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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan susu sebagai sumber protein hewani cenderung mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, disebabkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya penyediaan gizi yang baik semakin meningkat. Penyediaan susu yang

berkualitas memiliki arti yang penting di Indonesia. Susu merupakan bahan

pangan yang sempurna dan mempunyai nilai gizi tinggi karena mempunyai

kandungan nutrisi yang lengkap antara lain lemak, protein, laktosa, vitamin,

mineral, dan enzim, pH mendekati netral dan kandungan airnya tinggi, oleh

karena itu susu sangat mudah mengalami kerusakan akibat pencemaran mikroba.

Salah satu faktor penghambat dalam peningkatan produksi susu dan

merupakan masalah umum dalam usaha peternakan sapi perah adalah penyakit.

Penyakit yang sering menyerang sapi perah saat memproduksi susu atau laktasi

ialah radang ambing. Penyakit radang ambing yang dikenal dengan mastitis

merupakan kasus yang sering dijumpai pada sapi perah dan dapat disebabkan oleh

bermacam-macam penyebab. Seperti halnya di Sekolah Tinggi Penyuluhan

Pertanian (STPP) Malang juga dijumpai kasus mastitis yang 55% sapi perahnya

terinfeksi penyakit mastitis. Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh mastitis,

terutama mastitis subklinis, meliputi penurunan produksi dan mutu susu,

peningkatan biaya perawatan dan pengobatan, pengafkiran ternak lebih awal serta

pembelian sapi perah baru.
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Penyebaran penyakit mastitis dapat melalui pemerahan yang tidak

mengindahkan kebersihan, alat pemerahan, kain pembersih puting, dan

pencemaran dari lingkungan kandang yang kotor. Untuk menanggulangi

permasalan ini sebaiknya dilakukan perlakuan pencegahan terhadap penyakit

mastitis. Pencegahan penyakit mastitis terutama ditujukan pada kebersihan

kandang, kebersihan sapi, serta pengelolaan peternakannya. Pemerahan susu

dengan tangan ataupun mesin juga mampu menularkan kuman dari satu sapi ke

sapi lain. Pencegahannya tangan pemerah harus dicuci setiap kali akan memulai

memerah dan pindah dari puting satu sapi ke puting sapi berikutnya.

Dari teknik pemerahan tangan dan pemerahan mesin perah hasil

pemerahannya mesin lebih higienis, bersih, dan cepat. Kandungan bakterinya

(total plate count/TPC) hanya berkisaran 250 ribu/cc, jauh dari ambang batas yang

diperbolehkan SNI, yaitu di bawah 1 juta. Bila mengunakan cara manual, nilai

TPC-nya berkisar 3 juta/cc. Pemerahan menggunakan mesin perah tersebut bisa

dikatakan lebih aman dan efektif dalam pencegahan penyakit mastitis dibanding

dengan pemerahan secara manual. Di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian

(STPP) Malang sapi perah yang terinfeksi mastitis justru dari cara pemerahan

menggunakan mesin perah dari pada yang pemerahannya manual menggunakan

tangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan

permasalahan yaitu, “Seberapa besar pengaruh penggunaan mesin perah dalam

menurunkan kasus mastitis?”.
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1.3 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dilakasanakannya Praktek Kerja Lapangan bagi

mahasiswa program Diploma III Kesehatan Ternak sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh sebutan Ahli

Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Kesehatan Ternak

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2. Meningkatkan wawasan, pengalaman dan keterampilan dalam menangani

permasalahan di bidang peternakan khususnya mastitis.

3. Melatih mahasiswa sehingga bisa bersosialisasi dengan masyarakat.

1.4 Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari dilaksanakannnya Praktek Kerja Lapangan Pilihan ini

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan mesin perah dalam

menurunkan kasus penyakit mastitis.

1.5 Manfaat

1. Menambah wawasan tentang cara pemerahan sapi perah yang baik dan

aman.

2. Bisa mengetahui faktor penyebab penhyakit mastitis dari alat pemerahan.

3. Dapat mengaplikasikan ilmu serta mengasah keterampilan dalam

menangani manajemen sapi perah.

4. Dapat dijadikan tolok ukur kemampuan yang telah didapat selama proses

perkuliahan dibandingkan dengan Praktek Kerja Lapangan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 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 bebagai jenis bakteri, fungi, alga, atau

mikoplasma (Anri,2008).

Mastitis dapat dibedakan menjadi dua yaitu mastitis klinis dan mastitis

subklinis. Kejadian mastitis subklinis dapat mencapai 90% dan disertai penurunan

produksi susu hingga 30% (Taylor dan Field, 2004), sedangkan 2-3% merupakan

kasus mastitis klinis. Mastitis klinis dapat dilihat secara kasat mata, seperti susu

abnormal dengan adanya lendir dan penggumpalan susu, puting terasa panas,

bengkak dan sensitif saat dilakukan pemerahan. Mastitis subklinis merupakan

kasus yang paling banyak dan sering terjadi pada peternakan sapi perah dan paling

banyak menimbulkan kerugian karena tidak menunjukkan gejala apapun pada

sapi. Kejadian mastitis subklinis yang tidak segera ditangani akan berlanjut

menjadi mastitis klinis (Sudarwanto, 1999).

2.1.1 Penyebab Mastitis

Berdasarkan penyebabnya, mastitis digolongkan dalam dua jenis,

yakni mastitis bakterial dan mastitis mikotik. Mastitis bakterial disebabkan
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oleh berbagai jenis bakteri yang umumnya adalah streptococcus dan

staphylococcus (Siregar, 1989).

Pada sapi perah yang terinfeksi mastitis bakterial, mula-mula

ditandai dengan perubahan susu. Susu berubah jadi encer dan pecah dengan

uji alkohol, susu bergumpal dan kadang-kadang bercampur nanah. Tanda

selanjutnya adalah ambing panas, membengkak, dan meradang, nafsu

makan menurun, sehingga kondisi tubuh menurun, produksi mengalami

penurunan.

Beberapa hal yang dapat mengakibatkan sapi perah laktasi

terserang mastitis adalah sebagai berikut :

a) Ambing tidak terpelihara kebersihannya sebelum dan sesudah

pemerahan;

b) Perlakuan pemerahan pada waktu memerah yang dapat

menimbulkan luka atau lecet pada puting susu;

c) Tangan pemerah tidak bersih dan terkontaminasi bakteri penyebab

mastitis;

Pada sapi perah yang terinfeksi mastitis mikotik terjadi melalui

berbagai cara, antara lain dari alat pemerah ataupun pemerah sendiri.

Peralatan pemerahan atau tangan pemerah yang terkontaminasi cendawan

penyebab mastitis mikotik akan berakibat pada penularan mastitis tersebut.

2.1.2 Gejala Klinis

Gejala mastitis klinis yang akut dapat dilihat atau diraba oleh panca

indera meliputi ternak terlihat lemas, tidak mau makan, terdapat tanda-tanda
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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 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).

2.1.3 Diagnosa

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 dengan menggunakan reagen khsusus sebelum dilakukan isolasi

dan identifikasi bakteri penyebab di laboratorium. Spesimen yang

diperlukan adalah susu yang diperah dari kuartir yang dicurigai dengan

memberikan kode dari setiap kuartir (Anonim, 2012).

2.2 Manajemen Pemerahan

Pemerahan adalah tindakan mengeluarkan susu dari ambing.

Pemerahan bertujuan untuk mendapatkan produksi susu yang maksimal.
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Terdapat tiga tahap pemerahan yaitu pra pemerahan, pelaksanaan pemerahan

dan pasca pemerahan (Syarief dan Sumoprastowo, 1990).

2.2.1 Pra Pemerahan

Sebelum pemerahan dimulai, pemerah mencuci tangan bersih-

bersih dan mengeringkannya, kuku tangan pemerah dipotong pendek agar

tidak melukai puting sapi, sapi yang akan diperah dibersihkan dari segala

kotoran, tempat dan peralatan telah disediakan dan dalam keadaan yang

bersih (Muljana, 1985).

Sebelum diperah sapi dimandikan terlebih dahulu, ekor diikat ke

kakinya agar tidak mengibas-ibas ketika diperah, pemerah juga harus

dalam keadaan sehat serta setiap puting dicek kesehatannya (Syarief dan

Harianto,  2011).

2.2.2 Pelaksanan Pemerahan

Proses pemerahan yang baik harus dalam interval yang teratur,

cepat, dikerjakan dengan kelembutan, pemerahan dilakukan sampai tuntas,

dengan menggunakan prosedur sanitasi, serta efisien dalam menggunaan

tenaga kerja (Prihadi, 1996).

Teknik pemerahan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara

yaitu teknik pemerahan manual/menggunakan tangan dan teknik pemerahan

menggunakan mesin perah.

2.2.2.1 Pemerahan Manual / Menggunakan Tangan

Pemerahan dengan tangan ini menghendaki suatu pekerjaan

yang teliti dan halus, sebab kalau dilakukan dengan kasar akan buruk
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pengaruhnya terhadap banyaknya susu yang dihasilkan, sapi akan

setres dan mengalami penurunan produksi susu. Sebelum melakukan

pemerahan susu sapi, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh

peternak, diantaranya : 1). cuci/bersihkan ambing sapi dengan air

hangat; 2). kandang sapi sudah dibersihkan; 3). peralatan yang akan

digunakan berada dalam keadaan steril. Kegunaan pembersihan

ambing dengan air hangat juga bertujuan untuk: 1). merangsang

keluarnya air susu; 2). mengurangi kemungkinan air susu

terkontimanasi oleh bakteri; 3). mengurangi munculnya mastitis (yang

menyebabkan penurunan produksi susu hingga 30 %).

Suhu air yang digunakan untuk mencuci ambing sapi berada

diantara 48 – 570 C , dan lebih baik jika air mengandung antiseptik.

Pemerahan secara manual/menggunakan tangan dapat

dilakukan dengan 3 cara pemerahan yaitu :

1. Whole hand (tangan penuh)

Cara ini adalah yang terbaik, karena puting tidak akan

menjadi panjang olehnya. Cara ini dilakukan pada puting yang agak

panjang sehingga dapat dipegang dangan penuh tangan. Caranya

tangan memegang puting dengan ibu jari dan telunjuk pada

pangkalnya. Tekanan dimulai dari atas puting diremas dengan ibu jari

dan telunjuk, diikuti dengan jari tengah, jari manis, dan kelingking,

sehingga air dalam puting susu terdesak ke bawah dan memancar ke

luar. Setelah air susu itu keluar, seluruh jari dikendorkan agar rongga
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puting terisi lagi dengan air susu. Remasan diulangi lagi berkali-kali.

Jika ibu jari dan telunjuk kurang menutupi rongga puting, air susu

tidak akan memancar keluar, tetapi masuk lagi ke dalam ambing dan

sapi akan kesakitan. Sedapat mungkin semua pemerahan dilakukan

dengan sepenuh tangan.

Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan kelima jari.

Puting dipegang antara ibu jari dan keempat jari lainnya, lalu

ditekan dengan keempat jari tadi (Syarief dan Harianto, 2011).

2. Stripping (perah jepit)

Puting diletakkan diantara ibu jari dan telunjuk yang

digeserkan dari pangkal puting ke bawah sambil memijat. Dengan

demikian air susu tertekan ke luar melalui lubang puting. Pijatan

dikendorkan lagi sambil menyodok ambing sedikit ke atas, agar air

susu di dalam cistern (rongga susu) masuk ke rongga puting. Pijatan

dan geseran ke bawah diulangi lagi. Cara ini dilakukan hanya untuk

pemerahan penghabisan dan untuk puting yang kecil atau pendek yang

sukar dikerjakan dengan cara lain.

3. Knevelen (perah pijit)

Cara ini sama dengan cara penuh tangan, tetapi dengan

membengkokan ibu jari, cara ini sering dilakukan jika pemerah

merasa lelah. Lama-kelamaan bungkul ibu jari menebal lunak dan

tidak menyakiti puting. Teknik ini hanya dilakukan pada sapi yang

memiliki puting pendek. (Syarief dan Harianto, 2011).
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2.2.2.2 Pemerahan Menggunakan Mesin Perah

Sebelum sapi diperah, kandang dan sapi harus dibersihkan

terlebih dahulu menggunakan air bersih. Yang lebih penting adalah

bagian puting ambingnya. Karena jika puting sapi yang akan diperah

dalam keadaan masih kotor, maka mikroba yang menenempel dapat

terbawa dan menyebabkan terjadinya kontaminasi atau pencemaran

bakteri. Dalam waktu yang singkat, mikroba pada susu akan tumbuh

dan berkembang lebih cepat dan nilai kualitas susu menjadi jelek dan

dianggap susu rusak. Jika susu sudah dalam keadaan rusak dan

terkontaminasi bakteri, maka dampaknya pada konsumen yang

meminumnya.

Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pemerahan

menggunakan mesin perah yaitu : 1). Sapi dan kandang dibersihkan

dengan air; 2). Ambing harus diperhatikan kebersihannya; 3). Mesin

perah disediakan; 4). Listrik dinyalakan; 5). Dengan hati-hati mesin

penyedot (vacum cleaner) ditempatkan satu-persatu pada bagian

putingnya; 6). Ketika pemerahan sedang berjalan, berilah catatan

(recording) pada setiap tabung yang sudah terisi susu sesuai dengan

nomor sapinya; 7). Setelah pemerahan selesai, maka alat-alat

dibersihkan dan disimpan kembali pada tempat yang tersedia.
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Kelebihan dan kekurangan menggunakan mesin perah

diantaranya yaitu sebagai berikut :

Kelebihan :

a) Dengan menggunakan mesin perah, maka hasil pemerahan

lebih optimal. Karena pada saat pemerahan susu tidak tercecer

kemana-mana;

b) Waktu yang dibutuhkan lebih efisien dan relatif cepat;

c) Pekerja tidak terlalu berat dalam memerah;

d) Jika waktu pemerahan lebih cepat, maka dampak tercemarnya

mikroba lebih kecil.

Kekurangan :

a) Biaya untuk membeli mesin terlalu mahal;

b) Jika semua mesin dinyalakan maka listrik yang terpakai juga

harus besar.

Pelaksanan penanganan susu yang baik (Good Handling

Practices) memerlukan peralatan penanganan yang baik dan benar

sesuai tempat tahapan penanganan susu dilakukan.

Alat yang ada di pemerahan sapi antara lain :

1. Ember Susu

Fungsi : Sebagai wadah penampungan susu yang diperah secara

manual.

Spesifikasi : SK Ditjen Peternakan No. 17/1983 tentang wadah susu.
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2. Saringan Susu / Strainer

Fungsi : Benda-benda asing yang terikut air susu pada waktu

pemerahan (rambut, sel ephithel, kotoran lain), perlu disaring agar air

susu benar-benar bersih.

Spesifikasi : SK Ditjen Peternakan No. 17/1983 tentang wadah susu

3. Milk Can

Fungsi : Sebagai alat untuk menampung dan menyimpan sementara

susu hasil pemerahan, untuk segera dikirim ke Koperasi / MCC (Milk

Collecting Center) maupun ke Industri Pengolahan Susu yang jarak

dan waktu tempuhnya tidak lebih 2 jam dari proses pemerahan. Alat

ini berbahan stainless steel/aluminium, berpenutup rapat dan

umumnya berkapasitas 5, 10, 20, 30, 40, 50 liter.

Spesifikasi : SK Ditjen Peternakan No. 17/1983 tentang wadah susu

4. Mesin Pemerah Susu

Fungsi : Sebagai sarana untuk memerah susu secara otomatis, dimana

pemerahan dilakukan dengan membuat tekanan vakum pada

penampung dan susu diperah ke dalam penampung melalui unit perah.

Pemerahan dengan mesin perah akan mengurangi kontak susu dengan

tukang perah dan lingkungan kandang, sehingga susu hasil perahan

lebih bersih dan higienis. Selain itu juga jumlah sapi dan kapasitas

pemerahan jauh lebih tinggi.

Pada dasarnya semua mesin pemerah susu terdiri atas Pompa

vakum, Pulsator, Milk claw, Sedotan puting (Teat cup), dan Wadah
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susu (Bucket). Berikut adalah 3 (tiga) macam model mesin pemerah

susu, yaitu :

1. Sistem Bangsal Pemerahan (Milking parlor system)

Pemerahan berlangsung di suatu bangsal atau ruang khusus

yang disiapkan untuk pemerahan. Di bangsal ini ditempatkan

beberapa mesin perah. Setiap satu mesin melayani seekor sapi. Sasu

hasil pemerahan langsung ditampung di tangki pendingin (cooling

unit) sesudah melalui tabung pengukur produksi yang terdapat pada

setiap mesin. Sapi yang akan diperah digiring ke bangsal pemerah

melalui suatu tempat (holding area) yang luasnya terbatas dan sapi

berdesakan. Di holding area sapi dibersihkan dengan sprayer dari

segala arah, selanjutnya sapi satu per satu masuk bangsal (milking

parlor). Sistem bangsal perah (milking parlor system) mempunyai

bentuk yang bermacam-macam, antara lain:

1. Sistem sirip ikan tunggal atau ganda (single/double heringbone

milking, parlor);

2. Sistem sirip ikan berbentuk wajik (heringbone diamond

shaped polygon milking parlor);

3. Sistem komidi putar (rotary milking parlor).

2. Sistem ember (Bucket system)

Sistem ember adalah salah satu sistem pemerahan yang

menggunakan mesin sebagai pengganti tangan yang dapat dipindah-

pindah dari tempat satu ke tempat lain. Sistem ini cocok digunakan
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untuk peternak kecil. Susu hasil perahan dari sistem ini ditampung di

ember yang terdapat di setiap mesin. Setelah itu, susu hasil perahan

setiap ekor sapi ditakar terlebih dahulu, kemudian dituang di tangki

pendingin.

Pemerahan dengan sistem ini dapat diterapkan di Indonesia

pada peternak sapi perah yang jumlah sapi induk kurang dari 10 ekor

atau pada peternak sapi perah rakyat yang kandangnya berkelompok.

3. Sistem Pipa (Pipe line system)

Pada sistem ini, pemerahan langsung juga berada di dalam

kandang dimana sapi yang akan diperah tetap terikat ditempatnya.

Mesin perah dipindah dari sapi satu ke sapi berikutnya. Sedang susu

hasil pemerahan langsung dialirkan ke dalam tangki pendingin melalui

pipa tanpa berhubungan dengan udara luar.

2.2.3 Pasca Pemerahan

Selesai diperah, ambing dilap menggunakan kain yang telah

dibasahi oleh antiseptik. Kemudian dilap kembali dengan kain yang kering.

Setelah itu puting juga dicelupkan ke dalam cairan antiseptik selama 4

detik. Semua peralatan yang digunakan untuk memerah juga harus

dibersihkan, kemudian dikeringkan. Susu hasil pemerahan juga harus

segera ditimbang, dicatat, kemudian disaring agar kotoran saat

pemerahan tidak ikut masuk ke dalam susu (Syarief dan Harianto, 2011).
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Sesudah pemerahan sebaiknya bagian puting dicelupkan dalam

larutan antiseptik untuk menghindari terjadinya mastitis (Syarief dan

Sumoprastowo, 1990).
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BAB III

PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Sekolah Tinggi

Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang di Jl. DR. Cipto 144a Bedali, Lawang -

Malang, Jawa Timur. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 1

bulan yaitu pada tanggal 29 Februari sampai 26 Maret 2016.

3.2 Keadaan Umum Peternakan

3.2.1 Sejarah

Keberadaan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang

tidak terlepas dari adanya Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA)

Negeri Malang, Sekolah Usaha Peternakan Menengah Atas (SNAKMA)

Negeri Malang dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri

Sidoarjo.

Dengan Surat Persetujuan Dirjen Dikti (Depdikbud) No.

2245/D/Q/1986, tertanggal 8 Desember 1986 dan SK Menteri Pertanian No.

1/Kpts/Dl.210/I/1987, maka ketiga sekolah tersebut masing-masing, SPMA,

menjadi Diklat APP Penyuluhan Pertanian (APP) Tanjung di Tanjung,

Malang; SNAKMA menjadi Diklat APP Penanggungan di Penanggungan,

Malang dan SUPM menjadi Diklat APP Sedati di Sedati Sidoarjo.
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Selanjutnya, berdasarkan SK Mendikbud No. 09.a/D/1990

tertanggal 6 Februari 1990, ketiga APP tersebut bergabung menjadi satu

Diklat APP Malang dengan Seksi Lapangan I di Tanjung, Seksi Lapangan II

di Penanggungan, dan Seksi Lapangan III di Sedati. Dengan adanya UU No.

2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional dan Surat Keputusan Menteri

Pertanian No. 129/Kpts/OT.210/2/93 tanggal 25 Pebruari 1993, Diklat APP

Malang menjadi Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) Malang dengan

Jurusan Penyuluhan Pertanian di Tanjung, Malang; Jurusan Penyuluhan

Peternakan di Penanggungan, Malang; Jurusan Penyuluhan Perikanan di

Sedati, Sidoarjo.

Sejak tanggal 1 Oktober 1996, kampus APP Malang secara terpadu

pindah ke Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Pada tahun 1999, APP Malang Jurusan Penyuluhan Perikanan di Sedati,

Sidoarjo memisahkan diri dari Departemen Pertanian, menjadi Akademi

Perikanan Sidoarjo dibawah Departemen Kelautan. Sejalan dengan

perkembangan pembangunan pertanian dan kemajuan teknologi komunikasi

dan budidaya, maka APP Malang sejak tahun 2000 menjadi Sekolah Tinggi

Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang. Perubahan tersebut mengacu pada:

1. SK Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian No.

K/DL.210/49/IX/2000k tanggal 7 September 2000;

2. SK Dirjen Dikti No. 3268/D/T/2000 tanggal 26 Oktober 2000;

3. SK Mendiknas No. 59020/MPN/2000 tanggal 27 Oktober 2000;

4. SK Men-PAN No. 80/M.PAN/3/2001 tanggal 30 Maret 2001;
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5. Keppres No. 50/2001 tanggal 21April 2001.

3.2.2 Populasi

Populasi ternak sapi yang ada di Sekolah Tinggi Penyuluhan

Pertanian (STTP) Malang sebanyak 12 ekor sapi PO (Peranakan Ongole)

dan 45 ekor sapi perah FH (Friesian Holstein). Sapi FH (Friesian Holstein)

sendiri terdiri dari beberapa umur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Populasi sapi perah FH di STPP Malang.

No. Umur Jumlah
1. Pedet < 2 minggu 5 ekor
2. Pedet umur 5 bulan 6 ekor
3. Sapi lepas sapih 4 ekor
4. Sapi dara 14 ekor
5. Masa kering/bunting tua 5 ekor
6. Laktasi 11 ekor

Total 45 ekor

3.2.3 Struktur Kepegawaian

Struktur Organisasi di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian

(STPP) Malang sudah ditentukan oleh surat keputusan ketua Sekolah Tinggi

Penyuluhan Pertanian Malang nomor: 25/Kpts/OT.100/j.2.4/1/2016.

Tentang struktur organisasi dan personalia Sekolah Tinggi Penyuluhan

Pertanian Malang tahun 2016. Pada jenis ternak sapi perah di Sekolah

Tinggi Penyuluhan Petanian (STPP) Malang dibagi menjadi dua yaitu

Instalasi Ternak Besar dan Laboratorium Reproduksi Dan Kesehatan

Hewan. Instalasi Ternak Besar bertanggung jawab dalam semua hal yang



19

berhubungan dengan pemberian pakan, sanitasi kandang, pemerahan susu,

dan kesehatan ternak. Laboratorium Reproduksi Dan Kesehatan Hewan

bertanggung jawab dalam segala kesehatan maupun pengobatan serta

melakukan pengecekan pada kualitas susu sebelum dijual ke Koperasi Unit

Daerah (KUD) maupun ke masyarakat sekitar.

Gambar 3.2.3 Organisasi kepegawaian Instalasi Ternak Besar dan Lab.

Reproduksi Dan Kesehatan Hewan.

Ketua Lab. Keswan

Drh. Isyunani MA.gr

Ketua Instalasi TB

Kartika Budi Utami, SST.,Mp

Pengelola

Drh. Iswati

Pengelola

M. Bisri, SST

Petugas

1. Mujiono 5. Kaseri

2. Abd. Muin 6. Suwanto

3. Ngariono         7. Pii

4. Samian            8. Yudi Suprayitno

Petugas

Agus Adimulyono

Ketua STPP Malang

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si
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3.2.4 Manajemen Perkandangan

Hampir semua sapi perah di STPP Malang ini selama hidupnya

selalu dikandangkan, hanya sesekali di lepas agar sapi tidak setres dan

mengalami kelumpuhan. Karena kandang sendiri selain bukan hanya

berfungsi sebagai tempat tingggal saja, akan tetapi juga harus dapat

memberi perlindungan dari segala aspek yang mengganggu. Dengan

perkataan lain kandang sapi perah juga harus memenuhi pesyaratan sebagai

kandang yang baik dan layak. Beberapa persyaratan kandang sapi perah

diantaranya yaitu: 1). Penerangan yang cukup. 2). Cukup mendapatkan sinar

matahari. 3). Ventilasi dan sirkulasi udara baik. 4). Sumber air mudah

dijangkau. 5). Efektif dan efesien dalam penggunaan tenaga kerja. 6). Proses

pembuangan feces dan kotoran lainnya, baik padat maupun cair dapat

berlangsung dengan baik. 7). Lantai tidak licin dan tidak digenangi air. 8).

Ukuran tepat, ternak leluasa bergerak. 9). Tempat pakan dan minum yang

memadai. 10). Fasilitas jalan dan sarana prasarana mendukung.

Dalam pembuatan kandang pada suatu lokasi juga tidak terlepas

dari pertimbangan lingkungan. Penentuan ataupun pemilihan lokasi kandang

hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1). Tidak

berdekatan dengan pemukiman penduduk ataupun bangunan umum seperti

sekolah, rumah sakit, puskesmas, masjid, dan sebagainya. 2). Tidak ada

rasa keberatan dari pihak tetangga. 3). Pembuangan air limbah dan kotoran

tersalurkan dengan baik dan persedian air cukup. 4). Letak areal kandang
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lebih tinggi sekitar 20-30 cm dari lahan sekitarnya. 5). Masih

memungkinkan untuk perluasan kandang.

Menurut konstruksinya kandang sapi perah dapat dibedakan

menjadi dua yaitu kandang tunggal yang terdiri atas satu baris dan kandang

ganda yang terdiri atas dua baris yang saling berhadapan (Head to Head)

atau berlawanan (Tail to Tail). Di STPP Malang memiliki beberapa macam

dan tipe kandang berdasarkan umur dan fungsinya masing-masing. Berikut

adalah macam-macam kandang di STPP Malang:

1. Kandang Box

Untuk pedet usia kurang dari satu bulan di tempatkan pada kandang

box yang dindingnya terbuat dari semen dan diberi alas jerami kering yang

berfungsi sebagai penghangat untuk pedet.

2. Kandang Pedet Umur Dibawah 5 Bulan

Untuk pedet umur di bawah 5 bulan di tempatkan pada kandang

lepas yang berdinding dan alas dari semen serta tempat makan dan minum

terpisah. Tempat makan berada di depan dengan pembatas dari besi,

sedangkan tempat minum tesedia luas di belakang dengan air yang tidak

terbatas.

3. Kandang Lepas Sapih

Sapi yang sudah lepas sapih di tempatkan di antara kandang umur

kurang dari 5 bulan dan sapi peranakan ongole (PO) dengan pembatas pagar

besi.
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4. Kandang Sapi Dara

Pada sapi dara di tempatkan pada kandang yang tipe kandangnya

head to head dengan kandang sapi induk bunting tua. Dinding dan alasnya

terbuat dari semen dan di beri alas karet di atasnya supaya tidak licin.

5. Kandang Sapi Masa Kering/Bunting Tua

Sapi masa kering atau bunting tua di tempatkan pada kandang

khusus yang tipe kandangnya head to head dengan sapi dara. Dinding dan

alasnya terbuat dari semen dan di beri alas karet di atasnya supaya tidak

licin.

6. Kandang Sapi Laktasi

Untuk sapi laktasi di tempatkan kusus pada kandang yang tipenya

tail to tail yang alasnya dari semen yang di tambah dengan alas karet tiap

ekornya.

3.2.5 Manajemen Pemberian Pakan

Pakan sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan

produksi ternak khususnya sapi perah sehingga diperlukan perhatian yang

lebih banyak. Semakin baik ketersediaan dan kualitas pakan yang

diberikan, maka akan semakin baik pula hasil produksi yang akan didapat.

Untuk meningkatkan produksi dalam beternak sapi perah maka perlu

diketahui jenis pakan dan bagaimana manajemen pemberiannya, serta

kebutuhan nutrien sapi perah untuk memenuhi hidup pokok dan produksi.

Di STPP Malang pemberian pakan dilakukan dengan memberikan

dua jenis pakan yaitu pakan penguat atau konsentrat dan pakan hijauan.
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Pada konsentrat pakan didatangkan dari luar dan tidak memproduksi pakan

sendiri. Pakan jenis konsentrat yang digunakan ini sudah memenuhi

persyaatan nilai gizi untuk sapi perah di STPP Malang.

Jenis pakan konsentrat ini merupakan konsentrat kering namun

dalam pemberiannya di campur terlebih dahulu dalam sebuah wadah khusus

untuk pencampuran konsentrat. Dalam sekali pembuatan konsentrat kering 3

karung dengan berat bersih 50kg dicampur dengan mineral, garam kasar,

dan air secukupnya. Tujuan dari garam ini adalah sebagai penambah

kandungan kalsium.

Pakan konsentrat diberikan berdasarkan bobot sapi perah yaitu

1,5% dari berat badan sapi perah. Pakan penguat ini diberikan dua kali

sehari sebelum proses sanitasi dan pemerahan berlangsung yaitu pukul

03.00 WIB dan pukul 12.00 WIB. Tujuan pemberian pakan penguat ini

sebelum pemerahan yaitu agar sapi dalam kondisi tenang pada saat proses

pemerahan berlangsung.

Pakan hijauan ternak sapi perah di berikan jenis hijauan rumput

gajah pada musim penghujan dan tebon jagung pada musim kemarau. Pakan

hijauan ini sudah tersedia di lahan pertanian STPP Malang, hanya saja

apabila pada musim kemarau kebutuhan pakan hijauan tidak mencukupi

biasanya mendatangkan dari luar. Pakan hijaun ini diberikan pada sapi perah

dalam kondisi sudah di couper menggunakan mesin terlebih dahulu dengan

berdasarkan kira-kira bobot sapi perah atau sekitar 10% dari berat badan

sapi perah. Pemberian pakan hijauan ini di lakukan dua kali sehari yaitu
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pukul 07.00 WIB dan pukul 17.00 lebih tepatnya selesai kegiatan

pemerahan dan sanitasi alat perah.

Pemberian pakan konsentrat dan hijauan di STPP Malang pada sapi

perah tidak disamakan atau berdasarkan berat badan dari sapi perah saja.

Untuk pedet umur di bawah 2 minggu hanya diberikan susu kolestrum.

Untuk pedet umur dibawah lima bulan sampai sapi laktasi diberikan

berdasarkan berat badan dan hasil produksinya. Untuk sapi yang kering atau

bunting tua pemberian pakan dikurangi, hal ini bertujuan agar sapi tidak

memproduksi susu sampai induk melahirkan.

3.2.6 Sanitasi Kandang

Sanitasi kandang harus dilakukan setiap hari secara teratur terutama

lantai kandang, bak pakan dan bak minum. Sapi perah yang sedang laktasi

memerlukan tingkat kebersihan yang lebih baik agar air susu yang

dihasilkan mempunyai kualitas yang baik pula. Pemerahan susu pada sapi

perah memiliki prospek yang perlu diperhatikan sebagai contoh adalah

kebersihan alat, sapi dan lantai kandang. Terutama pada waktu akan

mengadakan pemerahan, kandang dan peralatan harus dibersihkan terlebih

dahulu sebab air susu mudah sekali menyerap bau-bauan. Oleh karena itu

diperlukan air yang cukup banyak untuk penyediaan air minum,

memandikan sapi, membersihkan kandang, dan peralatan persusuan.

Selain untuk menjaga kebersihan agar produksi susu tetap bagus

kualitasnya sanitasi juga bertujuan untuk menjaga ternak dari resiko

serangan penyakit. Bahaya penyakit pada sapi perah dapat menimbulkan
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kerugian ekonomis yang tidak sedikit, yaitu berupa penurunan produksi

susu, terlambatnya pertumbuhan sapi muda dan kematian. Untuk itu

pegawai kandang di STPP Malang rutin melakukan kegiatan sanitasi

kandang setiap sebelum dan sesudah pemerahan berlangsung, dimulai dari

pukul 05.00 WIB sampai dengan pemerahan ke dua pada sore hari pukul

14.30 WIB. Kegiatan pembersihan kandang tersebut diantaranya meliputi:

1). Pembersihan tempat pakan dari sisa-sisa batang rumput dengan sapu lidi

dikumpulkan menjadi satu, dan kemudian dibuang. 2). Pembersihan feses

pada lantai kandang menggunakan sekop dan air bertekanan tinggi. 3). Sapi

dimandingkan sesudah pembersihan kadang pada pemerahan pagi hari saja.

Penyebaran bakteri pada susu dapat terjadi dan menyebabkan penurunan

pada kwalitas susu. Oleh karena itu sebaiknya sapi dimandikan dua kali

sehari atau paling tidak pembersihan puting.

3.3 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

3.3.1 Kegiatan Terjadwal

Pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di Sekolah Tinggi

Penyuluhan  Pertanian (STPP) Malang, kegiatan yang rutin dilakukan

adalah sebagai beikut:
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Tabel 3.3.1 Kegiatan Terjadwal di Kandang Sapi Perah STPP Malang

Waktu Kegiatan

02.00-02.30 Sanitasi kandang dan memandikan sapi
02.30-04.00 Pemberian pakan konsentrat pagi hari
04.00-05.00 Pemerahan pagi hari
05.00-06.00 Sanitasi alat perah
06.00-07.00 Pencoperan rumput gajah
07.00-07.30 Pemberian pakan hijauan
07.30-08.00 Pemeriksaan umum
08.00-10.00 Mencari pakan hijauan atau ngarit
10.00-12.00 Istirahat
12.00-13.30 Pemberian konsentrat siang hari
13.00-14.00 Sanitasi kandang
14.00-15.00 Pemerahan siang hari
15.00-16.00 Sanitasi alat perah
16.00-17.00 Pemberian hijauan

3.3.2 Kegiatan Tak Terjadawal

Berdasarkan tujuan Praktek Kerja Lapangan yang sudah disebutkan

di atas maka penulis melakukan kegiatan khusus di luar kegiatan rutin

kandang. Penulis melakukan pengambilan sampel susu yang digunakan

untuk melihat sapi yang teridentifikasi terkena mastitis selama satu minggu

sekali setiap hari jum’at yaitu pada pukul 13.00-14.00 WIB sebelum

pemerahan berlangsung.

Sapi yang diambil sampel susunya adalah sapi yang kebetulan ada

4 ekor sapi yang diperah secara manual dan 7 ekor sapi yang di perah

menggunakan mesin perah. Penulis melakukan pengambilan sampel susu

pada masing-masing ekor sapi kemudian mengamati susu dengan alat dan

bahan California Mastitis Test (CMT).
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Radang Ambing / Mastitis

Faktor utama penyebab radang ambing atau mastitis adalah streptococcus

cocci dan Staphylococcus cocci. Penularan bakteri ini adalah masuk melalui

puting dan kemudian berkembang biak di dalam kelenjar susu. Hal ini terjadi

karena puting yang habis di perah terbuka, kemudian kontak dengan lantai atau

tangan pemerah yang terkontaminasi bakteri (AAK, 1994).

Proses mastitis hampir selalu dimulai dengan masuknya mikroorganisme

ke dalam kelenjar melalui lubang puting (sphincter). Sphincter puting berfungsi

untuk menahan infeksi kuman. Pada dasarnya, kelenjar mammae sudah dilengkapi

perangkat pertahanan, sehingga air susu tetap steril. Perangkat pertahanan yang

dimiliki oleh kelenjar mammae, antara lain : perangkat pertahanan mekanis,

seluler dan perangkat pertahanan yang tidak tersifat (non spesifik). Berbagai jenis

bakteri yang telah diketahui sebagai agen penyebab penyakit mastitis, antara lain:

Streptococcus agalactiae, Streptococcus Disgalactiae, Streptococcus Uberis,

Streptococcus zooepidemicus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli,

Enterobacter aerogenees dan Pseudomonas aeroginosa (Akoso, 1996).

Disamping faktor-faktor mikroorganisme yang meliputi berbagai jenis,

jumlah. 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, atau ambing dengan lubang puting terlalu lebar. Faktor umur juga
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akan mempengaruhi mudah tidaknya seekor sapi terkena radang ambing atau

mastitis. Semakin tua umur sapi, apalagi induk dengan produksi air susu tinggi,

semakin melar spincter pada putingnya, karena spincter berfungsi dalam menahan

infeksi kuman, maka kemungkinan terinfeksi pada sapi tua juga semakin besar

(Subronto, 2003).

Faktor lingkungan dan pengelolaan ternak yang banyak mempengaruhi

terjadinya mastitis meliputi : pakan, perkandangan, banyaknya sapi dalam satu

kandang, ventilasi, sanitasi kandang, dan cara pemerahan susu. Pakan yang

mengandung estrogen, misalnya bangsa clover, dan jagung ataupun konsentrat

yang berjamur, telah terbukti memudahkan terjadinya radang. Kandang yang

berukuran sempit menyebabkan sapi-sapi didalamnya berdesakan, apabila ada

salah satu yang menderita, maka penularan ke sapi lain akan mudah. Lantai

kandang yang licin yang menyebabkan sapi malas bangun ataupun lantai yang

kemiringannya kurang, hingga menyebabkan air mudah tergenang juga akan

mempermudah kemungkinan kontak antara bakteri dan ambing sehat (Subronto,

2003).

Di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang penulis telah

melakukan pengamatan dan kemungkinan besar faktor penyebab terjadinya

penyebaran penyakit mastitis yaitu adalah manajemen pemerahan yang kurang

tepat dan sanitasi alat perah yang kurang bersih dan steril.

4.2 Manajemen Pemerahan di STPP Malang

Proses pemerahan merupakan aspek penting dalam peternakan sapi

perah. Susu sebagai bahan yang kaya dengan kandungan nutrisi menyebabkan
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mikroba akan mudah berkembang biak pada susu, demikian juga berbagai

pencemer lainnya berupa material fisik dari lingkungan sekitar, dan juga susu

sangat mudah menyerap bau yang ada. Teknik pemerahanpun berbeda-beda, yaitu

mengunakan cara manual (tradisional) maupun mengunakan mesin (modern).

Kedua teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Pemerahan yang dilakukukan pegawai kandang pada sapi perah di STPP

Malang yaitu setelah sanitasi kandang dan sapi dibersihkan serta diberikan pakan

konsentrat pada pukul 05.00 WIB dan 14.30 WIB. Sapi yang hendak diperah tidak

wajib untuk dimandikan. Yang lebih penting adalah bagian puting ambingnya.

Karena jika puting sapi yang akan diperah dalam keadaan masih kotor, maka

mikroba yang menempel pada puting dapat terbawa dan menyebabkan terjadinya

kontaminasi atau pencemaran bakteri. Dalam waktu yang singkat, mikroba pada

susu akan tumbuh dan berkembang lebih cepat dan nilai kwalitas susu menjadi

jelek dan dianggap susu rusak.

4.2.1 Pra Pemerahan

Di STPP Malang dalam pelaksanaan pemerahan pegawai kandang

menggunakan teknik pemerahan manual menggunakan tangan dan

pemerahan menggunakan mesin perah. Persiapan pemerahan yang

dilakakukan adalah sebagai berikut : 1). Membersihkan tempat pakan dari

sisa-sisa batang rumput dengan sapu lidi dikumpulkan menjadi satu, dan

kemudian dibuang. 2). Membersihkan feses pada lantai kandang

menggunakan sekop dan air bertekanan tinggi. 3). Memandikan sapi

sesudah pembersihan kadang pada pemerahan pagi hari saja. 4).



30

Mempersiapkan air hangat untuk mencuci bersih ambing dan puting pada

sapi perah. 5). Mengoleskan mentega sebagai pelicin puting agar sapi tidak

merasa kesakitan saat proses pemerahan berlangsung. 6). Mempersiapkan

struktur alat pemerahan dan menyalakan mesin perah. 7). Mengikat ekor

dengan menggunakan tali pada kaki sapi perah. 8). Melakukan pemerahan

dengan dua teknik pemerahan pada sapi perah yang sudah ditentukan dan

dilakukan setiap hari.

4.2.2 Pelaksanaan Pemerahan

Di STPP Malang teknik pemerahan dilakukan berdasarkan keadaan

sapi perah yang ada. Pada pemerahan manual dimaksudkan agar sapi perah

tidak terkontaminasi dengan alat pemerahan mesin. Hal ini dikarenakan sapi

perah yang sebelumnya diperah menggunakan mesin perah hasil perahannya

kurang maksimal dan beresiko tertular infeksi mastitis. Namun dalam

pelaksanaannya pemerahan menggunakan mesinlah yang lebih praktis dan

cepat.

Pada saat Praktek Kerja Lapangan penulis mengamati perlakuan-

perlakuan teknik pemerahan yang dilakukan oleh pegawai kandang di STPP

Malang. Dalam pelaksaan pemerahan manual maupun mesin terdapat

beberapa perbedaan dalam perlakuan yang dilakukan oleh pegawai kandang.

Diantaranya dapat penulis uraikan sebagai berikut.

4.2.2.1 Pemerahan Manual / Menggunakan Tangan

Pada teknik pemerahan manual pegawai kandang

menerapkan pada sapi perah yang statusnya baru laktasi pertama, hal
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ini bertujuan untuk mengurangi resiko tertularnya infeksi mastitis dari

sapi-sapi yang lain oleh akibat dari pemerahan menggunakan mesin

perah. Dalam pelaksanannya pemerahan manual ini memang terbukti

bisa mengurangi resiko tertularnya infeksi mastitis. Berikut ini adalah

perlakuan-perlakuan pada proses pemerahan sapi perah secara manual

menggunakan tangan yang dilakukan oleh pegawai kandang :

1. Pemerahan manual di STPP Malang dilakukan pada sapi perah

yang sehat atau tidak terjangkit mastitis.

2. Pada saat akan memulai pemerahan pegawai kandang mencuci

ambing dan puting menggunakan air hangat serta mengolesi

mentega pada puting agar licin saat diperah.

3. Pada pemerahan manual satu ekor sapi perah hanya diperah

oleh satu orang saja dan tidak berpindah ke sapi perah yang

lain.

4. Sebelum pemerahan berlangsung susu dibuang pada pancaran

pertama pada keempat putingnya.

5. Pemerahan dilakukan sampai tuntas dan puting benar-benar

tidak ada susu yang bisa dikeluarkan lagi.

6. Setelah pemerahan selesai puting sapi perah hanya dibasuh

dengan air hangat menggunakan tangan.

4.2.2.2 Pemerahan Menggunakan Mesin Perah

Pada teknik pemerahan menggunakan mesin perah pegawai

kandang menerapkan pada sapi perah yang umurnya lebih dari 2
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tahun. Saat Praktek Kerja Lapangan penulis mendapat informasi kalau

sapi-sapi ini sudah lama terinfeksi mastitis. Dalam pelaksanaan

pemerahan penulis mengamati terdapat beberapa kesalahan yang

dilakukan oleh pegawai kandang. Banyak hal-hal yang diabaikan saat

proses pemerahan berlangsung. Hal ini yang membuat kemungkinan

penyebab tertularnya infeksi mastitis dari satu sapi ke sapi yang lain.

Berikut ini adalah perlakuan-perlakuan pada proses pemerahan sapi

perah menggunakan mesin perah yang dilakukan oleh pegawai

kandang :

1. Pemerahan menggunakan mesin perah dilakukan untuk

beberapa ekor sapi perah dengan menggunakan dua struktur

alat perah saja.

2. Pemerahan menggunakan mesin perah ini dilakukan oleh dua

orang secara bersamaan.

3. Sebelum pemerahan pegawai kandang membersihkan ambing

dan puting menggunakan air hangat serta mengolesi mentega

pada putingnya.

4. Sapi perah yang sudah siap diperah langsung dipasangkan alat

perahnya pada tiap-tiap putingnya tanpa mengeluarkan susu

pada pancaran pertama.

5. Setelah pemerahan dirasa sudah selesai atau alat perah lepas

dari puting pegawai kandang langsung berpindah ke sapi
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berikutnya tanpa menuntaskan susu yang masih tersisa di

puting.

6. Selesai pemerahan pada sapi sebelumnya pegawai kandang

langsung memasang alat perah ke sapi perah berikutnya tanpa

mencucinya terlebih dahulu.

7. Setelah pemerahan selesai puting sapi perah hanya dibersihkan

dengan air hangat menggunakan tangan.

4.2.3 Pasca Pemerahan

Selesai pemerahan puting susu pada sapi perah hanya dibersihkan

menggunakan air hangat dengan menggunkan tangan oleh pemerah.

Selanjutnya tidak dilakukan celup puting dengan antiseptik. Semua

peralatan yang selesai digunakan dibersihkan dan dicuci menggunakan

deterjen. Hal ini mengakibatkan selongsong alat perah yang kurang bersih

dan masih meninggalkan endapan susu yang bisa menjadi media

bertumbuhnya bibit penyakit.

4.3 Sanitasi Mesin dan Alat Pemerahan

Posedur sanitasi mesin dan alat perah yang diterapkan di STPP Malang

sendiri sebetulnya juga kurang baik, banyak hal-hal yang disepelekan oleh para

pegawai STPP Malang. Sanitasi mesin dan alat perah yang kurang bersih masih

banyak meninggalkan bekas susu yang sampai mengerak pada selang dan

selongsong puting. Demekian itu yang menjadi kemungkinan besar menularnya

penyakit mastitis dari satu sapi ke sapi yang lain dengan mudah.
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4.4 Mendiagnosa Penyakit Mastitis Pada Sapi Perah di STPP Malang

Dalam mendiagnosa penyakit mastitis di STPP Malang pengujianya

dilakukakan dengan menggunakan uji California Mastitis Test (CMT). Hal ini

dikarenakan kejadian mastitis yang ada di STPP Malang adalah mastitis subklinis.

Dari pengujian CMT ini penulis dapat mengetahui sampel susu sapi perah yang

rusak atau terinfeksi mastitis. Hasil dari pengujian CMT terhadap sampel susu

sapi perah yang teknik pemerahannya secara manual tidak menunjukkan terkena

penyakit mastitis. Sedangkan sampel susu yang teknik pemerahannya

menggunakan mesin perah terbukti 6 ekor sapi ternyata terkena penyakit mastitis

dan hanya satu ekor yang sampel susunya negatif. Berikut adalah data pengujian

infeksi mastitis pada sapi perah di STPP Malang dengan memakai uji CMT :

Tabel 4.4 Data Pengujian CMT Pada Sapi Perah Yang Laktasi.

No. Data
Sapi

Laktasi
ke

Tgl.
Partus

Cara
Pemerah
an

Jumlah
Produk
si (liter)

Kasus Penangana
n

1. Rindu 1 27/02/16 Manual 6 Sehat Tidak Ada
2. Yuki 1 16/02/16 Manual 6 Sehat Tidak Ada
3. Akira 1 31/12/15 Manual 6 Sehat Tidak Ada
4. Zephia 3 09/01/16 Manual 6 Sehat Tidak Ada
5. Princes 2 20/02/15 Mesin 3 Mastitis Tidak Ada
6. Orien 1 01/04/15 Mesin 3 Mastitis Tidak Ada
7. veronica 4 27/07/15 Mesin 3 Mastitis Tidak Ada
8. Pretty 1 05/05/15 Mesin 5 Sehat Tidak Ada
9. Jessica 1 26/07/15 Mesin 3 Mastitis Tidak Ada
10. Carryna 1 12/02/15 Mesin 3 Mastitis Tidak Ada
11. Geisha 1 27/01/15 Mesin 3 Mastitis Tidak Ada

Selain dari manajemen pemerahan yang kurang baik sapi yang terinfeksi

mastitis juga tidak ada penanganan pengobatan dari petugas kesehatan yang ada di
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Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang. Hal ini dikarenakan alasan

tidak seimbangnya antara waktu dan biaya pengobatan dengan penerapan yang

dilakukan oleh pegawai kandang saat proses pemerahan. Tidak adanya upaya

perbaikan dalam proses pemerahan yang lebih baik lagi untuk menghindari

penyebaran penyakit mastitis. Susu hasil dari sapi yang terinfeksi mastitis juga

ditampung dijadikan satu dan tetap dijual kepada agen susu yang sudah langganan

dan juga dijual ke masyarakat sekitar.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Laporan Tugas Akhir (TA) mengenai perbandingan

banyaknya kasus mastitis yang terjadi akibat dari sistem pemerahan secara manual

dan sistem pemerahan dengan menggunakan mesin perah di STPP Malang dapat

disimpulkan bahwa : hasil pemerahan secara manual dapat menurunkan resiko

penyebaran mastitis karena pemerahannya bisa sampai tuntas dan pelaksanannya

cukup baik. Pada pemerahan menggunakan mesin perah tidak dapat menurunkan

resiko penyakit mastitis karena dalam pelaksanaannya tidak dilakuan dengan baik

dan benar. Dengan demikian petugas Kesehatan Hewan dan Instalasi Ternak

Besar di STPP Malang kemungkinan besar akan beralih dari pemerahan

menggunakan mesin perah ke pemerahan manual menggunakan tangan  untuk

menurunkan kasus mastitis.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan Praktek Kerja Lapangan di STPP Malang

adapun saran yang penulis dapat sampaikan adalah :

1. Sebaiknya petugas Kesehatan Hewan dan Instalasi Ternak Besar di STPP

Malang mengupayakan pengobatan terhadap sapi perah yang terinfeksi

mastitis.
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2. Adanya upaya perbaikan pengelolaan pada manajemen pemerahan, baik

dari pegawainya maupun alat pemerahannya.

3. Sebaiknya susu dari sapi yang terinfeksi mastitis tidak diikutkan dijual

kepada konsumen.

4. Diharapkan pimpinan maupun para pegawai STPP Malang lebih kritis

terhadap masalah mastitis pada sapi perah tersebut.

5. Sebaiknya para pegawai STPP Malang lebih mempetimbangkan nilai

ekonomis yang dihasilakan dari produksi ternak sapi perah tersebut.
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LAMPIRAN 1

Denah lokasi STPP Malang Jawa Timur.



41

LAMPIRAN 2

Tabel Rata-rata produksi susu sapi perah di STPP Malang.

Tgl.
Februari-

Maret
2016

Sapi Yang
Diperah

Jumlah Jumlah
Produksi

Manual Mesin Pagi Sore

29 4 7 49,5 45 94,5
1 4 7 48,5 42 90,5
2 4 7 48,5 41 89,5
3 4 7 48,5 37 85,5
4 4 7 48,5 38 86,5
5 4 7 45,5 35 80,5
6 4 7 45,5 39 84,5
7 4 7 51,5 43 94,5
8 4 7 51,5 42 93,5
9 4 7 50,5 42 92,5
10 4 7 51,5 45 96,5
11 4 7 51,5 45 96,5
12 4 7 51,5 43 94,5
13 4 7 52,5 46 98,5
14 4 7 56,5 45 101,5
15 4 7 56,6 45 101,6
16 4 7 55,5 42 97,5
17 4 7 56,5 45 101,5
18 4 7 54,5 43 97,5
19 4 7 56,5 43 99,5
20 4 7 56,5 43 99,5
21 4 7 54,5 44 98,5
22 4 7 54,5 45 99,5
23 4 7 53,5 46 99,5
24 4 7 54,5 46 100,5
25 4 7 55,5 45 100,5
26 4 7 56,5 43 99,5
Total 11 1416,5 1158 2574,6
Jumlah rata-rata liter per

hari
52,5 43 95,5

Jumlah rata-rata liter per
hari per ekor

5 4 9
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LAMPIRAN 3

Dokumentasi Selama Kegiatan PKL

1. Perkandangan

Gambar 1. Kandang Tipe Tail to Tail Gambar 2. Kandang Tipe Head to Head

Gambar 3. Kandang Box Gambar 4. Kandang Tunggal
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2. Sanitasi

Gambar 5. Sanitasi Kandang

Gambar 6. Sanitasi Alat Perah
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3. Kegiatan Pemerahan

Gambar 7. Pemerahan Mesin Perah

Gambar 8. Pemerahan Manual
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4. Mendiognosa Mastitis

Gambar 9. Alat Dan Bahan Uji California Mastitis Test (CMT)

Gambar 10. Pengambilan Sampel Susu

Gambar 11. Uji Test CMT
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Gambar 12. Sampel Susu Yang Negatif

Gambar 13. Sampel Susu Yang Positif Terinfeksi Mastitis
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