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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah, 

dengan kondisi geografis yang sangat mendukung untuk usaha peternakan 

kambing. Ternak kambing merupakan salah satu ternak ruminansia kecil yang 

dapat menghasilkan daging bermutu tinggi dan menghasilkan susu yang 

mempunyai nilai gizi lebih baik dibandingkan dengan susu sapi. Salah satu jenis 

ternak kambing yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah kambing 

peranakan etawah. 

Kambing peranakan etawah atau lebih dikenal dengan kambing PE 

merupakan kambing hasil persilangan antara kambing lokal Indonesia dengan 

kambing etawah yang berasal dari India. Menurut Hidayat (1999), kambing PE 

merupakan tipe kambing dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan susu. 

Kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai tipe iklim dan lingkungan 

membuat pemerintah belakangan ini aktif mendorong pengembangan usaha 

peternakan kambing PE hingga ke seluruh pelosok nusantara. Salah satu daerah 

yang banyak mengembangkan usaha peternakan kambing PE di Provinsi Bali 

adalah di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Menurut data BPS 

Kabupaten Buleleng (2014), dengan jumlah total 15.055 ekor ternak kambing, 

membuat Kecamatan Busungbiu menjadi daerah yang memiliki populasi ternak 

kambing terbesar di Kabupaten Buleleng.  



2 

 

 

Salah satu penyakit yang dapat menghambat usaha peternakan kambing 

PE adalah peradangan pada jaringan interna ambing atau lebih dikenal dengan 

mastitis. Menurut Najeeb, et al. (2013), sebagian besar kasus mastitis pada 

kambing disebabkan oleh manifestasi mikroba patogen di dalam jaringan interna 

ambing. Menurut Islam, et al. (2011), mikroba patogen berasal dari kulit sekitar 

ambing, peralatan kandang, dan lingkungan kandang. 

Pada dasarnya mastitis dibedakan dalam dua kategori yaitu mastitis klinis 

dan mastitis subklinis. Menurut Marogna, et al. (2012), mastitis klinis senantiasa 

diikuti dengan tanda klinis berupa gejala radang pada ambing (merah, bengkak, 

panas, rasa sakit, fungsiolesa), dan perubahan pada susu yang dihasilkan (berbau, 

berlendir, menggumpal), sedangkan mastitis subklinis merupakan mastitis yang 

tidak menunjukkan gejala klinis pada setiap kasusnya, sehingga peternak tidak 

menyadari bahwa ternaknya terindikasi mastitis subklinis.  

Mastitis subklinis merupakan penyakit yang sangat merugikan bagi usaha 

peternakan kambing, terutama ternak kambing yang ditujukan untuk 

menghasilkan susu atau kambing perah. Menurut Leitner, et al. (2008), mastitis 

subklinis dapat mengakibatkan penurunan produksi susu sekitar 10 - 25%, 

peningkatan biaya pengobatan, meningkatnya jumlah hewan yang harus 

dikeluarkan, dan susu ditolak pasaran karena peningkatan sel jumlah sel somatik 

di dalam susu. Contreras, et al. (2003), menyatakan bahwa kejadian mastitis 

subklinis pada ternak kambing di beberapa negara Eropa mengakibatkan kerugian 

mencapai 36 Euro/ekor/tahun. Penelitian tentang mastitis subklinis sangat penting 

mengingat kerugian yang ditimbulkan dengan gejala klinis yang tidak terlihat. 
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Untuk mengurangi kerugian yang timbul akibat mastitis subklinis, maka 

diperlukan deteksi secepat mungkin terhadap mastitis subklinis. Hal ini 

dikarenakan mastitis pada tingkat subklinis lebih mudah diobati dan waktu 

penyembuhannya juga lebih cepat. Menurut Sudarwanto dan Sudarnika (2008), 

peningkatan jumlah sel somatik di dalam susu dapat menjadi parameter penting 

dalam mendeteksi mastitis subklinis. California Mastitis Test atau disingkat 

dengan CMT merupakan salah satu metode deteksi yang dapat dipakai untuk 

mendeteksi mastitis subklinis. menurut Adriani (2010), prinsip kerja dari 

California Mastitis Test adalah dengan cara menampilkan sel somatik di dalam 

susu dalam bentuk koagulan (pengentalan) 

Berdasarkan pemikiran di atas penelitian ini dirancang untuk mengetahui 

proporsi kejadian mastitis subklinis pada kambing peranakan etawah di 

Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapakah proporsi kejadian mastitis subklinis pada kambing peranakan 

etawah Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ? 

2. Apakah faktor penyebab terjadinya mastitis subklinis pada kambing 

peranakan etawah di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proporsi kejadian mastitis subklinis pada kambing 

peranakan etawah di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya mastitis subklinis pada 

kambing peranakan etawah di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. 

1.4 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat dan instansi terkait tentang mastitis subklinis pada kambing peranakan 

etawah di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sehingga diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan tata cara mencegah terjadi mastitis subklinis. 

 


