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THE INFLUENCE OF PARITY LEVEL TO ETAWAH 
CROSSBREED GOAT YIELD OF FAT AND PROTEIN MILK  

 
ABSTRACT 

Agil Putra Pradana, Dr. Ir. Puguh Surjowardojo, Ir. Sarwiyono 
M.Agr.St 

 
This study case was conducted on March 7th to 18th July 2011 

at Maliran Village, Kepanjen Kidul district, Blitar. The protein and 
fat of milk was analyze at Dairy Animal Laboratory Animal 
Husbandry Faculty, University of Brawijaya. 

This Etawah crossbreed research aimed to study about yield of 
fat and protein milk based on parity level in dairy goats. Selection of 
Etawah crossbreed dairy goat used purposive sampling and 
continued by observe directly for variable research likes goat milk fat 
and protein contents. Analyze data were used one-way variance 
analyze and simple regression by GenStat release 12.2 software. 

The result showed that there was no significant influence 
(P>0,05) between parity both of fat and protein milk yield. 
Determination coeficient score for fat and protein were 2.89% and 
1.96%. The averages yield of milk fat in parity 1 was 24,61+12,20 g, 
parity 2 was 28,53+14,22 g and parity 3 was 31,15+13,17 g. The 
averages yield of milk fat in parity 1 was 24,61+12,20 g, parity 2 
was 28,53+14,22 g and parity 3 was 31,15+13,17 g. It can be 
conclude that level parity of Etawah Crossbreed dairy goat was not 
significant influence on milk fat and protein contents, because of 
genetic differently each doe in unity of parity and also many more 
factors.  

 
Key words : Parity, Etawah Crossbreed Dairy Goat, Yield of Milk 
                  Fat, Yield of Milk Proteins 
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PENGARUH TINGKATAN PARITAS TERHADAP 
PRODUKSI LEMAK DAN PROTEIN SUSU KAMBING 

PERANAKAN ETAWAH 

RINGKASAN 

Agil Putra Pradana, Dr. Ir. Puguh Surjowardojo, Ir. Sarwiyono 
M.Agr.St 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan milik bapak Agus 
wawan,SH., dan bapak Suhono yang berada di Desa Maliran, 
Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar pada tanggal 7 Maret 
2011 sampai 18 Juli 2011. Analisa protein dan lemak susu dilakukan 
di Laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dan tingkat 
keeratan hubungan antara produksi lemak dan protein susu kambing 
PE pada tingkatan paritas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai  pertimbangan peternak dalam mengelompokan 
induk kambing PE perah pada tingkat produksi lemak dan protein 
tertentu. 

Materi penelitian ini adalah induk kambing Peranakan Etawah 
(PE) laktasi  sebanyak 36 ekor dengan paritas I – III. Sampel susu 
diambil setiap 2 minggu sekali pada saat pemerahan yang dilakukan 
sekali dalam sehari yaitu pada pukul 08.00 – 12.00 WIB. Kemudian 
sampel susu diawetkan dengan penambahan kalium bikromat 
(K2Cr2O4) sebanyak 1,5 mg sebelum dilakukan uji kadar lemak dan 
kadar protein. Metode penelitian ini adalah studi kasus sedangkan 
pemilihan induk ternak menggunakan metode purposive sampling 
yang dilanjutkan dengan pengamatan secara langsung pada variabel 
penelitian yaitu kadar lemak dan protein susu kambing PE. Data 
yang diperoleh ditabulasi kemudian rata-rata dan simpangan bakunya 
yang selanjutnya dianalisis varians satu arah dan regresi sederhana 
menggunakan alat bantu software GenStat release 12.2  
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Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh (P>0,05) 
antara tingkat paritas dengan produksi lemak dan protein pada susu 
kambing PE. Paritas mempengaruhi produksi lemak susu sebesar 
2,89%, sedangkan untuk pengaruh paritas terhadap produksi protein 
susu sebesar 1,96%. Rata-rata produksi lemak susu tiap ekor 
kambing PE paritas 1 sebesar 24,61+12,20 g, paritas 2 sebesar 
28,53+14,22 g dan paritas 3 sebesar 31,15+13,17 g. Sedangkan rata-
rata produksi protein susu tiap ekor kambing PE paritas 1 sebesar 
12,39+6,21 g, paritas 2 sebesar 12,66+6,18 g dan paritas 3 sebesar 
14,39+6,27 g. 

Variasi potensi genetik tiap individu dalam suatu kelompok 
paritas dapat menyebabkan paritas tidak memiliki pengaruh terhadap 
produksi lemak dan protein susu. Faktor-faktor lain dalam penelitian 
ini yang berpengaruh terhadap produksi lemak dan protein susu 
seperti jenis pakan yang diberikan, konsumsi pakan, kualitas pakan 
dan frekuensi pemerahan. Apabila hendak melakukan penelitian 
tentang pengaruh dari paritas sebaiknya perlu memperhatikan 
keseragaman sampel, banyaknya sampel dan data recording tiap 
individu supaya didapatkan data yang berkelanjutan dari satu 
individu ternak tersebut dalam tingkatan paritas tertentu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  

 
1.1 Latar Belakang 

Permintaan komoditas peternakan meningkat di Indonesia dari 
tahun ke tahun semakin berpacu dengan adanya pertambahan jumlah 
penduduk, pendapatan, serta meningkatnya kesadaran akan gizi dan 
kesehatan masyarakat. Di lain pihak, daya produksi ternak lokal kita 
masih tergolong rendah, sehingga target minimal konsumsi protein 
hewani asal ternak belum terpenuhi. Tingkat konsumsi masyarakat 
Indonesia terhadap protein asal ternak hanya mencapai 5,1 
g/kapita/hari yang setara dengan konsumsi susu 7,5 kg/kapita/tahun, 
daging 7,7 kg/kapita/tahun dan telur 4,7 kg/kapita/tahun. Tingkat 
konsumsi protein hasil ternak tersebut terhitung kecil dibanding 
jumlah konsumsi protein yang dianjurkan sebesar 46,2 g/kapita/hari. 
Sebagai pembanding, konsumsi susu di Amerika dan Jepang sudah 
melebihi 80 kg/kapita/tahun. Konsumsi susu dari beberapa kelompok 
negara ASEAN juga relatif tinggi, yaitu Philippina 18,8 
kg/kapita/tahun, Malaysia 22,5 kg/kapita/tahun, Thailand 28,0 
kg/kapita/tahun dan Singapura 32 kg/kapita/tahun   (Fitriansyah, 
2010).  

Terkait dengan permasalahan pemenuhuan konsumsi susu 
masyarakat Indonesia, maka diperlukan pembangunan subsektor 
peternakan ternak perah yang dapat langsung menyentuh masyarakat 
dengan kemampuan modal yang terbatas. Usaha peternakan kambing 
perah Peranakan Etawah (PE) sangat relevan untuk dikembangkan 
untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan harian susu, karena 
komoditas kambing PE memiliki kelebihan antara lain : (1) rata-rata 
produksi susu adalah 235 kg per masa laktasi (261 hari), (2) 
perkembangbiakannya relatif lebih cepat dan anak yang dilahirkan 
umumnya lebih dari satu ekor, (3) modal awal yang dibutuhkan 
relatif lebih kecil dibandingkan dengan usaha sapi (Sodiq dan 
Abidin, 2007). 

Produksi dan komposisi susu kambing selama satu masa laktasi 
dipengaruhi faktor lingkungan dan fisiologis. Faktor lingkungan 
antara lain adalah pakan, selang beranak, periode kering, frekuensi 
pemerahan, suhu lingkungan, musim, penyakit dan obat-obatan. 
Faktor fisiologis dibedakan menjadi 2 yaitu faktor genetik dan non 
genetik. Faktor genetik meliputi bangsa dan sifat individu, sedangkan 
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faktor non genetik meliputi berat badan, umur, tingkat laktasi serta 
masa birahi dan kebuntingan (Sodiq dan Abidin, 2007).  

Tingkat paritas dan kedewasaan ternak memiliki hubungan 
dengan peningkatan umur sehingga dapat mempengaruhi 
pertumbuhan ambing dan perkembangan aktivitas sel epitel dan 
alveoli ambing serta metabolisme kelenjar ambing dalam mensintesis 
susu (Safayi, Theil and Elbrond, 2010). Casoli, Duranti, Morbidini, 
Panella and Vizioli (1989) di dalam Haenlein (2002) menambahkan 
jika paritas, periode laktasi dan umur ternak dapat mempengaruhi 
produksi lemak dan protein susu, hal ini disebabkan karena kadar 
lemak susu kambing betina mengalami perubahan secara linear dari 
paritas 1 sampai 6, yakni dari 6,8% menjadi 7,4%, begitupula dengan 
kadar proteinnya dari 5,8% (paritas 1) menjadi 6,2% (paritas 6) 
(Casoli, et al. (1989) di dalam Haenlein (2002)).  

Produksi susu lemak dan protein kambing PE pada berbagai 
tingkatan paritas belum mendapat perhatian secara khusus, sehingga 
untuk mendukung usaha pengembangan ternak kambing perlu 
dilakukan penelitian mengenai pengsruh antara paritas terhadap 
kualitas susu yang dihasilkan pada induk kambing PE. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Paritas adalah angka dari waktu yang berbeda untuk seekor 
induk kambing mempunyai anak. Peningkatan angka paritas diiringi 
juga dengan meningkatnya umur induk kambing PE, sehingga hal ini 
berdampak terhadap kedewasaan tubuh ternak, pertumbuhan ambing 
dan perkembangan  aktivitas sel apitel dan alveoli ambing serta 
metabolisme kelenjar ambing dalam mensintesis lemak dan protein 
susu. Diduga induk kambing yang baru pertama kali beranak (paritas 
1) tingkat produksi lemak dan protein lebih rendah daripada induk 
kambing dengan tingkat paritas lebih dari satu. Berdasarkan hal 
tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan 
antara paritas dengan produksi lemak dan protein susu kambing PE. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkatan 
paritas terhadap produksi lemak dan protein susu kambing PE. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pertimbangan 

peternak dalam mengelompokan ternak kambing PE perah pada 
tingkat produksi lemak dan protein susu, sehingga dapat memberi 
informasi kepada peternak di lokasi penelitian tentang produktivitas 
tiap ekor kambing. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk 
memudahkan pengaturan manajemen pakan, guna mencukupi 
kebutuhan ternak terhadap energi, prekursor pembentuk lemak dan 
protein susu dari pakan sehingga produksi lemak dan protein susu 
kambing PE meningkat.  

 
1.5 Kerangka Pikir 

Jumlah produksi susu, perubahan kadar lemak dan protein susu 
selama masa laktasi dipengaruhi oleh banyaknya susu yang 
disentesis oleh sel epitel ambing dan aktivitas sel-sel ambing. 
Metabolisme kelenjar ambing sepanjang masa laktasi pada kambing 
pertama kali laktasi (paritas satu) adalah berbeda dengan kambing 
pada tingkat paritas lebih dari satu. Penyebabnya adalah pada 
kambing awal laktasi, zat nutrisi dari pakan digunakan tidak hanya 
untuk laktasi, tetapi juga untuk pertumbuhan (Safayi, et al., 2010).  

Paritas adalah banyak kali kambing beranak yang mempunyai 
hubungan dengan peningkatan umur ternak (Peris, Caja and Such, 
1999). Volume kelenjar ambing, rasio alveloli dan sel epitel ambing 
akan meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat laktasi dan 
paritas (Solaiman, 2010).  Semakin meningkatnya volume kelenjar 
ambing yang diikuti dengan peningkatan perkembangan dan 
pertambahan proporsi  alveoli dapat menyebabkan terjadinya 
peningkatan sekresi susu, sintesa asam lemak dan sintesa asam 
amino dalam kelenjar ambing sehingga mengakibatkan produksi 
susu meningkat dan menimbulkan perbedaan komposisi lemak dan 
protein susu (Peris, et al, 1999). 

 
1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah paritas memiliki pengaruh 
terhadap produksi lemak dan protein susu. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  

 
2.1 Keadaan Umum Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Kambing PE merupakan hasil persilangan antara kambing 
Kacang dan kambing Etawah. Kambing PE, dilihat dari aspek 
reproduksinya mempunyai keunggulan pada pejantannya yaitu 
libidonya yang lebih tinggi dibandingkan kambing Etawah 
(Anonimus, 2009a). Tubuh kambing PE lebih besar daripada 
kambing Kacang, dengan bobot badan mencapai 45 kg. Kambing PE 
memiliki bentuk muka hidung cembung, dengan berbagai warna, 
termasuk warna hitam, putih atau coklat, atau kombinasi dari ketiga 
warna tersebut. Kambing PE sudah beradaptasi dengan kondisi alam 
Indonesia, sehingga dapat dipelihara untuk produksi susu (Sarwono, 
2010). Berdasarkan hasil penelitian Atabany, Abdulgani, Sudono dan 
Mudikdjo (2001) produksi susu harian dan produksi susu total pada 
Peternakan Barokah, Caringin dengan lama laktasi 170,07 hari (5 – 6 
bulan) pada kambing PE adalah 0,99 kg/ekor/hari dan produksi susu 
total adalah 166,53 kg/laktasi.  

Kambing PE sekarang ini terus dikembangkan dengan tujuan 
untuk diambil susunya. Susu kambing selain mempunyai kandungan 
gizi yang tinggi juga mempunyai bermacam-macam manfaat yang 
lebih besar dan dapat digunakan oleh mereka yang mempunyai 
gangguan pencernaan seperti lactose intolerance dan protein 
intolerance. Hal ini disebabkan ukuran globula lemak susu kambing 
lebih kecil dibandingkan ukuran globula lemak susu sapi, memiliki 
rantai trigilisireda medium yang lebih banyak dibandingkan susu 
sapi, memiliki efek laktase ringan dan kandungan protein β-
laktoglobulin penyebab alregi lebih sedikit dibandingkan susu sapi.  
(Sarwono, 2010). 

 
2.2 Sintesis dan Komposisi Susu Kambing PE 

Susu merupakan hasil sekresi kelenjar ambing/mamae dari 
ternak yang diperoleh langsung dari pemerahan ambing mamalia 
yang sehat dan mengandung lemak, protein, laktosa, serta berbagai 
jenis garam, dan vitamin (Susilorini dan Sawitri, 2007). Menurut 
Ensminger (2002) susu adalah substrat yang keluar dari ambing dan 
hasil dari sekresi serta sintesis di dalam sel-sel sekretori kelenjar 
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ambing yang berasal dari zat-zat makanan yang diserap secara 
selektif dari darah.  

Perbedaan susu kambing dibandingkan susu sapi yaitu 
warnanya yang lebih putih, globul lemak susunya lebih kecil 
sehingga lebih mudah dicerna dan protein curd  lebih lunak. Warna 
susu kambing adalah putih kekuningan (Blakely dan Bade, 1991). 
Warna putih diakibatkan oleh penyebaran butiran-butiran emulsi 
lemak, koloid, kalsium caseinat dan kalsium fosfat, sedangkan warna 
kekuningan dipengaruhi oleh adanya karoten dan riboflavin (Buckle, 
Edwards, Fleet dan Wotton, 2009). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan komposisi susu 
antara lain : genetik, kurva laktasi, periode laktasi, paritas, frekuensi 
dan interval pemerahan dan komposisi pakan ternak (Sodiq dan 
Abidin, 2007; Haenlein, 2002; Ensminger, 2002; Gall, 1981). Secara 
keseluruhan kandungan lemak susu lebih tinggi dibanding susu sapi, 
sedangkan kandungan protein mempunyai nilai yang sama. Apabila 
dibandingkan dengan air susu ibu (ASI) kandungan protein susu 
kambing lebih tinggi, sedangkan kandungan lemak lebih rendah. 
Perbandingan dan susu kambing, susu sapi dan ASI dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rataan Komposisi Susu Kambing, Domba, Sapi dan 
Manusia* 

Spesies Berat 
(g) 

Air  
(%) 

Energi 
(kcal) 

Protein 
(g) 

Fat 
(g) 

Karbohidrat 
(g) 

Kalsium 
(mg) 

Fosfor 
(mg) 

Iron 
(mg) 

Kambing 100 87,5 67,0 3,3 4,0 4,6 129,0 106,0 0,05 
Sapi 100 87,2 66,0 3,3 3,7 4,7 117,0 151,0 0,05 
Manusia 100 88,3 69,1 1,0 4,4 6,9 33,0 14,0 0,02 

 
 

*Data dari Ensminger. A.H. M. E. Ensiminger. J.E. Konlande and 
J.R.K. Robson. Foods& Nutrition 
 Encylopedia. CRC Press. Boca Raton. FL. 1994. Table F-36.  

Kandungan komposisi susu relatif tidak berubah untuk satu 
jenis spesies kecuali kadar lemak. Asam lemak rantai pendek (C4-
C14) disintesis dalam kelenjar ambing. Asam lemak ini berasal dari 
asetat dan beta hidroksi butirat yang diproduksi di rumen. Protein 
susu sebagian besar disintesis di kelenjar ambing dari asam amino 
dan sebagian lagi ditransfer langsung dari darah. Laktosa berasal dari 
glukosa yang ada di dalam darah sementara mineral dan vitamin 
ditransfer langsung dari darah (Schmidt and Van Vleck, 1974). 
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Secara ringkas asal mula pembentukan unsur utama susu dapat 
dilihat pada Gambar 1.  

Secara spesifik, susu dapat dibagi menjadi 3 fase, pertama fase 
emulsi merupakan butiran agak besar yang tersebar dan tidak larut 
dalam air, setiap partikel dilapisi oleh membrane fosfolipid dan 
protein untuk menjamin dalam bentuk emulsi. Kedua, fase koloid 
yang terdapat di dalam bentuk stabil karena ukuran koloid yang 
sangat halus seperti kasein, laktalbumin dan kalsium fosfat. Fase 
ketiga adalah fase larut yang umumnya terdiri atas air, sebagian 
protein (albumin dan globulin), karbohidrat (laktosa), sebagian besar 
vitamin dan mineral yang larut (Shennan and Peaker, 2000). 

 
 

 

2.3 Proses Sekresi Lemak Susu  
Lemak susu sebagian besar tersusun oleh trigliserida yang 

terbentuk oleh pengaitan gliserol dan asam lemak yang disintesa di 
permukaan luar retikulum endoplasma halus (Pulina and Bencini, 
2004).  Biosintesis asam lemak, gliserol terjadi di dalam sitosol dan 
biosentesis triasil gliserol terjadi di dekat retikulum endoplasmatik. 

Gambar 1. Diagram yang menunjukkan rute sekresi yang melewati 
epitel kelenjar ambing (Shennan  and Peaker, 2000). 
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Terdapat tiga sumber utama adanya asam lemak dalam triasilgliserol 
susu. Pertama, glukosa melalui glikolisis menjadi asam piruvat yang 
kemudian menuju siklus asam sitrat dengan membentuk asetil KoA 
dan oksaloasetat dari sitrat. Kedua, triasilgliserol yang dibentuk oleh 
bakteri dalam rumen yang diabsorbsi oleh usus sebagai triasilgliserol 
dan ditemukan dalam darah bentuk chlylomikra dan liproprotein 
dengan tekanan rendah. Ketiga, asam lemak susu dan sintesis asam 
lemak dalam kelenjar ambing dari asetat yang dibawa ke dalam 
darah dari rumen yang diproduksi saat fermentasi bakteri. Sumber 
utama gliseral untuk triasilgliserol pada sebagian besar spesis adalah 
gliserol-3-phospat yang dibentuk dari glukosa melalu jalur 
posporilasi gliserol dari lipolisis triasil gliserol selama berada di 
kelenjar ambing. Sumber terkecil lainnya berasal dari gliserol bebas 
yang terdapat di dalam pembuluh darah (Chilliard, Ferlay, 
Mansbridge and Doreau, 2000). 

 
 
 
 
 
Sintesis asam lemak susu terjadi dalam sitoplasma kelenjar 

susu. Pada ternak ruminansia, asetat dan β-OH butirat (hasil 
metabolism asam butirat), selain untuk sumber energi juga 
digunakan untuk sintesis lemak di dalam kelenjar susu oleh enzim 
asetil KoA karboksilase. Oksidasi glukosa melalui siklus pentose 

Gambar 2. Diagram yang menunjukkan sintesis dan sekresi lemak 
pada ruminansia (Chilliard, et al., 2000)  
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oleh enzim glukosa 6-phospat dehidrogenase menghasilkan NADPH 
yang diperlukan untuk sintesis asam lemak di kelenjar susu 
(Chilliard, et al., 2000). 

Sekitar 97-98% lemak susu terdapat dalam bentuk trigliserida 
dan hanya 3% yang terdapat dalam bentuk fosfolipid. Sebagian 
lemak susu disintesis di dalam kelenjar ambing yaitu sekitar 50% 
berasal dari asam lemak rantai pendek (C4-C14) berupa asetat, beta 
hidrosi butirat yang dihasilkan oleh fermentasi selulosa di rumen, 
sebagian lagi berasal dari asam lemak rantai panjang (C16-C18) dari 
makanan dan cadangan lemak tubuh (Chilliard, et al., 2000). 

 
2.4 Proses Sekresi Protein Susu 

Protein susu terbuat dari sejumlah besar komponen protein yang 
disintesa oleh sel epitel terluar kelenjar ambing dan kemudian 
disekresikan ke dalam susu melalui lumen alveolar (Stelwagen, 
2002). Menurut Pulina and Bencini (2004), protein susu (dengan 
pengecualian pada serum albumin dan immunoglobulin) disintesa 
dalam retikulum endoplasma kasar dari asam amino (AA) yang 
diekstraksi dari darah, dimana asam amino berasal dari pencernaan 
pasca rumen atas protein mikrobial dan protein ruminal tak terurai 
dari reaksi transaminasi hepatic. Schmidt and Van Vleck (1974) 
menambahkan jika protein susu terbuat dari empat komponen kasein, 
serta laktoglobulin, laktalbumin, albumin serum darah, serta 
immunoglobulin, dimana komposisi globulin dan imun hanya 1% 
dan 2%, dari protein susu total yang diproduksi. Albumin serum 
darah dan globulin imun merupakan produk filtrasi dari darah dan 
tidak disintesa dalam sel epithelial. Protein lain disintesa dari asam 
amino dalam sel epithelial.  

Pembentukan protein susu meliputi tiga tahap yaitu replikasi 
DNA, transkripsi RNA dari DNA dan translasi yaitu pembentukan 
protein dari informasi RNA (Gambar 3). Replikasi meliputi 
pembagian dua untaian DNA dan duplikasi kedua untaian tersebut 
dengan prosedur pasangan. Replikasi terjadi pada divisi sel dan tidak 
berpengaruh langsung dalam sintesis protein. Transkirpsi meliputi 
produksi RNA pada untaian DNA. Molekul RNA bergerak ke 
sitoplasma dan berperan penting dalam sintesis protein. Pada 
transkripsi 3 tipe molekul RNA dibentuk yaitu mRNA, tRNA dan 
sRNA dan rRNA. Translasi adalah proses penyatuan beberapa asam 
amino, sehingga terbentuk protein sesuai dengan informasi dari RNA 
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yang bersangkutan. Proses translasi terjadi di dalam ribosom 
(Soeharsono, 2008). 

Menurut Stelwagen (2002), protein susu yang disekresikan 
melalui lumen alveolar, terbagi atas dua kategori, yakni protein 
kasen dan protein whey. Untuk protein kasein pada hewan rumansia 
terbagi menjadi empat, yaitu α-kasein, β-kasein, κ-kasein dan γ-
kasein.  

 
 
 

2.5 Tingkat Paritas   
Paritas adalah angka dari waktu yang berbeda untuk seekor 

induk kambing mempunyai anak (Taylor and Field, 2004). Dalam  
hubungannya dengan tingkat paritas, kambing pada tingkatan umur 
dan tingkat laktasi lebih tinggi akan  mempunyai volume ambing 
lebih besar dengan perkembangan jaringan alveoli kelenjar susu 
lebih siginifikan mengalami peningkatan. Perbedaan pertambahan 
volume ambing dan elastisitas ambing di setiap tingkatan paritas 
dapat mempengaruhi produksi dan kualitas susu (Peris, et al.,1999).  

Menurut  Safayi, et al (2010), susu kambing yang telah 
mencapai tingkat dewasa tubuh dan beranak lebih dari satu kali 
(multiparous) akan memiliki kandungan lemak dan protein yang 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan kambing yang hanya beranak 
satu kali (primaparous). Penyebabnya adalah pada kambing muda 
yang hanya beranak satu kali, nutrisi yang didapatkan dari pakan 
tidak hanya dimanfaatkan untuk memproduksi susu, tetapi juga 
untuk pertumbuhan, sehingga rasio perkembangan sel epitel kelenjar 
ambing adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan kambing tua 
yang telah beranak lebih dari satu kali.  

Ciappeson, Přibyl, Millerski and Mareš (2004) menambahkan 
jika peningkatan kadar lemak dan protein secara progresif yang 
disebabkan oleh paritas adalah sampai bulan ketiga dari periode awal  

Gambar 3. Jalur sintesis protein dari asam amino (Soeharsono, 
2008 )  
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laktasi. Adanya peningkatan prosentase kandungan lemak dan 
protein susu seiring dengan tingginya tingkat paritas disebabkan 
karena paritas dapat berpengaruh pada tingkat sekresi susu pada 
pembuluh darah, tingkat pertumbuhan sel epitel ambing dan ekspresi 
gen yang terlibat dalam regulasi pergantian sel dan laktogenesis 
seperti BCL2, IGF1, IGFBP3, IGFBP5, TGFB1, TGFB1R2, PRLR, 
LALBA, LPT, dan LPTR. Paritas juga mempengaruhi protein darah 
VEGFR1, VEGFR2, ANGPT1, ANGPT2 dan RTK, sehingga 
berpengaruh terhadap fungsi vaskuler dan angiogenesis, yang 
menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas lemak dan protein susu 
di setiap tingkat paritas berbeda (Safayi, et al., 2010).  

Berdasarkan hasil penelitian Yoon, Lee, Kim, Chung and Kim 
(2003) tentang efek paritas terhadap produksi susu dan komponen 
susu dari sapi perah Holstein, maka didapatkan hasil adanya 
pengaruh nyata dari paritas terhadap produksi susu, produksi lemak 
susu dan produksi protein susu (P<0,01), dimana produksi susu pada 
paritas pertama lebih rendah dan terus mengalami peningkatan 
hingga paritas kelima dan kemudian mengalami penurunan. Kadar 
lemak dan protein susu adalah lebih tinggi pada paritas pertama 
dibandingkan paritas keempat, kelima dan ketujuh. Adanya pengaruh 
nyata dari paritas terhadap produksi dan komposisi susu ini 
disebabkan karena sistem recording diterapkan dengan baik dan 
individu yang dikelompokkan berdasarkan tingkatan paritas 
merupakan individu yang memiliki sifat genetik sama mulai dari 
paritas 1-7.   
2.6 Faktor Konversi  

Kambing PE dalam keadaan normal umumnya memiliki lama 
laktasi 7-10 bulan, produksi susu 1,0 – 1,5 liter/hari dengan 
komposisi susu air 83-87%, protein 3,3-3,9%, lemak susu 4,7% 
(Anonimous, 2010). Kebanyakan kambing perah memiliki perbedaan 
produksi, protein dan lemak susu yang disebabkan karena perbedaan 
musim, bangsa, bulan laktasi dan paritas (Norris, Ngambi, Benyi and 
Mbajiorgu, 2011), sehingga dalam keadaan demikian diperlukan 
faktor konversi untuk standarisasi produksi, protein dan lemak susu 
(Rice, Andrews and Warwick, 1953). Rataan faktor konversi untuk 
produksu susu dan bulan laktasi dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  Rataan faktor konversi untuk produksi susu dan bulan 
laktasi 

 
   Parameter Nilai Faktor Konversi 

Produksi Susu 
Bulan laktasi 
Awal (1-3) 1,15 
Tengah (4-6) 0,96 
Akhir (7-10) 0,51 

Sumber : Norris, et al., 2011 
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BAB III 
MATERI DAN METODE  

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan milik bapak Agus 
wawan,SH., dan bapak Suhono yang berada di Desa Maliran, 
Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar. Penelitian ini dimulai 
pada tanggal 7 Maret 2011 dan berakhir 18 Juli 2011. Analisis 
protein dan lemak susu dilakukan di Laboratorium Ternak Perah 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya setiap dua minggu sekali. 
Analisis lemak dan protein susu menggunakan lactoscan. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan adalah :  

� Kambing Peranakan Etawah (PE) laktasi sebanyak 36 ekor, 
dengan paritas I sebanyak 5 ekor, paritas II sebanyak 14 ekor 
dan paritas III sebanyak 17 ekor, bulan laktasi I-III yang 
kemudian disetarakan dengan bulan laktasi ketiga melalui 
perkalian dengan faktor konversi, dengan umur pertama kali 
dikawinkan rata-rata 15 – 18 bulan. 

� Kambing PE laktasi dengan umur 2-3 tahun dan kisaran bobot 
badan 55,13-63,40 kg. 

� Sampel susu kambing PE yang diambil setiap 2 minggu sekali 
pada hari sabtu, saat pemerahan dilakukan sekali dalam sehari 
yaitu pada pukul 08.00 – 12.00 WIB. Sampel susu diawetkan 
dengan penambahan kalium bikromat (K2Cr2O4) sebanyak 1,5 
mg dan disimpan di dalam refrigerator selama 2 hari sebelum 
dilakukan uji kadar lemak dan kadar protein. 

3.3 Alat  

1. Alat untuk mengukur produksi susu masing-masing kambing : 
� Gelas ukur untuk menampung dan mengetahui volume susu. 

2. Alat untuk menguji kadar lemak dan kadar protein :  
� Lactoscan seri 7035 
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3.4 Bahan  

1. Uji kadar lemak susu : 

� Sampel susu sebanyak 100 ml yang sudah diberi bahan 
pengawet kalium bikromat (K2Cr2O4) sebanyak 1,5 mg. 

2. Uji kadar protein susu : 

� Sampel susu sebanyak 100 ml yang sudah diberi bahan 
pengawet kalium bikromat (K2Cr2O4) sebanyak 1,5 mg. 

3.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah Studi Kasus. Penentuan kambing 
PE induk sebagai anggota sampel menggunakan metode Purposive 
Sampling, yaitu induk kambing PE dengan kriteria paritas I-III, bulan 
laktasi awal (I-III), kuantitas dan kualitas pemberian pakan homogen, 
kondisi topografi yang homogen, sistem manajemen pemeliharaan 
dan pemerahan homogen sehingga didapatkan kualitas susu yang 
homogen. Data kualitas lemak dan protein susu didapatkan melalui 
analisa di Laboratorium Ternak Perah. 

3.5.1 Kegiatan Sebelum Penelitian : 

1. Memilih induk-induk kambing PE dengan paritas I-III dan bulan 
laktasi I-III di peternakan yang memiliki kondisi topografi, 
manajemen pemeliharaan, manajemen pemerahan dan 
manajemen pemberian pakan homogeny. 

2. Mengelompokkan induk-induk kambing PE yang sedang laktasi 
berdasarkan tingkat paritas. 

3. Menandai kambing dengan memberi nomor dengan tinta pada 
tanduk.  

3.5.2 Kegiatan Dalam Penelitian : 

1. Melakukan pengukuran produksi susu selama 3 bulan setiap 
harinya yang disesuaikan dengan lamanya waktu untuk 
mendapatkan data analisa kadar lemak dan protein susu. 

2. Mengambil sampel susu setiap minggu ke-2 pada hari sabtu 
sebanyak 100 ml. Selanjutnya sampel susu segar dimasukkan 
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dalam botol yang sudah diberi label dan ditambahkan pengawet 
kalium bikromat sebanyak 1,5 mg. 

3. Menyimpan sampel susu segar yang sudah diberi pengawet ke 
dalam refrigerator selama 2 hari. 

4. Memindahkan sampel susu ke dalam ice box yang sudah 
dilengkapi dengan es batu setiap hari senin minggu ke-2 pada 
pagi hari dan selanjutnya sampel susu dibawa ke Laboratorium 
Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang untuk dianalisakan kandungan lemak dan protein susu. 

5. Menganalisa kadar lemak dan protein susu sampel yang sudah 
diawetkan dengan alat lactoscan di Laboratorium Ternak Perah 
setiap hari senin minggu ke-2.  

3.5.3 Penentuan Kadar Lemak dan Kadar Protein Susu 
Menggunakan Lactoscan 

1. Disiapkan lactoscan seri 7035. 
2. Dibersihkan lactoscan dengan larutan lactodaily. 
3. Disiapkan sampel susu yang sudah disaring dan beaker glass 

ukuran 30 ml dan 80 ml. 
4. Diatur format program sampel untuk uji susu kambing. 
5. Dimasukkan sampel susu ke dalam beaker glass dan diletakkan 

dalam input pipe pada lactoscan. 
6. Kemudian lactoscan dijalankan. Kadar lemak dan protein dapat 

dibaca melalui hasil print out lactoscan. 
7. Setelah analisa selesai, lactoscan dibersihkan kembali dengan 

aquades yang dilanjutkan dengan larutan lactodaily. Larutan 
lactodaily digunakan apabila lactoscan akan digunakan dalam 
jangka waktu dekat. Sedangkan larutan lactoweekly digunakan 
apabila lactoscan akan digunakan dalam jangka waktu lama. 

3.5.4 Perhitungan konversi produksi susu  

Berdasarkan nilai faktor konversi yang terdapat di Tabel 2, 
maka metode perhitungan yang digunakan untuk menyetarakan 
produksi susu dari bulan laktasi I dan II menjadi bulan laktasi III 
adalah : 

Produksi susu (Bulan III) = Produksi susu (Bulan I&II) x 0,96 



15 

 

3.5.5 Perhitungan gram produksi lemak susu 

 Metode yang digunakan untuk menghitung total produksi lemak 
susu adalah : 
Produksi Lemak Susu = ∑ produksi susu 3 bulan x ∑ nilai density 3 
bulan x ∑ nilai kadar lemak 3 bulan 
Produksi Protein Susu = ∑ produksi susu 3 bulan x ∑ nilai density 3 
bulan x ∑ nilai kadar protein 3 bulan 

 
3.6 Variabel Penelitian 

Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini adalah : 
Variabel bebas   : Tingkat paritas kambing PE induk 
Variabel terikat  : Produksi lemak dan protein susu 

3.7 Analisis Data 

Pengujian tingkat signifikasi tingkat paritas terhadap produksi 
lemak dan protein susu digunakan analisa varians satu arah, 
sedangkan untuk mengetahui koefisien determinasi dari paritas 
digunakan analisa regresi sederhana (Spiegel, 1988). Analisa data 
dilakukan menggunakan bantuan software GenStat release 12.2. 

3.8 Batasan Istilah : 
• Tingkat paritas adalah banyaknya kejadian partus pada satu 

ekor kambing betina yang dijadikan pengamatan. 
• Produksi lemak adalah banyak gram produksi lemak susu 

yang dihasilkan dari hasil perkalian antara produksi susu, 
prosentase density dan prosentase kadar lemak susu. 

• Produksi protein adalah banyak gram produksi protein susu 
yang dihasilkan dari hasil perkalian antara produksi susu, 
prosentase density dan prosentase kadar protein susu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari wilayah Propinsi 
Jawa Timur yang terletak di kawasan Selatan, berbatasan langsung 
dengan Samudra Indonesia.Wilayah sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Malang, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten 
Tulungagung, batas bagian utara adalah Kabupaten Kediri, 
sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas 
Kabupaten Blitar 1.588,79 km2. Kabupaten Blitar memiliki 22 
Kecamatan yang terbagi menjadi sebannyak 248 Desa/Kelurahan. 
Rata-rata curah hujan Kabupaten Blitar adalah 583 mm. Kabupaten 
Blitar memiliki ketinggian kurang lebih 167 meter di atas permukaan 
air laut. Lokasi Kabupaten Blitar berada disebelah selatan 
katulistiwa, tepatnya terletak pada 1110101 – 1120101 Bujur Timur 
dan 70581 – 8091 Lintang selatan (Anonimous, 2011). Hal ini secara 
langsung mempengaruhi perubahan iklim. Berdasarkan data pada 
Lampiran 1 didapatkan rataan suhu di Kabupaten Blitar, khususnya 
di Desa Maliran, antara 24,269±1,4300C – 26,590±1,5030C, sehingga 
sangat cocok untuk beternak kambing  PE. Menurut Williamson dan 
Payne (1992), kondisi lingkungan yang optimum bagi pertumbuhan 
kambing yang baik adalah 28 – 33 OC. Hal ini menunjukkan bahwa 
Kabupaten Blitar cukup baik untuk pengembangan ternak dan 
diharapkan dapat menjadi sumber produksi susu kambing PE. 

Penampilan produksi ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
antara lain faktor keturunan (genetik), pakan, pengelolaan, 
perkandangan, pemberantasan dan pencegahan penyakit serta faktor 
lingkungan lainnya. Salah satu faktor lingkungan yang cukup 
dominan dalam mempengaruhi produktivitas ternak adalah iklim 
mikro. Iklim mikro di suatu tempat yang tidak mendukung bagi 
kehidupan ternak membuat potensi genetik seekor ternak tidak dapat 
ditampilkan secara optimal. Ada empat unsur iklim mikro yang dapat 
mempengaruhi produktivitas ternak secara langsung yaitu : suhu, 
kelembaban udara, radiasi dan kecepatan angin, sedangkan dua unsur 
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lainnya yaitu evaporasi dan curah hujan mempengaruhi produktivitas 
ternak secara tidak langsung. Interaksi keempat unsur iklim mikro 
tersebut dapat menghasilkan suatu indeks dengan pengaruh yang 
berbeda terhadap ternak. 

Besarnya penambahan panas yang berasal dari radiasi 
matahari di daerah tropis dapat mencapai empat kali lebih besar dari 
produksi panas hasil metabolisme. Besarnya penambahan panas ini 
tergantung pada ukuran tubuh ternak. Semakin kecil ukuran tubuh 
seekor ternak, akan mendapatkan penambahan panas yang lebih 
tinggi dari ternak yang lebih besar ukuran tubuhnya. Perolehan panas 
dari luar tubuh (heat gain) akan menambah beban panas bagi ternak, 
bila suhu udara lebih tinggi dari suhu nyaman. Sebaliknya, akan 
terjadi kehilangan panas tubuh (heat loss) apabila suhu udara lebih 
rendah dari suhu nyaman. Perolehan dan penambahan panas tubuh 
ternak dapat terjadi secara sensible melalui mekanisme radiasi, 
konduksi dan konveksi. Jalur utama pelepasan panas melalui 
mekanisme evaporative heat loss dengan jalan melakukan pertukaran 
panas melalui permukaan kulit (sweating) atau melalui pertukaran 
panas di sepanjang saluran pernapasan (panting) dan sebagian 
melalui feses dan urin (Purwanto, 1993). Unsur iklim mikro yang 
dapat mempengaruhi produksi panas dan pelepasan panas pada 
kambing PE adalah suhu dan kelembaban udara, radiasi matahari dan 
kecepatan angin. Suhu dan kelembaban udara merupakan dua faktor 
iklim yang mempengaruhi produksi sapi perah, karena dapat 
menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, 
keseimbangan air, keseimbangan energi dan keseimbangan tingkah 
laku ternak. McDowell (1974) menyatakan bahwa untuk kehidupan 
dan produksinya, ternak memerlukan suhu lingkungan yang 
optimum. Hubungan besaran suhu dan kelembaban udara atau biasa 
disebut “Temperature Humidity Index (THI)” yang dapat 
mempengaruhi tingkat stres sapi perah. Kambing PE menunjukkan 
penampilan produksi terbaik apabila ditempatkan pada suhu 
lingkungan 28 – 33 C dengan kelembaban 85%. Bila melebihi suhu 
tersebut, ternak akan melakukan penyesuaian secara fisiologis dan 
secara tingkah laku (behaviour). Usaha peternakan kambing PE di 
Indonesia, pada umumnya dilakukan pada daerah yang memiliki 
ketinggian di atas 200 m di atas permukaan laut, dengan tujuan untuk 
penyesuaian lingkungan. Suhu udara dan kelembaban harian di 



18 

 

Indonesia umumnya tinggi, yaitu berkisar antara 24 – 34 oC dan 
kelembaban 60 - 90%. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi 
tingkat produktivitas kambing PE. Pada suhu dan kelembaban 
tersebut, proses penguapan dari tubuh kambing PE akan terhambat 
sehingga mengalami cekaman panas. Pengaruh yang timbul pada 
kambing PE akibat cekaman panas adalah : 1) penurunan nafsu 
makan; 2) peningkatan konsumsi minum; 3) penurunan metabolisme 
dan peningkatan katabolisme; 4) peningkatan pelepasan panas 
melalui penguapan; 5) penurunan konsentrasi hormon dalam darah; 
6) peningkatan temperatur tubuh, respirasi dan denyut jantung; dan 
7) perubahan tingkah laku serta meningkatnya intensitas berteduh 
sapi (Combs, 1996). 

4.2 Manajemen Pemeliharaan  

Peternakan kambing PE milik bapak Suhono memiliki sistem 
manajemen pemeliharaan, pemerahan dan pemberian pakan yang 
sama dengan peternakan milik bapak Agus Wawan, SH. Hal ini 
disebabkan peternakan milik bapak Suhono merupakan bentuk 
kemitraan dari peternakan milik bapak Agus Wawan, SH. Pemerahan 
di kedua lokasi penelitian dilakukan oleh satu orang petugas pemerah 
dengan frekuensi pemerahan 1 kali dalam sehari. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Sodiq dan Abidin (2007) yaitu pemerahan akan 
lebih baik dilakukan oleh satu orang saja yang disebabkan karena 
kambing perah termasuk hewan yang tidak terlalu mudah beradaptasi 
pada kondisi lingkungan yang berubah secara drastis. Menurut 
Salama et al (2003) pemerahan yang dilakukan 1 kali dalam sehari 
tidak mempunyai pengaruh terhadap kadar protein susu tetapi 
memiliki dampak terhadap kadar lemak, total solid dan kasein akan 
lebih tinggi daripada pemerahan 2 kali dalam sehari, sedangkan 
produksi susu akan lebih tinggi apabila ternak diperah dua kali dalam 
sehari.  

Di kedua lokasi penelitian ternak kambing PE yang dipelihara 
peternak diberikan pakan sebanyak 2 kali dalam sehari setiap pukul 
08.00 WIB dan 15.00 WIB yang terdiri dari hijauan berupa rumput 
gajah (Pennisetum purpureum)  sebanyak 3 kg dan konsentrat 1,2 kg 
untuk masing-masing pemberian pakan. Konsentrat yang diberikan 
merupakan campuran dari ampas tahu, ampas kecap, kangkung 
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kering, kulit kedelai dan konsentrat sapi perah. Hasil analisa nutrisi 
dari pakan yang diberikan dapat dlihat pada Tabel 3. 

Jenis pakan dan frekuensi pemberian pakan di kedua lokasi 
penelitian telah sesuai dengan Sodiq dan Abidin (2007) yang 
menyatakan bahwa pakan ternak perah secara umum terbagi atas dua 
kategori yaitu hijauan dan konsentrat, dimana sebaiknya pakan 
diberikan dua kali dalam sehari. Hijauan yang biasa diberikan 
biasanya yang bersifat bulky, tinggi serat dan relatif rendah 
kandungan energinya, seperti rumput pastura, hay, silase, daun-
daunan dan hijauan lainnya, sedangkan konsentrat dapat tersusun 
dari jagung, gandum dan bahan lainnya yang merupakan sumber 
protein atau energi, tetapi rendah serat kasar. 

Tabel 3.  Hasil Analisa Laboraturim Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas  Peternakan Universitas Brawijaya 

Kode bahan BK 

(%) 

ABU 

(%) 

PK  

(%) 

SK 

(%) 

LK  

(%) 

GE (kkal/kg) TDN* 

(%) 

Rumput 

Gajah 

12,50 15,01 15,18 30,19 3,77 2584,81 58,11 

Konsentrat 92,91 29,78 14,64 12,81 5,21 3871,19 57,24 

  

* Berdasarkan perhitungan 

Bila ditinjau dari kualitas pakan hijauan yang diberikan 
mengandung protein kasar sebesar 15,18% dan TDN sebesar 
58,113%, sedangkan kualitas pakan konsentrat yang diberikan 
mengandung protein kasar sebesar 14,64% dan TDN sebesar 
57,237%. Hal ini memperlihatkan bahwa secara kualitas nutrisi 
pakan yang diberikan kurang memenuhi kebutuhan minimal 
kambing perah laktasi, dimana kebutuhan minimal protein kasar 16% 
dan TDN 60% (Wallace and Newbold, 1992). Utomo, Herawati dan 
Pramono (2005) menyatakan pakan yang baik adalah bila kebutuhan 
zat gizi ternak terpenuhi secara seimbang. Zat-zat pakan yang 
diperlukan terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, mineral vitamin 
dan air. Pada dasarnya jenis pakan ternak kambing ada dua yaitu 
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pakan dasar (basal) yang berasal dari hijauan dan pakan tambahan 
(suplemen). Hijauan yang umumnya tersusun dari jenis rerumputan, 
leguminosa maupun limbah pertanian. Bahan komposisi (botani) 
pakan ternak kambing terdiri dari rumput lapangan dengan kisaran 
42 – 100 % dan selebihnya tersusun dari hasil limbah pertanian dan 
leguminosa. Semakin banyak jenis pakan yang diberikan akan lebih 
baik, karena dapat saling melengkapi diantara bahan-bahan pakan 

Kebutuhan zat gizi ternak perah sangat erat hubungannya 
dengan bobot hidup dan tingkat produksi. Bahkan pada setiap bulan 
dalam masa laktasi konsumsi makan ternak dapat berubah. Oleh 
karena itu, perlu pengaturan pemberian pakan pada awal dan akhir 
laktasi. Pada awal laktasi biasanya akan terjadi neraca negatif, karena 
zat makanan lebih banyak dikeluarkan ke dalam air susu, feses serta 
urine dan jumlahnya melebihi jumlah yang diperoleh dari makanan. 
Dengan demikian, kekurangan zat makanan akan diambil dari tubuh, 
sehingga ternak akan kehilangan bobot badan. Hal ini tidak dapat 
dicegah, meskipun dengan meningkatkan jumlah pemberian pakan, 
karena pada saat berproduksi dan setelah beranak, pakan diperlukan 
untuk pemulihan kondisi tubuh ternak dan pertumbuhan anak. 
Sebaliknya, pada akhir laktasi diperlukan penambahan jumlah pakan, 
untuk mengantisipasi kehilangan bobot badan (Rumetor, 2008). 

4.3 Pengaruh Paritas terhadap Produksi Lemak Susu Kambing 

Biosintesis asam lemak, gliserol terjadi di dalam sitosol dan 
biosintesis triasil gliserol terjadi di dekat retikulum endoplasmik. 
Ada tiga sumber utama adanya asam lemak dalam triasilgliserol 
susu. Pertama : glukosa melalui glikolisis menjadi asam piruvat yang 
kemudian menuju siklus asam sitrat dengan membentuk asetil KoA 
dan oksaloasetat dari sitrat. Kedua : triasilgliserol yang dikonsumsi 
dari tanaman atau dibentuk oleh bakteri dalam rumen yang 
diabsorbsi oleh usus sebagai triasilgliserol dan ditemukan dalam 
darah dalam bentuk chlylomikra dan lipoprotein dengan tekanan 
rendah. Ketiga : asam lemak susu dan sintesis asam lemak dalam 
kelenjar ambing dari asetat yang dibawa ke dalam darah dari rumen 
yang diproduksi saat fermentasi bakteri (Chilliard, et al., 2000). 
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Hasil penelitian diperoleh data kadar lemak susu kambing dari 
tiga macam paritas yang disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 4. 

Tabel 4.   Rataan hasil analisa produksi susu, prosentase kadar lemak 
dan produksi lemak susu kambing PE tiap paritas. 

Paritas Rataan Produksi 
Susu (gram) 

Rataan Kadar 
Lemak (%) 

Rataan Produksi 
Lemak Susu (gram) 

1 1419,39 ± 730.33 6 ± 1 24,61 ± 12,20 

2 1433,27 ± 655,11 7 ± 1 28,53 ± 14,22 

3 1575,55 ± 719,12 7 ± 1 31,15 ± 13,17 

Rata-rata 1476.07 ± 701.52 6,67 ± 1 29,22 ± 13,28 

 

 
Gambar 4. Data produksi lemak susu kambing PE tiap paritas 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4 diketahui bahwa rata-

rata produksi lemak susu kambing di lokasi penelitian sebesar 29,22 
± 13,28 gram dalam 1476,07 ± 701,52 gram susu. Nilai produksi 
lemak ini lebih rendah dari hasil penelitian Asminaya (2007) yaitu 
produksi lemak susu kambing PE yang diberi pakan konvesional 
sebesar 73,23 + 6,17 gram. Sukarini (2009) menyatakan kadar lemak 
susu kambing PE yang diberi pakan tambahan konsentrat pada awal 
laktasi sebesar 4,86 % dan menurut Atabany, dkk (2001) sebesar 
6,68 %. 
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Berdasarkan hasil analisa varians satu arah seperti yang terdapat 
pada Lampiran 5, diketahui bahwa paritas tidak berpengaruh 
terhadap produksi lemak susu kambing (P>0,05). Asminaya (2007) 
yang menyatakan bahwa kadar lemak susu berfluktuasi dan banyak 
dipengaruhi oleh jenis pakan, bangsa, produksi susu, tingkat laktasi, 
kualitas dan kuantitas makanan, kebutuhan dan kesehatan. Menurut 
Fox and McSweneey (1997), kandungan lemak susu 
menggambarkan kebutuhan energi setiap ternak.  

Hasil penelitian ini bila dibandingkan dengan hasil penelitian 
Yoon, Lee, Kim, Chung and Kim (2003) tentang efek dari paritas 
terhadap produksi dan komponen susu sapi perah Holstein, maka 
diduga penyebab tidak adanya pengaruh nyata dari paritas terhadap 
produksi lemak susu adalah karena dalam kelompok paritas 1-3, sifat 
genetik individu ternak yang digunakan adalah tidak sama sehingga 
data produksi lemak susu yang dihasilkan bukanlah data yang 
bersifat berkelanjutan dari satu individu. Hal ini didukung juga oleh 
pendapat Haenlain (2011) yang menyatakan bahwa kemampuan 
genetik ternak hasil persilangan dapat menentukan kemampuan 
produktivitasnya dimana prosentase nilai heritabilitas untuk kambing 
perah, khususnya yang memiliki pengaruh terhadap produksi dan 
komposisi susu adalah sebesar 50%, sedangkan 50% lainnya 
dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemampuan adaptasi, kondisi 
iklim, penyakit dan insekta. Selain itu jumlah sampel ternak tiap 
paritas tidak sama dan lebih sedikit (36 ekor) dari total sampel yang 
digunakan oleh penelitian Yoon, et al (2003) yakni sebanyak 3.219 
ekor sapi perah.  

Komposisi lemak susu akan semakin menurun karena 
pemberian konsentrat. Hal ini disebabkan kandungan protein yang 
cukup tinggi dalam konsentrat merupakan pemacu produksi asam 
propionat di dalam rumen yang kemudian diserap darah. Pakan 
berupa hijauan menghasilkan banyak asetat sebagai bahan baku 
sintesis lemak susu (Sodiq dan Abidin, 2004). Lemak susu kambing 
sekitar 4.2%, terdapat dalam keadaan emulsi (butiran-butiran) yang 
tersebar merata dalam susu (Sarwono, 2010). 

Tingginya kadar lemak susu kambing di lokasi penelitian 
menunjukkan bahwa manajemen pemberian pakan di lokasi 
penelitian sudah dilakukan dengan baik. Untuk itu, diperlukan 
pasokan nutrien yang cukup tinggi dalam upaya memenuhi 
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kebutuhan ternak untuk sintesis air susu. Telah ketahui bahwa 
kualitas hijauan di daerah tropis adalah rendah sehingga jumlah 
hijauan yang dikonsumsi tidak mampu memenuhi kebutuhan ternak 
akan energi, disamping kebutuhan hidup pokok ternak (Sukarini, 
2009). Selanjutnya, Tillman, et al (1986) menyatakan bahwa 
ketersediaan karbohidrat mudah terlarut pada hijauan adalah rendah. 
Karena itu, suplementasi konsentrat yang mengandung campuran 
bahan-bahan sumber energi, protein serta mineral (mikro dan makro) 
merupakan salah satu solusi untuk dapat meningkatkan produk 
fermentasi rumen yang pada giliran berikutnya dapat menyediakan 
nutrien yang cukup untuk pembentukan air susu. Konsentrat 
diharapkan dapat bertindak sebagai sumber karbohidrat mudah 
terlarut, protein lolos degradasi, dan sebagai sumber glukosa untuk 
bahan baku produksi susu. Konsentrat memperluas peluang 
terbentuknya asam lemak atsiri (volatile fatty acid = VFA) terutama 
asam propionat yang lebih banyak dengan produksi metan semakin 
kecil, sehingga efisiensi penggunaan energinya lebih tinggi. 

Tingginya kadar lemak di dalam susu tergantung ketersediaan 
prekursor pembentuk asam lemak susu, yang dipengaruhi oleh 
makanan yang diberikan antara lain glukosa, trigliserida dan 
prekursor utama yaitu asam asetat dan β-hidroksibutirat. Asam asetat 
yang merupakan produk dari fermentasi makanan kasar di dalam 
rumen merupakan prekursor utama pembentukan lemak susu. 
Sintesis lemak susu terjadi dalam sitoplasma kelenjar susu. Pada 
ternak rumiansia, asetat dan β-OH butirat (hasil metabolisme asam 
butirat), selain untuk sumber energi juga digunakan untuk sintesis 
lemak di dalam kelenjar susu oleh enzim asetil KoA karboksilase. 
Oksidasi glukosa melalui siklus pentosa oleh enzim glukosa 6-
phosphat dehidrogenase menghasilkan NADPH yang diperlukan 
untuk sintesis asam lemak di kelenjar susu (Asminaya, 2007). 

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti pada Lampiran 7 
didapatkan koefisien determinasi (R2) 2,89%. Hal ini dapat diartikan 
bahwa kadar lemak susu kambing hanya 2,89 % yang dipengaruhi 
paritas dan 97,11 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 
pakan, bangsa kambing perah, bulan laktasi dan musim (Haenlein, 
2002; Larson, 1985). Menurut Norris, et al (2011) produksi lemak 
dalam 100 gram susu pada kambing perah Saanen adalah 4,02 g, 
kambing British Alpine 4,10 g dan Toggenburg 4,44 g. Sedangkan 
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menurut Sodiq dan Abidin (2007) produksi lemak kambing PE 
dalam 100 g susu adalah 4 – 7,3 g. Produksi lemak susu dalam 100 g 
susu berdasarkan tingkatan bulan laktasi, yaitu pada bulan awal (1-3) 
pertama produksi lemak yang dihasilkan sekitar 4,16 g, bulan laktasi 
tengah (4-6) kadar lemak yang dihasilkan sekitar 4,18 g dan bulan 
laktasi akhir (7-10) kadar lemak yang dihasilkan sekitar 4,23 g 
(Norris, et al, 2011).  

4.4 Pengaruh Paritas terhadap Produksi Protein Susu Kambing 

Sintesis protein susu berasal dari asam amino yang beredar 
dalam darah sebagai hasil penyerapan zat makanan dari saluran 
pencernaan maupun hasil perombakan protein tubuh dan asam amino 
yang disintesis oleh sel epitel kelenjar susu. Sintesis protein susu ini 
dikontrol oleh gen, yang mengandung material genetik asam 
deoxiribonukleat (DNA). Glukosa dan beberapa sumber nitrogen 
diperlukan untuk sintesis asam amino di kelenjar susu. Asam amino 
tersebut akan diubah menjadi casein, α-laktoglobulin dan β-
laktalbumin di dalam kelenjar susu (Fox and McSweneey, 1997). 

Hasil penelitian diperoleh data kadar protein susu kambing dari 
tiga macam paritas yang disajikan pada Tabel 5 dan Gambar 5. 

Tabel 5.  Rataan hasil analisa produksi susu, prosentase kadar protein 
               dan produksi protein susu kambing PE tiap paritas. 
 

Paritas Rataan Produksi Susu 
(gram) 

Rataan Kadar 
Protein (%) 

Rataan Produksi 
Protein Susu (gram) 

1 1419,39 ± 730,33 3 12,39 ± 6,21 

2 1433,27 ± 655,11 3 12,66 ± 6,18 

3 1575,55 ± 719,12 3 14,39 ± 6,27 

Rata-rata 1476.07 ± 701.52 3 13,44 ± 6,12 
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Gambar 5. Data produksi protein susu kambing PE tiap paritas 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 5 diketahui bahwa rata-

rata produksi protein susu kambing di lokasi penelitian sebesar 13,44 
+ 6,12 gram dalam 1476,07 ± 701,52 gram susu. Nilai produksi 
protein ini lebih rendah dari hasil penelitian Asminaya (2007) 
dimana susu kambing PE yang diberi pakan konsentrat campuran 
antara sampah sayuran dengan bungkil inti sawit, ampas tahu, dedak 
padi , onggok dan premix adalah sebesar 45,41+7,13 gram. Hal ini 
disebabkan kandungan PK dan TDN konsentrat pada penelitian 
Asminaya (2007) lebih tinggi daripada kandungan PK dan TDN 
konsentrat yang diberikan saat penelitian berlangsung, yakni sekitar 
19,61 % untuk PK dan 60,45% untuk TDN, sehingga mampu 
menyediakan kecukupan asam amino baik esensial maupun non 
esensial untuk sintesis protein susu dan energi yang cukup untuk 
sintesis susu, serta mencegah terjadinya mobilisasi protein tubuh 
pada ternak. Menurut Wikantadi (1977) dan Sutardi (1988) 
kandungan energi pakan, asam amino esensial maupun non esensial 
dibutuhkan untuk sintesis protein susu sehingga apabila asam amino 
dari pakan tidak mencukupi, maka akan terjadi mobilisasi protein 
tubuh. Laju sintesis protein akan semakin berkurang jika 
ketersediaan substrat di dalam kelenjar ambing semakin sedikit 
(Bines and Hart, 1982).  

Sintesis protein susu berasal dari asam amino yang beredar 
dalam darah sebagai hasil penyerapan saluran pencernaan maupun 
hasil perombakan protein tubuh (Annison, Gooden, Houge and Mc 
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Dowel, 1984; Collier, 1985) dan asam amino yang disintesis oleh sel 
epitel kelenjar ambing. Sintesis protein susu dikontrol oleh gen yang 
mengandung material genetic asam deoxiribonukleat (DNA) 
(Schmidt, 1971; Akers, 2002). Glukosa dan beberapa sumber 
nitrogen diperlukan untuk sintesis asam amino di kelenjar ambing 
(Annison, et al., 1984; Collier, 1985). Asam amino tersebut akan 
diubah menjadi kasein, α-laktoglobulin dan β-laktalbumin di kelenjar 
ambing (McDonald, Edward, Greenhalgh and Morgan, 1995). 

Prekursor pembentukan protein susu yang disintesis di dalam 
kelenjar ambing adalah asam amino esensial dan asam amino non 
esensial yang berasal dari plasma darah. Pengambilan asam amino 
non esensial oleh kelenjar ambing ini lebih berfluktuasi tergantung 
waktu dan individu ternak. Kelenjar ambing dapat beradaptasi 
sendiri terhadap ketersediaan asam amino non esensial yang 
berfluktuasi tetapi tergantung pada ketersediaan asam amino esensial 
yang terdapat di dalam darah. Kelenjar ambing dapat mensintesa 
asam amino non esensial dari berbagai prekursor antara lain asam 
lemak terbang seperti asetat dan propionot, glukosa dan asam amino 
yang lain (Fehr and  Sauvant, 1982). 

Berdasarkan hasil analisa varians satu arah seperti yang terdapat 
pada Lampiran 6, diketahui bahwa paritas tidak berpengaruh 
terhadap produksi lemak susu kambing (P>0,05). Hasil penelitian ini 
bila dibandingkan dengan hasil penelitian Yoon, Lee, Kim, Chung 
and Kim (2003) tentang efek dari paritas terhadap produksi dan 
komponen susu sapi perah Holstein, maka diduga penyebab tidak 
adanya pengaruh nyata dari paritas terhadap produksi protein susu 
adalah karena dalam kelompok paritas 1-3, sifat genetik individu 
ternak yang digunakan adalah tidak sama sehingga data produksi 
lemak susu yang dihasilkan bukanlah data yang bersifat 
berkelanjutan dari satu individu. Hal ini didukung juga oleh pendapat 
Haenlain (2011) yang menyatakan bahwa kemampuan genetik ternak 
hasil persilangan dapat menentukan kemampuan produktivitasnya 
dimana prosentase nilai heritabilitas untuk kambing perah, 
khususnya yang memiliki pengaruh terhadap produksi dan komposisi 
susu adalah sebesar 50%, sedangkan 50% lainnya dipengaruhi oleh 
faktor lain seperti kemampuan adaptasi, kondisi iklim, penyakit dan 
insekta. Selain itu jumlah sampel ternak tiap paritas tidak sama satu 
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dan lebih sedikit (36 ekor) dari total sampel yang digunakan oleh 
penelitian Yoon, et al (2003) yakni sebanyak 3.219 ekor sapi perah 
Holstein. 

Kandungan protein susu bervariasi tergantung dari bangsa, 
produksi susu, tingkat laktasi, kualitas dan kuantitas makanannya 
serta kadar protein dalam ransum (Asminaya, 2007). Kandungan 
protein susu dari penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan 
hasil penelitian Atabany, dkk (2001) yaitu sebesar 2.93 % yang 
disebabkan karena keadaan topografi yang berbeda dan konsentrat 
yang diberikan dalam penelitian Atabany, dkk (2001) adalah 
campuran ampas tahu dan singkong, sehingga diduga kandungan PK 
konsentrat yang digunakan saat penelitian lebih tinggi daripada PK 
yang digunakan Atabany, dkk (2001) yang menyebabkan produksi 
protein di tempat penelitian lebih tinggi. Sedangkan bila 
dibandingkan dengan penelitian Salama, et al (2003) yaitu sekitar 
3,20-3,28%, maka kandungan protein susu dari penelitian adalah 
lebih rendah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan topografi 
dan musim, selain itu Salama, et al (2003) menggunakan kambing 
perah jenis Murciano-Granadina dengan pemerahan dua kali dalam 
sehari dan dengan sistem pemeliharaan penggembalan di padang 
rumput sehingga pemberian hijauan bersifat ad libitum dan juga 
kandungan PK  pada konsentrat lebih tinggi daripada PK konsentrat 
yang digunakan selama penelitian, yakni 16%.  

Berdasarkan hasil perhitungan regresi dan koefisien determinasi 
pada Lampiran 8, didapatkan koefisien determinasi (R) 1,96%. Hal 
ini dapat diartikan bahwa produksi protein susu kambing hanya 
1,96% yang dipengaruhi paritas dan 98,04% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain seperti pakan, bangsa kambing perah, bulan laktasi dan 
musim (Haenlein, 2002; Larson, 1985). Menurut Norris, et al (2011) 
produksi protein dalam 100 gram susu pada kambing perah Saanen 
adalah 3,56 g, kambing British Alpine 3,72 g dan Toggenburg 3,37 
g. Sedangkan menurut Sodiq dan Abidin (2007) produksi protein 
kambing PE dalam 100 g susu adalah 3,3 - 4,9 g. Produksi protein 
susu dalam 100 g susu berdasarkan tingkatan bulan laktasi, yaitu 
pada bulan awal (1-3) pertama produksi protein yang dihasilkan 
sekitar 3,47 g, bulan laktasi tengah (4-6) kadar protein yang 
dihasilkan sekitar 3,51 g dan bulan laktasi akhir (7-10) kadar protein 
yang dihasilkan sekitar 3,56 g (Norris, et al, 2011).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa 
hal, yaitu : 

1) Paritas tidak memiliki pengaruh dengan produksi lemak dan 
protein susu.  

2) Nilai rata-rata produksi lemak susu tiap ekor kambing PE di 
kedua lokasi penelitian adalah sebesar 29,22 ± 13,28 gram dan 
rata-rata produksi proteinnya 13,44 ± 6,14 gram dalam 
1476,07 ± 701,52 gram susu 

3) Sebanyak 97,11% produksi lemak susu kambing dipengaruhi 
oleh faktor lain dan  98,04% produksi protein susu kambing 
dipengaruhi oleh faktor lain. 
 

5.2 Saran 

Apabila hendak melakukan penelitian tentang pengaruh dari 
paritas, sebaiknya perlu memperhatikan keseragaman sampel, 
banyaknya sampel dan data recording tiap individu supaya 
didapatkan data yang berkelanjutan dari satu individu ternak tersebut 
dalam tingkatan paritas tertentu. Peternak diharapkan memperhatikan 
jenis pakan, frekuensi pemerahan, tingkat konsumsi pakan untuk 
meningkatkan produksi lemak dan protein susu.  
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Lampiran 1. Keadaan suhu (OC) dan  kelembaban (%)  kandang 
selama penelitian 

Tanggal 
Pengamatan 

Pagi Siang 

Suhu 
(oC) 

Kelembaban 
(%) 

Suhu 
(oC) 

Kelembaban 
(%) 

08-03-2011 23 72 25 76 
09-03-2011 23 85 24 91 
10-03-2011 24 75 26 83 
11-03-2011 26 85 28 91 
12-03-2011 23 87 25 91 
13-03-2011 24 75 27 83 
14-03-2011 25 75 28 84 
15-03-2011 23 87 26 91 
16-03-2011 24 83 27 85 
17-03-2011 23 83 25 91 
18-03-2011 24 75 26 85 
19-03-2011 22 83 24 91 
20-03-2011 24 91 26 91 
21-03-2011 23 75 25 80 
22-03-2011 22 83 24 91 
23-03-2011 26 75 28 78 
24-03-2011 24 71 27 75 
25-03-2011 22 75 24 80 
26-03-2011 26 73 28 75 
27-03-2011 24 79 27 83 
28-03-2011 24 85 26 91 
29-03-2011 25 75 27 82 
30-03-2011 23 83 25 85 
31-03-2011 22 83 24 84 
01-04-2011 26 85 29 86 
02-04-2011 24 79 26 81 
03-04-2011 23 83 27 90 
04-04-2011 24 72 26 75 
05-04-2011 24 75 27 78 
06-04-2011 25 72 27 75 
07-04-2011 25 83 26 91 
08-04-2011 23 83 25 87 
09-04-2011 24 75 25 80 
10-04-2011 22 85 24 91 
11-04-2011 25 70 27 78 
12-04-2011 24 82 26 91 
13-04-2011 25 78 27 83 
14-04-2011 23 80 26 83 
15-04-2011 24 75 27 78 
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Tanggal 
Pengamatan 

Pagi Siang 
Suhu 

         (oC) 
Kelembaban         

(%) 
Suhu 

         (oC) 
Kelembaban 

(%) 
16-04-2011 24 82 27 85 
17-04-2011 23 79 25 81 
18-04-2011 22 84 24 91 
19-04-2011 22 83 25 85 
20-04-2011 24 83 27 86 
21-04-2011 23 85 25 91 
22-04-2011 25 83 27 85 
23-04-2011 26 75 28 78 
24-04-2011 24 72 27 75 
25-04-2011 22 81 24 84 
26-04-2011 23 75 25 79 
27-04-2011 24 75 27 80 
28-04-2011 23 83 25 87 
29-04-2011 25 70 27 75 
30-04-2011 24 85 27 91 
01-05-2011 27 80 29 83 
02-05-2011 26 75 28 79 
03-05-2011 28 83 30 87 
04-05-2011 26 70 28 75 
05-05-2011 26 75 27 82 
06-05-2011 25 83 28 91 
07-05-2011 28 85 30 91 
08-05-2011 25 83 28 86 
09-05-2011 24 75 26 78 
10-05-2011 27 85 29 89 
11-05-2011 26 75 28 80 
12-05-2011 26 75 29 78 
13-05-2011 25 78 27 83 
14-05-2011 24 70 26 75 
15-05-2011 25 73 28 80 
16-05-2011 23 79 25 91 
17-05-2011 23 75 26 83 
18-05-2011 26 70 28 83 
19-05-2011 23 75 25 79 
20-05-2011 22 79 24 91 
21-05-2011 22 75 25 80 
22-05-2011 23 79 25 85 
23-05-2011 24 83 27 91 
24-05-2011 24 85 26 91 
25-05-2011 24 76 27 89 
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Tanggal 
Pengamatan 

Pagi Siang 
Suhu 
(oC) 

Kelembaban 
(%) 

Suhu 
(oC) 

Kelembaban 
(%) 

26-05-2011 25 83 27 91 
27-05-2011 24 75 26 82 
28-05-2011 23 75 25 83 
29-05-2011 22 79 25 83 
30-05-2011 25 70 27 80 
31-05-2011 23 80 26 85 
01-06-2011 25 76 28 83 
02-06-2011 24 75 26 83 
03-06-2011 26 75 29 85 
04-06-2011 26 83 28 91 
05-06-2011 27 82 30 89 
06-06-2011 25 83 27 91 
07-06-2011 25 76 28 91 
08-06-2011 24 79 26 83 
09-06-2011 23 75 26 83 
10-06-2011 23 75 25 83 
11-06-2011 24 79 26 91 
12-06-2011 26 80 28 91 
13-06-2011 26 75 28 85 
14-06-2011 24 79 26 83 
15-06-2011 27 79 30 91 
16-06-2011 25 80 28 83 
17-06-2011 24 82 26 91 
18-06-2011 23 83 26 91 
19-06-2011 23 75 25 85 
20-06-2011 26 80 28 91 
21-06-2011 26 83 29 91 
22-06-2011 26 79 28 83 
23-06-2011 23 75 26 85 
24-06-2011 24 79 26 91 
25-06-2011 24 82 27 91 
26-06-2011 22 75 25 83 
27-06-2011 22 75 24 80 
28-06-2011 24 83 26 91 
29-06-2011 25 83 27 91 
30-06-2011 25 79 28 83 
01-07-2011 27 80 29 91 
02-07-2011 27 75 29 85 
03-07-2011 25 75 28 83 
04-07-2011 26 79 28 91 
05-07-2011 26 83 29 91 
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Tanggal 
Pengamatan 

Pagi Siang 
Suhu 
(oC) 

Kelembaban 
(%) 

Suhu 
(oC) 

Kelembaban 
(%) 

06-07-2011 24 83 27 91 
07-07-2011 23 78 25 83 
08-07-2011 23 83 26 91 
09-07-2011 24 83 26 91 
10-07-2011 23 83 25 91 
11-07-2011 23 79 26 84 
12-07-2011 25 73 28 83 
13-07-2011 25 78 27 83 
14-07-2011 27 85 29 91 
15-07-2011 23 82 26 91 
16-07-2011 24 80 26 91 
17-07-2011 24 75 26 84 
18-07-2011 25 83 27 91 
Rata-Rata 24.269 78.836 26.590 85.216 
Standart 
Deviasi 

±1.430 ±4.516 ±1.503 ±5.152 
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Lampiran 2.  Data Perhitungan Produksi Lemak Susu Kambing 
PE 

Kode Paritas Bulan 
Laktasi 

Produksi 
Susu (g) 

Density  Kadar 
Lemak 

Produksi 
Lemak (g) 

W12 1 3 2044,80 0,29 0,05 30,97 
W13 1 3 2369,60 0,29 0,06 43,20 
H5 1 3 983,33 0,28 0,06 17,21 
H13 1 3 852,80 0,27 0,07 16,64 
P10 1 3 846,40 0,31 0,06 15,05 

Total   7096,93 1,45 0,31 123,06 
Rata-rata  1419,39 0,29 0,06 24,61 
Standart Deviasi 730,33 0,02 0,01 12,20 

 
Kode Paritas Bulan 

Laktasi 
Produksi 
susu  (g) 

Density Kadar 
Lemak 

Produksi 
Lemak (g) 

W1 2 3 2130,00 0,27 0,07 41,46 
W11 2 3 2369,60 0,30 0,07 51,26 
W14 2 3 944,00 0,23 0,06 12,53 
H3 2 3 888,33 0,27 0,07 15,56 
H7 2 3 881,67 0,30 0,07 18,10 
H11 2 3 331,20 0,32 0,07 7,23 
H12 2 3 653,33 0,31 0,08 16,33 
H18 2 3 1051,67 0,29 0,09 26,84 
P1 2 3 2158,40 0,31 0,08 53,03 
P4 2 3 1332,80 0,28 0,07 26,32 
P5 2 3 1798,40 0,31 0,07 40,01 
P6 2 3 2201,60 0,29 0,06 36,37 
P9 2 3 1809,60 0,29 0,05 28,47 
S2 2 3 1515,20 0,29 0,06 25,87 
Total   20065,80 4,06 0,96 399,39 
Rata-rata  1433,27 0,29 0,07 28,53 
Standart Deviasi 655,11 0,02 0,01 14,22 

 
Kode Paritas Bulan 

Laktasi 
Produksi 
susu  (g) 

Density Kadar 
Lemak 

Produksi Lemak 
          (g) 

W2 3 3 428,33 0,29 0,08 10,07 

W3 3 3 2588,80 0,27 0,05 36,37 

W4 3 3 1458,33 0,30 0,07 30,17 

W5 3 3 1105,12 0,31 0,08 27,54 

H6 3 3 1863,33 0,30 0,06 35,84 
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Kode Paritas Bulan 

Laktasi 
Produksi 
susu  (g) 

Density Kadar 
Lemak 

Produksi Lemak 
          (g) 

H8 3 3 721,67 0,29 0,05 11,26 

H9 3 3 2176,67 0,31 0,08 54,17 

H15 3 3 1768,33 0,31 0,06 30,34 

H17 3 3 1111,67 0,30 0,09 29,02 

P2 3 3 590,00 0,29 0,08 14,73 

P3 3 3 1595,20 0,30 0,07 35,46 

P7 3 3 1130,00 0,30 0,07 23,02 

S1 3 3 1424,00 0,31 0,06 26,41 

S3 3 3 1793,21 0,30 0,07 35,32 

S4 3 3 2248,33 0,25 0,07 42,24 

S5 3 3 1600,64 0,31 0,06 27,94 

S6 3 3 3180,80 0,30 0,06 59,58 

Total   26784,4
3 

5,06 1,17 529,48 

Rata-rata  1575,55 0,30 0,07 31,15 
Standart Deviasi 719,12 0,01 0,01 13,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

Lampiran 3. Data Perhitungan Produksi Protein Susu Kambing 
PE 

Kode Paritas Bulan 
Laktasi 

Produksi 
Susu (g) 

Density Kadar 
Protein 

Produksi Protein 
(g) 

W12 1 3 2044,80 0,29 0,03 18,02 

W13 1 3 2369,60 0,29 0,03 20,16 

H5 1 3 983,33 0,28 0,03 8,33 

H13 1 3 852,80 0,27 0,03 6,81 

P10 1 3 846,40 0,31 0,03 8,61 

Total   7096,93 1,45 0,15 61,93 
Rata-rata 1419,39 0,29 0,03 12,39 
Standart Deviasi 730,33 0,02 0,00 6,21 

 
Kode Paritas Bulan 

Laktasi 
Produksi 
Susu (g) 

Density Kadar 
Protein 

Produksi 
Protein (g) 

W1 2 3 2130,00 0,27 0,03 16,55 
W11 2 3 2369,60 0,30 0,03 22,04 
W14 2 3 944,00 0,23 0,03 6,52 
H3 2 3 888,33 0,27 0,03 6,49 
H7 2 3 881,67 0,30 0,03 8,07 
H11 2 3 331,20 0,32 0,03 3,52 
H12 2 3 653,33 0,31 0,03 6,64 
H18 2 3 1051,67 0,29 0,03 9,10 
P1 2 3 2158,40 0,31 0,03 21,96 
P4 2 3 1332,80 0,28 0,03 10,84 
P5 2 3 1798,40 0,31 0,03 17,92 
P6 2 3 2201,60 0,29 0,03 18,81 
P9 2 3 1809,60 0,29 0,03 15,61 
S2 2 3 1515,20 0,29 0,03 13,11 

Total   20065,80 4,06 0,43 177,18 
Rata-rata 1433,27 0,29 0,03 12,66 
Standart Deviasi 655,11 0,02 0,00 6,18 

 
 

Kode Paritas Bulan 
Laktasi 

Produksi 
Susu (g) 

Density Kadar 
Protein 

Produksi 
Protein (g) 

W2 3,00 3,00 428,33 0,29 0,03 3,72 
W3 3,00 3,00 2588,80 0,27 0,03 19,96 
W4 3,00 3,00 1458,33 0,30 0,03 13,38 
W5 3,00 3,00 1105,12 0,31 0,03 10,85 
H6 3,00 3,00 1863,33 0,30 0,03 17,52 
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Kode Paritas Bulan 
Laktasi 

Produksi 
Susu (g) 

Density Kadar 
Protein 

Produksi 
Protein (g) 

H8 3,00 3,00 721,67 0,29 0,03 6,39 
H9 3,00 3,00 2176,67 0,31 0,03 21,90 
H15 3,00 3,00 1768,33 0,31 0,03 17,23 
H17 3,00 3,00 1111,67 0,30 0,03 10,62 
P2 3,00 3,00 590,00 0,29 0,03 5,27 
P3 3,00 3,00 1595,20 0,30 0,03 14,80 
P7 3,00 3,00 1130,00 0,30 0,03 10,57 
S1 3,00 3,00 1424,00 0,31 0,03 14,04 
S3 3,00 3,00 1793,21 0,30 0,03 16,61 
S4 3,00 3,00 2248,33 0,25 0,03 16,84 
S5 3,00 3,00 1600,64 0,31 0,03 16,09 
S6 3,00 3,00 3180,80 0,30 0,03 28,77 

Total   26784,4
3 

5,06 0,52 244,58 

Rata-rata 1575,55 0,30 0,03 14,39 
Standart Deviasi 719,12 0,01 0,00 6,27 
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Lampiran 4. Perhitungan BETN dan TDN Dalam Pakan 
 

Menurut  Harris (1970) perhitungan BETN dan TDN pakan 
adalah sebagai beikut. 

1. Perhitungan BETN dan TDN Rumput Gajah 
% BETN  = 100 – (%Abu + %SK+ %PK+ %LK) 
  = 100 – (15,01+ 30,19+15,18+ 3,77) 
  = 35,85 % 
% TDN  = 5,307+ 0,2492 x % SK + 0,4119 x % PK + 1,444 x  

    %LK + 0,937 x %BETN 
= 5,307 + 0,2492 x 30,19+ 0,4119 x 15,18 + 1,444 x 

3,77+ 0,937 x  35,85 
= 58,113 %  

2. Perhitungan BETN dan TDN Konsentrat 
% BETN  = 100 – (%Abu + %SK+ %PK+ %LK) 

 = 100 – (29,78+12,81+14,64+5,21) 
 = 37,56% 

% TDN  = 5,307+ 0,2492 x % SK + 0,4119 x % PK + 1,444 x  
       %LK + 0,937 x %BETN 

= 5,307 + 0,2492 x 12,81 + 0,4119 x 14,64 + 1,444 x    
    5,21 + 0,937 x 37,56 
= 57,237 %  
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Lampiran 5. Perhitungan Analisis Varians Satu Arah Antara 
Paritas dan Produksi Lemak Susu Kambing PE 

 
 
Analysis of variance 
  
Variate: Produksi_lemak_susu_g 
  
Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. 
Paritas 2  155.4  77.7  0.40 
Residual 33  6470.5  196.1   
Total 35  6625.9     
  
  
Message: the following units have large residuals. 
  
*units* 36   30.4  approx. s.e.   13.4 
  
  
Tables of means 
  
Variate: Produksi_lemak_susu_g 
  
Grand mean  29.9  
  
 Paritas  1  2  3 
   25.5  29.4  31.7 
  rep.    5  14  17 
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Standard errors of differences of means 
  
Table Paritas   
rep. unequal   
d.f.  33   
s.e.d.  8.86X  min.rep 
  7.12  max-min 
  4.80X  max.rep 
  
(No comparisons in categories where s.e.d. marked with an X) 
  
  
Least significant differences of means (5% level) 
  
Table Paritas   
rep. unequal   
d.f.  33   
l.s.d.  18.02X  min.rep 
  14.49  max-min 
  9.77X  max.rep 
  
(No comparisons in categories where l.s.d. marked with an X) 
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Lampiran 6. Perhitungan Analisis Varians Satu Arah Antara 
                    Paritas dan Produksi Lemak Susu Kambing PE 
 
 
Analysis of variance 
  
Variate: Produksi_protein_susu_g 
  
Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. 
Paritas 2  25.17  12.58  0.30 
Residual 33  1398.35  42.37   
Total 35  1423.52     
  
  
Message: the following units have large residuals. 
  
*units* 36   15.3 approx. s.e.   6.2 
  
  
Tables of means 
  
Variate: Produksi_protein_susu_g 
  
Grand mean  13.8  
  
 Paritas  1  2  3 
   12.8  13.0  14.7 
  rep.    5  14  17 
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Standard errors of differences of means 
  
Table Paritas   
rep. unequal   
d.f.  33   
s.e.d.  4.12X  min.rep 
  3.31  max-min 
  2.23X  max.rep 
  
(No comparisons in categories where s.e.d. marked with an X) 
  
  
Least significant differences of means (5% level) 
  
Table Paritas   
rep. unequal   
d.f.  33   
l.s.d.  8.38X  min.rep 
  6.74  max-min 
  4.54X  max.rep 
  
(No comparisons in categories where l.s.d. marked with an X) 
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Lampiran 7. Perhitungan Analisis Regresi Antara Paritas dan 
Produksi Lemak Susu Kambing PE 

 
Regression analysis 

  Response variate:  PROD_LEMAK_SUSU_gr 

 Fitted terms: Constant, PARITAS 

  

Summary of analysis 

Source           d.f.           s.s. m.s.      v.r.         F pr. 

Regression 1  173.  172.9  0.98         0.329 

Residual  34   6001. 176.5     

Total  35   6174. 176.4     

  

Residual variance exceeds variance of response variate. 

Standard error of observations is estimated to be 13.3. 

  

Estimates of parameters 

  

Parameter estimate s.e. t(34) t pr. 

Constant  21.99  7.63  2.88  0.007 

PARITAS  3.10  3.13  0.99  0.329 

 

Y = 21,99 + 3,10 X 
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Correlations 

        

 PARITAS  1  -  

PROD_LEMAK_SUSU_gr  2            0.1673   - 

     1  2 

 
Number of observations: 36 
 
 

r = 0,17 

 

R = r2 

 

R = 0,172 = 0,0289 = 2,89% 
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Lampiran 8. Perhitungan Analisis Regresi Antara Paritas dan 
Produksi Protein Susu Kambing PE 

 
 
Regression analysis 

  

 Response variate: PROD_PROTEIN_SUSU_gr 

 Fitted terms: Constant, PARITAS 

  

  

Summary of analysis 

  

Source d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Regression  1  25.  25.50  0.68  0.417 

Residual  34  1284.  37.77     

Total  35  1310.  37.42     

 Residual variance exceeds variance of response variate. 

Standard error of observations is estimated to be 6.15. 

 Estimates of parameters 

 Parameterestimate s.e. t(34) t pr. 

Constant  10.66  3.53  3.02  0.005 

PARITAS  1.19  1.45  0.82  0.417 

  

Y = 10,66 + 1,19X 
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Correlations 

         

 PARITAS  1  -  

PROD_PROTEIN_SUSU_gr  2  0.1395   - 

     1  2 

 
Number of observations: 36 
 
 

r = 0,14 

 

R = r2 

 

R = 0,142 = 0,0196 = 1,96% 


