisis Faktor-faktor yang Dipertimbangkan 

Peternak dalam Memilih Calon Induk Sapi Perah 

(Survey di Wilayah Kerja KPBS Pangalengan). 

Jurnal Unpad. 4 (3): 1-9. http://journal.unpad. 

ac.id/ejournal/article/view/6900/3215. Diakses pada 

tanggal 25 Januari 2019. 

McDougall, S., K. Supre, S. De Vliegher, F. Haesebrouck, H. 

Hussein, L. Clausen, and C. Prosser. 2010. Diagnosis 

and Treatment of Subclinical Mastitis in Early 

Lactation in Dairy Goats. J. Dairy Sci. 93: 4710–

4721. https://core.ac.uk/download/pdf/55707053.pdf. 

Diakses pada tanggal 22 Juli 2019. 

McDougall, S., W. Pankey, C. Delaney, J. Barlow, P. A. 

Murdough, and D. Scruton. 2002. Prevalence and 

incidence of subclinical mastitis in goats and dairy 

ewes in Vermont, USA. Small Ruminant Research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKH/%20article/view/8206/4392
http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKH/%20article/view/8206/4392
https://core.ac.uk/download/pdf/55707053.pdf


51 

 

46: 115–121. https://www.sciencedirect.com/ 

science/article/abs/pii/S0921448802001918. Diakses 

pada tanggal 22 Juli 2019. 

McNulty, R. W., A. D. Aulenbacher, E. C. Loomis, N. F. 

Baker, and B. R. Bushnell. 1997. Your Dairy Goat. 

Cooperative Extension. Washington State 

University. http://cru.cahe.wsu.edu/CEPublications/ 

em4894/em4894.pdf. Diakses pada tanggal 31 Juli 

2019. 

Mellenberger, R. 2000. California Mastitis Test (CMT). Dept. 

of Animal Sciences, Michigan State University. 

http://www.immucell.com/wp-content/uploads/2017/ 

05/An-Invaluable-Tool.pdf. Diakses pada tanggal 31 

Juli 2019. 

Menzies, P., J. Jansen, M. Foran, and P. Wilman. 2017. Udder 

Health for Dairy Sheep and Goats. Department 

Population Medicine, Ontario Veterinary College, 

University of Guelph. https://www.michvma.org/ 

resources/Documents/MVC/2018%20Proceedings/m

enzies_03.pdf. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019. 

Nickerson, S. C., and R. M. Akers. 2011. Mammary Gland. 

Encyclopedia of Dairy Sciences, Second Edition. 3: 

328-337. San Diego: Academic Press. 

https://www.researchgate.net/publication/291068331

_MAMMARY_GLAND_Anatomy. Diakses pada 

tanggal 25 Januari 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/%20science/article/abs/pii/S0921448802001918
https://www.sciencedirect.com/%20science/article/abs/pii/S0921448802001918
http://cru.cahe.wsu.edu/CEPublications/%20em4894/em4894.pdf
http://cru.cahe.wsu.edu/CEPublications/%20em4894/em4894.pdf
http://www.immucell.com/wp-content/uploads/2017/%2005/An-Invaluable-Tool.pdf
http://www.immucell.com/wp-content/uploads/2017/%2005/An-Invaluable-Tool.pdf
https://www.michvma.org/%20resources/Documents/MVC/2018%20Proceedings/menzies_03.pdf
https://www.michvma.org/%20resources/Documents/MVC/2018%20Proceedings/menzies_03.pdf
https://www.michvma.org/%20resources/Documents/MVC/2018%20Proceedings/menzies_03.pdf
https://www.researchgate.net/publication/291068331_MAMMARY_GLAND_Anatomy
https://www.researchgate.net/publication/291068331_MAMMARY_GLAND_Anatomy


52 

 

Novotna, K., A. Svitakova, J. Rychtarova, M. Fantova, L. 

Nohejlova. 2018. Methodology of Udder Description 

and the Effect on Somatic Cell Count in Czech 

White Shorthaired Goat Breed. Med. Weter. 74 (8): 

497-500. http://www.medycynawet.edu.pl/ images/ 

stories/pdf/pdf2018/082018/2018086108.pdf. 

Diakses pada tanggal 25 Januari 2019. 

Nurhayati, I. S., dan E. Martindah. 2015. Pengendalian 

Mastitis Subklinis melalui Pemberian Antibiotik Saat 

Periode Kering pada Sapi Perah. Wartazoa. 25 (2): 

65-74. http://medpub.litbang.pertanian.go.id/index. 

php/wartazoa/article/download/1143/pdf. Diakses 

pada tanggal 25 Januari 2019. 

Poeloengan, M. 2009. Pengaruh Minyak Atsiri Serai 

(Andropogon Citratus Dc.) terhadap Bakteri yang 

Diisolasi dari Sapi Mastitis Subklinis. Berita Biologi. 

9 (6): 715-719. http://e-journal.biologi.lipi.go.id/ 

index.php/berita_biologi/article/view/847/615. 

Diakses pada tanggal 26 Januari 2019. 

Prasetyo, B. W., Sarwiyono, dan P. Surjowardojo. 2013. 

Hubungan antara Diameter Lubang Puting terhadap 

Tingkat Kejadian Mastitis. Jurnal Ternak Tropika. 14 

(1): 15-20. https://ternaktropika.ub.ac.id/index.php/ 

tropika/article/view/188/187. Diakses pada tanggal 

24 Januari 2019. 

Pratiwi, D. A., M. Sulistyati, dan Hermawan. 2016. Hubungan 

antara Tingkat Pengetahuan dan Sikap Peternak Sapi 

Perah dengan Penerapan Prosedur Pemerahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medycynawet.edu.pl/%20images/%20stories/pdf/pdf2018/082018/2018086108.pdf
http://www.medycynawet.edu.pl/%20images/%20stories/pdf/pdf2018/082018/2018086108.pdf
http://medpub.litbang.pertanian.go.id/index.%20php/wartazoa/article/download/1143/pdf
http://medpub.litbang.pertanian.go.id/index.%20php/wartazoa/article/download/1143/pdf
http://e-journal.biologi.lipi.go.id/%20index.php/berita_biologi/article/view/847/615
http://e-journal.biologi.lipi.go.id/%20index.php/berita_biologi/article/view/847/615
https://ternaktropika.ub.ac.id/index.php/%20tropika/article/view/188/187
https://ternaktropika.ub.ac.id/index.php/%20tropika/article/view/188/187


53 

 

Students e-Journal. http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/ 

article/download/10140/4572. Diakses pada 31 Juli 

2019. 

Pratomo, F. A., P. R. Zobda, F. Shanda, M. Wildan, dan D. R. 

E. Putra. 2013. Mastech (Mastitis Detection 

Technology) Metode Deteksi Mastitis Berbasis 

Biosurfaktan Asal Pseudomonas Sp. 

http://artikel.dikti.go.id/index.php/PKM-P/article/ 

view/31. Diakses pada tanggal 27 Januari 2019. 

Pribadiningtyas, P. A., T. H. Suprayogi, dan P. Sambodo. 

2012. Hubungan antara Bobot Badan, Volume 

Ambing terhadap Produksi Susu Kambing Perah 

Laktasi Peranakan Ettawa. Animal Agricultural 

Journal. 1 (1): 99-105. https://ejournal3.undip.ac.id/ 

index.php/aaj/article/view/96/103. Diakses pada 

tanggal 24 Januari 2019. 

Qomari, R. 2009. Teknik Penelusuran Analisis Data 

Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan. Jurnal 

Pemikiran Alternatif Kependidikan. 14 (3): 1-11. 

http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insani

a/article/view/372. Diakses pada tanggal 24 Januari 

2019. 

Ruegg, P. L. 2005
a
. California Mastitis Test (CMT) fact sheet 

1. Resources Milk and Money. https://milkquality. 

wisc.edu/wp-content/uploads/sites/212/2011/09/ 

california-mastitis-test-fact-sheet.pdf. Diakses pada 

tanggal 28 Januari 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/%20article/download/10140/4572
http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/%20article/download/10140/4572
http://artikel.dikti.go.id/index.php/PKM-P/article/%20view/31
http://artikel.dikti.go.id/index.php/PKM-P/article/%20view/31
https://ejournal3.undip.ac.id/%20index.php/aaj/article/view/96/103
https://ejournal3.undip.ac.id/%20index.php/aaj/article/view/96/103
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/372
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/372


54 

 

Ruegg, P. L. 2005
b
. California Mastitis Test (CMT) fact sheet 

2. Resources Milk and Money. https://milkquality. 

wisc.edu/wp-content/uploads/sites/212/2011/09/ 

california-mastitis-test-fact-sheet-2.pdf. Diakses 

pada tanggal 28 Januari 2019. 

Sanchez, J., P. Montes, A. Jimenez, and S. Andres. 2007. 

Prevention of Clinical Mastitis with Barium Selenate 

in Dairy Goats from a Selenium-Deficient Area. J. 

Dairy Sci. 90: 2350–2354. https://www.journal 

ofdairyscience.org/article/S0022-0302(07)71731-

9/pdf. Diakses pada tanggal 22 Juli 2019. 

Sori, H., A. Zerihun, and S. Abdicho. 2005. Dairy Cattle 

Mastitis In and Around Sebeta, Ethiopia. Intern J 

Appl Res Vet Med. 3 (4): 332-338. http://www. 

jarvm.com/articles/Vol3Iss4/SORI%20IJARVM%20

V3N4W.pdf. Diakses pada tanggal 27 Januari 2019. 

Sudarwanto, M. B., H. Maheshwari, dan F. Tanjung. 2016. 

Kesetaraan Uji Mastitis IPB-1 dengan Metode Breed 

untuk Mendiagnosis Mastitis Subklinis pada Susu 

Kerbau Murrah dan Kambing. Jurnal Veteriner. 17 

(4): 540-547. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/ 

article/view/26356. Diakses pada tanggal 28 Januari 

2019. 

Sudarwati, H., M. H. Natsir, dan V. M. A. Nurgiartiningsih. 

2019. Statistika dan Rancangan Percobaan 

(Penerapan dalam Bidang Peternakan). Malang: 

Universitas Brawijaya Press. ISBN: 978-602-432-

641-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/%20article/view/26356
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/%20article/view/26356


55 

 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: 

Alfabeta. ISBN: 979-8433-64-0. 

Sunarko, C., B. Sutrasno, TH.Siwi S., A. Kumalajati, H. 

Supriadi, A. Marsudi, dan Budiningsih. 2009. 

Petunjuk Pemeliharaan Bibit Sapi Perah. 

Purwokerto: BBPTU Sapi Perah Baturraden. 

https://www.academia.edu/37951927/Petunjuk_Pem

eliharaan _Bibit_Sapi_Perah. Diakses pada tanggal 

24 Januari 2019. 

Surjowardojo, P. 2012. Penampilan Kandungan Protein dan 

Kadar Lemak Susu pada Sapi Perah Mastitis Friesian 

Holstein. Journal of Experimental Life Science. 2 

(1): 42-48. https://jels.ub.ac.id/index.php/jels/article/ 

view/137/128. Diakses pada tanggal 24 Januari 2019. 

Suwito, W. dan Indarjulianto S. 2013. Staphylococcus Aureus 

Penyebab Mastitis pada Kambing Peranakan 

Etawah: Epidemiologi, Sifat Klinis, Patogenesis, 

Diagnosis dan Pengendalian. WARTAZOA. 23 (1): 

1-7. http://medpub.litbang.pertanian.go.id/ index. 

php/wartazoa/article/download/953/962. Diakses 

pada tanggal 22 Juli 2019. 

Suwito W., W. S. Nugroho, B. Sumiarto, dan A. E. T. H. 

Wahyuni. 2014. Faktor-faktor Risiko Mastitis 

Subklinis pada Kambing Peranakan Etawah di 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jurnal Veteriner. 15 

(1): 130-138. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/37951927/Petunjuk_Pemeliharaan%20_Bibit_Sapi_Perah
https://www.academia.edu/37951927/Petunjuk_Pemeliharaan%20_Bibit_Sapi_Perah
https://jels.ub.ac.id/index.php/jels/article/%20view/137/128
https://jels.ub.ac.id/index.php/jels/article/%20view/137/128
http://medpub.litbang.pertanian.go.id/%20index.%20php/wartazoa/article/download/953/962
http://medpub.litbang.pertanian.go.id/%20index.%20php/wartazoa/article/download/953/962
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/%20article/view/8928/6716


56 

 

article/view/8928/6716. Diakses pada tanggal 15 Juli 

2019. 

Victori, A., E. Purbowati, dan C. M. S. Lestari. 2016. 

Hubungan antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot 

badan kambing Peranakan Etawah jantan di 

Kabupaten Klaten. Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan. 26 

(1): 23-28. https://jiip.ub.ac.id/index.php/jiip/article/ 

download/231/327. Diakses pada 15 April 2019. 

Whyte, D., M. Walmsley, A. Liew, R. Claycomb and G. Mein. 

2005. Chemical and rheological aspects of gel 

formation in the California Mastitis Test. Journal of 

Dairy Research. 72: 115–121. https://www. 

cambridge.org/core/journals/journal-of-dairy-

research/article/chemical-and-rheological-aspects-of-

gel-formation-in-the-california-mastitis-test/ 

E58B9061F0678CDF9C1C8E343F419DBC. 

Diakses pada tanggal 31 Juli 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/%20article/view/8928/6716
https://jiip.ub.ac.id/index.php/jiip/article/%20download/231/327
https://jiip.ub.ac.id/index.php/jiip/article/%20download/231/327

	COVER-DAFTAR ISI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA

