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KATA PENGANTAR 

Dyanovita Al Kurnia 

Anggur merupakan tanaman yang dapat tumbuh baik 

di Indonesia. Manfaat anggur telah lama diketahui manusia 

dan termasuk buah syurga yang dapat membunuh 

Staphylococcus aerus serta mengandung resveterol sebagai 

anti bakteri. Staphylococcus aerus merupakan bakteri 

cemaran air susu yang berbahaya dan penyebab utama mastitis 

sapi perah. Namun demikian pemanfaatan biji dan kulit 

anggur di bidang peternakan sangat sedikit dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekstrak biji 

dan kulit anggur (Vitis vinifera L) sebagai dipping dalam 

menurunkan bakteri cemaran air susu dan mastitis sapi perah. 

Buku ini sengaja disusun dalam bentuk menyeluruh 

agar para pembaca dapat mengetahui POTENSI DIPPING 

BIKANG (BIJI DAN KULIT ANGGUR HITAM) PADA 

SAPI PERAH secara jelas sebagai suatu kesatuan yang utuh, 

walaupun sifatnya masih sederhana dan dasar, serta 

menganalisis permasalahan kemajuan dan hasil riset sumber 

pendanaan ini dari  hibah DRPM 2018. 

Penulis menyadari bahwa, buku ini masih jauh dari 

sempurna dan memuaskan. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk 

penyempurnaan buku ini. Akhir kata, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang yang telah mendorong 

dan membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. 

Lamongan,    Agustus 2018 
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BAB I 

A. Pengertian Buah Anggur Hitam 

Buah anggur hitam berbentuk bulat, seperti 

berry yang tumbuh menjuntai dan dapat langsung 

dimakan. Kulit buahnya umumnya tipis dan halus 

dilapisi dengan lapisan lilin halus. Dagingnya seperti 

bulir yang banyak air dengan 4 buah biji atau lebih  

di  dalamnya.  Ketika  buah  anggur  matang,  

warnanya  bervariasi,  dari  merah, biru, ungu hingga 

hitam (Liang and Drohojowski, 2008). 

Anggur hitam dikenal  dengan rasanya yang 

manis. Buah yang satu ini juga kaya nutrisi dan 

antioksidan. Di Eropa Timur, anggur hitam dikatakan 

sebagai buah budidaya tertua. Ada 10 manfaat 

kesehatan saat mengkonsumsi anggur hitam. Tidak 

saja mengatur gula darah, melindungi jantung, juga 

memiliki manfaat lain, apa saja?  Berikut 

penjelasannya.  
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B. Manfaat Buah Anggur Hitam 

1. Mengatur Gula Darah  

Konsumsi anggur hitam membantu 

penyembuhan diabetes. Itu karena resveratrol, sejenis 

fenol alami yang ada dalam anggur hitam 

bertanggung jawab untuk meningkatkan sekresi dan 

sensitivitas insulin sehingga menjaga gula darah.  

 

 

  Gambar 1. Anggur Hitam 
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2. Meningkatkan Fungsi Otak  

Konsumsi rutin anggur hitam membantu 

meningkatkan konsentrasi, memperkuat daya ingat, 

menyembuhkan migrain, demensia, dan mencegah 

penyakit Alzheimer. Anggur hitam bertindak sebagai 

buah yang melindungi otak.  

3. Melindungi Jantung  

Fitokimia yang ada dalam anggur hitam 

membantu mengurangi kerusakan otot jantung dan 

juga membantu mengurangi dan mengatur kadar 

kolesterol dalam tubuh. Ini mencegah serangan 

jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya.  

4. Meningkatkan Penglihatan  

Anggur hitam mengandung lutein dan 

zeaxanthin. Kedua kandungan karotenoid diketahui 

membantu menjaga penglihatan yang baik. 

Mengkonsumsi anggur hitam akan memberikan 

perlindungan yang signifikan dengan melindungi 

kerusakan oksidatif retina dan juga mencegah 

kebutaan.  
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5. Mencegah Kanker  

Anggur hitam menunjukkan khasiat anti-

mutagenik dan antioksidan yang sangat efektif dalam 

melawan semua jenis kanker, termasuk kanker 

payudara. Resveratrol, senyawa yang ditemukan 

dalam anggur hitam, mampu menghancurkan sel 

kanker. 

6. Membuat  Rambut Sehat  

Anggur hitam mengandung antioksidan dan 

vitamin E yang membantu dalam meningkatkan 

sirkulasi darah di kulit kepala, membalikkan 

kerontokan rambut yang berlebihan. Vitamin E ini 

dapat memperkuat, melembutkan dan mengurangi 

gatal pada kulit kepala dan karena itu mengurangi 

ketombe.  

7. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh  

Konsumsi  Anggur hitam kaya akan vitamin C, 

vitamin K dan vitamin A disertai dengan flavonoid 

dan mineral, yang membantu meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh Anda. Buah anggur ini juga kaya 
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akan gula dan asam organik yang membantu 

menghilangkan sembelit, gangguan pencernaan dan 

mengobati masalah ginjal.  

8. Menjaga Kesehatan Tulang  

Senyawa yang hadir dalam anggur hitam, 

dapat membantu dalam mengobati sindrom 

metabolik. Sindrom metabolik meningkatkan risiko 

terkena penyakit jantung, stroke dan diabetes yang 

dapat menyebabkan keropos tulang.  

9. Menjaga Berat Badan  

Anggur hitam mengandung sifat antioksidan 

yang membantu mengeluarkan toksin yang tidak 

diinginkan yang terkumpul di dalam tubuh, yang 

berakibat pada penurunan berat badan. Anggur hitam 

rendah kalori dan mengonsumsinya setiap hari akan 

membantu menurunkan berat badan dengan lebih 

cepat.  
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10. Menyehatkan Kulit  

Antioksidan yang ada dalam anggur hitam 

memberikan perlindungan terhadap sinar ultraviolet 

yang berbahaya. Ini mengandung vitamin C dan 

vitamin E, yang memastikan peremajaan sel kulit dan 

mengamankan kelembaban di kulit yang sesuai. 

Bagikan artikel ini! Jika Anda suka membaca artikel 

ini, bagikan dengan orang yang Anda cintai. 

 

C. Kegunaan Anggur 

Anggur merupakan tanaman buah berupa 

perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga 

Vitaceae. Buah ini biasanya digunakan untuk 

membuat jus anggur, jelly, minuman anggur, minyak 

biji anggur dan kismis, atau dimakan langsung. Buah 

ini juga dikenal karena mengandung banyak senyawa 

polifenol dan resveratol yang berperan aktif dalam 

berbagai metabolisme tubuh, serta mampu mencegah 

terbentuknya sel kanker dan berbagai penyakit 

lainnya. Aktivitas ini juga terkait dengan adanya 
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senyawa metabolit sekunder di dalam buah anggur 

yang berperan sebagai senyawa antioksidan yang 

mampu menangkal radikal bebas. Tanaman ini sudah 

dibudidayakan sejak tahun 4000 SM di Timur 

Tengah. Akan tetapi, proses pengolahan buah anggur 

menjadi minuman anggur baru ditemukan pada tahun 

2500 SM oleh bangsa Mesir. Hanya beberapa waktu 

berselang, proses pengolahan ini segera tersebar luas 

ke berbagai penjuru dunia, mulai dari daerah di Laut 

Hitam, Spanyol, Jerman, Perancis, dan Austria. 

Penyebaran buah ini berkembang samakin pesat 

dengan adanya perjalanan Colombus yang membawa 

buah ini mengitari dunia (Wikipedia, 2018).  

Buah anggur (Vitis vinifera) banyak ditanam 

di daerah dataran rendah seperti di daerah Jawa 

Timur (Probolinggo, Pasuruan, Situbondo), Bali dan 

Kupang (NTT). Buah Anggur memiliki ciri-ciri 

berwarna biru kehitamanan, rasanya yang asam 

bercampur kelat. Kulit buah anggur banyak 

mengandung antosianin. Antosianin memiliki fungsi 

fisiologis yaitu sebagai antioksidan, antikanker dan 

perlindungan terhadap kerusakan hati. Selain 
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antosianin, kulit buah anggur juga mengandung 

resveratrol dan flavonoids lain seperti katekin, 

quercetin dan prosianidin. Selain itu anggur juga 

mengandung sejumlah vitamin yaitu vitamin C, B6, 

K dan B1. Kandungan antioksidan dalam anggur 

tersebut sudah diyakini oleh kalangan luas sebagai 

pelindung sel dari radikal bebas  

(Anonymousa,2010).  

 

D. Kandungan Kimia Ekstrak Biji Dan Kulit Anggur 

Hitam (Vitis Vinifera L) 

Biji dan kulit anggur apabila diekstrak selain 

mengandung resveratrol juga mengandung flavonoid, 

saponin dan polifenol. Flavonoid merupakan 

antioksidan ampuh yang bekerja sebagai antimikroba. 

Saponin memiliki efek menurunkan kadar gula darah. 

Polifenol juga merupakan  antioksidan,  pada buah, 

biji dan kulit  anggur dikenal dengan   nama 

resveratrol yang menghambat enzim yang dapat 

menstimulir pertumbuhan sel kanker serta membunuh 
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bakteri. Komponen polifenol pada biji dan kulit 

anggur diantaranya antosianin, flavonoid, tannin, 

resveratrol dan asam fenolat  (Xia et al, 2010).  

Kandungan senyawa fenol ditemukan pada 

kulit, stem, daun dan biji dari anggur. Senyawa fenol 

dipercaya dapat digunakan untuk membunuh bakteri 

(bakterisid) H(Xia et al., 2010). Flavonoid 

merupakan komponen terbesar dalam senyawa fenol 

yang mempunyai struktur kimia C6-C3-C6.Flavonoid 

terdapat dalam semua bagian anggur diantaranya 

kulit, daging, daun dan bijinya. Flavonoid pada 

prinsipnya mempunyai kandungan (+) catechin,(-) 

epicatechindan polimer procyanidin (Mu, et al., 

2013).Flavonoid bersifat antibakteri karena mampu 

berinteraksi dengan DNA bakteri yang menyebabkan 

terjadinya kerusakan permeabili dinding sel bakteri, 

mikrosom dan lisosom (Setyohadi et al., 2010). 

Ekstrak etanol dari biji  anggur hitam memiliki 

kemampuan sebagai  antibakteri terhadap bakteri 

gram positif  Staphylococcus aureus  dengan zona 

hambatan sebesar 26 mm pada konsentrasi 0,5 mg. 

(Rathi and Swahnhey, 2013). 
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Gambar 2. Struktur Kimia Flavonoid  

Antosianin merupakan kelompok flavonoid 

yang berperan sebagai pigmen yang memberikan 

warna ungu pada beberapa buah dan sayuran seperti 

anggur.Komponen ini  

 

Gambar 3. Struktur Kimia Antosianin 

 

bermanfaat sebagai antioksidan dan menginduksi 2-4 

kali meningkatkan DNA fragmen (Indra, 2012). 

Tannin mempunyai sifat antimikroba (Indra, 

2012). Tannin juga dapat merusak membran sel 

bakteri yang ditandai dengan kebocoran sel dan lisis 

sehingga menghambat pertumbuhan bakteri 

(Setyohadi et al.2010).Resveratrol banyakterdapat 
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pada bagian kulit dan biji anggur. Kulit anggur segar 

mempunyai kandungan resveratrol sebanyak 40 mg 

perliter ekstrak. 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Resveratrol 

 

Klasifikasi Buah Anggur Hitam 

Kingdom  : Plantae 

Divisi      : Magnoliophyta 

Class     : Magnoliopsida 

Famili     : Vitaceae 

Genus      : Vitis 

Spesies      : Vitis vinifera (L.) (Liang and 

Drohojowski, 2008). 
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Gambar 5. Buah dan kulit Aggur 

 

Ekstrak biji dan kulit anggur diketahui dapat 

membunuh hingga 800 strain yang berbeda dari virus 

dan bakteri. Ekstrak biji dan kulit ini pun mampu 

membersihkan bakteri-bakteri dalam tubuh karena 

bersifat antibakteri dan mampu mengurangi 

kontaminasi bakteri dalam makanan. (Paulo et al, 

2011). 

Penggunaan ekstrak biji dan kulit anggur 

belum pernah dilakukan di dunia peternakan 

khususnya untuk mengurangi cemaran bakteri dalam 

susu dan mencegah mastitis sapi perah. Biji dan kulit 

anggur apabila diekstrak akan mengeluarkan senyawa 

aktif seperti resveratrol yang mampu membunuh 
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bakteri Stapylococcus aerus. Beberapa penelitian 

asing melaporkan bahwa ekstrak biji anggur mampu 

digunakan sebagai berbagai obat karena kandungan 

senyawa kimia didalamnya sebagai anti inflamasi dan 

anti bakteri. (Rohet al, 2014). 

Resveratrol yang terdapat pada buah anggur 

dapat meningkatkan aliran darah pada otak, sehingga 

dapat mereduksi dan mencegah penyakit bekerja 

dengan menghambat senyawa benzopyrene, yaitu 

senyawa yang dapat menyebabkan kanker, serta 

menghambat pertumbuhan sel abnormal (Xia et al, 

2010). 
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BAB II 

 

A. Dipping Bikang (Biji Dan Kulit Anggur Hitam) 

Kandungan tanin sebesar 5.2 % pada kulit dan 

biji anggur (Eleonora, et al. 2014) menyebabkan 

adanya rasa pahit apabila dikonsumsi 

ternak.Sehingga kulit dan biji anggur diaplikasikan 

pemanfaatnya sebagai dipping. Cara kerja dipping 

adalah mengurangi jumlah bakteri yang masuk 

kedalam putting sapi perah saat pemerahan dengan 

mencelup putting ke dalam larutan desinfektan 

sebagai dipping selama 4 menit. Namun pemanfaatan 

desinfektan kimia dirasa tidak aman karena residu 

kimia yang ikut masuk dalam air susu hasil 

pemerahan sebagai faktor penyebab cemaran air susu. 

Residu kimia yang terbawa pada produk 

pangan asal ternak apabila dikonsumsi manusia 

sering kali menjadi penyebab alergi, ataupun 

penyakit lainnya.Oleh karena itu diperlukan 

terobosan baru dengan menggunakan produk dipping 

yang berbahan dasar limbah dari tanaman yang 

tumbuh baik di Indonesia yaitu anggur.Sehingga 



15 

 

 

 

pemanfaatannya dapat memberi dampak yang positif 

bagi berbagai pihak karena berbahan dasar dari 

limbah. 

Susu segar mengandung zat gizi sangat baik 

dan lengkap untuk manusia oleh karena itu olahan 

dari susu segar seperti yoghurt, yakult, kefir, keju, 

susu bubuk dan lain sebagainya sangat diminati oleh 

masyarakat kita. Saat ini konsumsi susu segar 

Indonesia 80 % dipenuhi oleh import dari berbagai 

Negara seperti Australia, Swiss, Belanda dan 

Selandia Baru. Sedangkan sisanya 20 % dipasok oleh 

susu segar nasional. Keadaan ini membuat Negara 

dalam bahaya food trap sebuah perangkap dimana 

terjadi krisis ketahahan pangan.  

Rendahnya produksi susu dalam negeri 

diakibatkan oleh banyak hal, baik karena populasi 

sapi perah yang hanya berkisar 600 ribu ekor, 

ataupun karena kemampuan produksi susu rata-rata 

seekor sapi perah yaitu dibawah 10 liter per ekor per 

hari. Selain itu peternakan sapi perah secara nasional 

banyak dimiliki oleh peternak rakyat dengan skala 

produksi dan manjemen yang masih 
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tradisional.Manajemen sapi perah oleh peternak 

rakyat seringkali tidak megindahkan tata laksana 

pemeliharaan yang baik. 

Hasil penelitian secara intensif yang 

dilakukan di beberapa peternakan di daerah 

pengembangan ternak perah seperti Jawa Barat, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur prevalensi mastitis sub klinis 

berkisar antara 37 sampai 67% dan mastitis klinis 

antara 5 sampai 30% (Setiadi,2009). 

Mastitis ditandai dengan kenaikan sel didalam 

air susu, perubahan fisik, maupun susunan air susu 

dan disertai atau tanpa disertai perubahan patologis 

atas kelenjarnya sendiri.Mastitis disebabkan oleh 

bakteri jenis Stapylococcus aerusyaitu bakteri 

berbentuk bulat ini mampu dengan cepat masuk 

dalam bagian ambing yang terdalam. Sehingga dalam 

beberapa hari produksi susu akan turun, air susu akan 

berwarna merah, dengan bau yang sangat amis dan 

kandungan mineral yang cukup tinggi.  

S. aerus merupakan salah satu pathogen yang 

paling sering menyebabkan infeksi dan penyakit yang 

ditularkan.Staphylococcus aerus merupakan bakteri 
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gram positif yang sering menyebabkan infeksi tetapi 

tidak memberikan respon terhadap kebanyakan 

antibiotika. Staphylococcus aerus adalah salah satu 

jenis bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi pada 

jaringan tubuh. Penyakit yang muncul akibat infeksi 

Staphylococcus aerus dapat menimbulkan tingkat 

keseriusan yang parah dan dapat merusak antibody 

tubuh dan apabila mencemari air susu dalam jumlah 

yang besar dapat menimbulkan efek keracunan.  

Prasetyanti (2016) menyatakan bahwa 

mastitis yang disebabkan bakteri Staphylococcus 

aerus dapat menimbulkan cemaran air susu dimana 

kualitas susu merupakan faktor utama bagi 

konsumen. Menurut Standar Nasional Indonesia 

(SNI) 01-3141-2011 batas maksimum bakteri dalam 

susu adalah 1,0 x 106 CFU/ml. Sementara karena 

banyaknya kejadian mastitis di Indonesia 

menyebabkan susu segar dari peternak rakyat sering 

ditolak Industri Pengolah Susu karena nilai batas 

maksimum bakteri dalam air susu yang melebihi 

standart SNI.  
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Ekstrak biji dan kulit anggur diketahui dapat 

membunuh hingga 800 strain yang berbeda dari virus 

dan bakteri. Ekstrak biji dan kulit ini pun mampu 

membersihkan bakteri-bakteri dalam tubuh karena 

bersifat antibakteri dan mampu mengurangi 

kontaminasi bakteri dalam makanan. (Paulo et al, 

2011). 
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BAB III 

A. Mastitis 

 Mastitis adalah suatu peradangan pada 

internal ambing (Sudarwanto, 2009). Istilah mastitis 

berasal dari kata ”mastos” yang artinya kelenjar 

ambing dan ”itis” untuk inflamasi (Swartz, 2006). 

Penyakit ini dapat terjadi pada semua jenis mamalia 

dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, 

fungi, alga atau mikoplasma (Anri, 2008).  

Proses mastitis hampir selalu dimulai dengan 

masuknya mikroorganisme ke dalam kelenjar susu 

melalui lubang puting (sfingter puting). Sfingter 

puting berfungsi melindungi dari infeksi kuman. 

Ambing pada dasarnya sudah dilengkapi perangkat 

pertahanan sehingga susu tetap steril. Perangkat 

pertahanan tersebut antara lain perangkat pertahanan 

mekanis, seluler dan perangkat pertahanan yang tidak 

tersifat (non spesifik) (Sudarwanto, 2009). Terjadinya 

mastitis menyebabkan kenaikan sel somatik di dalam 

susu (Subronto, 2003). Winata (2011) menyatakan 

bahwa sel somatik merupakan kumpulan sel yang 
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terdiri dari sel epitel, sel neutrofil, eosinofil, limfosit, 

eritrosit, 6 sel plasma dan kolostrum korpuskel. 

Secara umum, di dalam susu yang normal 

mengandung sebanyak 0-200,000 sel/ml. Sel-sel 

tersebut terdiri dari sel mononuklear besar (65-70%), 

neutrofil (0- 8%), limfosit (5%), dan kadang-kadang 

juga monosit. Apabila jumlah sel di dalam air susu 

melebihi 300,000 sel/ml diduga ambing tersebut 

mengalami radang karena jumlah sel mencerminkan 

beratnya proses radang pada ambing (Subronto, 

2003). Pemeriksaan secara mikroskopik terhadap 

susu yang berasal dari ambing yang terkena mastitis 

menunjukkan peningkatan jumlah sel somatik yang 

dapat mencapai 5,000,000 sel/ml (Foley dkk., 1972). 

Mastitis berdasarkan gejalanya dibedakan menjadi 

dua bentuk yaitu mastitis klinis dan subklinis 

(Subronto, 2003). Mastitis klinis ditandai dengan 

gejala panas, sakit, merah, pembengkakan dan 

penurunan fungsi pada ambing. Mastitis subklinis 

terjadi tanpa disertai gejala klinis baik pada susu 

maupun ambingnya (Sudarwanto, 1999). Umumnya 

mastitis subklinis akan berlanjut menjadi mastitis 
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kronis yang kadang-kadang didahului oleh 

munculnya mastitis akut maupun subakut yang dapat 

menimbulkan terbentuknya jaringan ikat pada 

ambing (Holtenius dkk., 2003). Mastitis subklinis 

dianggap lebih berbahaya karena tidak menimbulkan 

gejala dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat 

tinggi. Mastitis subklinis menyebabkan penurunan 

produksi susu mencapai 15%. Kerugian lain 

disebabkan peningkatan biaya produksi untuk 

pengobatan, terkadang sapi yang terkena mastitis 

subklinis juga harus dikeluarkan dari peternakan 

lebih awal karena biaya pemeliharaan yang lebih 

tinggi dari produksinya. Kerugian ekonomis karena 

mastitis subklinis dapat mencapai Rp 

10,000,000/ekor/tahun (Rahayu, 2009). 

Mastitis subklinis di Indonesia dapat 

mencapai 97% dari keseluruhan kejadian mastitis. 

Mastitis subklinis merupakan penyakit kompleks 

yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, khamir 

dan kapang (Subronto, 2003). Proses terjadinya 

mastitis senantiasa dikaitkan dengan tiga faktor yakni 

ternak, penyebab peradangan (80-90% disebabkan 
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oleh mikroorganisme) dan lingkungan (Sudarwanto, 

1999). Resiko untuk menderita mastitis senantiasa 

terletak pada keseimbangan ketiga faktor tersebut. 

Sapi mudah terkena mastitis bila kondisi sapi 

menurun akibat cekaman lingkungan yang 

berdampak pada penurunan daya tahan tubuh sapi 

(Sudarwanto, 1999). Kesulitan dalam memberantas 

mastitis dikarenakan lingkungan peternakan yang 

kurang bersih dan susu merupakan sarana 

pertumbuhan yang baik bagi berbagai mikroba. 

Pencegahan terhadap penyakit terutama mastitis 

harus benar-benar mendapat perhatian khusus.  

Sekitar 70 % dari sapi perah yang dipelihara 

di Indonesia menderita mastitis dan dapat 

menurunkan produksi susu sekitar 15-20 %. Status 

kesehatan ambing pada sapi perah menjadi penting 

dalam menunjang produksi dan kualitas susu saat 

berproduksi, oleh karena itu selama laktasi, kesehatan 

dan kebersihan sapi perah harus selalu dijaga dengan 

baik (Siregar, 1990). Walaupun tidak secara drastis, 

infeksi oleh agen penyebab mastitis dapat merusak 

perkembangan jaringan sekretoris susu yang  



23 

 

 

 

menyebabkan penurunan produksi dan kualitas susu 

(Harmon, 1994) karena menurunkan kemampuan 

sintesa laktosa, kasein, lemak dan protein, di lain 

pihak serum albumin dan pH susu akan mengalami 

peningkatan (Jones, 2009). 

 

B. Etiologi 

Penyebab mastitis sangat kompleks dan 

beragam, baik yang bersifat infeksi maupun non 

infeksi. Mastitis yang bersifat infeksi disebabkan oleh 

bakteri yang terdapat dalam lingkungan dimana 

bakteri tersebut dapat menginfeksi kelenjar susu. 

Berbagai jenis bakteri telah diketahui sebagai agen 

penyebab mastitis diantaranya E.coli, Enterobacter 

aerogenes, Pseudomonas aeroginosa, beberapa 

bakteri strain Streptococcus dan Staphylococcus dan 

dalam keadaan tertentu dijumpai pula Mycoplasma 

sp., Nocardia asteroids dan Candida sp. 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae 

merupakan dua bakteri utama penyebab mastitis 

subklinis pada sapi perah di Indonesia (Wahyuni 

dkk., 2005). Bakteri ini dikenal sebagai bakteri 
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komensal yang dapat diisolasi dari sebagian besar 

permukaan tubuh (Abrar dan Mahdi, 2009). Hasil 

penelitian isolasi dan identifikasi karakteristik S. 

aureus diperoleh 32 sampel susu sapi perah yang 

berasal dari Kaliurang, Bantul, Boyolali, dan 

Baturaden Jawa Tengah secara klinis sehat ternyata 

mengandung S. aureus penyebab utama mastitis pada 

sapi perah (Salasia dkk., 2005). Menurut Foley dkk. 

(1972) peradangan pada ambing tidak hanya 

disebabkan oleh bakteri tetapi dapat juga disebabkan 

oleh pengaruh bahan kimia, panas dan luka mekanik 

yang menyebabkan kenaikan jumlah sel somatik pada 

susu dan jaringan ambing. 

 

C. Spesimen Rentan 

Mastitis dapat menyerang semua hewan 

mamalia seperti sapi, kambing, domba, anjing, 

kucing dan lain-lain dan menjadi penyakit yang 

paling merugikan pada industri peternakan sapi atau 

kambing perah. Dilaporkan oleh Rahayu (2009) 

kerugian ekonomi akibat mastitis subklinis dapat 

mencapai Rp 10,000,000/ekor/tahun. 
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D. Penularan dan Faktor predisposisi 

Selain faktor mikroorganisme, faktor hewan 

dan lingkungan juga menentukan mudah atau 

tidaknya terjadi mastitis dalam suatu peternakan 

(Subronto, 2003). Faktor predisposisi dari hewan 

meliputi kondisi dan bentuk ambing serta umur 

ternak. Ambing yang menggantung sangat rendah 

ataupun ambing yang lubang putingnya terlalu besar 

dan juga jika adanya luka atau lecet pada ambing 

memudahkan mikroorganisme masuk. Umur hewan 

juga menjadi faktor yang mempermudah terjadinya 

mastitis, semakin tua ternak semakin peka terhadap 

mastitis karena mekanisme penutupan lubang puting 

susu semakin menurun serta penyembuhan semakin 

lambat (Hidayat dkk., 2002). Faktor lingkungan dan 

pengelolaan peternakan yang banyak mempengaruhi 

terjadinya mastitis meliputi kandang dan ternak yang 

basah dan kotor, urutan pemerahan yang salah, 

peralatan pemerahan yang kotor, pemerah atau 

pekerja yang memiliki tangan dan pakaian kotor dan 

kuku tajam (FAO, 2008). Jarak antar sapi yang terlalu 
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dekat atau populasi yang padat juga akan 

mempermudah terjadinya penularan mastitis (Hidayat 

dkk. 2002). Pakan yang mengandung estrogen, 

misalnya bangsa clover, jagung ataupun konsentrat 

dapat mempermudah terjadinya radang (Subronto, 

2003). 

 

E. Patogenesis 

Mastitis sebagian besar disebabkan oleh 

masuknya bakteri patogen melalui lubang puting ke 

dalam ambing dan berkembang di dalamnya sehingga 

menimbulkan reaksi radang. Hurley dan Morin 

(2000) menjelaskan bahwa peradangan pada ambing 

diawali dengan masuknya bakteri ke dalam ambing 

yang dilanjutkan dengan multiplikasi. Respon 

pertama jika adanya invasi dari mikroorganisme yaitu 

pembuluh darah ambing mengalami vasodilatasi dan 

terjadi peningkatan aliran darah pada ambing. 

Permeabilitas pembuluh darah meningkat disertai 

dengan pembentukan produk-produk inflamasi 

seperti prostaglandin, leukotrine, protease dan 

metabolit oksigen toksik yang dapat meningkatkan 
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permeabilitas kapiler ambing. Adanya fitrasi cairan 

ke jaringan menyebabkan kebengkakan pada ambing 

sehingga terjadi apadesis, sel-sel fagosit yaitu netrofil 

polimorfonukleus (PMN) dan makrofag keluar dari 

pembuluh darah menuju jaringan yang terinfeksi 

dilanjutkan fagositosis dan penghancuran bakteri. 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

mudahnya kelenjar ambing terkena infeksi 

diantaranya adalah jaringan yang menjadi kurang 

efektif pada umur tua, PMN yang terlalu muda pada 

kelenjar dan adanya PMN yang tidak memusnahkan 

bakteri tetapi melindungi bakteri dari proses 

penghancuran berikutnya. Faktor lain juga karena 

adanya komponen lipid pada susu yang kemungkinan 

menghambat reseptor Fc pada leukosit, menyebabkan 

degranulasi yang berlebihan dan meningkatnya gejala 

peradangan. Lemak dan kasein susu yang tertelan 

oleh PMN dapat menyebabkan kegagalan PMN 

dalam proses ingesti bakteri. Kemampuan PMN dan 

fagosit membunuh bakteri juga dapat menurun pada 

keadaan defisiensi vitamin E atau selenium (Hurley 

dan Morin, 2000 ;Lestari, 2006) . Pemusnahan 
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bakteri melalui oxygenrespiratory burst 

membutuhkan oksigen yang lebih banyak, namun 

kadar oksigen pada susu jauh lebih rendah daripada 

konsentrasi oksigen dalam darah. Demikian juga 

glukosa sebagai sumber energi pada susu sangat 

rendah konsentrasinya, padahal untuk fagositosis 

diperlukan energi yang lebih tinggi (Lestari, 2006). 

Resistensi atau kepekaan terhadap mastitis 

pada sapi, kambing atau domba bersifat 

menurun. Gen- gen yang menurun akan menentukan 

ukuran dan  struktur puting (Swartz, et al., 2006) . 

Sori et al (2005) menyatakan bahwa  saat periode 

kering adalah saat awal  kuman penyebab mastitis 

menginfeksi, karena pada saat itu terjadi hambatan 

aksi fagositosis dari neutrofil pada ambing. 

Dinyatakan lebih lanjut oleh Akoso (1996), bahwa 

berbagai jenis bakteri telah diketahui sebagai agen 

penyebab penyakit mastitis, antara lain 

: Streptococcus agalactiae, Str. Disgalactiae, Str. 

Uberis, Str.zooepidemicus, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Enterobacter aerogenees dan 

Pseudomonas aeroginosa. Ditambahkan oleh Swartz 
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(2006) bahwa yeast dan  fungi juga sering 

menginfeksi ambing, namun biasanya menyebabkan 

mastitis subklinis. 

Hasil penelitian di Ethiopia oleh Sori et al 

(2005) menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan susu 

dengan metode CMTdari 180 ekor  sapi perah lokal 

Zebu dan persilangan,  prevalensi mastitis mencapai 

52,78%, dengan 47 ekor (16,11%) merupakan 

mastitis klinis dan 87 ekor (36,67%), merupakan 

mastitis subklinis.     

Staphylococcus aureus merupakan salah satu 

penyebab utama mastitis pada sapi perah yang 

menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar 

akibat turunnya produksi susu (Salasia dkk., 2005). 

Disamping faktor –faktor mikroorganisme 

yang meliputi berbagai jenis, jumlah dan 

virulensinya, faktor ternak dan lingkungannya juga 

menentukan mudah tidaknya terjadi radang ambing 

dalam suatu peternakan. Faktor predisposisi radang 

ambing dilihat dari segi ternak,  meliputi : bentuk 

ambing, misalnya ambing yang sangat menggantung, 
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atau ambing dengan lubang puting terlalu lebar 

(Subronto, 2003). 

Bentuk  puting,  ada dan tidaknya lesi pada 

puting mempengaruhi kejadian mastitis. Hasil 

penelitian Sori et al (2005)  menunjukkan bahwa 

prevalensi mastitis pada puting pendulous mencapai 

77,78%, sedangkan pada puting non pendulous 

mencapai 50%. Puting yang lesi memungkinkan 

prevalensi mastitis sebesar 84%, sedangkan pada 

puting normal sebesar 47,74%. Letak kuartir juga 

mempengaruhi kejadian mastitis. Kuartir kiri, 

belakang dan kanan, depan lebih sering mengalami 

mastitis daripada kedua puting lainnya.  Pada kiri 

belakang, mastitis mencapai 34,3%, sedangkan 

kanan, depan mencapai 30,06%  (Sori et al., 2005) 

Faktor umur dan tingkat produksi susu sapi 

juga mempengaruhi kejadian mastitis. Semakin tua 

umur sapi dan semakin tinggi produksi susu, maka 

semakin mengendur pula spinchter putingnya. Puting 

dengan spincter yang kendor memungkinkan sapi 

mudah terinfekesi oleh mikroorganisme, karena 

fungsi spinchter adalah menahan infeksi 
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mikroorganisme. Semakin tinggi produksi susu 

seekor sapi betina, maka semakin lama waktu yang 

diperlukan spinchter untuk menutup sempurna 

(Subronto, 2003). 

Faktor bangsa sapi bisa mempengaruhi 

kejadian mastitis. Dilaporkan oleh Sori et al (2005), 

bahwa kejadian mastitis pada sapi persilangan 

(Crossbreed) lebih besar dari pada sapi lokal. 

Faktor lingkungan dan pengelolaan 

peternakan yang banyak mempengaruhi terjadinya 

radang ambing meliputi : pakan, perkandangan, 

banyaknya sapi dalam satu kandang, ventilasi, 

sanitasi kandang dan cara pemerahan susu. Pada 

ventilasi jelek, mastitis mencapai 87,5%, ventilasi 

yang baik mencapai 49,39% (Sori et al., 2005). 

 

Mastitis sebagian besar disebabkan oleh 

masuknya bakteri patogen melalui lubang puting ke 

dalam ambing dan berkembang di dalamnya sehingga 

menimbulkan reaksi radang. Hurley dan Morin 

(2000) menjelaskan bahwa peradangan pada ambing 

diawali dengan masuknya bakteri ke dalam ambing 



32 

 

 

 

yang dilanjutkan dengan multiplikasi. Respon 

pertama jika adanya invasi dari mikroorganisme yaitu 

pembuluh darah ambing mengalami vasodilatasi dan 

terjadi peningkatan aliran darah pada ambing. 

Permeabilitas pembuluh darah meningkat disertai 

dengan pembentukan produk-produk inflamasi 

seperti prostaglandin, leukotrine, protease dan 

metabolit oksigen toksik yang dapat meningkatkan 

permeabilitas kapiler ambing. Adanya fitrasi cairan 

ke jaringan menyebabkan kebengkakan pada ambing 

sehingga terjadi apadesis, sel-sel fagosit yaitu netrofil 

polimorfonukleus (PMN) dan makrofag keluar dari 

pembuluh darah menuju jaringan yang terinfeksi 

dilanjutkan fagositosis dan penghancuran bakteri. 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

mudahnya kelenjar ambing terkena infeksi 

diantaranya adalah jaringan yang menjadi kurang 

efektif pada umur tua, PMN yang terlalu muda pada 

kelenjar dan adanya PMN yang tidak memusnahkan 

bakteri tetapi melindungi bakteri dari proses 

penghancuran berikutnya. Faktor lain juga karena 

adanya komponen lipid pada susu yang kemungkinan 
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menghambat reseptor Fc pada leukosit, menyebabkan 

degranulasi yang berlebihan dan meningkatnya gejala 

peradangan. Lemak dan kasein susu yang tertelan 

oleh PMN dapat menyebabkan kegagalan PMN 

dalam proses ingesti bakteri. Kemampuan PMN dan 

fagosit membunuh bakteri juga dapat menurun pada 

keadaan defisiensi vitamin E atau selenium (Hurley 

dan Morin, 2000 ;Lestari, 2006) . Pemusnahan 

bakteri melalui oxygenrespiratory burst 

membutuhkan oksigen yang lebih banyak, namun 

kadar oksigen pada susu jauh lebih rendah daripada 

konsentrasi oksigen dalam darah. Demikian juga 

glukosa sebagai sumber energi pada susu sangat 

rendah konsentrasinya, padahal untuk fagositosis 

diperlukan energi yang lebih tinggi (Lestari, 2006). 

 

F. Fase-fase dalam Proses Peradangan 

Secara akademik proses radang dapat 

dibedakan menjadi beberapa fase yaitu: 

1.   Fase invasi 

2.   Fase infeksi 

3.   Fase infiltrasi 
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Fase invasi merupakan fase masuknya 

mikroorganisme ke dalam putting. Kebanyakan 

proses invasi terjadi karena terbukanya lubang 

saluran putting terutama setelah pemerahan. Invasi 

yang terjadi kebanyakan berlangsung secara subklinis 

yang biasanya terjadi sesudah waktu kelahiran, 

berubah menjadi radang subakut, akut, atau perakut. 

Bakteri yang masuk ke dalam putting susu akan 

mengakibatkan perubahan air susu yang ada di dalam 

sinus hingga air susu di dalamnya jadi rusak. 

Selajutnya rusaknya air susu akan merangsang 

timbulnya reaksi jaringan dalam bentuk peningkatan 

sel di dalam air susu. Jonjot fibrin yang terbentuk 

membuat saluran jadi tersumbat dan kelenjar 

akhirnya mengalami kerusakan jaringan (Subronto, 

2003). 

 

G. Mekanisme Masuknya Bakteri 

Bakteri streptococcuscocci dan Staphylococcus 

cocci masuk ke dalam putting. Setelah bakteri 

tersebut berhasil masuk ke dalam kelenjar, akan 
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membentuk koloni yang dalam waktu singkat akan 

menyebar ke lobuli dan alveoli. Pada saat 

mikroorganisme sampai di mukosa kelenjar, tubuh 

akan bereaksi dengan memobilisasikan leukosit. 

Proses radang ditandai dengan peningkatan suhu, 

jumlah darah yang mengalir, adanya perasaan sakit 

atau nyeri, bengkak, dan gangguan fungsi. Adanya 

peradangan tersebut maka produksi air susu akan 

menurun (Subronto, 2003). 

 

       Gambar 6. Mekanisme Masuknya Mikroba 

 

H. Faktor Penyebab Mastitis 

Menurut Hidayat dkk (2002) ada 3 faktor yang 

mempermudah terjadinya mastitis : 
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1) Kondisi hewan atau ternak 

a. Bentuk aming : bentuk ambing yang 

menggantung sangat rendah akan mudah 

kontakdengan lantai kandang sehingga 

beresiko terserang mastitis. 

b. Umur : makin tua ternak makin peka karena m

ekanisme penutupan lubang puting sususemak

in menurun, penyembuhan semakin lambat. 

c. Luka atau lecet pada ambing atau puting susu 

yang diakibatkan oleh lantai kandang 

yangkasar, kuku pemerah yang panjang atau 

tajam, sikat yang keras, memerah dengan 

carayang kasar, memerah dengan cara 

menarik putting. 

 

2) Kondisi lingkungan yang buruk  

  

a. Kandang dan ternak yang basah dan kotor 

b. Urutan pemerahan yang salah 
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c. Peralatan pemerahan yang kotord) Pemerah 

atau pekerja yang memiliki tangan kotor, 

kuku tajam, pakaian kotor 
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BAB IV 

 

A. Gejala Klinis Mastitis 

Gejala mastitis klinis yang akut dapat dilihat 

atau diraba oleh panca indera meliputi ternak lesu, 

tidak mau makan, terdapat tanda-tanda adanya 

peradangan pada ambing (bengkak, panas, 

kemerahan, nyeri bila diraba dan perubahan fungsi) 

serta perubahan pada susu (susu memancar tidak 

normal, bening, kental, menggumpal, warna berubah 

menjadi kuning, kecoklatan, kehijauan, kemerahan 

atau ada bercak-bercak merah). Gejala mastitis klinis 

yang kronis terlihat ternak tampak sehat, ambing 

teraba keras, mengeriput dan puting peot. Mastitis 

subklinis merupakan peradangan pada ambing tanpa 

ditemukan gejala klinis pada ambing dan air susu. 

Ternak terlihat sehat, nafsu makan biasa dan suhu 

tubuh normal. Tetapi melalui pemeriksaan lebih 

lanjut akan didapatkan jumlah sel somatik meningkat, 

ditemukan kuman-kuman penyebab penyakit, susu 

menjadi pecah, butiran-butiran halus atau gumpalan 

(Hidayat, 2008) 
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B. Diagnosis Mastitis 

Mastitis klinis dapat didiagnosa dengan 

melihat adanya peradangan pada ambing dan puting 

serta adanya perubahan warna dari susu yang 

dihasilkan. Deteksi mastitis subklinis dilakukan 

melalui perhitungan jumlah sel somatik dalam susu. 

Sel somatik dapat dihitung dengan menggunakan 

metode Breed yaitu dengan menghitung secara 

langsung jumlah sel somatik. Secara tidak langsung 

sel somatik dapat dihitung berdasarkan pada 

intensitas reaksi, metode yang sering dipakai antara 

lain Aulendorfer Mastitis Probe (AMP), California 

Mastitis Test (CMT), Milk Quality Test (MQT), 

Michinghan Mastitis Test (MMT), Whitside Test 

(WTS) (Foley, 1972).  

Kelebihan pengujian secara tidak langsung 

adalah hasil lebih cepat diperoleh dengan tenaga dan 

waktu yang lebih sedikit. Pengujian secara tidak 

langsung sangat baik untuk pemeriksaan contoh susu 

dalam jumlah besar dan pemeriksaan teratur di 

lapangan (Sukada, 1996). Kelemahannya adalah 
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jumlah sel somatik yang didapatkan hanyalah dugaan 

dan dapat dikatakan sebagai diagnosa pendahuluan 

(Sudarwanto, 1982). 

Pemeriksaan secara tidak langsung pada susu 

sapi yang diduga terinfeksi mastitis dapat diukur 

berdasarkan pada tingkat kekentalan bahan pereaksi 

setelah dicampur dengan susu. Tingkat kekentalan 

dipengaruhi oleh jumlah sel somatik yang terkandung 

dalam susu dan menunjukkan tingkat keparahan 

infeksi pada ambing (Foley dkk., 1972; Setiawan 

dkk., 2012). California Mastitis Test (CMT) 

merupakan metode secara tidak langsung yang paling 

sering dilakukan untuk mendeteksi adanya kejadian 

mastitis subklinis. CMT merupakan metode 

pengujian kejadian mastitis subklinis 10 dengan 

menggunakan suatu reagen khusus sebelum 

dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri penyebab di 

laboratorium. 

 

C. Pengendalian dan Pencegahan 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan 

dengan mencegah terjadinya infeksi terutama yang 
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ditimbulkan oleh kesalahan manajemen dan 

higienitas pemerahan yang tidak standar. 

Pemeriksaan secara rutin perlu dilakukan untuk 

mengetahui kemungkinan adanya mastitis subklinis 

sebagai langkah awal agar tidak menjadi lebih parah. 

Kebersihan kandang sapi dan manajemen peternakan 

yang baik merupakan upaya pencegahan yang efektif 

untuk mencegah mastitis. Tingkat kemiringan 

kandang juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. 

Tingkat kemiringan 2% menghindari genangan air 

terutama urin yang banyak membawa bibit penyakit. 

Jarak antara sapi juga perlu diperhatikan, hal ini 

dikarenakan semakin pendek jarak antara sapi maka 

penularan akan semakin besar.  

Pedet yang menyusui langsung dari puting 

induk juga merupakan faktor penular mastits yang 

harus diperhatikan. Pedet ini dapat menularkan 

penyakit mastitis dari induk yang terinfeksi ke induk 

yang sehat, pedet yang mulutnya kotor juga dapat 

menyebabkan infeksi pada puting sapi sehingga dapat 

menyebabkan mastitis (Subronto, 2003). Proses 

pemerahan juga harus diperhatikan, baik peralatan 
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maupun pemerah sendiri. Setelah selesai pemerahan 

juga harus diingat bahwa sapi harus segera didipping. 

Dipping merupakan proses pencucian puting sapi 

perah oleh larutan tertentu yang dilakukan setelah 

pemerahan, hal ini penting dilakukan dalam rangka 

untuk mengendalikan penyakit mastiti. Kebiasan 

dipping dan memberikan pakan setelah sapi selesai 

diperah juga dapat mengurangi insiden terjadinya 

mastitis karena sapi tidak langsung berbaring 

sehingga lubang putingnya yang sedang terbuka lebar 

setelah pemerahan tidak dimasuki oleh 

mikroorganisme yang dapat menyebabkan mastitis 

(Subronto, 2003). 

 

D. Pengobatan 

Terapi antibiotik untuk mastitis didasarkan 

pada penyebab dari penyakit, namun terapi seperti ini 

memakan waktu yang lama. Glukokortikoid dan 

Oksitetrasiklin dapat membantu pada kasus mastitis 

yang disebabkan oleh koliform. Isoflupredone juga 

telah dilaporkan dapat mengurangi pembengkakan 

pada ambing namun obat ini tidak terdistribusi 
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dengan baik pada ambing tetapi pada beberapa kasus 

tidak ada pengobatan yang efisien sehingga 

sebaiknya sapi dipotong. Biasanya pengobatan 

mastitis dilakukan dengan antibiotik secara 

intramammae, tetapi karena kontrol terhadap 

pemakaian antibiotik ini sulit dilakukan dan juga 

tidak sesuai dengan keamanan konsumen terhadap 

produk susu maka pemakaian antibiotik dihindarkan 

(Nurdin dan Mihrani, 2004). 
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BAB V 

 

A. Staphylococcus aureus 

Berdasarkan taksonominya, Staphylococcus 

aureus dapat digolongkan sebagai berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Filum   : Firmicutes 

Kelas   : Cocci 

Ordo   : Bacillales 

Family  : Staphylococccaceae 

Genus   : Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus aureus 

(Todar, 2005) 

 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri 

Gram positif berbentuk kokus, berdiameter 1μm dan 

tersusun atas kelompok-kelompok yang tak 

beraturan, tidak membentuk spora,dan dapat lisis oleh 

obat-obatan seperti penisilin dapat bertahan hidup 

tanpa oksigen (Jawelz dkk., 2001). Bakteri ini dapat 

tumbuh pada suhu optimum 37oC tetapi membentuk 
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pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25oC) 

(Tolan, 2008). 

 

 

 

 

                

 

               

 

 

 

 

Gambar 6. Staphylococcus aureus 

           Koloni Staphylococcus aureus pada 

perbenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning 

keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan 

berkilau, menghasilkan toksin yang bersifat tahan 

panas (Kusuma, 2009). Yuswari (2006) mengatakan 

bahwa S. aureus merupakan flora normal pada 

manusia dan hewan terutama ditemukan pada saluran 

pernafasan bagian atas, kulit, dan mukosa. Bakteri ini 
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bersifat anaerob fakultatif, katalase positif, koagulase 

positif dan menghasilkan asam laktat. 

             Staphylococcus aureus pada biakan Mannitol 

Salt Agar (MSA) membentuk koloni berwarna 

kuning keemasan. Staphylococcus aureus tahan 

pengeringan dan panas, tetap hidup pada suhu 50oC 

selama 30 menit dan dapat hidup pada debu kering 

dan makanan yang didinginkan sampai membeku. 

Staphylococcus aureus dapat menimbulkan penyakit 

melalui kemampuannya menyebar luas dalam 

jaringan dan melalui pembentukan enzim, dan toksin. 

Beberapa toksin dan enzim yang dihasilkan oleh 

S.aureus antara lain katalase, koagulase, 

hialuronidase dan leukosidin (Wannet dkk., 2005). 

Katalase merupakan suatu enzim yang dihasilkan 

oleh S. aureus yang dapat mengubah hidrogen 

peroksida (H2O2) menjadi air (H2O) dan oksigen 

(O2). Tes katalase dapat membedakan antara 

Stapylococcus dengan Streptococcus yang 

menunjukkan hasil positif untuk Staphylococcus 

yang ditandai dengan terbentuknya gelembung gas 

(Wannet dkk., 2005). Koagulase merupakan suatu 
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enzim yang dapat menggumpalkan plasma. Adanya 

enzim koagulase menjadi sifat khas S.aureus yang 

digunakan untuk membedakannya dengan 

Staphylococcus yang lain (Wannet dkk., 2005). 

Enzim lain yang dihasilkan yaitu hialuronidase yang 

mempermudah penyebaran bakteri dalam menginvasi 

suatu penyakit sehingga disebut faktor penyebar. 

Selain itu juga, dihasilkan stafilokinase yang 

mengakibatkan fibrinosis, tetapi kerjanya lebih 

lambat daripada streptokinase, proteinase, dan β 

laktamase. Leukosidin merupakan suatu toksin yang 

dapat mematikan sel-sel darah putih apabila toksin 

tersebut masuk ke dalam jaringan (Carter dan Wise, 

2004). Selain enzim dan toksin, S. aureus juga 

menghasilkan enterotoksin. Enterotoksin adalah 

protein dengan berat molekul 3,5x104 dalton, tahan 

panas, tidak rusak walau direbus sampai mendidih 

selama 30 menit dan tahan terhadap enzim-enzim 

pencernaan. Suhu optimal untuk pembentukan 

enterotoksin adalah 35-37oC (Wannet, 2005). 

Menurut Wahyuni dkk. (2005) bahwa Staphylococcus 

aureus memiliki hemaglutinin yang mempengaruhi 
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kemampuan adesi pada sel epitel ambing dan diduga 

menjadi faktor virulen yang penting. Hemaglutinin 

merupakan salah satu komponen bakteri yang 

membantu perlekatan sel bakteri pada sel darah 

merah. Hubungan antara sifat hemaglutinin dan 

kemampuan bakteri untuk melekat pada sel inang 

telah diteliti pada berbagai spesies bakteri. 

Keberadaan hemaglutinin pada S. aureus diduga akan 

mempermudah bakteri ini untuk melakukan adesi 

pada sel ambing (Abrar dkk., 2013). 

 

B. Mastitis oleh Staphylococcus aureus 

           Bagian tubuh sapi yang paling digemari oleh 

Staphylococcus aureus adalah ambing. Bakteri yang 

berada di ambing akan menjalar ke kulit, rambut, 

puting, dan menyebabkan lesi pada puting yang 

kemudian akan menyebabkan mastitis. Mastitis yang 

disebabkan oleh S. aureus merupakan bentuk mastitis 

terpenting pada peternakan sapi perah karena 

mikroorganisme ini terdapat dimana-mana seperti 

kulit sapi, lingkungan, pemerah, peralatan yang 

digunakan, air dan udara. Bakteri ini merupakan 
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penyebab paling utama pada kasus mastitis subklinis 

di beberapa negara tapi kadang juga ditemukan pada 

kasus klinik. Penularan dipercepat dengan 

pencemaran tangan pemerah, mesin, alat pemerah, 

lap, ember dan sebagainya. Apabila dalam 

pemeriksaan kulit dapat diisolasi kuman S.aureus, 

terdapat kemungkinan kandang tersebut ada sapi 

yang menderita mastitis oleh S.aureus (Subronto, 

2003). Infeksi S.aureus semakin sulit ditangani 

dengan antibiotik karena bakteri ini banyak yang 

resisten terhadap berbagai jenis antibiotik. Selain itu, 

pemakaian antibiotik akan menimbulkan masalah 

baru yaitu adanya residu antibiotik di dalam susu atau 

pengolahannya. Berbeda dengan mikrokoki, S.aureus 

mampu menghasilkan enzim koagulase dan toksin 

hemolisin alfa dan beta yang menyebabkan kerusakan 

jaringan dan air susu yang bersifat lebih berat. 

Patogenitas kuman S.aureus juga didasarkan atas 

tingkat produksi enzim dan toksin hemolisin tersebut. 

              Keberadaan hemaglutinin yang tinggi pada 

isolat S. aureus asal sapi mastitis subklinis dipercaya 

sebagai salah satu faktor virulensi, yakni 
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hemaglutinin ini bertanggung jawab terhadap adesi 

secara spesifik bakteri pada sel-sel epitel ambing. 

Hemaglutinin pada jenis bakteri lain telah diketahui 

sebagai salah satu faktor yang bertanggung jawab 

terhadap sifat adesivitas bakteri pada permukaan sel 

inang. Kasus mastitis subklinis yang disebabkan oleh 

S. aureus jalannya infeksi ini biasanya melalui 

mukosa kelenjar ambing. Patogenesis infeksi bakteri 

ini pada kejadian mastitis subklinis belum diketahui 

secara sempurna. Diduga infeksi dimulai oleh 

keberhasilan bakteri menembus lapisan mukosa, lalu 

dilanjutkan oleh proses adesi dan kolonisasi. 

Tampaknya kemampuan adesi dan kolonisasi bakteri 

pada sel epitel merupakan tahap penting untuk 

keberhasilan infeksi (Abrar dkk., 2013). Deteksi 

untuk mengetahui S. aureus sebagai penyebab 

mastitis merupakan faktor utama sebagai salah satu 

langkah dalam penanganan kasus mastitis, dimana 

cara yang dilakukan sebagian besar masih bergantung 

atas dasar kriteria fenotip (Boerlin dkk., 2003) antara 

lain meliputi morfologi pertumbuhan koloni, uji 

katalase untuk membedakan dari Streptococcus, 
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adanya produksi enzim koagulase serta adanya 

fermentasi manitol pada Mannitol Salt Agar (MSA) 

(Cappucino dan Sherman, 2005). 
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BAB VI 

A. Dipping Bikang Vs Dipping Kimia 

Optimalisasi proses dipping dengan berbagai 

level perlakuan untuk mencari pada level berapakah 

kontaminasi bakteri pada air susu dan penurunan nilai 

mastitis pada sapi perah yang terbaik dalam 

penurunannya juga dibandingkan dengan penggunaan 

dipping kimia atau dipping sintetik.  

Adapun tujuan khusus dari perbandingan ini 

adalah : 

1. Mengetahui jumlah penurunan kontaminasi 

cemaran air susu terbanyak dari proses pemberian 

dipping bikang 

2. Mengetahui jumlah penurunan nilai mastitis 

terbanyak dari proses pemberian dipping bikang 

3. Mengetahui perbedaan jumlah penurunan 

kontaminasi cemaran air susu dan penurunan nilai 

mastitis terbaik antara dipping bikang dengan 

dipping sintetik  
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B. Manfaat  

1. Memberikan informasi jumlah penurunan 

kontaminasi cemaran air susu terbanyak dari 

proses pemberian dipping bikang 

2. Memberikan informasi jumlah penurunan nilai 

mastitis terbanyak dari proses pemberian dipping 

bikang 

3. Memberikan informasi perbedaan jumlah 

penurunan kontaminasi cemaran air susu dan 

penurunan nilai mastitis terbaik antara dipping 

bikang dengan dipping sintetik 

Biji dan kulit buah anggur hitam(Vitis vinifera 

L) dibuat dengan tahapan berikut :  
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BAB VII 

 

A. Jumlah Bakteri dengan Uji Total Plate Count 

(TPC) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase 

penurunan jumlah bakteri pada susu sapi (Tabel 5.1) 

tidak berbeda nyata (P>0,05) untuk setiap kelompok 

perlakuan (P0, P1, P2 dan P3).  

 

Tabel 7.1 Persentase (%) Penurunan Jumlah Bakteri 

pada Susu Sapi 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 

P0  16.27 36.30 25.72 78.28 19.57 

P1 8.26 44.04 51.55 103.85 25.96 

P2 44.35 74.30 31.72 150.37 37.59 

P3 39.45 100 29.30 168.75 42.19 

Total 108.33 254.64 138.28 501.25 125.31 

Keterangan : Tidak ada perbedaan nyata (P>0,05) 

Hal ini membuktikan bahwa larutan dipping 

dengan ekstrak biji dan kulit anggur (P1, P2 dan p3) 
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hitam memiliki efektivitas yang sama dengan dipping 

sintetik (p0) dalam menurunkan jumlah bakteri dalam 

susu sapi. Hal ini karena adanya resveratol pada biji 

dan kulit anggur hitam. Resveratrol yang terdapat 

pada buah anggur dapat meningkatkan aliran darah 

pada otak, sehingga dapat mereduksi dan mencegah 

penyakit bekerja dengan menghambat senyawa 

benzopyrene, yaitu senyawa yang dapat 

menyebabkan kanker, serta menghambat 

pertumbuhan sel abnormal (Xia et al, 2010). 

Resveratrol banyak terdapat pada bagian kulit dan 

biji anggur. Kulit anggur segar mempunyai 

kandungan resveratrol sebanyak 40 mg perliter 

ekstrak. 

Biji dan kulit anggur apabila diekstrak selain 

mengandung resveratrol juga mengandung flavonoid, 

saponin dan polifenol. Flavonoid merupakan 

antioksidan ampuh yang bekerja sebagai antimikroba. 

Saponin memiliki efek menurunkan kadar gula darah. 

Polifenol juga merupakan  antioksidan,  pada buah, 

biji dan kulit  anggur dikenal dengan   nama 

resveratrol yang menghambat enzim yang dapat 
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menstimulir pertumbuhan sel kanker serta membunuh 

bakteri. Komponen polifenol pada biji dan kulit 

anggur diantaranya antosianin, flavonoid, tannin, 

resveratrol dan asam fenolat  (Xia et al, 2010).  

Kandungan senyawa fenol paling banyak 

ditemukan pada kulit, stem, daun dan biji dari 

anggur. Senyawa fenol dipercaya dapat digunakan 

untuk membunuh bakteri (bakterisid) H(Xia et al., 

2010). Flavonoid merupakan komponen terbesar 

dalam senyawa fenol yang mempunyai struktur kimia 

C6-C3-C6.Flavonoid terdapat dalam semua bagian 

anggur diantaranya kulit, daging, daun dan bijinya. 

Flavonoid pada prinsipnya mempunyai kandungan 

(+) catechin,(-) epicatechindan polimer procyanidin 

(Mu, et al., 2013).Flavonoid bersifat antibakteri 

karena mampu berinteraksi dengan DNA bakteri 

yang menyebabkan terjadinya kerusakan 

permeabiliHHtas dinding sel bakteri, mikrosom dan 

lisosom (Setyohadi et al., 2010). Ekstrak etanol dari 

biji  anggur hitam memiliki kemampuan sebagai  

antibakteri terhadap bakteri gram positif  

Staphylococcus aureus  dengan zona hambatan 
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sebesar 26 mm pada konsentrasi 0,5 mg. (Rathi and 

Swahnhey, 2013). 

Antosianin merupakan kelompok flavonoid 

yang berperan sebagai pigmen yang memberikan 

warna ungu pada beberapa buah dan sayuran seperti 

anggur.Komponen ini bermanfaat sebagai 

antioksidan dan menginduksi 2-4 kali meningkatkan 

DNA fragmen (Indra, 2012). Tannin mempunyai sifat 

antimikroba (Indra, 2012). Tannin juga dapat 

merusak membran sel bakteri yang ditandai dengan 

kebocoran sel dan lisis sehingga menghambat 

pertumbuhan bakteri (Setyohadi et al.2010). 

Pada Tabel 7.1, terlihat bahwa penurunan 

jumlah bakteri dari yang terbaik yaitu P3, P2, P1 dan 

terendah adalah P0 meskipun pada analisis statistik 

tidak terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini karena 

pada P3 mengandung ektrak biji dan kulit anggur 

hitam yang paling tinggi yaitu 80% dengan 

penurunan total bakteri yaitu 42.19 % dibandingkan 

dengan P2 (37.59%) dan  pada P1 (25.96%) p0 

(19.57%). Semakin tinggi ekstrak biji dan kulit 

anggur hitam maka semakin tinggi pula kandungan 
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resveratrol sehingga mampu membunuh bakteri 

dengan maksimal. 

Penggunaan antiseptik sintesis sebagai larutan 

dipping dapat menimbulkan residu dalam susu 

sehingga dapat menimbulkan residu pada susu 

sehingga bahaya bagi kesehatan konsumen apabila 

dikonsumsi terus menerus. Hal ini didukung oleh 

penelitian Galton (2004) dan Borucki et al., (2012) 

yang menyatakan bahwa penggunaan iodophor 

sebagai larutan teat dipping dapat menimbulkan 

residu pada susu. Pemanfaatan desinfektan kimia 

dirasa tidak aman karena residu kimia yang ikut 

masuk dalam air susu hasil pemerahan sebagai faktor 

penyebab cemaran air susu. 
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BAB VIII 

A. Scor California Mastitis Test (CMT) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persentase penurunan skor CMT pada kelompok 

perlakuan (P0, P1, P2 dan P3) menunjukkan hasil 

tidak berbeda nyata (P>0,05) seperti pada Tabel 8.2. 

Tabel 8.2 Penurunan Skor CMT 

Perlakuan 
Ulangan  Total Rataan 

1 2 3   

P0 0.55 1.65 1.45 3.65 0.91 

P1 1.15 0.25 1.50 2.90 0.73 

P2 1.60 1.55 1.70 4.85 1.21 

P3 2.35 1.60 1.55 5.50 1.38 

Total 5.65 5.05 6.20 16.90 4.23 

Keterangan : Tidak ada perbedaan nyata 

(P>0,05) 

Hal ini membuktikan bahwa penggunaan 

ekstrak biji dan kulit anggur hitam sebagai larutan 

dipping memiliki kemampuan yang sama dengan 

dipping sintetik untuk menurunkan skor CMT. 
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Penurunan skor CMT yang tertinggi adalah pada P3 

yang mengandung ekstrak biji dan kulit anggur hitam 

yang lebih tinggi yaitu 80% dengan penurunan 1.38 

dibanding P2 = 1.21 dan P1 = 0.73 dan p0 = 0.91. 

Hal ini disebabkan karena kandungan resveratrol 

yang tinggi sehingga mampu membunuh bakteri pada 

susu sapi dengan maksimal. 

Uji CMT digunakan sebagai langkah awal 

dalam mendeteksi mastitis subklinis pada sapi. CMT 

merupakan reaksi antar reagen yang mengandung 

arylsulfonate dengan DNA leukosit membentuk masa 

gel, sehingga kualitas aglutinasi atau konsistensi gel 

yang terjadi merupakan gambaran jumlah sel leukosit 

yang berada dalam susu, akibat respon tubuh 

terhadap adanya infeksi bakteri (Suyadi et al., 2008). 

Kegiata pasca pemerahan perlu dilakukan untuk 

mencegah bakteri masuk dalam putting yang dapat 

megakibatkan peradangan di dalam sel ambing. 

Menurut Swadayana et al., (2012), bahwa pencelupan 

putting atau dipping ke dalam larutan desinfektan 

digunakan untuk melapisi atau menutup saluran susu 

pada putting agar tidak terjadi kontaminasi bakteri 
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dan udara sekitar yang dapat menyebabkan 

menurunnya kualitas susu dan terjadinya peradangan 

pada ambing. Dipping yang dilakukan dapat 

menurunkan jumlah bakteri dan peradangan. Hal ini 

didukung pada Tabel 5.2 bahwa semakin tinggi 

jumlah persentase penurunan jumlah susu maka 

semakin tinggi juga penurunan skor CMT. 

Pada penelitian, sapi yang digunakan adalah 

sapi yang mengalami mastitis subklinis dengan 

diketahui dari uji CMT. Deteksi mastitis dilakukan 

lebih awal karena mastitis subklinis lebih mudah 

pengobatannya dan peluang sembuh juga lebih cepat 

dibandingkan dengan mastitis klinis (Adriani, 2010). 

Pada keadaan normal, mastitis subklinis tidak 

menunjukkan gejala yang tampak dengan jelas 

sehingga peternak tidak tahu bahwa sapi mengalami 

mastitis.  

Peradangan pada ambing terjadi akibat 

runtuhnya sel somatik yang ada pada jaringan 

ambing. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewito dkk. 

(2013) yang menyatakan bahwa mastitis subklinis 
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ditandai dengan peningkatan jumlah sel somatik 

tanpa disertai pembengkakan ambing dan jika diuji 

dengan uji CMT maka susu akan koagulasi. Semakin 

tinggi skor CMT maka semakin tinggi jumlah sel 

somatik sehingga jumlah bakteri meningkat.  
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BAB IX 

 

A. Kondisi Ternak Perah Di Indonesia 

Aspek ketahanan pangan nasional dapat 

tercapai jika negara dapat memenuhi konsumsi 

pangan nasionalnya sendiri atau swasembada. 

Kehadiran susu sekaligus pelengkap bagi menu 

harian yang sehat setidaknya wajib dikonsumsi 

mengingat susu merupakan makanan yang 

mengandung kandungan nutrisi terlengkap. Di dalam 

susu terdapat laktosa, laktosa merupakan karbohidrat 

yang hanya terdapat dalam susu. Susu berperan 

sebagai asupan penting untuk kesehatan, kecerdasan, 

dan  pertumbuhan, khususnya anak-anak. 

Dalam rangka untuk tetap dapat memenuhi 

produksi susu seekor ternak perah efektif dipelihara 

dalam jangka waktu delapan tahun. Setelahnya ternak 

perah hanya menghasilkan air susu yang sangat 

sedikit. Pada saat usia produktif yakni antara umur 3-

6 tahun produksi seekor sapi perah dari jenis PFH 

(Peranakan Frisian Holstein) dapat menghasilkan 10-

15 liter per ekor per hari. Akan tetapi pada saat 
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usianya telah melebihi enam tahun produksi susu 

akan semakin berkurang hingga pada saat menjelang 

usia delapan tahun produksi susu dari bangsa ternak 

perah ini dapat mencapai 2 liter per ekor per hari. 

Pada saat demikian maka dibutuhkan adanya ternak –

ternak pengganti atau yang dikatakan 

REPLACEMENT STOCK agar keberlangsungan 

usaha ternak perah tetap ada dan dapat menghasilkan 

produksi susu yang efisien. 

Beberapa peternakan ternak perah dinegara 

maju bahkan mensyratkan adanya ternak pengganti 

atau replacement stock sebesar 25-35 % ternak perah 

mereka setiap tahunnya (Brand, et al. 1997). 

Dikarenakan tingkat kematian ternak dan seleksi serta 

culling yang dapat menurunkan tingkat populasi 

ternak replacement stock. Jadi replacement stock 

menurut pengertiannya adalah ternak – ternak 

pengganti sapi perah yang sudah tidak produktif lagi 

dalam menghasilkan air susu. 

Heifer (Sapi Dara) yang digunakan sebagai 

ternak sapi perah pengganti hendaknya dipilih 

berdasarkan kriteria calon bibit sapi perah yang baik 
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diantaranya adalah pada bentuk ambingnya dimana 

bentuk ambingnya simetris dan otot – otot pada 

daerah ambing yang terlihat. Sapi perah dara ini 

apabila dipelihara dengan baik maka akan sebagai 

asset investasi yang cukup menjanjikan untuk ternak 

pengganti. 

Penilaian maupun seleksi sapi perah 

menyangkut pengamatan guna menghubungkan 

antara tipenya sebagai sapi perah yang baik dengan 

fungsi produksi susunya. Seekor sapi dengan 

karakteristik perah yang baik akan menampilkan 

fungsi produksi susu dan lemak susu untuk jangka 

waktu yang panjang. (James, 1994). 

Kelanjutan suatu usaha ternak sapi perah 

sangat tergantung kepada keberhasilan pemeliharaan 

pedet (calves) dan sapi dara (heifers) sebagai 

replacement stocks (ternak-ternak atau sapi-sapi 

pengganti). Sapi-sapi pengganti diperlukan untuk 

mempertahankan atau menaikkan populasi sapi yang 

dipelihara, dan pada gilirannya, mempertahankan 

atau menaikkan jumlah produksi susu. Dalam kaitan 

dengan upaya mempertahankan tingkat produksi 
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susu, pedet atau sapi dara diperlukan untuk 

mengganti sapi-sapi yang diafkir karena tua, 

kegagalan atau gangguan reproduksi, gangguan 

ambing, mati atau karena produksi susunya rendah. 

Sedangkan dalam kaitan dengan pengembangan 

usaha, mereka diperlukan untuk menambah populasi 

sapi produktif dengan potensi genetik yang lebih 

tinggi. Secara umum, setiap tahun sebanyak 

seperempat dari jumlah sapi-sapi betina dewasa 

dikeluarkan dari kelompoknya  dan hartus diganti 

dengan sapi-sapi dara yang lebih baik agar, paling 

tidak, tingkat produksi susu yang ditargetkan dapat 

dipertahankan. Biasanya, tigaperempat dari sapi-sapi 

yang diafkir ini dikeluarkan  karena alasan-lasanan 

selain produksi susu yang rendah.   

Sesuai hukum-hukum genetika, 50% dari 

anak-anak sapi yang lahir dalam satu kelompok 

ternak berpeluang berjenis kelamin betina dan 50% 

lainnya adalah jantan. Dari sejak lahir hingga disapih 

(6 – 8 minggu pada peternakan maju; atau  3 – 4 

bulan pada peternakan tradisional) sebagian dari anak 

sapi yang lahir tadi akan mati. Periode sebelum 
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penyapihan anak sapi ditandai dengan angka 

kematian yang tinggi yaitu sekitar 5% pada 

peternakan maju dan mencapai 20% pada peternakan 

tradisionil.  

Selain itu, beberapa dari pedet yang berhasil 

mencapai umur penyapihan akan gagal mencapai 

tahap produksi susu akibat kegagalan reproduksi, 

cacat  atau masalah-masalah lain. Bila  penyediaan 

sarana produksi memungkinkan, terutama pakan dan 

kandang, maka pada umumnya adalah lebih 

menguntungkan bagi peternak untuk membesarkan 

sendiri sapi-sapi pengganti dari pada membelinya 

dari peternak lain, dengan alasan : 1. Membesarkan 

sendiri sapi pengganti umumnya lebih murah dari 

pada membeli, khususnya  bila dikaitkan dengan 

optimalisasi pemanfaatan sarana produksi yang telah 

ada dalam satu usaha ternak sapi  perah. 2. Sapi dara 

yang dibesarkan sendiri biasanya lebih unggul dari 

pada yang dibeli dari luar terutama bila dihubungkan 

dengan kemampuan produksi/reproduksi dan sifat-

sifat lain.  
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Dengan memelihara pedet sendiri peternak 

akan lebih leluasa mengadakan seleksi dan 

mengetahui riwayat hidup sapi-sapi yang 

dipeliharanya. 3. Memperkecil kemungkinan transfer 

penyakit dari luar.   

Keberhasilan dalam usaha budidaya sapi 

perah memang tidak terlepas oleh pemeliharaan dari 

pedet  kemudian dilanjutkan pada periode dara 

(heifer). Kemampuan ternak dalam menghasilkan air 

susu adalah terlebih dahulu dengan proses partus 

(kelahiran pedet). Dua sampai 3 bulan setelah partus 

produksi susu meningkat sedangkan konsumsi pakan 

menurun pada saat ini terjadi negative energy 

balance dimana energy yang masuk kedalam tubuh 

lebih sedikit dibandingkan dengan keluarnya energy 

yang dipergunakan untuk produksi susu sehingga 

kekurangan energy diambilkan dari cadangan lemak 

tubuh. Dalam mengembalikan kondisi tubuh pada 

bulan ke empat dan bulan laktasi berikutnya relative 

lebih sulit apabila kondisi saat melahirkan ternak 

dengan score kurang dari 3 pada pengamatan secara 

visual (pengamatan timbunan lemak dilakukan pada 
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daerah sekitar pinggul, tulang punggung dan tulang 

ekor). Score 3 saat kelahiran pedet akan dapat 

diperoleh oleh seekor ternak perah apabila system 

pemeliharaan dari pedet sampai dengan dara 

dilakukan dengan sangat baik oleh peternak.  

 

B. Sistem Pemeliharaan 

Pemeliharaan pedet membutuhkan ketelitian, 

kecermatan, dan ketekunan dibandingkan dengan 

pemeliharaan sapi dewasa, sebab kesalahan 

pemeliharaan akan menyebabkan pedet lemah dan 

sukar dibesarkan nantinya. Pemisahan pedet dari 

induknya setelah berumur 24 sampai 36 jam. Setelah 

pedet dipisah dari induknya, ia perlu diajarkan 

minum susu dari ember. Apabila pedet tidak mau 

minum sendiri, maka basahilah tangan kita dengan 

susu dan masukkan ke dalam mulutnya. 

Pemeliharaan anak sapi di padang rumput 

dapat juga dilakukan, tetapi harus diperhatikan bahwa 

padang rumput untuk pedet hendaknya terpisah dari 

padang rumput untuk sapi dewasa, agar pedet tidak 

diganggu oleh sapi dewasa dan terhindar dari parasit 
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yang menular. Pedet dapat dilepas di padang rumput 

setelah berumur 4-6 bulan karena ketika itu ia sudah 

tahan terhadap penyakit dan mempunyai daya 

beradaptasi yang besar. Pedet yang dilepas harus 

cukup mendapat air dan tempat berteduh. 

 

C. Sistem Pemeliharaan Dara 

Pertumbuhan sapi dara sebelum melahirkan 

anak pertama bergantung sekali pada cara 

pemeliharaan dan pemberian ransum. Umumnya para 

peternak sering mengabaikan pemeliharaan yang 

sebaik-baiknya. Hal ini terjadi karena biaya 

pemeliharaan yang tinggi. Pemeliharaan sapi dara 

hendaknya ditujukan untuk percepatan pertumbuhan, 

dengan cara memperhatikan kualitas dan kuantitas 

ransum yang diberikan pada ternak tersebut. 

Pemeliharaan akan lebih ekonomis apabila dilakukan 

di padang rumput, jika dibandingkan dengan 

pemeliharaan yang dilakukan hanya di kandang saja. 

Selain dilepas di padang rumput, sapi juga diberikan 

makanan penguat sesuai dengan kebutuhannnya. 
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D. Perawatan Ternak 

Pedet yang baru lahir perlu mendapat 

perhatian secara khusus.  Sebab pedet yang baru 

beberapa hari atau beberapa minggu lahir dapat 

terjadi mati lemas, infeksi, dan lain sebagainya jika 

kurang diperhatikan. 

 

a. Menghindari Pedet Mati Lemas 

Pedet yang baru saja lahir sering mengalami mati 

lemas, akibat pada saat lahir mulut dan lubang 

hidungnya tertutup lendir.  Oleh karena itu, 

lendir yang menutup lubang hidung dan mulut 

harus secepatnya dibersihkan.  Tubuh pedet 

dapat dibersihkan dengan air dingin atau 

lidahnya ditarik supaya pedet dapat bernafas 

normal.  Jika dengan cara tersebut tidak berhasil, 

maka perlu diusahakan nafas buatan dengan cara 

membaringkan pedet, kemudian dilakukan 

massage sampai pada anggota kaki.  

b. Menghindari Infeksi 

Masalah kedua yang dihadapi peternak sesudah 

pedet itu lahir yaitu jika tali pusarnya tidak lepas. 
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Apabila hal ini terjadi maka peternak harus 

segera melakukan pemotongan tali pusar dan 

disisakan sepanjang 7,5-10 cm.  Sisa potongan 

tali pusar itu diikat dengan tali yang tipis kira-

kira 2,5 cm dari badan, kemudian bekas 

potongan tadi ditaburi sulfa-powder atau diolesi 

dengan obat merah atau yodium tinctur untuk 

mencegah terjadinya infeksi scours (diare).  

c. Membersihkan Lendir dan Menyusukan Pedet 

Secepat Mungkin 

Segera sesudah pedet lahir, secara ilmiah induk 

akan membersihkan seluruh lendir yang 

menyelubungi tubuh pedet dengan cara menjilat-

jilat sampai kering.  Jika induk belum melakukan 

hal ini, maka peternak harus melakukan 

pembersihan lendir tersebut secepatnya.  Sesudah 

lendir bersih atau lebih kurang 30 menit. Sesudah 

pedet lahir, biasanya pedet mulai dapat berdiri 

kemudian berjalan mencari puting induk dan 

mulai menyusu.  Jika pedet belum berhasil 

mencari puting induk, maka peternak harus 
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menolong dan mengarahkan puting induk seawal 

mungkin.  

d. Mengupayakan Pedet Memperoleh Colostrum 

Pedet yang baru saja lahir lebih baik dibiarkan 

bersama-sama induknya selama 24-36 jam untuk 

memberi kesempatan memperoleh susu pertama 

atau kolostrum.  Kolostrum adalah produksi susu 

awal yang berwarna kuning, agak kental dan 

berubah menjadi susu biasa sesudah 4-5 

hari.  Jadi, kolostrum hanya berlangsung 4-5 hari 

atau bisa sampai seminggu, sesudah itu akan 

berubah menjadi susu biasa.  Lama 

pemberiannya yaitu sekitar seminggu setelah 

pedet lahir.  Tetapi apabila induk menderita 

radang ambing (mastitis)  atau sebab lain 

sehingga tidak mengeluarkan kolostrum, maka 

pedet harus diberi kolostrum dari induk lain atau 

kolostrum buatan yang terdiri dari campuran : 0,5 

liter susu murni, 1 butir telur, 0,25 liter air, dan 1 

sendok teh. Kolostrum buatan ini diberikan pada 

pedet selama 4 hari. 
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E. Perawatan Sapi Dara 

Sapi dara ialah sapi-sapi betina umur 

sembilan bulan sampai beranak yang pertama. Sapi 

dara termasuk sapi-sapi muda yang laju 

pertumbuhannya masih berlangsung terus. Pada 

umumnya sapi perah dipelihara secara 

intensif.  Perawatan dara meliputi : 

a. Pemberian Pakan dan Air Minum 

Bagi sapi-sapi yang dipelihara secara intensif, 

makanan yang diberikan terdiri dari hijauan dan 

makanan penguat sepertin jagung giling, dedak 

halus, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, dan 

lain-lain. Bahan makanan berupa rumput atau 

hijauan diberikan 10% dari bibit badan. 

Sedangkan makanan penguat diberikan sebanyak 

2-3 kg per ekor. 

b. Pemotongan Kuku 

Sapi-sapi yang berada di dalam kandang terus-

mmenerus setiap hari, kuku akan menjadi lebih 

lunak karena sering terkena air kencing dan 

kotoran sapi itu sendiri. Padahal kuku akan terus 

tumbuh menjadi panjang, sedangkan gesekan 
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kuku dengan benda lain atau lantai akan 

menimbulkan kedudukan kuku (tracak) dan 

posisi kuku salah. Hal ini akan mengakibatkan 

bidang dasar tracak bergeser sehingga titik berat 

badan jatuh pada kuku bagian belakang yang 

lemah. Kondisi kuku semacam ini akan 

mempengaruhi bentuk tubuh sapi, punggung 

akan melengkung seperti busur. Oleh karena itu 

kuku perlu dirwat secara khusus, dengan cara 

dipotong secara teratur setiap 6 bulan sekali. 

Tujuan pemotongan kuku adalah untuk 

mengembalikan bentuk kuku yang normal. Cara 

pemotongannya adalah bagian lapisan tanduk 

pada telapak kaki dipotong sampai rata, atau 

dipotong menjadi agak cekung. Dengan demikian 

berat badan sapi terbagi merata pada keempat 

kaki. 

c. Memandikan Sapi 

Sapi yang tinggal di dalam kandang akan mudah 

kotor akibat kotoran sapi itu sendiri yang 

menempel pada kulit atau bulu saat mereka 

berbaring, ditambah daki atau kotoran yang 
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melekat di sela-sela bulu yang terdiri dari 

timbunan debu bercampur keringat yang telah 

mengering. Kotoran yang melekat pada tubuh ini 

akan dapat mengganggu pengeluaran keringat 

dan pengaturan panas tubuh, sehingga peredaran 

darah pun terganggu. Oleh karena itu, peternak 

harus rajin memandikan sapi dengan cara 

menyikat kulit, sehingga kulit menjadi bersih dan 

bulu-bulu yang rontok pun akan bersih.  Pada 

saat sapi dimandikan, sekaligus dapat dilakukan 

pemotongan bulu-bulu panjang yang tumbuh di 

sekitar lipatan paha. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari melekatnya kotoran yang tebal. 

Memandikan sapi secara rutin mutlak dilakukan 

karena akan berpengaruh besar terhadap : 

1. Kesehatan sapi, sebab kulit yang bersih 

bakteri dan parasit tidak mudah berinfeksi. 

2. Pengaturan susu dan peredaran darah dalam 

tubuh tidak terganggu, sehingga produksi 

susu lebih stabil. 

3. Kemungkinan pengotoran produksi susu pada 

saat dilakukan pemerahan sangat kec 
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BAB X 

 

A. Air Susu 

Air susu merupakan bahan makanan yang 

istimewa bagi manusia karena kelezatan dan 

komposisinya yang ideal selain air susu 

mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh, 

semua zat makanan yang terkandung didalam air 

susu dapat diserap oleh darah dan dimanfaatkan oleh 

tubuh. 

Susu secara alami merupakan bahan 

makanan utama dan paling baik, terutama bagi anak 

mamalia yang baru dilahirkan baik hewan maupun 

manusia. Untuk bayi susu merupakan satu-satunya 

sumber zat makanan ( nutrient) selama 2 – 3 bulan 

pertama dan di beberapa negara susu memegang 

peranan penting dalam makanan anak-anak yang 

sedang tumbuh. 

Susu memiliki banyak fungsi dan manfaat. 

Untuk umur produktif, susu diperlukan untuk 

pertumbuhan. Sedangkan untuk orang lanjut usia, 
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susu membantu menopang tulang agar tidak 

keropos. Susu mengandung banyak sekali kalsium 

yang dapat menguatkan tulang, selain itu susu juga 

mengandung banyak vitamin dan protein. Oleh 

karena itu, setiap orang dianjurkan untuk minum 

susu. 

Sebagai bahan makanan susu sapi 

mempunyai nilai gizi yang tinggi, karena 

mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan 

oleh tubuh seperti Calsium, Phosphor, Vitamin A, 

Vitamin B dan Riboflavin yang tinggi. 

Komposisinya yang mudah dicerna dengan 

kandungan protein, mineral dan vitamin yang tinggi, 

menjadikan susu sebagai sumber bahan makanan 

yang fleksibel yang dapat diatur kadar lemaknya, 

sehingga dapat memenuhi keinginan dan selera 

konsumen. 

Susu sangat diperlukan dalam menu sehari-

hari karena adanya tiga komponen penting yaitu : 

Protein, Calsium dan Ribovlavin (B12). Yang paling 

penting adalah protein yang mengandung banyak 
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macam asam amino esensial. Asam Amino Esensial 

adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk di 

dalam tubuh ternak sehingga harus tersedia dalam 

pakannya. Nilai gizi atau nilai biologis suatu sumber 

protein yang diberikan dalam pakan diukur dari 

tingkat kelengkapannya dalam menyediakan asam-

asam amino esensial. 

Protein yang mengandung asam amino 

essensial jumlahnya kurang pada biji-bijian yang 

biasanya digunakan sebagai bahan makanan pokok 

manusia. Susu dikatakan mempunyai nilai gizi yang 

tinggi karena susu merupakan bahan makanan yang 

mampu menyediakan protein dengan asam-asam 

amino essensial yang lengkap. 

 

B. Komponen Susu 

Prof. Douglas Goff, seorang dairy scientist 

dari University of Guelph, Kanada menyatakan, 

komposisi susu terdiri atas air (water), lemak susu 

(milk fat), dan bahan kering tanpa lemak (solids non 
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fat). Kemudian, bahan kering tanpa lemak terbagi 

lagi menjadi protein, laktosa, mineral, asam (sitrat, 

format, asetat, laktat, oksalat), enzim (peroksidase, 

katalase, pospatase, lipase), gas (oksigen, nitrogen), 

dan vitamin (vit. A, vit. C, vit. D, tiamin, riboflavin). 

Persentase atau jumlah dari masing-masing 

komponen tersebut sangat bervariasi karena 

dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor bangsa 

(breed) dari sapi. Susu merupakan bahan pangan 

yang memiliki komponen spesifik seperti lemak 

susu, kasein (protein susu), dan laktosa (karbohidrat 

susu). 

C. Komponen penyusun susu terdiri dari : 
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1. Air 

Susu mengandung air 87,90%, yang berfungsi 

sebagai bahan pelarut bahan kering. Air didalam 

air susu sebagian besar dihasilkan dari air yang 

diminum ternak sapi. 

2. Bahan Kering ( Total Solid ):   

12,10 % Total Solid  ( TS) terdiri dari : 

a. Fat  3,45 % 

b. Solid Non Fat (SNF) : - Protein  3,2 % 

- Laktosa  4,6 % 

- Mineral  dan Vitamin 

0,85% 

Solid Non Fat (SNF) sering disebut Bahan 

Kering Tanpa Lemak (BKTL) atau diserap dari 

darah. Zat tersebut antara lain karbohidrat, 

protein, vitamin dan mineral. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi tinggi rendahnya SNF susu 

tergantung dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi kadar bahan kering susu dan 

kadar lemak susu. 
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Penetapan Total Bahan Padat (Total Solid/TS dan 

Solid Non Fat/SNF) 

 

Uji ini merupakan salah satu pengujian untuk 

menentukan komposisi susu (test for composition). 

Bahan padat dalam susu (total solid) adalah protein, 

lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin. Sedang 

bahan padat bukan lemak (solid non fat/snf) adalah 

semua jumlah prosentase semua komponen susu 

dikurangi kadar air dan kadar lemaknya. 

 

D. Protein Susu 

Protein dalam susu mencapai 3,25%. 

Struktur primer protein terdiri atas rantai polipeptida 

dari asam-asam amino yang disatukan ikatan-ikatan 

peptida (peptide linkages). Beberapa protein 

spesifik menyusun protein susu. Casein merupakan 

komponen protein yang terbesar dalam susu dan 

sisanya berupa whey protein. Kadar casein pada 

protein susu mencapai 80%. Casein terdiri atas 

beberapa fraksi seperti alpha-casein, betha-casein, 
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dan kappa-casein. Casein merupakan salah satu 

komponen organik yang berlimpah dalam susu 

bersama dengan lemak dan laktosa. Casein penting 

dikonsumsi karena mengandung komposisi asam 

amino yang dibutuhkan tubuh. Dalam kondisi asam 

(pH rendah), casein akan mengendap karena 

memiliki kelarutan (solubility) rendah pada kondisi 

asam. Susu adalah bahan makanan penting, karena 

mengandung casein yang merupakan protein 

berkualitas juga mudah dicerna (digestible) saluran 

pencernaan. 

Casein asam (acid casein) sangat ideal 

digunakan untuk kepentingan medis, nutrisi, dan 

produk-produk farmasi. Selain sebagai makanan, 

acid casein digunakan pula dalam industri pelapisan 

kertas (paper coating), cat, pabrik tekstil, perekat, 

dan kosmetik. Pemanasan, pemberian enzim 

proteolitik (rennin), dan pengasaman dapat 

memisahkan casein dengan whey protein. Selain itu, 

sentrifugasi pada susu dapat pula digunakan untuk 

memisahkan casein. Setelah casein dikeluarkan, 

maka protein lain yang tersisa dalam susu disebut 
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whey protein. Whey protein merupakan protein 

butiran (globular). Betha-lactoglobulin, alpha-

lactalbumin, Immunoglobulin (Ig), dan Bovine 

Serum Albumin (BSA) adalah contoh dari whey 

protein. Alpha-lactalbumin merupakan protein 

penting dalam sintesis laktosa dan keberadaannya 

juga merupakan pokok dalam sintesis susu. Dalam 

whey protein terkandung pula beberapa enzim, 

hormon, antibodi, faktor pertumbuhan (growth 

factor), dan pembawa zat gizi (nutrient 

transporter). Sebagian besar whey protein kurang 

tercerna dalam usus. Ketika whey protein tidak 

tercerna secara lengkap dalam usus, maka beberapa 

protein utuh dapat menstimulasi reaksi kekebalan 

sistemik. Peristiwa ini dikenal dengan alergi protein 

susu (milk protein allergy). 

 

E. Susu mengandung empat (4) macam protein yaitu  

1. Casein 

Casein hanya ditemukan dalam susu. 80% 

total protein susu terdiri dari casein. Dalam casein 
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terkandung phospor yang terikat dalam asam-asam 

amino dan jugacalsium dalam bentuk garam-

garam calsium yang disebut Calsium Caseinat. 

Casein dapat dipisahkan oleh asam atau enzim 

rennin. Kemampuan rennin untuk 

menggumpalkan casein ini digunakan sebagai 

dasar pada pembuatan keju. 

2. Alpha – Laktalbumin 

Albumin ditemukan 5 gram per kg air susu, 

dalam keadaan larut. Didalam pembentukan keju, 

albumin memisah dalam bentuk whey. Beberapa 

hari setelah induk sapi melahirkan, kandungan 

albumin sangat tinggi pada air susu dan normal 

setelah 7 hari. Pada suhu 640 C albumin mulai 

menjadi padat, sifat ini identik dengan sifat 

protein pada telur. Akan tetapi karena kadar 

albumin yang sedikit maka pada pasteurisasi tidak 

dapat ditemukan, bahkan pada pemasakan yang 

dapat dilihat hanya merupakan titik-titik halus 

pada dinding dan dasar panci. 
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3. Beta – Laktoglobulin 

Laktalbumin dan Laktoglobulin berbeda 

dengan casein dalam hal kandungan asam- asam 

aminonya yang mengandung sulfur yaitu cystein 

dan triptophan. Alpha Laktalbumin dan Beta 

Laktoglobulin mudah terkoagulasi oleh 

pemanasan dan tidak terjadi penjendalan oleh 

asam. Walaupun kedua protein tersebut hanya 

terdapat dalam jumlah yang sedikit dalam susu, 

namun sangat penting nilai nutrisinya karena 

berfungsi melengkapi casein. 

4. Immunoglobulin 

Immunoglobulin kira-kira terdapat sebanyak 0,1 

% dalam susu yang normal . Konsentrasinya 

meningkat sangat tinggi selama periode 

pembentukan Kolostrum. Protein ini berfungsi 

sebagai pembawa antibodi yang berfungsi 

memberi ketahanan pedet yang baru lahir dari 

gangguan mikroorganisme yang bersifat 

patogenik. 
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F. Lemak Susu 

 Kadar lemak normal yang terkandung dalam 

susu berkisar 3,45 % dengan kisaran 2,4 % - 5,5 % . 

Kadar lemak sangat menentukan nilai gizi dari air 

susu. Bahan makan olahan dari susu yang banyak 

mengandung unsur lemak adalah : keju, mentega, 

krim, susu kental manis dan susu bubuk. Berat jenis 

susu berada pada kisaran 0,93 dan lebih ringan dari 

berat jenis air. Hal ini menyebabkan lemak akan 

mengapung dan membentuk lapisan di permukaan air 

susu apabila air susu didinginkan. 

Lemak susu mempunyai beberapa 

keistimewaan tersendiri sebagai bahan pangan 

manusia, antara lain karena lemak susu mengandung 

asam-asam lemak rantai pendek (C2 – C4) dan 

rantai sedang sampai dengan atom C 14 yang cukup 

tinggi yaitu sekitar 70% dari total lemak susu. 

Semakin pendek rantai carbon dalam asam lemak 

penyusun lemak susu maka semakin mudah dicerna 

lemak tersebut atau semakin tinggi kecernaan lemak 

tersebut. 
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Lemak susu terdiri atas trigliserida yang 

tersusun dari satu molekul gliserol dengan tiga 

molekul asam lemak (fatty acid) melalui ikatan-

ikatan ester (ester bonds). Asam lemak susu berasal 

dari aktivitas mikrobiologi dalam rumen (lambung 

ruminansia) atau dari sintesis dalam sel sekretori. 

Asam lemak disusun rantai hidrokarbon dan 

golongan karboksil (carboxyl group). Salah satu 

contoh dari asam lemak susu adalah asam butirat 

(butyric acid) berbentuk asam lemak rantai pendek 

(short chain fatty acid) yang akan menyebabkan 

aroma tengik (rancid flavour) pada susu ketika 

asam butirat ini dipisahkan dari gliserol dengan 

enzim lipase. 

Lemak susu dikeluarkan dari sel epitel 

ambing dalam bentuk butiran lemak (fat globule) 

yang diameternya bervariasi antara 0,1 – 15 mikron. 

Butiran lemak tersusun atas butiran trigliserida yang 

dikelilingi membran tipis yang dikenal dengan Fat 

Globule Membran (FGM) atau membran butiran 

lemak susu. Komponen utama dalam FGM adalah 

protein dan fosfolipid (phospholipid). FGM salah 
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satunya berfungsi sebagai stabilisator butiran-

butiran lemak susu dalam emulsi dengan kondisi 

encer (aqueous) dari susu, karena susu sapi 

mengandung air sekitar 87%. 

Lemak susu mengandung beberapa 

komponen bioaktif yang sanggup mencegah kanker 

(anticancer potential), termasuk asam linoleat 

konjugasi (conjugated linoleic acid), 

sphingomyelin, asam butirat, lipid eter (ether lipids), 

b-karoten, vitamin A, dan vitamin D. Meskipun susu 

mengandung asam lemak jenuh (saturated fatty 

acids) dan trans fatty acids yang dihubungkan 

dengan atherosklerosis dan penyakit jantung, namun 

susu juga mengandung asam oleat (oleic acid) yang 

memiliki korelasi negatif dengan penyakit tersebut. 

Lemak susu mengandung asam lemak esensial, asam 

linoleat (linoleic acid) dan linolenat (linolenic acid) 

yang memiliki bermacam-macam fungsi dalam 

metabolisme dan mengontrol berbagai proses 

fisiologis dan biokimia pada manusia (D. Mc 

Donagh dkk., 1999). 
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Warna putih air susu ditentukan oleh lemak 

air susu. Lemak susu mempunyai alat refleksi 

terhadap sinar matahari. Bentuk lemak di dalam air 

susu merupakan butir yang disebut globuler. Besar 

kecilnya butir lemak ditentukan oleh kadar air yang 

ada didalamnya. Makin banyak air maka makin 

besar globuler dan keadaan ini dikhawatirkan akan 

menjadi pecah. Bila globuler pecah maka air susu 

disebut pecah. Air susu yang pecah tidak dapat 

dipisahkan lagi krimnya, dan tidak dapat dijadikan 

sebagai bahan makanan. Globuler air susu mudah 

menyerap bau dari sekitarnya, oleh karena itu jangan 

simpan air susu pada tempat yang berbau. Buckle et 

al., (1987) menyatakan kerusakan yang dapat terjadi 

pada lemak susu merupakan sebab dari berbagai 

perkembangan flavor yang menyimpang dalam 

produk-produk susu. 

 

G. Laktosa Susu  

Laktosa adalah bentuk karbohidrat utama 

yang terdapat dalam susu. Bentuk ini tidak terdapat 
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dalam bahan makanan yang lain. Kadar laktosa 

dalam susu adalah 4,60 %. Laktosa terbentuk dari 

glukosa dan galaktosa, laktosa itulah yang 

membuat rasa susu menjadi sedikit manis. Rasa 

manis laktosa tidak semanis disakarida lainnya, 

semacam sukrosa. Rasa manis laktosa hanya 

seperenam kali rasa manis sukrosa. Laktosa dapat 

memengaruhi tekanan osmosa susu, titik beku, dan 

titik didih. Keberadaan laktosa dalam susu 

merupakan salah satu keunikan dari susu itu sendiri, 

karena laktosa tidak terdapat di alam kecuali sebagai 

produk dari kelenjar susu. Laktosa merupakan zat 

makanan yang menyediakan energi bagi tubuh. 

Namun, laktosa ini harus dipecah menjadi glukosa 

dan galaktosa oleh enzim bernama laktase agar 

dapat diserap usus. 

Enzim laktase merupakan enzim usus 

yang digunakan untuk menyerap dan mencerna 

laktosa dalam susu. Enzim adalah suatu zat yang 

bekerja sebagai katalis untuk melakukan perubahan 

kimiawi, tanpa diikuti perubahan enzim itu sendiri. 

Jika kekurangan enzim laktase dalam tubuhnya, 
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manusia akan mengalami gangguan pencernaan 

pada saat mengonsumsi susu. Laktosa yang tidak 

tercerna akan terakumulasi dalam usus besar dan 

akan mempengaruhi keseimbangan osmotis di 

dalamnya, sehingga air dapat memasuki usus. 

Peristiwa tersebut lazim dinamakan Laktosa 

Intolerance. Pada saat bayi, manusia memproduksi 

sejumlah banyak enzim laktase untuk mencerna 

susu. Namun, enzim laktase ini biasanya berkurang 

pada saat dewasa yang pada akhirnya menyebabkan 

manusia tersebut tidak mampu mencerna laktosa. 

Kejadian ini biasanya terjadi pada seseorang yang 

tidak terbiasa mengonsumsi susu segar sebagai 

bagian dari menu makanan sehari-hari. Akibatnya 

pada saat dewasa tidak memiliki kekebalan terhadap 

laktosa, sehingga orang tersebut akan takut 

mengonsumsi susu segar. Hal tersebut dapat diatasi 

dengan cara mengubah susu menjadi produk lain 

seperti yoghurt. Pada yoghurt, laktosa dipecah 

menjadi lebih sederhana dengan bantuan bakteri. 

Laktosa Intolerance disebabkan pula pengaruh 

genetic 
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H. Mineral Susu 

Untuk pembentukan tulang dan gigi,menjaga 

kesehatan sistim pencernaan, penetralisir asam, 

membersihkan zat-zat beracun, membantu aliran 

darah), natrium,kalium, klorida, magnesium, fosfor. 

Beberapa mineral mikro yang terdapat pada susu 

adalah iodium, zink, zat besi, selenium, mangan. 

Susu merupakan sumber Calsium dan 

Phospor dimana keduanya merupakan mineral yang 

sangat penting untuk pertumbuhan tulang. 

Kebutuhan Ca sulit hanya dicukupi dari makanan 

sehingga harus mengkonsumsi susu 

Masa laktasi adalah masa sapi sedang 

menghasilkan susu yakni selama sepuluh bulan 

antara saat beranak dan masa kering. Produksi susu 

mulai menurun setelah laktasi kedua ataupun ketiga. 

Kadar lemak susu mulai konstant dua sampai tiga 

bulan masa laktasi, kemudian mengalami kenaikan 

pada bulan laktasi berikutnya ( Sudono., dkk. 2003) 
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Induk sapi perah yang akan melahirkan harus 

dalam kondisi baik, sebab lebih dari separuh 

pertumbuhan fetus terjadi dalam beberapa minggu 

terakhir pada masa kebuntingan. Untuk itu 

diperlukan pakan yang cukup dan berkualitas baik 

(Syarief dan Sumoprastowo, 1985). 

Sapi perah yang laktasinya lebih singkat atau 

lebih panjang dari 10 bulan akan mengakibatkan 

produksi susu menurun pada laktasi berikutnya. 

Produksi susu sapi perah per laktasi akan meningkat 

terus sampai dengan laktasi yang ke-empat atau 

pada umur enam tahun. Apabila sapi perah pada 

umur dua tahun sudah melahirkan (laktasi pertama), 

maka setelah sapi perah tersebut berumur delapan 

tahun produksi susu per laktasi sudah mulai 

menurun (Siregar, 1995).   

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, 

kuantitas, dan susu sapi perah yaitu bangsa atau 

rumpun sapi, lama bunting, masa laktasi, besar sapi, 

estrus atau birahi, umur sapi, calving interval atau 

selang beranak, masa kering, frekuensi pemerahan, 
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dan tata laksana pemberian pakan (Sudono dkk., 

2003). Menurut Syarief dan Sumoprastowo (1985) 

menambahkan bahwa, faktor–faktor yang 

mempengaruhi produksi dan kualitas susu antara 

lain:  

1. Umur, sapi yang dipelihara umur muda belum 

menunjukkan produksi susu yang tinggi. Periode 

laktasi yang ke-4 dan ke-5 merupakan masa 

laktasi yang maksimal. 

2. Kondisi sapi waktu beranak, sapi yang 

kekurangan pakan saat bunting akan menurunkan 

produksi susu. Pakan yang diberikan dalam 

jumlah yang cukup dan berkualitas akan 

meningkatkan produksi susu. 

3. Besarnya ukuran ternak, dari beberapa penelitian 

menunjukkan ternak yang berukuran besar akan 

menghasilkan produksi susu yang lebih banyak. 

4. Birahi, ternak yang sedang birahi akan menurun 

produksi susunya. 
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5. Hereditas, sapi yang mempunyai gen produksi 

susu yang tinggi akan diturunkan kepada 

keturunannya. 

6. Pemerah, pemerah yang tidak terampil dan tidak 

tahu kebersihan serta kasar terhadap ternak akan 

menurunkan produksi susu. 

7. Jadwal pemerahan, pengaturan jadwal yang baik 

akan memberikan kesempatan pembentukan air 

susu, sehingga dapat menghasilkan susu yang 

optimal. 

8. Kesehatan, gangguan kesehatan ternak akan 

menurunkan produksi susu. 

9. Bangsa sapi itu sendiri, bangsa sapi FH memiliki 

kemampuan produksi per laktasi adalah 5982 kg 

dengan kadar lemak 3 %. 

Pengeringan atau non milking merupakan periode 

akhir dari masa kebuntingan dimana secara kritis sapi 

dipersiapkan untuk masa laktasi berikutnya. Sapi 

perah harus mendapatkan nutrisi dan manajemen 

yang khusus karena perawatan dan pakan yang tepat 

pada masa ini akan menghasilkan produksi susu yang 

tinggi dan sapi yang sehat pada masa laktasi 
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berikutnya (Gamroth, 1995). Tujuan dari pengeringan 

adalah untuk memberikan kesempatan perbaikan sel-

sel ambing dan untuk persiapan produksi air susu 

pada masa laktasi berikutnya, serta untuk kesiapan 

induk menjelang kelahiran anaknya (Syarief dan 

Sumaprastowo, 1985). Induk yang sedang 

berproduksi (laktasi) dan sudah bunting kira-kira 7 

bulan, walaupun produksi susunya masih cukup 

tinggi apabila masih diperah akan mengakibatkan 

anak yang dikandungnya kurang sehat dan produksi 

susu berikutnya tidak tinggi (Soepardjo, 1983).  

Dairy Herd Improvement Association (DHIA) 

menunjukkan bahwa sapi perah akan menghasilkan 

produksi susu yang tinggi apabila dikeringkan selama 

50-70 hari. Masa kering yang lebih panjang 

meningkatkan produksi susu pada saat masa laktasi 

berlangsung, tetapi masa laktasi berikutnya akan 

menjadi lebih pendek. Jika masa kering lebih pendek 

atau tidak dikeringkan sama sekali sapi perah akan 

berproduksi sangat rendah pada masa laktasi 

berikutnya. Hal ini disebabkan karena ambing sapi 

memerlukan waktu untuk regenerasi jaringan sekresi 
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susu sebelum masa laktasi yang baru (Gamroth, 

1995). 

Masa kering dapat dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu:  

1. Drying-off periode (4-10 hari pertama) 

Selama masa drying off, tujuan pemberian 

pakan adalah untuk mengurangi produksi 

susu. Hal ini dilakukan dengan mengurangi 

konsentrat, legume, dan silase jagung pada 

ransum, kembali pada makanan ternak rendah 

energi seperti rumput-rumputan atau hay. 

Kemungkinan juga dapat untuk mengurangi 

atau tidak memberikan sama sekali konsumsi 

air selama 24 jam untuk memperkecil 

produksi susunya.  

2. Dry tau far-off (30-40 hari berikutnya) 

Selama masa far-off produksi susu telah 

berhenti. Dalam masa ini sapi harus 

mendapatkan vaksin untuk memproduksi 

antibody yang digunakan untuk melindungi 

anaknya dan juga kolostrum. Pemberian 

vaksin harus sesuai dengan kebutuhan karena 
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kesalahan dalam pemberian dapat 

menyebabkan keguguran. 

3. Masa transisi atau close-up periode (21 hari 

terakhir sebelum beranak) 

Tahap ketiga dari masa kering adalah close up 

periode, dimulai 21 hari sebelum tanggal yang 

ditentukan untuk kelahiran. Sapi dipindahkan 

kekandang tersendiri untuk beranak. Kemudian 

dilakukan manajemen untuk mempersiapakan 

produksi susu yang bersih dan sehat, seperti 

memotong rambut yang ada pada ambing atau 

panggul. 

Sapi yang produksi susunya rendah langsung 

dikeringkan, tetapi apabila pada saat akan 

dikeringkan produksi susu masih tinggi, 

pengeringannya harus hati-hati agar sapi tidak 

terkena penyakit mastitis. Pengeringan pada sapi 

yang produksi susunya masih tinggi mula-mula 

yaitu dengan mengurangi jumlah pakan yang 

diberikan, dan sapi yang biasanya diperah dua 

kali sehari dirubah satu kali sehari, satu kali dua 

hari, satu kali tiga hari, dan akhirnya tidak 
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diperah sama sekali kalau produksi susunya sudah 

rendah (Soepardjo, 1983). 

Metode pengeringan dapat dilakukan dengan 

tiga cara yakni pemerahan berselang, pemerahan 

tidak lengkap, dan pengeringan secara tiba-tiba. 

Pada pemerahan berselang ini sapi hanya diperah 

sekali dalam sehari selama beberapa hari. 

Selanjutnya satu hari diperah dan hari berikutnya 

tidak diperah. Kemudian induk diperah tiga hari 

sekali hingga akhirnya tidak diperah sama sekali. 

Pada pemerahan tidak lengkap tetap dilakukan 

pemerahan setiap hari, tetapi tiap kali pemerahan 

tidak seluruh puting diperah, jadi keempat puting 

diperah secara bergantian. Setiap kali memerah 

dua puting saja, dan hari berikutnya bergantian 

puting yang lainnya. Hal ini dilakukan beberapa 

hari hingga akhirnya tidak diperah sama sekali. 

Pemerahan ini sering dikombinasikan dengan 

cara pengeringan yang lain. Pengeringan secara 

tiba-tiba ini didahului dengan tidak memberikan 

pakan penguat tiga hari sebelumnya, dan pakan 

kasar berupa hijauan dikurangi hingga tinggal 
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seperempat bagian saja dari yang biasa diberikan 

atau dikonsumsi (Siregar, 1995). Makanan 

ditambah pada saat 2-3 minggu sebelum beranak 

agar waktu melahirkan sapi betul-betul sehat. 

Selama sapi kering hendaknya diberi kesempatan 

untuk bergerak atau diumbar untuk membantu 

kelancaran sewaktu melahirkan (Soepardjo, 

1983). 

BCS (body condition score) merupakan alat 

yang digunakan untuk menyesuaikan pemberian 

pakan dan manajemen, dengan tujuan untuk 

memaksimalkan potensi produksi susu dan untuk 

meminimalkan masalah reproduksi yang tidak 

diinginkan. BCS dapat ditandai dengan 

pengamatan visual pada bagian pantat sapi, yaitu 

bagian yang dibatasi oleh tulang pinggul (tuber 

coaxae), pinbone (tuber ischii), dan ekor. Jumlah 

penutup atas pada punggung bagian belakang 

menunjukkan scorenya. Sapi biasanya 

digolongkan kedalam skala 1 sampai 5. Sapi yang 

terlalu kurus ditandai dengan score 1 dan sapi 

yang terlalu gemuk ditandai dengan score 5. BCS 
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1,5 pada bulan pertama atau kedua setelah lahir 

dikatakan tidak layak, karena hal ini 

menunjukkan bahwa sapi kekurangan nutrisi 

(negative energy balance). BCS 3,0 biasanya 

cocok untuk sapi yang berada pada pertengahan 

laktasi, sedangkan sapi pada akhir laktasi hingga 

periode kering BCSnya 3,5  (Anonymous, 2008).  

BCS sapi kering yang ideal adalah 3,5 untuk 

mencapai kesehatan dan performance yang 

memuaskan. Condition score harus ditetapkan 

antara minimum 3 dan maksimum 4. BCS sekitar 

4 mempunyai resiko yang lebih besar terkena 

masalah fat cow syndrome seperti kesulitan 

melahirkan, retained plasenta, metritis, mastitis, 

displaced abomasum, ketosis dan milk fever. Hal 

ini disebabkan karena system immune kurang 

bisa melawan stress pada awal kelahiran sehingga 

nafsu makan menurun, dan berakibat kekurangan 

nutrisi pada awal masa laktasi. Sapi perah yang 

tidak mempunyai cadangan energi cukup dan 

BCS <3,0 kemungkinan akan mengalami sedikit 

masalah kesehatan, sehingga performance 
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reproduksi berikutnya  sangat kurang dari yang 

diharapkan (Conteras, 2004). 

Sapi dalam keadaan bunting tidak boleh 

menjadi terlalu gemuk atau terlalu kurus. Sapi 

bunting tua akan mendapatkan pertambahan 

bobot badan (PBB) yang sebanding dengan bobot 

fetus, yaitu sekitar 25-40 kg ditambah 

pertambahan bobot badan dari bagian-bagian 

tulang yang lain sebesar 20-30 kg. Sehingga PBB 

ideal selama masa kebuntingan adalah sekitar 45-

70 kg (Chuzaemi dan Hartutik, 1988) 
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BAB XI 

 

A. Penyakit Lain Pada Sapi Perah 

Manajemen kesehatan ternak dapat dilakukan 

dengan pencegahan penyakit. Pembersihan kandang 

untuk mencegah penyakit dilakukan dua kali setiap 

hari, dengan cara menyemprot kotoran yang ada pada 

kandang dan mengalirkannya ke selokan yang 

nantinya akan dapat dialirkan ke lahan hijauan dan 

digunakan sebagai pupuk. Penanganan penyakit pada 

peternakan sapi perah yang terkena mastitis 

pengobatan dilakukan dengan melakukan injeksi 

pada lubang puting dengan menggunakan mastilak. 

Injeksi pada puting sapi perah yang terkena mastitis 

dengan dosis 5 ml dan dibiarkan hingga sembuh. 

Penyakit mastitis memang banyak terjadi, terutama 

pada peternakan kecil yang kurang memperhatikan 

kondisi kandang maupun tingkat kebersihannya.  

Penyakit mastitis merupakan radang yang 

menyerang ambing atau puting susu sapi perah, 

sehingga berakibat menurunkan produksi susu. Hal 

ini sesuai dengan Anonymous (2009) bahwa jika 
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seekor sapi perah terserang mastitis pada satu 

putingnya saja dari empat puting yang dimiliki, maka 

sedikitnya produktivitas susu yang dihasilkan turun 

25% dalam sehari. Mastitis ditandai dengan 

peningkatan jumlah sel di dalam air susu, perubahan 

fisik maupun susunan air susu, dan disertai atau tanpa 

disertai perubahan patologis atau kelenjarnya sendiri 

(Admin, 2007).  

Penyakit caplak banyak menyerang sapi perah 

yang ada. Penyakit ini menempel pada puting susu, 

sehingga jika akan dilakukan pemerahan sapi akan 

merasa kesakitan. Penyakit ini jika menempel pada 

puting susu maka, ketika ternak tersebut telah diafkir 

puting dari ternak tersebut harus dipotong. Caplak 

hidup dengan menghisap darah dari hospes. Gigitan 

caplak selain meninggalkan luka, juga meninggalkan 

racun dari air liurnya. Bekas gigitan memberi peluang 

kepada serangga lalat dan mikroorganisme lain untuk 

mengganggu kesehatan ternak (Syarief dan 

Sumoprastowo, 1985). 

Ternak yang banyak kutunya diobati dengan 

disemprotkan pada daerah yang terkena kutu. Dan 
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untuk sapi perah yang mengalami luka karena 

bergesekan dengan lantai kandang sewaktu berbaring, 

diberikan obat yang disebut gusanex. Cara 

penggunaannya adalah dengan menyemprotkan pada 

daerah di bawah luka. Penyemprotan dilakukan pada 

jarak 10 cm dari luka yang diobati. Sedangkan untuk 

mencegah penyakit cacingan, setiap 6 bulan sekali 

diberikan obat cacing Verm-O dengan dosis 500 

g/200 kg bobot badan. 

Hypocalcaemia dapat disebut juga paresis 

puerpuralis, milk fever, calving paralysis, parturient 

paralysis, parturient apoplexy adalah penyakit 

metabolisme pada hewan yang terjadi pada waktu 

atau segera setelah melahirkan yang manifestasinya 

ditandai dengan penderita mengalami depresi umum, 

tak dapat berdiri karena kelemahan bagian tubuh 

sebelah belakang dan tidak sadarkan diri 

(Hardjopranjoto 1995).  Hypocalcaemia yaitu suatu 

kejadian kelumpuhan yang terjadi sebelum, sewaktu 

atau beberapa jam sampai 72 jam setelah partus 

(Achjadi tidak dipublikasikan).  Biasanya kejadian ini 

menyerang sapi pada masa akhir kebuntingan atau 
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pada masa laktasi.  Kasus ini sering dialami sapi yang 

sudah melahirkan yang ketiga kalinya sampai yang 

ketujuh (Girindra 1988).  Tetapi di beberapa daerah 

ternyata penyakit ini ditemui juga pada sapi-sapi dara 

yang produksi tinggi dan terjadi ditengah-tengah 

masa laktasi.  Hardjopranjoto (1995) mengatakan 

bahwa biasanya kasus ini terjadi pada sapi perah 

setelah beranak empat kali atau lebih tua, jarang 

terjadi pada induk yang lebih muda atau sebelum 

beranak yang ketiga.  Subronto (2001) mengatakan 

bahwa beberapa kejadian disertai syndrom paresis 

yang terjadi dalam beberapa minggu atau beberapa 

bulan sesudah melahirkan.  Pada kasus yang 

ditemukan dilapangan terjadi pada sapi perah yang 

melahirkan ketiga, tetapi berdasarkan anamnese 

(cerita) dari pemiliknya pada partus yang kedua juga 

pernah mengalami kasus ini.   

Ditinjau dari bangsa sapi, bangsa Jersey 

paling sering menderita penyakit ini disusul 

kemudian sapi Holstain Frisian dan bangsa sapi yang 

lain.  Di negara yang maju peternakan sapi perahnya 

kejadian penyakit mencapai 3-10% dan kadang-
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kadang di dalam satu peternakan dapat berupa 

sebagai suatu wabah   dengan angka kejadian 

mencapai 90% dari populasi sapi perah 

dikelompoknya.  Kasus ini dapat bersifat habitualis 

artinya penyakit paresis puerpuralis ini pada induk 

sapi dapat terulang pada partus berikutnya.   

Penyebab yang jelas belum ditemukan, tetapi 

biasanya ada hubungannya dengan produksi yang 

tinggi secara tiba-tiba pada sapi yang baru 

melahirkan.    Sapi yang menderita penyakit ini di 

dalam darahnya dijumpai adanya hipocalcaemia yaitu 

penurunan kadar kalsium yang cepat di dalam serum 

darah penderita (Hardjopranjoto 1995; Girindra 1988; 

Fraser 1991; Wondonga 2002; Carlton 1995).  

Subronto (2001) mengatakan bahwa dahulu 

gangguan ini diduga disebabkan oleh adanya 

bendungan pada sistem syaraf, alergi, penyakit neuro 

muskuler, penyakit keturunan, penyakit ketuaan, 

penyakit infeksidan penyakit defisiensi makanan 

yang menyangkut kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin 

D dan protein.  Pada keadaan normal kadar Ca dalam 

darah adalah 9-12 mgram persen.  Pada keadaan 
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subklinis kadar Ca dalam darah 5-7 mgram persen 

dan pada kejadian hypocacaemia kadar ion Ca dalam 

darah 3-5 mgram persen.  Girindra (1988) 

mengatakan bahwa jumlah kalsium yang terdapat 

dalam darah dan cairan ekstra sel hanya kira-kira 8 

gram, sedangkan untuk keperluan laktasi dalam satu 

hari dibutuhkan 3 x jumlah itu.  Jadi kekurangan 

kalsium jelas merupakan predisposisi kejadian 

hypocalcaemia.   

Dalam kenyataannya hypocalcaemia sering 

diikuti dengan hipofosfatemia, hipermagnesemia atau 

hipomagnesemia dan hiperglicemia.  Penurunan 

kadar kalsium dan posfor ini adalah sebagai akibat 

dari pemakaian mineral terutama kalsium dan posfor 

secara besar-besaran untuk sintesa air susu dalam 

ambing dalam bentuk kolostrum secara tiba-tiba 

menjelang kelahiran.  Subronto (2001) mengatakan 

bahwa adanya hypocalcaemia akan diikuti oleh 

perubahan kadar fosfor dan gula dalam darah.  Kadar 

fosfor plasma yang rendah diakibatkan oleh 

penurunan penyerapan fosfor anorganik dari usus.  

Mungkin pula disebabkan oleh meningkatnya sekresi 
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parathormon, hingga ekskresi fosfor meningkat.  

Pada sapi yang baru melahirkan terbukti kadar 

hormon tersebut meningkat, sebanding dengan 

penurunan kadar fosfat di dalam darahnya.  Kenaikan 

parathormon akan diikuti oleh kenaikan 

pembongkaran kalsium dalam tulang, yang dalam hal 

ini dapat dilihat dari ada tidaknya kenaikan hidroksi 

prolin di dalam kemih.  Hidroksi prolin merupakan 

hasil pemecahan kalogen.  Dalam hal ini kadar 

magnesium dalam serum darah mempengaruhi  gejala 

yang timbul pada sapi perah.  Jika kadar magnesium 

dalam serum normal atau lebih tinggi maka gejala 

tetani dan eksitasi akibat hipocalcaemia akan diikuti 

oleh relaksasi, otot lemah, depresi dan koma.  Jika 

kadar magnesium rendah dalam serum maka akan 

terlihat kekejangan selama beberapa waktu.  

Berkurangnya kadar magnesium dalam plasma darah 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena 

pembebasan magnesium bersama air susu yang 

besarnya 0.1 g dan berkurangnya penyerapan 

magnesium lewat dinding usus.  Gangguan terhadap 

metabolisme karbohidrat juga dapat menyebabkan 
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berkurangnya kadar magnesium dalam plasma darah.  

Bila kadar magnesium dalam serum hewan yang 

menderita hypocacaemia tidak menurun atau lebih 

tinggi maka gejala eksitasi dan tetani akan segera 

diikuti oleh relaksasi.  Otot-otot kelihatan melemah, 

depresi dan pada akhirnya koma.  Perbandingan 

Ca:Mg bisa berubah dari 6:1 menjadi 2:1 dan dalam 

perbandingan ini efek narkase magnesium nyata 

dapat dilihat.  Hypocalcaemia dapat menghambat 

ekskresi insulin sehingga pada kasus ini biasanya 

selalu diikuti kenaikan kadar glukosa darah (Girindra 

1988). 

Pakan diperlukan oleh sapi laktasi untuk 

kebutuhan hidup pokok dan produksi susu. Jika 

jumlah dan kualitas pakan yang diberikan kurang, 

maka hasil susunya tidak maksimal. Konsentrat lebih 

berpengaruh terhadap kadar berat jenis susu dan 

produksi atau kuantitas, sehingga semakin tinggi nilai 

gizi konsentrat maka berat jenis susu akan tinggi. 

Selain itu kualitas rumput atau hijauan akan 

mempengaruhi kualitas susu yang dihasilkan, 

terutama kadar lemaknya (Sudono   dkk., 2003). 
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Bahan pakan yang diberikan pada ternak 

ruminansia di daerah tropis yang baik, adalah dengan 

imbangan bahan kering  (BK) hijauan dan konsentrat 

60%: 40%, namun perbandingan ini dapat dirubah 

dengan mempertimbangkan kualitas hijauan. 

Menurut Siregar (1995) hijauan dengan kualitas 

tinggi dapat diberikan dengan imbangan 64%:36%. 

Sapi memiliki kebutuhan zat-zat makanan 

yang bervariasi. Hal ini sangat tergantung dari 

beberapa faktor antara lain berat badan, produksi 

susu, dan kadar lemak air susu (Siregar, 1995). Zat-

zat makanan yang dibutuhkan sapi adalah air, 

karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Air bagi 

sapi sangat penting artinya dalam proses hidupnya 

baik untuk produksi susu, pencernaan, maupun untuk 

kegiatan lain dalam tubuhnya. Pemberian air yang 

secukupnya sangat menguntungkan bagi produksi 

sapi, dimana kebutuhan sapi akan air erat 

hubungannya dengan kebutuhan akan BK dalam 

ransumnya. Umumnya kebutuhan akan BK dalam 

ransum sekitar 2-4% dari berat badannya, jadi 

kebutuhan akan air tiap kg BK berkisar antara 3-6 
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liter. Sapi yang sedang laktasi membutuhkan 4-6 liter 

air tiap kg BK dalam pakan. Karbohidrat merupakan 

sumber energi yang dibutuhkan oleh ternak untuk 

hidup pokok, berproduksi, maupun untuk 

pertumbuhannya. Protein merupakan zat yang sangat 

esensial bagi sapi, karena merupakan bagian 

terpenting dari jaringan tubuh. Pada sapi laktasi 

selain digunakan untuk memelihara jaringan 

tubuhnya, protein diperlukan untuk produksi susu. 

Sapi-sapi yang sedang laktasi sangat peka terhadap 

kurangnya protein dalam pakannya (Syarief dan 

Sumoprastowo, 1985).  

Konsumsi BK untuk ruminansia adalah 2-3% 

dari bobot badan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

antara lain bobot badan ternak, macam bahan pakan, 

umur atau kondisi ternak, kadar energi bahan pakan, 

stress, dan jenis kelamin (Chuzaemi dan Hartutik, 

1988). Penyediaan zat makanan yang tidak 

mencukupi kebutuhan akan membatasi sekresi air 

susu, sebab sapi akan mengorbankan berat badannya 

untuk keperluan berproduksi. Berat badan sapi yang 

hilang memerlukan pengganti zat-zat makanan dalam 
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pakannya. Sapi yang mendapat pakan sangat terbatas, 

maka kebutuhan untuk hidup pokok akan dicukupi 

dengan menggunakan zat makanan yang diperlukan 

dalam laktasi (Siregar, 1995).   

Sapi yang berkemampuan menghasilkan air 

susu yang tinggi membutuhkan energi yang lebih 

besar tiap unit air susu yang disekresikan, 

dibandingkan dengan sapi yang berproduksi susu 

rendah (Tillman, Hartadi, Lebdosoekojo, 

Prawirokusumo, 1998). 

Program pemberian pakan dapat dibedakan 

sebagai berikut : 

a) Phase Feeding adalah suatu program pemberian 

pakan yang dibagi ke dalam periode-periode 

berdasarkan pada produksi susu, persentase lemak 

susu, konsumsi pakan, dan bobot badan. Lihat 

ilustrasi bentuk dan hubungan kurva produksi 

susu, % lemak susu, konsumsi BK, dan bobot 

badan. Didasarkan pada kurva-kurva tersebut, 

didapatkan 4 fase pemberian pakan sapi laktasi:   

 Fase 1, laktasi awal (early lactation), 0 - 70 

hari setelah beranak. Selama periode ini, 
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produksi susu meningkat dengan cepat, 

puncak produksi susu dicapai pada 4-6 

minggu setelah beranak. Pada saat ini 

konsumsi pakan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan zat-zat makanan (khususnya 

kebutuhan energi) untuk produksi susu, 

sehingga jaringan-jaringan tubuh dimobilisasi 

untuk memenuhi kebutuhan. Selama fase ini, 

penyesuaian sapi terhadap ransum laktasi 

merupakan cara manajemen yang penting.  

Setelah beranak, konsentrat perlu ditingkatkan 

1-1,5 lb (1 lb =0.454 kg) per hari untuk 

memenuhi kebutuhan zat-zat makanan yang 

meningkat dan meminimisasi problem tidak 

mau makan dan asidosis. Namun perlu 

diingat, proporsi konsentrat yang berlebihan 

(lebih dari 60% BK ransum) dapat 

menyebabkan asidosis dan kadar lemak yang 

rendah. Tingkat serat kasar ransum tidak 

kurang dari 18% ADF, 28% NDF, dan 

hijauan harus menyediakan minimal 21% 

NDF dari total ransum. Bentuk fisik serat 
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kasar juga penting, secara normal ruminasi 

dan pencernaan akan dipertahankan bila lebih 

dari 50% hijauan.  Kandungan protein 

merupakan hal yang kritis selama laktasi 

awal. Upaya untuk memenuhi atau melebihi 

kebutuhan PK selama periode ini membantu 

konsumsi pakan, dan penggunaan yang efisien 

dari jaringan tubuh yang dimobilisasi untuk 

produksi susu. Ransum dengan protein 19% 

atau lebih diharapkan dapat me-menuhi 

kebutuhan selama fase ini. Bila zat makanan 

yang dibutuhkan saat laktasi awal ini tidak 

terpenuhi, produksi puncak akan rendah dan 

dapat menyebabkan ketosis.  Produksi puncak 

rendah, dapat diduga produksi selama laktasi 

akan rendah. Bila konsumsi konsentrat terlalu 

cepat atau terlalu tinggi dapat menyebabkan 

tidak mau makan, acidosis, dan displaced 

abomasum.  

 Fase 2, konsumsi BK puncak, 10 minggu 

kedua setelah beranak. Selama fase ini, sapi 

diberi makan untuk mempertahankan 
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produksi susu puncak selama mungkin. 

Konsumsi pakan mendekati maksimal 

sehingga dapat menyediakan zat-zat makanan 

yang dibutuhkan. Sapi dapat mempertahankan 

bobot badan atau sedikit meningkat. 

Konsumsi konsentrat dapat banyak, tetapi 

jangan melebihi 2,3% bobot badan (dasar 

BK). Kualitas hijauan tinggi perlu disediakan, 

minimal konsumsi 1,5% dari bobot badan 

(berbasis BK) untuk mempertahankan fungsi 

rumen dan kadar lemak susu yang normal. 

Untuk meningkatkan konsumsi pakan: (a) beri 

hijauan dan konsentrat tiga kali atau lebih 

sehari,  (b) beri bahan pakan kualitas tinggi,  

(c) batasi urea 0,2 lb/sapi/hari,  (d) 

minimalkan stress,  (e) gunakan TMR (total 

mix ration). Problem yang potensial pada fase 

2, antara lain:  (1) produksi susu turun dengan 

cepat, (2) kadar lemak rendah,  (3) periode  

silent heat (berahi tidak terdeteksi),  (4) 

ketosis.   
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 Fase 3, pertengahan - laktasi akhir, 140 - 305 

hari setelah beranak. Fase ini merupakan fase 

yang termudah untuk me-manage. Selama 

periode ini produksi susu menurun, sapi 

dalam keadaan bunting, dan konsumsi zat 

makanan dengan mudah dapat dipenuhi atau 

melebihi kebutuhan. Level pem-berian 

konsentrat harus mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan produksi, dan mulai mengganti 

berat badan yang hilang selama laktasi awal. 

Sapi laktasi membutuhkan pakan yang lebih 

sedikit untuk mengganti 1 pound jaringan  

tubuh daripada sapi kering. Oleh karena itu, 

lebih efisien mempunyai sapi yang me-

ningkat bobot badannya dekat laktasi akhir 

daripada selama kering.    

 

 Fase 4, periode kering, 45 - 60 hari sebelum 

beranak. Fase kering penting. Program 

pemberian pakan sapi kering yang baik dapat 

meminimalkan problem metabolik pada atau 

segera setelah beranak dan meningkatkan 
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produksi susu selama laktasi berikutnya. Sapi 

kering harus diberi makan terpisah dari sapi 

laktasi. Ransum harus diformulasikan untuk 

memenuhi kebutuhannya yang spesifik: 

maintenance, pertumbuhan foetus, 

pertambahan bobot badan yang tidak terganti 

pada fase 3. Konsumsi BK ransum harian 

sebaiknya mendekati 2% BB; konsumsi 

hijauan minimal 1% BB; konsumsi konsentrat 

bergantung kebutuhan, tetapi tidak lebih 1% 

BB. Setengah dari 1% BB (konsentrat) per 

hari biasanya cukup untuk program 

pemberian pakan sapi kering.   Sapi kering 

jangan terlalu gemuk. Memberikan hijauan 

kualitas rendah, seperti grass hay, lebih 

disukai untuk membatasi konsumsi.  Level 

protein 12% cukup untuk periode kering.  

Sedikit konsentrat perlu diberikan dalam 

ransum sapi kering dimulai 2 minggu sebelum 

beranak, bertujuan:   mengubah bakteri rumen 

dari populasi pencerna hijauan seluruhnya 

menjadi populasi campuran pencerna hijauan 
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dan konsentrat; dan  meminimalkan stress 

terhadap perubahan ransum setelah beranak.  

Kebutuhan Ca dan P sapi kering harus 

dipenuhi, tetapi perlu dihindari pemberian 

yang berlebihan; kadang-kadang ransum yang 

mengandung lebih dari 0,6% Ca dan 0,4% P 

meningkatkan kejadian milk fever. Trace 

mineral, termasuk Se, harus disediakan dalam 

ransum sapi kering. Juga, jumlah vitamin A, 

D. dan E yang cukup dalam ransum untuk 

mengurangi kejadian milk fever, mengurangi 

retained plasenta, dan meningkatkan daya 

tahan pedet. Problem yang potensial selama 

fase 4 meliputi milk fever, displaced 

abomasum, retained plasenta, fatty liver 

syndrome, selera makan rendah, gangguan 

metabolik lain, dan penyakit yang dikaitkan 

dengan fat cow syndrome. 

 

b) Challenge Feeding (Lead Feeding) Challenge 

feeding atau lead feeding, adalah pemberian 

pakan sapi laktasi sedemikian rupa sehingga sapi 
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ditantang untuk mencapai level produksi susu 

puncaknya sedini mungkin pada waktu laktasi. 

Karena ada hubungan yang erat antara produksi 

susu puncak dengan produksi susu total selama 

laktasi, penekanan harus diberikan pada produksi 

maksimal antara 3 - 8 minggu setelah beranak. 

Persiapan untuk challenge feeding dimulai selama 

periode kering;  (1) sapi kering dalam kondisi 

yang baik, dan (2) transisi dari ransum kering ke 

ransum laktasi, mempersiapkan bakteri rumen.  

Setelah beranak challenge feeding dimaksudkan 

untuk meningkatkan pemberian konsentrat 

beberapa pound per hari di atas kebutuhan 

sebenarnya pada saat itu. Maksudnya adalah 

memberikan kesempatan pada setiap sapi untuk 

mencapai produksi puncaknya pada atau dekat 

potensi genetiknya.  Waktu beranak merupakan 

pengalaman yang sangat traumatik bagi sapi yang 

berproduksi tinggi. Akibatnya, banyak sapi 

tertekan selera makannya untuk bebe-rapa hari 

setelah beranak. Sapi yang berproduksi susu 

sangat tinggi tidak dapat mengkonsumsi energi 
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yang cukup untuk mengimbangi energi yang 

dikeluarkan. Konsekuensinya, sapi akan 

melepaskan cadangan lemak dan protein 

tubuhnya untuk suplementasi ransumnya.  Tujuan 

dari pemberian pakan sapi yang baru beranak 

adalah untuk menjaga ketergantungannya 

terhadap energi dan protein yang disimpan, 

sekecil dan sesingkat mungkin. Penolakan 

makanan merupakan ancaman yang besar, sangat 

perlu dicegah.  Challenge feeding membantu sapi 

mencapai produksi susu puncaknya lebih dini 

daripada yang seharusnya, sehingga keuntungan 

yang dapat diambil adalah,  bahwa pada saat itu,  

secara fisiologis sapi  mampu beradaptasi 

terhadap produksi susu tinggi.   

 

B. Sapi Perah Kering 

Manajemen kunci yang harus diperhatikan 

selama periode kering, meliputi:  (1) observasi 

kondisi tubuh dan penyesuaian pemberian energi bila 

diperlukan,  (2) penuhi kebutuhan zat makanan tetapi 

cegah pemberian yang berlebihan,  (3) perubahan 
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ransum 2 minggu sebelum beranak, dengan 

menggunakan konsentrat dan jumlah kecil zat 

makanan lain yang digunakan dalam ransum laktasi,  

(4) cegah konsumsi Ca dan P yang berlebihan, dan  

(5) batasi garam dan mineral sodium lainnya dalam 

ransum sapi kering untuk mengurangi problem 

bengkak ambing.   

Manajemen pemberian pakan yang baik perlu 

dipelajari karena merupakan upaya untuk 

memperbaiki kualitas pakan yang diberikan. 

Pemberian pakan yang tidak memenuhi kebutuhan 

ternak akan merugikan. Manajemen pemberian pakan 

harus memperhatikan penyusunan ransum kebutuhan 

zat-zat makanan untuk ternak yang meliputi jenis 

ternak, berat badan, tingkat pertumbuhan, tingkat 

produksi, dan jenis produksi (Chuzaemi dan Hartutik, 

1988). 

Keberadaan kandang untuk sapi yang akan 

beranak atau kandang kering sangat penting. Hal ini 

disebabkan sapi yang akan beranak memerlukan 

exercise atau latihan persiapan melahirkan (bisa 

berupa jalan-jalan di dalam kandang) untuk 
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merangsang kelahiran normal. Di kandang kering 

sapi tidak diperah susunya sekitar dua bulan (Sudono 

dkk., 2003). 

Pemeliharaan sapi perah periode kering harus 

dipisahkan dari sapi perah periode laktasi, dengan 

demikian pemberian pakan dan manajemen 

pemeliharaannya dapat dilakukan secara konsisten 

sesuai dengan kebutuhan sapi perah periode kering. 

Sapi perah periode kering membutuhkan lebih sedikit 

pakan konsentrat daripada sapi perah periode laktasi. 

Bila sapi perah periode kering diberi pakan yang 

terlalu banyak akan menyebabkan sapi tersebut 

terlalu gemuk. Bila kondisi tubuh terlalu gemuk 

ternak dapat mengalami kesulitan pada saat 

melahirkan dan juga dapat menyebabkan timbulnya 

gangguan kesehatan seperti  ketosis, mastitis, 

retained plasenta, milk fever, atau bahkan dapat 

menimbulkan kematian (Taylor, 1992). 

Induk sapi perah yang akan melahirkan harus 

dalam keadaan baik, sebab lebih dari separuh 

pertumbuhan fetus terjadi dalam beberapa minggu 

terakhir pada masa kebuntingan, untuk itu diperlukan 
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pakan  yang cukup dan berkualitas baik. Pada masa 

kering induk harus mendapat rumput segar yang 

cukup yaitu antara 60-70 kg/ekor/hari dan ditambah 

pakan penguat 2-3 kg dengan kandungan protein 

kasar (PK) 16% (Siregar, 1995).  

Syarif dan Sumoprastowo (1985) menyatakan 

sapi perah memerlukan masa kering 6-8 minggu, 

guna:  

- Mengambalikan kondisi tubuh atau memberi 

waktu istirahat sapi supaya produksi  yang akan 

datang lebih baik. 

- Mengisi kembali kebutuhan vitamin dan mineral 

setelah mengalami laktasi berat, sehingga sapi 

tetap sehat. 

Faktor terpenting untuk mendapatkan sukses 

dalam usaha peternakan sapi perah adalah 

peternaknya sendiri. Peternak harus mengetahui 

bagaimana menanam modal untuk usaha 

peternakannya serta dia harus dapat menentukan 

keuntungan-keuntungan apa yang didapat untuk tiap 

macam investasi. Guna mendapatkan sukses dalam 

usaha peternakan sapi perah, peternak harus dapat 
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menggabungkan kemampuan tatalaksana yang baik 

dengan menentukan lokasi peternakan yang baik, 

besarnya peternakan, sapisapi yang berproduksi 

tinggi, pemakaian peralatan yang tepat, tanah yang 

subur untuk tanaman hijauan pakan dan pemasaran 

yang baik.  

 

C. Sapi Yang Berproduksi Tinggi  

Produksi susu rata-rata yang tinggi untuk 

setiap ekor sapi perah masih merupakan faktor yang 

amat penting diperhatikan. Hendaknya sapi-sapi 

mempunyai produksi susu yang tingginya seragam, 

jangan sangat bervariasi, sebab pada perusahaan 

peternakan yang produksi susu yang merata dengan 

menggunakan pejantan-pejantan unggul yang baik, 

maka produksi susunya akan dapat ditingkatkan dan 

dipertahankan dari generasi ke generasi.  Sebaliknya 

dengan produksi susu yang bervariasi pada suatu 

peternakan, maka sulit untuk diharapkan pada 

generasi yang akan datang.  Pada umumnya, 

keuntungan yang didapat akan naik dengan naiknya 
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produksi susu, walaupun dalam hal ini makanan yang 

dibutuhkan untuk sapi-sapi yang berproduksi tinggi 

akan bertambah. 

Susu segar setelah diperah harus segera 

didinginkan ataupun diolah lebih lanjut untuk dapat 

dikonsumsi dengan aman. Hal ini dikarenakan 

kandungan nutrient dalam susu yang cukup lengkap 

sehingga sangat mudah rusak karena kontaminasi 

mikroba. Idealnya susu segar hanya bertahan sekitar 

empat jam sampai enam jam didalam suhu kamar. 

Penanganan susu biasanya dilakukan dengan 

pemanasan secara umum, pemanasan bertujuan untuk 

membunuh semua mikroorganisme pathogen dan 

menonaktifkan enzim-enzim alami sebanyak 

mungkin sehingga tidak dapat merusak zat-zat yang 

terkandung dalam susu. Metode pengolahan susu 

dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya 

pasteurisasi, sterilisasi, yoguhrt dan kefir.  

1. Pasteurisasi Susu 

Pasteurisasi susu adalah pemanasan susu pada 

suhu sedang (moderate), biasanya dilakukan 

dibawah titik didih air . Tujuan pasteurisasi adalah 
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membunuh mikroorganisme pathogen setelah 

proses pemanasan susu pasteurisasi harus segera 

disimpan dalam suhu rendah (refrigerator atau 

lemari pendingin). Susu pasteurisasi memiliki 

kandungan nutrisi yang tidak jauh dari susu segar. 

Pasteurisasi susu dibagi menjadi dua cara : 

2. Pasteurisasi batch  

Proses pemanasan susu pada suhu 61-63 0 selama 

30 menit. Caranya susu dalam botol dipanaskan 

dengan menempatkannya pada wadah yang berisi 

air (steam) lalu dilakukan proses pendinginan.  

3. Pasteurisasi cepat/metode continuous 

Pasteurisasi cepat yaitu proses pemanasan susu 

secara cepat (flash) dengan kombinasi suhu 71-

72.5 0 C selama 15 detik, cara ini dilakukan dalam 

keadaan susu mengalir berkesinambungan dengan 

alat yang disebut PHE (Plate Heat  Exchanger). 

4. Sterilisasi Susu 

Pemanasan susu pada suhu tinggi, yakni diatas 

titik didih air dapat dilakukan dengan alat 

sterilisasi berupa autoclave. Sterilisasi bertujuan 

untuk membunuh semua mikroorganisme dalam 
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susu baik pathogen, pembusuk maupun spora-

sporanya. Kombinasi suhu dan waktu yaitu 100-

1300 C. Selama 20 -30 menit menyebabkan 

perubahan warna dan aroma oleh karena itu sering 

ditambahkan flavor.  

5. Yoguhrt 

Yoghurt adalah olahan susu hasil fermentasi 

mengandung banyak vitamin B, protein, mineral 

dan serat yang sangat baik untuk tubuh. Asam 

laktat yang dihasilkan dari fermentasi gula susu 

berperan pada protein susu dalam menghasilkan 

tekstur gel serta aroma unik pada yoghurt. Yoghurt 

dapat diolah menjadi beraneka jenis makanan 

maupun minuman sehat. Dalam proses fermentasi 

ini bakteri yogurt umumnya adalah jenis 

Lactobacillus delbrueckii. Bulgaricus, 

Streptococcus salivarius dan Thermophilus. 

Bakteri ini mampu menyantap gula (laktosa) yang 

terdapat di dalam susu, akibatnya susu menjadi 

kental dan menggumpal, asam laktat pun 

dihasilkan dari proses tersebut. Asam laktat inilah 



130 

 

 

 

yang akan memberikan rasa khas yang tajam pada 

yogurt dan melindungi susu agar tidak rusak. 

Alat  : Toples plastic atau kaca dan penutupnya, 

thermometer, panci, kompor,    baskom. 

Bahan : 300 ml susu full cream/UHT tanpa rasa¸ 1 

sendok makan susu bubuk full cream, 1,5 

sendok plain yoghurt (starter), air es. 

 

Prosedur Kerja Pembuatan Yoghurt 

1. Rebus susu full cream 300 ml dalam panci 

kemudian tambahkan 1 sendok susu bubuk aduk 

rata panaskan dalam api yang kecil. 

2. Jangan sampai susu mendidih. 

3. Angkat dan matikan kompor apabila telah terdapat 

gelembung-gelembung kecil kemudian dinginkan. 

4. Letakkan panci berisi susu diatas baskom berisi air 

es, cara ini membuat proses pendinginan bisa lebih 

cepat, namun jangan sampai susu menjadi dingin 

cukup hingga susu menjadi hangat suhu ± 36-

370C. 



131 

 

 

 

5. Ambil 1,5 sendok makan yogurt plain/starter, 

masukkan ke dalam wadah/toples kaca yang telah 

anda persiapkan untuk membuat yogurt. 

6. Tuangkan sekitar 100 ml susu cair hangat ke 

dalamnya, aduk perlahan. Jangan mengaduk kuat-

kuat hingga yogurt menjadi halus, aduk perlahan, 

perlakukan kultur dengan lembut, tambahkan lagi 

100 ml susu cair dan aduk dengan lembut. 

Terakhir masukkan sisa susu cair, aduk hingga 

rata. 

7. Tutup rapat toples kaca dan tunggu hingga 7-8 jam 

untuk fermentasi. 

a. Kefir 

Kefir dibuat dari susu dan butiran bibit kefir. Bibit 

kefir terdiri atas granula (butiran). Butiran itu 

tumbuh dari ukuran sangat kecil dan terus tumbuh 

selama inkubasi. Spesies mikroorganisme dalam 

bibit kefir di antaranya Lactocococcus lactis, 

Lactobasillus acidophilus, Lb. kefir, Lb. 

kefirgranum, dan Lb. parakefir yang berfungsi 

dalam pembentukan asam laktat dari laktosa. Lb. 

kefiranofaciens sebagai pembentuk lendir (matriks 
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butiran kefir), Leuconostoc sp. membentuk diasetil 

dari sitrat, dan Candida kefir pembentuk etanol 

dan karbondioksida dari laktosa. Selain itu juga 

ditemukan Lb. brevis, dan kamir (Torulopsis 

holmii dan Saccharomyces delbrueckii). Bibit kefir 

tidak dapat dikeringkan dengan pemanasan karena 

sebagian mikroorganisme di dalamnya akan mati. 

Bibit kefir masih aktif jika diawetkan dengan cara 

pengeringan beku (freeze drying). Tapi cara 

terbaik menyimpan bibit kefir adalah dengan 

memindahkan bibit kefir lama ke dalam susu yang 

dipasteurisasi secara berkala, diinkubasi semalam 

dan disimpan dalam lemari es bersuhu 4 - 7oC. 

Dalam kondisi seperti ini bibit kefir tetap aktif 

selama kurang lebih sebulan. 

Alat : Toples plastic atau kaca, spatula, saringan 

tepung, wadah plastic, botol 

Bahan : Kultur kefir/grain, susu sapi segar 

(pasteurisasi/mentah) 
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Prosedur Kerja Pembuatan Kefir 

1. Siapkan grains sebanyak 100 gram (untuk susu 

sebanyak 1-2 liter) sebagai starter letakkan di 

tempat dan wadah yang steril.   

2. Masukkan susu sapi segar (raw milk)/susu yang 

sudah dipasteurisasi yang bersuhu ruangan, 

antara 23 – 30 derajat celcius ke dalam toples 

kaca / plastic. 

3. Masukkan grains ke dalam toples yang berisi 

susu, lalu aduk perlahan. 

4. Setelah itu tutup toples, dan taruh toples di 

ruangan yang bersih dan hangat tanpa terkena 

sinar matahari selama 24 – 48 jam. (Proses ini 

disebut proses fermentasi, semakin lama akan 

semakin kecut rasanya). 

5. Setelah difermentasi dengan waktu yang 

dianjurkan, buka toples dan aduk perlahan-

lahan kefir  hingga tercampur secara homogen.  

6. Kemudian tutup kembali, dan simpan kembali. 

Setelah kurang lebih 6 jam, akan terlihat 

pemisahan antara whey (kefir bening) dengan 
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curd (kefir kental).  Aduk kembali dan kefir 

siap untuk dipanen. 

7. Untuk panen, siapkan saringan tepung, wadah 

plastik dan spatula. 

8. Kefir dalam toples disaring hingga tertinggal 

grains yang bercampur dengan sedikit kefir 

kental. 

9. Gunakan spatula untuk membantu penyaringan. 

10. Setelah hanya tersisa grains dan sedikit curd, 

masukkan kefir ke dalam wadah yang bersih 

(setelah disterilkan). Lalu rendam dengan susu 

sapi segar, sementara hasil saringan kefir 

dimasukkan ke dalam botol-botol minuman. 

11. Masukkan ke dalam lemari pendingin.  

12. Susu kefir hasil saringan dapat ditingkatkan cita 

rasanya (flavor) dengan menginkubasikan 

kembali selama 24 jam pada suhu kamar, atau 

disimpan dalam lemari es pada suhu 8oC selama 

24 jam. Seterusnya susu kefir dapat disimpan 

pada suhu tersebut minimal selama satu 

minggu.  
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13. Suhu yang disarankan untuk kefir adalah 

maksimal 4 derajat celcius. Kefir akan bertahan 

hingga 2 bulan. 

14. Grains yang direndam dengan susu segar, 

diaduk perlahan-lahan kemudian disaring 

kembali dan akan mendapat grains yang lebih 

bersih bebas dari curd. 

15. Grains yang sudah bersih bisa dibuat untuk 

membuat kefir lagi. 
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GLOSARIUM 

Anggur merupakan tanaman buah berupa perdu merambat 

yang termasuk ke dalam keluarga Vitaceae. 

Antosianin merupakan kelompok flavonoid yang berperan 

sebagai pigmen yang memberikan warna ungu pada 

beberapa buah dan sayuran seperti anggur 

Staphylococcus aerus adalah salah satu jenis bakteri yang 

dapat mengakibatkan infeksi pada jaringan tubuh. 

Mastitis adalah suatu peradangan pada internal ambing 

(Sudarwanto, 2009) 

California Mastitis Test (CMT) merupakan metode secara 

tidak langsung yang paling sering dilakukan untuk 

mendeteksi adanya kejadian mastitis subklinis 

Leukosidin merupakan suatu toksin yang dapat mematikan 

sel-sel darah putih apabila toksin tersebut masuk ke dalam 

jaringan 

Enzim laktase merupakan enzim usus yang digunakan untuk 

menyerap dan mencerna laktosa dalam sus 

BCS (body condition score) merupakan alat yang digunakan 

untuk menyesuaikan pemberian pakan dan manajemen, 

dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi produksi susu 

dan untuk meminimalkan masalah reproduksi yang tidak 

diinginkan. 

Pasteurisasi susu adalah pemanasan susu pada suhu sedang 

(moderate) 
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