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Abstract

The aim of the investitigation was to know risk factor that have direct or indirect effect on bovine mastitis at 
Cooperative Dairy Farm in Pasuruan, East Java. The result of the investigation showed prevalence of bovine mastitis 
was 24.2%.  There was significant association between mastitis on cows with level of production, dry periods, lenght of 
lactation, tet dipping, and early detection.  On farming system there was association between site of housing and course 
of dairy farming system.

On Path Analysis, variable that have direct effect were bovine mastitis,  level of production, dry periods, 
lenght of lactation, tat dipping and early detection, whereas variable that have indirect effect  were site of housing and 
course of dairy farming system.
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Pendahuluan
Mastitis atau radang ambing merupakan 

masalah utama dalam tata laksana usaha  peternakan 
sapi perah yang sangat merugikan peternak, karena 
dapat menurunkan produksi susu dalam jumlah besar, 
juga berpengaruh terhadap penurunan kualitas susu 
yang dihasilkan, yang secara langsung atau tidak 
langsung akan merugikan konsumen dan industri 
pengolahan susu. Kerugian akibat mastitis sub klinis 
dapat berupa turunnya produksi susu sebesar 10-40 %, 
penolakan susu oleh koperasi sebesar 20-30 %, susu 
rusak, biaya pengobatan dan  dokter hewan.
 Jawa Timur merupakan salah satu propinsi 
dengan populasi sapi perah yang cukup tinggi yaitu 
32,04 % dari total populasi sapi yang ada di Indonesia. 
Didukung oleh jumlah populasi yang besar, manajemen 
koperasi yang profesional, dan pemasaran produksi 
yang lancar, maka peningkatan produksi susu di 
Propinsi Jawa Timur kususnya Kabupaten Pasuruan  
harus ditingkatkan.

Path Análisis salah satu kajian epidemiologi 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
langsung maupun tidak langsung terhadap mastitis 
pada sapi perah  Koperasi  di Kabupaten Pasuruan Jawa 
Timur.

Materi dan Metode Penelitian
Jumlah Sampel

Berdasarkan sampel masing-masing koperasi 
diambil secara proporsional dengan jumlah populasi 
yang ada pada setiap koperasi. Estimasi prevalensi 
mastitis 27 % dan tingkat kesalahan 5 %, besaran 
sampel untuk tingkat konfidensi 95 % adalah 336 ekor, 

pengambilan sampel dengan menggunakan klaster dan 
tahapan ganda (Martin dkk., 1987)
Strategi Pengambilan Sampel

Penelitian dilakukan di koperasi Dadi Jaya 
dan Setia Kawan, pengambilan sampel menggunakan 
tahapan ganda dan klaster. Secara keseluruhan 
koperasi-koperasi tersebut diambil sebagai sampel, 
kemudian dilakukan sampling tiga tahap untuk 
memilih desa, peternak, dan ternak. Dengan rambang 
proporsional diambil desa dari kedua koperasi, 
kemudian dengan cara yang sama diambil 84 petrnak, 
pada tingkat ternak diambil secara klaster (semua sapi 
yang dimiliki petrnak dipakai sebagai sampel). 
Sehingga keseluruhan ternak yang diambil dapat 
memenuhi besaran sampel yang diperkirakan 336 ekor 
sapi perah.
Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan di lapangan untuk pengamatan 
secara langsung tanda klinis dan sub klinis yang 
menderita mastitis, pengujian dilakukan dengan 
menggunakan reagen Clifornia Mastitis Test 
(Sudarwanto dkk., 1993)
Variabel yang Diteliti

Dalam penelitian ini diambil data tentang 
kejadian mastitis, sifat hospes, dan manajemen. 
Difinisi masing-masing variabel ada pada Tabel 1 dan 
Tabel  2.

Hasil dan Pembahasan
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 336 ekor sapi perah, prevalensi 24,2 %, 
kejadian mastitis tertinggi di desa Gerbo. Berdasarkan 
pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa tingkat 
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sanitasi dan hygiene kandang sapi perah dan 
penanganan susu pasca perah masih  kurang baik, 
ketidaktahuan peternak tentang mastitis sub klinis,  
menyebabkan tingkat prevalensi cukup tinggi. Menurut 
Philpot (1984) yang berpendapat bahwa perpindahan 
mikroorganisme penyebab mastitis terutama 
berlangsung pada saat pemerahan, sehingga untuk 
mencegahnya diperlukan teat dipping.

Rata-rata produksi susu 9,89 liter/hari/ekor, 
dengan produksi paling tinggi 21 liter  terendah 3,2 
liter. Menrut Hartati (1991) produksi susu sapi dewasa 
di koperasi Jawa Timur rata-rata 9,84. Produksi susu 
dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan (Bath 
dkk., 1985).

Jumlah peternak yang dijadikan sampel 
sebanyak 84, hasil wawancara menunjukan bahwa rata 
– rata kepemilikan 4,17 ekor/peternak. Menurut Yusdar 
(1989) pemilikan 4,2 ekor/peternak masih memberikan 
keuntungan yang memadai. Dari segi tingkat 
pendidikan formal, 17,2 % tidak sekolah, 57,8 % lulus 
SD, 16,7 % SMP, 6,2 % SMA dan yang sarjana 2,2 %. 
Sebagaian peternak mempunyai pengalaman beternak 
lebih dari lima tahun 83,6 %. Managemen kandang 
sebagian besar masih tradisional, 67,2 % kandang pedet 
masih satu atap dengan sapi induk, Letak kandang 
seatap dengan rumah tangga 64 %.

Dengan menggunakan metode Forward 
Stepwise Regression statistix version 4.0 (Siegel, 
1985), dengan Adjusted R Square 0.0555 dan R Square 
sebesar 0.0598, sedang nilai Variance Inflation Factor 
(VIF) kurang dari 3, berarti tidak ada multikolinieritas 
diantara variabel tersebut. 
Setelah dilakukan analisa : Y= 2.3245 – 0.23145 

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAS
JUMPROD
WKTPEM
BENAM
PERKER
PLAK
USAP
TIDIT
BOTSAP
DETNI

Mastitis
Jumlah Produksi Per ekor Sapi
Waktu Pemerahan
Bentuk Ambing
Periode Kering
Panjang Laktasi
Umur Sapi
Dilakukan Teat Dipping
Bobot Sapi
Deteksi Dini Mastitis

Variabel Keterangan

Tabel 1. Daftar variabel ternak di koperasi Kabupaten Pasuruan

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAS
PEND
KURAH
LAMBER
TAMAS
KANDET
LETKAN
JUMPI
JUMSAP
JUMPER

Mastitis
Pendidkan Formal
Pernah ikut Kursus sapi perah
Lama Beternak
Petani tahu tanda-tanda mastitis
Kandang pedet terpisah dengan induk
Letak kandang terpisah dengan rumah tangga
Jumlah kepemilikan
Jumlah sapi / jumlah kepemilikan
Jumlah sapi perkandang

Variabel Keterangan

Tabel 2. Daftar variabel Peternak di Koperasi Kabupaten Pasuruan

JUMPROD + 0,17685 PERKER + 0,03426 PLAK + 0, 
70987 TIDIP – 0,03241 DITNI
Pada hasil analisa model menunjukkan bahwa variabel  
PERKER, PLAK, TIDIP mempunyai asosisasi positip, 
sedangkan JUMPROD dan DITNI mempunyai asosiasi 
negatip.
Y= 67.0456 + 2,3756 LETKAN + 4,3987 KURAH
Sedangkan untuk variabel peternak yang bermakana 
adalah LETKAN DAN KURAH.

Path Analysis 
Hasil yang didapat dengan menggunakan 

kajian Path Analysis, variabel yang menyebabkan efek 
langsung terhadap mastitis adalah JUMPROD, 
PERKER, PLAK, TIDIP, DAN DITNI. Sedangkan 
KURAH dan LETKAN tidak mempunyai efek 
langsung terhadap mastitis. (Gambar 1)

Jumlah produksi mempunyai pengaruh 
langsung terhadap mastitis, dan tidak langsung 
terhadap mastitis tetapi melalui PERKER. Pada sapi 
yang berproduksi tinggi akan menyebabkan saluran 
puting terbuka lebih lama, hal ini akan menyebabkan 
bakteri mudah masuk dan berkembang dalam saluran 
tersebut yang akan menyebakan keradangan pada 
sisterna susu kemudian menyebar kebagian lain 
kelenjar mamae dan mengakibatkan keradangan pada 
seluruh kwartir (Subronto, 1989).

Periode kering berpengaruh langsung 
terhadap kasus mastitis tetapi juga tidak langsung 
melainkan melewati variabel PLAK dan TIDIP. 
Penanganan ternak pada saat memasuki kering kandang 
jarang sekali dilakukan, pada hal permulaan infeksi 
agen patogen mastitis lebih banyak terjadi pada saat 
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sap i  t e r sebu t  memasuk i  ke r ing  kandang  
(Estoepangestie 2000). Sedang menurut Sudarwanto 
(2000) ada beberapa keuntungan bila peternak 
melakukan kering kandang, tingkat kesembuhannya 
lebih tinggi dari pada diobati pada masa laktasi, 
mengurangi infeksi baru, memberi waktu pada 
jaringan yang rusak agar dapat berregenerasi sebelum 
laktasi kembali, mengurangi kejadian mastitis klinis 
yang sering terjadi pada awal laktasi (Wustenberg 
2000). 

Faktor PLAK mempunyai pengaruh 
langsung terhadap mastitis. Panjang laktasi merupakan 
salah waktu faktor yang mempengaruhi kejadian 
mastitis, hal ini disebabkan sapi perah membutuhkan  
relatif lama waktu pemerahan dan panjang laktasi 
umunya dikaitkan dengan produksi susu. 

Faktor TIDIP berpengaruh langsung 
terhadap mastitis. Menurut Subronto (1989) lebih dari 
50 % peternak tidak melakukan teat dipping saat 
selesai pemerahan, peternak tidak sadar kalau 
masuknya mikroorganisme ke dalam saluran puting 
terjadi pada waktu selesai pemerahan. Pemakaian 
menggunakan lap untuk membersihkan ambing 
merupakan sumber penularan mastitis, sehingga 
infeksi baru akan lebih besar. Pemakaian desinfektan 
sangat diperlukan untuk pencegahan infeksi baru 
setelah pemerahan, sehingga bila desinfektan tidak 
dipakai setelah pemerahan akan meningkatkan resiko 
kejadian mastitis.

Faktor DITNI berpengaruh langsung 
terhadap mastitis. Menurut Bodman dan Rice (1995) 
program pengendalian mastitis sebaiknya meliputi tes 
terhadap mastitis sub klinis dengan CMT dan 
penghitungan sel somatik, oleh karena itu 
penanggulangan mastitis secara sub klinis sangat 
dibutuhkan yang akan meningkatkan produksi susu 
dan meningkatkan keuntungan peternak. Demikian 
pula perhatian terhadap nutrisi yang seimbang dan 
memadai akan meningkatkan sistem imun sehingga 
akan lebih tahan terhadap penyakit.
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Gambar 1. Hasil Path Analysis faktor ternak dan peternak

Faktor KURAH tidak punya pengaruh 
langsung terhadap mastitis tetapi melaui PERKER, 
PLAK, dan TIDIP. Semakin sering peternak 
memperoleh kursus tentang sapi perah maka semakin 
luas pengetahuan peternak, mengenal mastitis secara 
dini merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh 
peternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Siregar 
(1990) mastitis diakibatkan karena kelalaian peternak 
atau petugas kandang yang gagal mengamati 
perubahan pada sapi tersebut, dan petugas koperasi 
harus secara rutin mendeteksi adanya mastitis sub 
klinis pada peternak sapi perah.

Faktor LETKAN tidak berpengaruh langsung 
dengan mastitis tetapi melewati PLAK dan DITNI. 
Sapi perah di negara kita pada umumnya seatap dengan 
rumah tangga, hampir selama hidupnya sapi perah 
berada dalam kandang, hanya kadang-kadang sapi 
perah dibawa keluar kandang. Kunjungan peternak ke 
kandang harus sering dilakukan, karena ketepatan dan 
kecermatan peternak dalam mengamati perubahan 
pada susu dan sapi akan mendeteksi kejadian mastitis 
secara dini.

Kesimpulan
1.    Prevalensi mastitis 24,2 %
2. Faktor-faktor berpengaruh langsung terhadap 

mastitis adalah jumlah produksi, periode kering, 
panjang laktasi, teat dipping dan deteksi dini. 
Sedangkan faktor-faktor yang tidak berpengaruh 
langsung letak kandang dan kursus sapi 
perah.
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