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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Perah FH 

Sapi perah Friesian Holstain berasal dari negeri Belanda dan saat ini 

merupakan bangsa sapi perah terbesar yaitu 90 % dari total sapi perah yang 

ada dunia. Sapi ini merupakan bangsa sapi besar (keturunan Eropa), pertama 

kali diperkenalkan pada awal tahun 1600. FH cukup baik beradaptasi pada 

segala lingkungan dan memproduksi susu dalam jumlah besar. rata-rata 

produksi susu sapi FH mencapai lebih dari 8618 kg dengan kandungan 

lemak 3,7%. Produksi terbesar dari bangsa sapi perah FH ini pernah tercatat 

melebihi 27215 kg dalam 365 hari (Lestari, 2006). 

Sapi perah FH berasal dari Belanda bagian Utara, tepatnya di 

provinsi Friesland Belanda. Sapi tersebut di Amerika Serikat disebut 

Holstein Friesian atau disingkat Holstein dan di Eropa disebut Friesian. 

Sapi perah FH termasuk bangsa Bos Taurus yang hidup pada daerah 

beriklim sedang di daratan Eropa (Pane,1993). 

Ciri-ciri sapi Friesian Holstain dan peranakan Friesian Holstain 

(PFH) adalah sebagai berikut : ciri-ciri sapi FH : warna belang hitam dan 

putih, pada kaki bagian bawah dan ekornya berwarna putih, tanduk pendek 

menghadap kedepan, kebanyakan pada dahi terdapat belang warna putih 

yang berbentuk segitiga, mempunyai sifat yang jinak, sehingga mudah 

dikuasai, tidak tahan panas, lambat dewasanya, berat badan sapi jantan 

kurang lebih 850 kg sedangkan betina kurang lebih 625 kg, produksi susu 

4500-5500 liter/laktasi dan tubuhnya tegap. Ciri-ciri sapi PFH : menyerupai 
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sapi FH tetapi ukuran tubuhnya lebih kecil dan produksi susunya lebih 

rendah dibandingkan dengan sapi FH (Mulyana, 2006). 

Hadisutanto (2008) menyatakan bahwa sapi perah Friesian Holstain 

telah diternakan lebih dari 2000 tahun yang lalu dan berasal dari North 

Holland dan West Holland. Menurut sejarahnya bahwa bangsa sapi Friesian 

Holstain berasal dari Bos Taurus yang mendiami daerah beriklim sedang di 

dataran Eropa. Sebagian besar sapi tersebut memiliki warna bulu hitam 

dengan bercak-bercak putih, bulu ujung ekor berwarna putih, bagian bawah 

dari corpus (bagian kaki) berwarna putih atau hitam dari atas terus kebawah 

dan di Belanda sendiri ada FH yang mempunyai warna coklat/merah dengan 

bercak-bercak putih. 

2.2 Proses Terbentuknya Susu Sapi 

Ambing adalah suatu kelenjar kulit yang tertutup oleh bulu , kecuali 

pada putingnya. Ambing tampak sebagai kantung yang berbentuk segi 

empat. Ambing terbagi menjadi dua bagian kiri dan kanan terpisah oleh 

suatu lekukan yang memanjang disebut intermammary groove. Kuarter 

belakang merupakan bagian yang besar dan menghasilkan susu  60% dari 

total produksi. Sering dijumpai adanya puting tambahan (extra teat) diluar 

empat puting yang normal dari masing-masing kuarter. Puting tambahan 

biasanya berada dibelakang puting belakang atau kadang-kadang diantara 

puting depan dan belakang (Prihadi, 1997). 

Ukuran dan bentuk kelenjar susu berbeda-beda dan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan produksi, umur ternak, dan faktor genetik 



7 
 

yang diturunkan oleh induknya. Mammalia atau hewan menyusui dikenal 

karena terdapat kelenjar mammae pada yang betina maupun jantan, hanya 

saja yang jantan tidak berkembang. Kelenjar mammae adalah modifikasi 

kelenjar kulit yang dilengkapi dengan puting susu dan menghasilkan susu 

untuk anaknya sampai usia tertentu. Pada beberapa jenis hewan, kelenjar 

mammae mengeluarkan  kolustrum yang kaya akan bahan-bahan antibodi 

yang melindungi pedet terhadap penyakit untuk beberapa minggu setelah 

lahir. Sewaktu kelenjar mammae menjadi sangat mengembang bagian 

terbesar protein susu terdiri dari casein. Kelenjar mammae berkembang 

sangat baik pada sapi perah, sedangkan pada ternak mammalia lainya 

jumlah susu yang disekresikan sangat mempengaruhi efisiensi produksi 

daging (Prihadi, 1997). 

Kuartir sebelah kanan dan sebelah kiri dipisahkan oleh membrane 

yang tebal yang disebut tenunan penyakit septum media (median 

suspensori) yang menjulur keatas bertautan pada dinding perut, sehingga 

merupakan alat penggantung bagi ambing. Bagian ambing kanan dan kiri 

masing-masing dipisahkan menjadi dua bagian oleh suatu membrane yang 

amat tipis (Soetarno, 1999). 

Air susu dibuat didalam kelenjar mammae. Ambing sapi perah 

terbagi dua yaitu ambing kiri dan ambing kanan, selanjutnya masing-masing 

ambing terbagi dua yaitu kuartir depan dan kuartir belakang. Tiap-tiap 

kuartir mempunyai satu puting susu. Kelenjar mammae tersusun dari 

gelembung-gelembung susu sehingga berbentuk seperti setandan buah 
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anggur. Dinding gelembung merupakan sel-sel yang menghasilkan air susu. 

Bahan pembentuk air susu berasal dari darah. Air susu mengalir melalui 

saluran-saluran halus dari gelembung susu ke ruang kisterna dan ruang 

puting susu. Dalam keadaan normal, lubang susu akan tertutup (Hidayat 

dkk, 2002). 

Lubang puting susu menjadi terbuka akibat rangsangan syaraf atau 

tekanan sehingga air susu dari ruang kisterna dapat mengalir keluar. 

Gerakan menyusui dari pedet, usapan satu basuhan air hangat pada ambing 

merupakan rangsangan pada otak melalui jaringan syaraf. Selanjutnya otak 

akan mengeluarkan hormon oksitosin kedalam darah. Hormon oksitosin 

menyebabkan otak-otak pada kelenjar susu bergerak dan lubang puting 

membuka sehingga air susu mengalir ke luar (Hidayat dkk, 2002).  

2.3 Laktasi Pada Sapi Perah 

Sapi perah saat laktasi mengalami penurunan bobot badan karena 

sebagian dari zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk pembentukan susu 

diambil dari tubuh sapi. Pada saat itu juga sapi laktasi mengalami kesulitan 

untuk memenuhi zat-zat makanan yang dibutuhkan sebab nafsu makanya 

rendah. Oleh karena itu pemberian ransum terutama konsentrat harus segera 

ditingkatkan begitu nafsu makanya menbaik kembali (Siregar, 1993). 

Produksi susu akan meningkat sejak melahirkan sampai mencapai 

puncak produksi pada 35-50 hari setelah melahirkan. Setelah mencapai 

puncak produksi, produksi susu harian akan mengalami penurunan rata-rata 

2,5% perminggu. Lama perah atau lama laktasi yang paling ideal adalah 305 
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hari atau sekitar 10 bulan. Sapi perah yang laktasinya lebih singkat atau 

lebih panjang dari 10 bulan akan berakibat terhadap produksi susu yang 

menurun pada laktasi berikutnya (Siregar, 1993). 

Menurut Tillman dkk, (1991) bahwa masa laktasi normal sapi yang 

tiap tahunya dikawinkan dan mengandung adalah selama sekitar 44 minggu 

atau 305 hari. Perkawinan yang lebih lambat dalam periode laktasi akan 

memungkinkan periode laktasi lebih panjang. Selain itu dikatakan bahwa 

umur sapi adalah suatu faktor yang mempengaruhi produksi air susu. Pada 

umumnya, produksi pada laktasi pertama adalah terendah dan akan 

meningkat pada periode-periode laktasi berikutnya. Faktor-faktor lain 

seperti makanan, kesehatan, frekuensi pemerahan dapat lebih berpengaruh 

terhadap produksi air susu dibandingkan faktor umur sapi. 

Lama laktasi induk sapi perah umumnya bergantung pada koefisien 

reproduksi ternak sapi tersebut. Ternak sapi perah yang terlambat menjadi 

bunting menyebabkan calving interval diperpanjang sehingga lama laktasi 

menjadi panjang karena induk sapi perah akan terus diperah selama belum 

terjadi kebuntingan (Hadisutanto, 2008).  

2.4 Mastitis pada Sapi Perah 

Mastitis adalah peradangan pada kelenjar mammae yang ditandai 

dengan beberapa perubahan fisik dan kimia pada susu dan memiliki 

perubahan gejala pada jaringan mammari tergantung dari tipe penyakitnya. 

(Hamann, 2005) 
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Proses infeksi pada mastitis terjadi melalui beberapa tahap yaitu 

adanya kontak dengan mikroorganisme di mana sejumlah mikroorganisme 

mengalami multiplikasi di sekitar lubang puting (sphincter). 

Mikroorganisme selanjutnya masuk lubang puting yang terbuka ataupun 

karena adanya luka. Tahap berikutnya, terjadi respon imun pada induk 

semang. Respon pertahanan pertama ditandai dengan berkumpulnya 

leukosit-leukosit untuk mengeliminasi mikroorganisme yang telah 

menempel pada sel-sel ambing. Apabila respon ini gagal maka 

mikroorganisme akan mengalami multiplikasi dan sapi dapat 

memperlihatkan respon yang lain, misalnya demam (Duval, 1997). 

Hurley dan Moren (2000), menjelaskan bahwa peradangan pada 

ambing diawali dengan masuknya bakteri kedalam ambing yang dilanjutkan 

dengan multiplikasi. Sebagai respon pertama, pembuluh darah ambing 

mengalami fasodilatasi dan terjadi peningkatan aliran darah pada ambing. 

Permeabilitas pembuluh darah meningkat disertai dengan pembentukan 

produk-produk inflamasi seperti prostatgalndin, leukotrine, protease dan 

metabolik oksigen toksik yang dapat menigkatkan permeabilitas kapiler 

ambing. Adanya filtrasi cairan ke jaringan menyebabkan kebengkakan pada 

ambing. Pada saat ini terjadi diapedesis sel-sel fagosit (PMN dan makrofag) 

keluar dari pembuluh darah menuju jaringan yang terinfeksi dilanjutkan 

dengan fagositosis dan penghancuran bakteri. Tahap berikutnya terjadi 

proses persembuhan jaringan. 
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Mastitis klinis maupun subklinis merupakan masalah yang paling 

sering dan sangat merugikan dari segi ekonomi bagi peternak sapi perah 

(penurunan produksi dan kualitas susu segar dan olahan serta pengafkiran 

susu produktif), tidak hanya di Indonesia tapi diseluruh Dunia. Beberapa 

patogen penyebab mastitis yang bersifat mayor diantaranya adalah 

Staphylococcus aureus ( S. aureus ) dan Streptococcus agalactiae (S. 

agalactiae). Kedua jenis mayor patogen telah diselidiki, diisolasi dan 

diidentifikasi dari 390 ekor sapi perah dibeberapa sentra peternakan sapi 

perah di pulau jawa. Angka prevalensi dari S. aureus, S. agalactiae dan 

patogen lainnya adalah 8,5%, 37,5% dan 39% (Sugiri dan Andri, 2015) 

Menurut Jayarao dan Wolfgang (2003), mayor patogen penyebab 

mastitis terdiri atas tiga jenis kuman patogen S. aureus, S. agalactiae dan 

Mycoplasma bovis. Infeksi bakteri merupakan penyebab utama terjadinya 

mastitis, bakteri penyebabnya adalah S. aureus, S.. agalactiae, Mycoplasma 

bovis, Streptococcus. dysagalactiae (Strep. dysgalactiae), Streptococcus 

uberis (Strep. Uberis) dan berbagai jenis bakteri gram negatif, meskipun 

demikian lebih dari 130 jenis bakteri telah dilaporkan dapat menyebabkan 

penyakit atau kelainan pada kelenjar ambing sapi perah (Kirk and 

Lauerman, 1994)   

2.5 Bakteri Penyebab Mastitis 

Mastitis enviromental didefinisikan sebagai mastitis yang 

disebabkan oleh bakteri yang berasal dari bakteri lingkungan murni, 
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berbeda dengan mastitis contogious yang disebabkan oleh bakteri yang 

berasal dari ternak lain (Schukhen et al, 2005) 

Kasus kesehatan hewan seperti mastitis klinis yang terjadi dari 30 

hari sebelum kelahiran pertama dapat menyebabkan ternak untuk di culling 

atau 300 hari setelah laktasi ketiga. Laktasi didefinisikan ke dalam empat 

interval : (-30-0 hari), (1-30 hari), (31-120 hari), dan (121-300 hari) setelah 

melahirkan (Heringstad et al, 2005) 

Species bakteri Escherichia coli (E. Coli) dimasukan ke dalam tipe 

bakteri yang mematikan, strain yang sama dengan jenis bakteri lain yang 

mematikan menyebabkan beberapa infeksi lainnya. Lebih dari 700 type 

antigen dari E.coli yang dapat diidentifikasi. Bakteri E.coli adalah bakteri 

yang sangat diwaspadai dan merupakan bakteri lingkungan yang dapat 

menyebabkan mastitis pada peternakan sapi perah (Ray et al, 2005). Infeksi 

intramammary oleh bakteri Klebsiella pneumoniae (Klebsiella p.) sangat 

jelek perkembangannya untuk diobati dan sebagian besar infeksi Klebsiella 

p. pada ternak dapat menyebabkan ternak akan di culling lebih awal karena 

tingginya angka scc dan akan berlanjut ke gejala klinis lain. Bakteri 

Klebsiella p. biasanya berasal dari lingkungan terutama dari alas yang basah 

dan ladang penggembalaan, mastitis yang dikarenakan oleh bakteri 

Klebsiella p. semakin meningkat kasusnya dan menjadi masalah utama 

dalam peternakan di USA termasuk peternakan yang tidak menggunakan 

alas tidur atau ternak yang digembalakan (Strune and Krogfelt, 2004). 
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Bakteri gram negatif merupakan bakteri yang sering diisolasi dari 

kasus mastitis akut. Diantara bakteri gram negatif tersebut yang paling 

sering ditemukan sebagai penyebab mastitis pada sapi perah antara lain E. 

coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella p.  dan Serratia marcesens. 

Keempat bakteri tersebut sering dikenal sebagai coliform mastitis. Bakteri 

coliform merupakan flora normal di tanah dan saluran pencernaan sapi. 

Bakteri tersebut berkembang biak di tempat sampah, air yang 

terkontaminasi, kotoran sapi dan bedding yang kotor. Klebsiella p. sering 

ditemukan pada bedding yang terbuat dari bahan organik seperti saw dust. 

Sedangkan E.coli dan bakteri lainnya merupakan flora normal saluran 

pencernaan sapi dan normalnya sering ditemukan didalam feces. Saat 

bedding terkena feces dalam jumlah yang banyak akan meningkatkan 

kontaminasi ke dalam ambing. Berdasarkan penelitian bahwa jika jumlah 

total bakteri coliform sebesar 1 juta atau lebih per gram bedding maka akan 

menigkatkan angka infeksi ambing dan mastitis klinis (Setiawan, 2004) 

Beberapa bakteri coliform mampu menetap di dalam ambing selama 

beberapa hari atau beberapa minggu sampai menjadi klinis. Pada kasus akut 

gejala klinis terlihat pada ambing juga terlihat pada tubuh meliputi ambing 

bengkak dan mengeras dengan susu yang abnormal, depresi, tidak mau 

makan dan naiknya suhu tubuh. Sapi pada masa mid sampai late laktasi 

mempunyai resiko yang lebih kecil untuk terinfeksi mastitis coliform tetapi 

resiko tersebut akan meningkat jika bakteri terdapat dalam jumlah yang 

sangat banyak atau terdapat luka pada ambing atau puting. (Setiawan, 2004) 
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Streptococcus uberis (Strep. uberis) sebagian besar merupakan 

kasus yang sering terjadi pada mastitis klinis dan sub klinis pada banyak 

peternakan di Dunia. Bakteri tersebut merupakan penyebab utama mastitis 

pada sapi perah periode kering kandang. Selama waktu kering kandang, 

infeksi bakteri tidak bisa menular secara contagius, akan tetapi pada waktu 

kering kandang infeksi mastitis berasal dari lingkungan murni terutama dari 

jerami dan bahan organik lain yang jumlah Strep. uberis sangat tinggi. 

Sumber lingkungan lain dapat berasal dari tanah, air, dan ladang 

penggembalaan. Sebanyak lima macam jenis Strep. uberis telah ditemukan. 

(Vanworth et al, 2005). 

Strep. dysgalactiae merupakan bakteri contagius yang ada di alam 

seperti bakteri Strep. uberis, tetapi juga ditemukan di lingkungan. Kejadian 

mastitis karena Strep. uberis paling tinggi terjadi selama musim 

penggembalaan, sedangkan Strep. dysgalactiae paling tinggi terjadi selama 

musim dingin atau pada saat ternak dikandangkan. Saat ini penyebab 

mastitis kontagius yang paling banyak terjadi berasal dari S. agalactiae. 

Bakteri tersebut tidak ditemukan di lingkungan dan dapat ditularkan dari 

sapi ke sapi (Barkema, 1998) 

Seperti bakteri Streptococcus, S. aureus dan Coagulse negatif  

Sthaphylococcus spesies (CNS) merupakan salah satu bakteri yang paling 

umum menyebabkan mastitis. S. aureus merupakan patogen contagius yang 

penularannya sangat cepat dan mudah yaitu dari sapi satu ke sapi lain. 

Perubahan gejala mastitis akibat infeksi S. aureus dari mastitis sub klinis 
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menjadi mastitis klinis sangat cepat, yaitu dikarenakan naiknya SCC. S. 

aureus merupakan patogen penyebab mastitis yang penting untuk di 

waspadai. (Elbers et al, 1998). 

2.6 Hubungan laktasi dengan penyakit mastitis 

Produksi susu sapi perah perlaktasi akan meningkat terus sampai 

dengan periode laktasi yang ke 4 atau pada umur 6 tahun. Sapi perah apabila 

pada umur 2 tahun sudah melahirkan (laktasi pertama) dan setelah itu terjadi 

penurunan produksi susu. Selama laktasi, kesehatan dan kebersihan sapi 

perah haris selalu dijaga dengan baik. Pencegahan berbagai penyakit 

terutama mastitis harus benar-benar dapat perhatian khusus. Diduga 70% 

dari sapi perah yang dipelihara  di Indonesia menderita penyakit mastitis 

yang dapat menurunkan produksi susu sekitar 15-20% (Siregar, 1993). 

Berry and Meaney (2005), menjelaskan data dibeberapa Negara 

bahwa tingkat laktasi dan bulan kelahiran kemungkinan dapat menyebabkan 

terjadinya tingkat mastitis klinis pada sapi perah yang akan meningkat 

dalam tingkat tahapan laktasi. 

Peningkatan setiap tingkat laktasi, tingkat kejadian mastitis klinis 

juga akan meningkat sebesar 23,3 % pada laktasi pertama, 26,7 % pada 

laktasi kedua, 48,9 % pada laktasi ke tiga dan 43,3 % pada laktasi ke empat 

(Penev et al, 2014). 

Pengaruh tingkat laktasi terhadap tingkat kejadian mastitisyang 

paling tinggi terjadi pada laktasi ke tiga dan ke empat apabila dibandingkan 
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dengan laktasi ke satu dan laktasi ke dua. Tingkat kejadian mastitis paling 

tinggi terjadi pada laktasi ke tiga  yaitu sebesar 48,9 % (Penev et al, 2014). 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diambil dari penelitian hubungan tingkat 

laktasi dengan tingkat kejadian mastitis klinis pada sapi perah FH adalah 

ada hubungan antara mastitis dengan tingkat laktasi pada sapi perah. 


