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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah bangsa Friesian Holstain (FH) atau Peranakan Friesian Holstain 

(PFH)  merupakan jenis ternak perah yang banyak diternakan masyarakat di 

Indonesia. Sapi perah bangsa FH adalah salah satu ternak penghasil susu. 

Produksi susu sapi yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan protein 

hewani yang dibutuhkan sebagian besar makhluk hidup. Dibandingkan dengan 

produksi susu asal ternak perah lain seperti kambing, kerbau, kuda dan dari 

bangsa sapi perah lainya produksi susu asal sapi FH lebih tinggi karena 

produksinya melebihi dari yang dibutuhkan anaknya. 

Produksi susu induk sapi perah pada periode laktasi sangatlah bervariasi. 

Hal ini disebabkan banyak faktor salah satunya seperti kondisi lingkungan dan 

management pemeliharaan yang diterapkan. Kemampuan produksi susu seekor 

sapi betina pada dasarnya merupakan hasil resultan dari faktor genetik, 

lingkungan dan interaksi keduanya (Anggraeni, 2000). Faktor lingkungan 

diperkirakan berkontribusi sekitar 70% terhadap produksi susu, pada dasarnya 

dapat dipisahkan menjadi lingkungan ekternal dan lingkungan internal. 

Lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh dari luar tubuh 

ternak seperti iklim, pemberian pakan dan manajemen pemeliharaan. 

Lingkungan internal merupakan aspek biologis dari sapi laktasi seperti tingkat 

laktasi, lama laktasi dan selang beranak (Anggraeni, 2000) 

Produksi susu sapi perah perlaktasi akan meningkat terus sampai dengan 

periode laktasi yang ke-4 atau pada umur 6 tahun. Sapi perah apabila umur 2 
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tahun sudah melahirkan (laktasi pertama) maka setelah itu mengalami 

penurunan produksi susu. Selama laktasi kesehatan dan kebersihan sapi perah 

harus selalu dijaga dengan baik. Pencegahan terhadap berbagai penyakit 

terutama mastitis harus benar-benar mendapatkan perhatian khusus. Diduga 

70% dari sapi perah yang dipelihara di Indonesia menderita penyakit mastitis 

yang dapat menurunkan produksi susu sekitar 15-20% (Anggraeni, 2000) 

Mastitis atau radang ambing merupakan salah satu penyakit yang sangat 

merugikan peternak sapi perah. Menurut Prasetyo et al, (2013) menyatakan 

bahwa, mastitis adalah penyakit yang sangat penting dari segi ekonomi pada 

peternakan ternak perah, umumnya disebabkan oleh infeksi Staphylococcus, 

Streptococcus dan Colliform. Staphylococcus aureus (S. aureus) merupakan 

agen penyebab utama mastitis pada sapi perah. Steptococcus merupakan bakteri 

patogen utama yang sering menyebabkan mastitis subklinis maupun mastitis 

kronis. 

Tingkat kejadian mastitis pada sapi perah berhubungan dengan lama laktasi 

atau DIM (Days In Milk). Pada DIM awal produksi susu akan terus meningkat 

sampai dengan 90 hari setelah melahirkan, hal ini dapat meningkatkan infeksi 

kejadian mastitis sehingga diperlukan penanganan khusus pada DIM rawan 

terjadinya infeksi mastitis tersebut. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan tingkat laktasi dengan 

tingkat kejadian mastitis karena tingkat laktasi akan sangat berpengaruh 

terhadap tingkat kejadian mastitis klinis pada sapi perah. Hal ini dikarenakan 

mastitis berhubungan dengan jumlah produksi susu yang akan terus meningkat 
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dan besar ambing, semakin sering sapi melahirkan atau semakin tinggi tingkat 

laktasi maka bentuk ambing juga akan berubah bertambah besar atau 

menggantung karena didalam ambing akan terbentuk jaringan ikat dan semakin 

lama masa pemerahan sapi maka lubang spincter pada puting akan mengendor. 

Hal inilah yang dapat memicu terjadinya tingkat mastitis klinis pada sapi perah. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Jenis bakteri apakah yang paling banyak menyebabkan penyakit mastitis per 

tingkat laktasi pada sapi perah FH ? 

b. Berapakah rataan DIM (Days In Milk) yang paling banyak terjadi kasus 

mastitis per tingkat laktasi pada sapi perah FH ? 

c. Apakah ada hubunganya antara tingkat laktasi dengan tejadinya mastitis 

pada sapi perah FH ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui jenis bakteri yang paling banyak menyebabkan mastitis 

per tingkat laktasi pada sapi perah FH 

b. Untuk mengetahui rataan DIM yang paling banyak terjadi kasus mastitis per 

tingkat laktasi pada sapi perah FH  

c. Untuk mengetahui hubungan tingkat laktasi dengan tingkat terjadinya 

mastitis pada sapi perah FH 

1.4 Kegunaan 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 
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a. Memberikan informasi tentang jenis bakteri yang paling banyak

menyebabkan penyakit mastitis klinis pada peternakan sapi perah di Jawa

Timur Indonesia.

b. Memberikan informasi tentang rataan DIM terjadinya kasus mastitis pada

peternakan sapi perah di Jawa Timur Indonesia.

c. Memberikan informasi tentang hubungan tingkat laktasi dengan tingkat

terjadinya mastitis klinis pada peternakan sapi perah di Jawa Timur

Indonesia.

1.5 Sasaran 

Sasaran dari penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran kepada 

pembaca terutama kepada peternak tentang hubungan laktasi dengan tingkat 

terjadinya mastitis pada sapi perah FH di Malang Jawa Timur. Memberikan 

gambaran mengenai rataan DIM dan jenis bakteri yang paling banyak 

menyebabkan mastitis pada sapi perah FH di Malang Jawa Timur. Dapat 

melakukan pencegahan sedini mungkin untuk mengurangi kasus terjadinya 

mastitis pada tiap laktasinya. 


