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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternak kambing di Indonesia mayoritas dipelihara 

oleh peternak rakyat dengan sistem pemeliharaan yang 

tradisional  dan sebagian besar kambing dipelihara dalam 

kandang kecil dekat rumah dan diberi pakan limbah rumah 

tangga dan ranting pohon yang dimakan daun dan kulitnya, 

tetapi meninggalkan bagian kayu yang dapat digunakan 

sebagai bahan bakar. Kambing sangat berharga untuk berbagai 

kontribusi penting, dengan manfaat sebagai berikut; 

Penghasilan: sarana penting mendapatkan penghasilan 

tambahan; Makanan: penyediaan protein hewani (daging dan 

susu); Keamanan: sumber investasi, aset; Pekerjaan: 

pemanfaatan yang efektif dari tenaga kerja keluarga yang tidak 

dibayar; Pupuk: kontribusi tanaman produksi dan pertanian 

kesuburan melalui kembalinya kotoran dan urine; By-produk 

pemanfaatan: mereka memungkinkan pemanfaatan ekonomi 

dari sisa tanaman untuk menghasilkan produk bernilai tambah; 

Nilai-nilai sosial: kepemilikan telah terbukti meningkatkan 

kekompakan dalam kegiatan desa dan upacara keagamaan; 

Rekreasi: Dampak sosial ekonomi dari kepemilikan hewan 

juga termasuk kontribusi rekreasi untuk petani kecil misalnya 

kontes kambing.  

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan salah 

satu jenis kambing perah di Indonesia dan didistribusikan di 

hampir semua daerah. Kambing PE memiliki keunggulan yaitu 

sebagai  kambing yang baik untuk memproduksi air susu. 

Kambing PE diyakini hasil dari persilangan alami antara 
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kambing Etawah yang berasal dari India dan kambing lokal 

yang dikenal sebagai kambing Kacang, komposisi genetik 

yang tidak diperkirakan. Karakteristik kambing PE adalah 

kombinasi dari kambing Etawah dan kambing Kacang. Saat 

ini, pemeliharaan kambing PE berkembang dan memberikan 

kontribusi paling banyak untuk penduduk di Indonesia. 

Selama bertahun-tahun, tujuan meningkatkan  kambing PE 

untuk produksi susu, kontes kambing dan sebagai ternak 

pengganti indukan yang sudah tidak produktif lagi. Induk 

kambing PE menghasilkan antara 0,5-2,0 liter / susu / hari . 

Sutama, (2011) menunjukkan bahwa jenis ini telah potensi 

tinggi untuk dipilih dan dikembangkan sebagai jenis susu 

kambing. Menurut FAO (2011) kambing PE di wilayah 

beriklim diproduksi susu harian rata-rata 1,725 ± 0,031 kg. 

 Ciri khas kambing PE antara lain; bentuk muka 

cembung melengkung dan dagu berjanggut, terdapat gelambir 

di bawah leher yang tumbuh berasal dari sudut janggut, telinga 

panjang, lembek menggantung dan ujungnya agak berlipat, 

ujung tanduk agak melengkung, tubuh tinggi, pipih, bentuk 

garis punggung mengombak ke belakang, bulu tumbuh 

panjang di bagian leher, pundak, punggung dan paha, bulu 

paha panjang dan tebal. Kemampuan kambing PE 

memproduksi susu disebabkan adanya genotipe kambing 

Etawah yang menurut tipenya termasuk tipe perah. Adanya 

gen kambing Kacang menjadikan kambing Ini mampu 

beradaptasi dengan kondisi tropis yang panas dan lembab, 

serta peningkatan prolifikasinya. Kambing PE dapat 

beradaptasi dengan kondisi iklim di Indonesia dan merupakan 

ternak unggul penghasil susu, kambing PE pada masa puncak 

laktasi pada bulan ke-3 produksi susu mencapai 3,8 

liter/ekor/hari. Produksi susu kambing PE dapat bervariasi 
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cukup besar 0,45 – 2,2 liter/hari. Hal ini menunjukkan bahwa 

kambing PE memang dapat dijadikan sebagai kambing perah. 

Kemampuan kambing PE memproduksi susu disebabkan 

adanya genotipe Kambing Etawah yang menurut tipenya 

termasuk tipe kambing perah. Adanya gen kambing Kacang 

menjadikan kambing ini adaptif dengan kondisi tropis yang 

panas dan lembab, serta peningkatan prolifikasinya (Usmiyati 

dan Abubakar, 2009). 

 Kambing PE dapat beranak tiga kali setiap dua tahun 

dengan jumlah anak setiap kelahiran 2-3 ekor. Litter Size 

adalah jumlah total anak yang dilahirkan dalam satu kelahiran 

oleh setiap induk. Pada umumnya kambing memiliki 

kemampuan melahirkan anak lebih dari satu. Kambing 

beranak minimal 1 ekor dan maksimal 4 ekor dalam satu kali 

melahirkan. Besarnya litter size dipengaruhi oleh keragaman 

bangsa, kualitas pakan, jumlah beranak, maupun pengaruh 

keturunan. Sifat beranak lebih dari 1 ekor perkelahiran dan 

mampu beranak 3 kali dalam 2 tahun ini menjadikan kambing 

PE sangat optimal untuk di pelihara dan di kembangbiakan, 

khususnya di wilayah Sumber bibit Ampelgading. Litter size 

adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi 

susu, dengan litter size yang tinggi maka produksi susu juga 

tinggi, sehingga dapat meningkatkan frekuensi pemerahan, 

yang secara tidak langsung mempengaruhi kelenjar ambing 

untuk mensintesa keluarnya susu. Hal tersebut sangat penting 

untuk diteliti bahwa dengan litter size dapat di gunakan untuk 

seleksi atau prediksi produksi dan kualitas susu induk kambing 

PE, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh litter size terhadap produksi dan kualitas susu induk 

kambing PE laktasi di wilayah sumber bibit Kecamatan 

Ampelgading. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Produktivitas kambing PE dapat diduga melalui litter 

size yang dihasilkan oleh induk. Litter size yang tinggi 

mengakibatkan peningkatan produksi susu yang dihasilkan 

dalam setiap kali periode laktasi, sehingga rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh litter size 

terhadap produksi dan kualitas susu kambing PE periode 

laktasi. 

 

1.3 Tujuan penulisan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Litter size terhadap 

produksi susu kambing PE laktasi di wilayah sumber 

bibit Kecamatan Ampelgading. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Litter size terhadap 

kualitas susu kambing PE laktasi di wilayah sumber 

bibit Kecamatan Ampelgading. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

seleksi atau tolak ukur dalam menentukan kriteria kambing PE 

yang mempunyai kualitas baik, diantaranya sebagai berikut : 

1. Sebagai sumber informasi bagi peternak dalam 

menentukan produksi dan kualitas susu kambing PE 

berdasarkan Litter Size. 

2. Sebagai sumber informasi peternak dalam menentukan 

bibit unggul kambing PE. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Kambing PE merupakan salah satu jenis kambing 

perah di Indonesia dan didistribusikan di hampir semua 

daerah. Kambing PE memiliki keunggulan yaitu sebagai 

kambing yang memiliki fungsi ganda, baik untuk produksi 

daging dan susu. Pemeliharaan kambing PE yang bertujuan 

produksi susu perlu diperhatikan litter size dan komposisi 

susu. Produktivitas yang tinggi dapat diupayakan dengan 

meningkatkan litter size yang dihasilkan induk dan frekuensi 

pemerahan. Sutama (2006) menjelaskan bahwa litter size 

mempunyai peranan penting dalam menentukan produktivitas 

ternak, salah satunya adalah produksi susu yang dihasilkan 

dalam setiap kali periode laktasi. Rataan litter size yang tinggi 

mengakibatkan peningkatan produksi susu dan lamanya 

periode laktasi. Saleh (2004) bahwa faktor yang 

mempengaruhi produksi susu antara lain adalah jumlah 

pemerahan setiap hari, lamanya pemerahan, dan waktu 

pemerahan. Jumlah pemerahan 3-4 kali setiap hari dapat 

meningkatkan produksi susu daripada jika hanya diperah dua 

kali sehari. Jadi, semakin tinggi litter size berpengaruh 

terhadap produksi susu harian dan semakin tinggi litter size 

akan meningkatkan frekuensi pemerahan. Setiawan dan Tanius 

(2003) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi produksi susu adalah litter size yang dihasilkan 

oleh induk. Induk yang memiliki litter size tinggi akan 

berpengaruh terhadap tingginya produksi susu, sehingga 

proses pemerahan perlu ditingkatkan lagi yaitu lebih dari 2 

kali pemerahan setiap harinya. Ditambahkan oleh Sarwono 

(2002) bahwa frekuensi pemerahan pada kambing yang 

diperah dalam sehari akan mempengaruhi produktivitas air 



6 

 

susu. Jarak pemerahan yang teratur sangat membantu dalam 

menghasilkan air susu dalam jumlah relative konstan. 

 Penelitian pengaruh litter size terhadap produksi dan 

kualitas susu kambing PE periode laktasi diharapkan dapat 

memberikan sumber informasi tentang produktivitas ternak 

serta menentukan bibit unggul kambing PE. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis 1 = Terdapat pengaruh Litter Size terhadap 

produksi susu kambing Peranakan Etawah (PE) periode 

laktasi. 

Hipotesis 2 = Terdapat pengaruh Litter size terhadap 

kualitas susu kambing Peranakan Etawah (PE) periode 

laktasi. 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kambing PE  

 Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan kambing 

hasil persilangan antara kambing Etawah dengan kambing 

Kacang yang sudah beradaptasi dengan kondisi Indonesia. 

Kambing PE merupakan ternak yang berfungsi ganda yaitu 

produksi daging dan susu. Kambing PE memiliki sifat antara 

kambing Etawah dengan kambing Kacang. Spesifikasi dari 

kambing ini adalah hidung agak melengkung, telinga agak 

besar dan terkulai (Shodiq, 2002). Kambing PE dapat 

beradaptasi dengan kondisi iklim Indonesia, mudah dipelihara 

karena mempunyai daya adaptasi yang tinggi serta lebih 

banyak mengkonsumsi dedaunan. Kambing PE juga sangat 

berpotensi dikembangkan untuk usaha pembibitan karena 

memiliki generasi interval yang relatif pendek dan bersifat 

prolifik (bisa beranak lebih dari 1 ekor). Kambing PE beranak 

pertama kali pada umur 16-18 bulan dan dalam waktu 2 tahun 

bisa beranak 3 kali jika diusahakan secara intensif dengan 

hasil anak kembar 2-3 ekor/induk dengan masa kebuntingan 

selama 5 bulan (Firmansyah, 2014). 

 Kambing PE merupakan hasil persilangan pejantan 

Ettawah dengan kambing Kacang sebagai upaya peningkatan 

produktivitas ternak lokal. kambing PE di Indonesia nenek 

moyangnya berasal dari india yaitu kambing ettawah. 

Kambing ini merupakan jenis kambing perah dan dapat pula 

menghasilkan daging. Kambing PE termasuk kambing yang 

prolifik (subur) dengan menghasilkan anak 1 - 3 ekor per 

kelahiran, dengan berat badan antara 35 - 45 kg pada betina, 
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sedangkan pada kambing jantan berkisar antara 40 - 60 kg 

tergantung dari kualitas bibit dan manajemen pemeliharaannya 

(Susilawati, 2008). Anonimous (2001) menambahkan bahwa 

kambing peranakan etawah mampu beranak tiga kali dalam 

dua tahun dengan rata – rata jumlah anak per kelahiran 1 – 3 

ekor. Rata – rata bobot lahir kambing peranakan etawah 

kelahiran tunggal adalah 3,2 kg untuk betina dan 3,7 kg untuk 

jantan. Bobot badan kambing peranakan etawah dewasa jantan 

berkisar antara 45 – 80 kg dan betina berkisar antara 30 – 50 

kg. 

 Ciri khas kambing PE antara lain : bentuk muka 

cembung dan dagu berjanggut, di bawah leher terdapat 

gelambir yang tumbuh berawal dari sudut janggut, telinga 

panjang, lembek, menggantung dan ujungnya agak berlipat, 

tanduk berdiri tegak mengarah ke belakang, panjang 6,5 – 24,5 

cm, tinggi tubuh 70 – 90 cm, tubuh besar, pipih, bentuk garis 

punggung seolah-olah mengombak ke belakang, bulu tubuh 

tampak panjang di bagian leher,pundak, punggung dan dada 

(Mulyono dan Sarwono, 2008). Susilawati (2011) 

menambahkan bahwa Kambing PE memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut ukuran badan besar, kepala tegak, garis profil 

cembung, rahang bawah lebih panjang dari pada rahang atas, 

tanduk mengarah ke belakang, telinga lebar panjang dan 

menggantung dengan ujung telinga melipat. Warna bulu 

bermacam-macam dari belang putih hitam, putih coklat, 

sampai campuran antara putih, hitam dan coklat, terdapat bulu 

yang lebat dan panjang dibawah ekor. Kambing PE jantan 

mencapai dewasa kelamin pada umur 6-8 bulan pada saat 

bobot tubuh 12,9-18,7 Kg. Postur tubuh tinggi untuk ternak 

jantan dewasa dengan tinggi gumba 90-110 cm dan betina 70-

90 cm. Jumlah anak sekelahiran bervariasi 1-3 ekor/induk 
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(rataan = 1.65), dengan rataan bobot lahir anak 1,25 kg/ekor. 

Tingkat kematian induk dan anak yaitu masing-masing 6 dan 

31%. Dapat disimpulkan bahwa ternak kambing berpotensi 

untuk meningkatkan tingkat ekonomi keluarga petani 

(Budiarsana, 2006). 

Kemampuan kambing PE memproduksi susu 

disebabkan adanya genotipe kambing Etawah yang menurut 

tipenya termasuk tipe perah. Adanya gen kambing kacang 

menjadikan kambing Ini mampu beradaptasi dengan kondisi 

tropis yang panas dan lembab, serta peningkatan 

prolifikasinya. Kambing PE dapat beradaptasi dengan kondisi 

iklim di Indonesia dan merupakan ternak unggul penghasil 

susu, kambing PE pada masa puncak laktasi pada bulan ke-3 

produksi susu mencapai 3,8 liter/ekor/hari. Produksi susu 

kambing PE dapat bervariasi cukup besar 0,45 – 2,2 liter/hari. 

Hal ini menunjukkan bahwa kambing PE memang pantas 

dijadikan sebagai kambing perah yang stabil. Kemampuan 

kambing PE memproduksi susu disebabkan adanya genotipe 

Kambing Etawah yang menurut tipenya termasuk tipe 

kambing perah. Adanya gen Kambing Kacang menjadikan 

kambing ini adaptif dengan kondisi tropis yang panas dan 

lembab, serta peningkatan prolifikasinya (Usmiyati dan 

Abubakar, 2009). 

  

2.2 Jumlah Anak Per Kelahiran (Litter Size) 

Litter size adalah jumlah total anak yang dilahirkan 

dalam satu kelahiran oleh setiap induk. Pada umumnya 

kambing memiliki kemampuan melahirkan anak lebih dari 

satu. Kambing beranak minimal 1 ekor dan maksimal 4 ekor 

dalam satu kali melahirkan.besarnya Litter size dipengaruhi 

oleh keragaman bangsa, kualitas pakan, jumlah beranak, 
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maupun pengaruh keturunan. Induk – induk dengan tipe 

kelahiran kembar cenderung beranak kembar (Ibrahim dan 

Gufroni 2004). Litter size dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti umur induk, tipe kelahiran, bobot badan, musim, 

tingkat asupan nutrisi, umur waktu induk beranak dan 

pejantan. Rataan litter size seperkelahiran kambing adalah 

1,17 pada kambing kacang dan 1 pada kambing boerka. Litter 

size cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur 

induk. Peningkatan tersebut disebabkan bertambah 

sempurnanya kemampuan hormonal kambing karena semakin 

dewasa, maka kambing dengan paritas rendah akan 

mendapatkan litter size yang rendah pula (Mahmalia, 

Doloksaribu, Nasution dan Hasibuan, 2007). 

 Litter size adalah banyaknya atau jumlah anak 

perkelahiran dari seekor induk. Pada umunya besar litter size 

adalah 2 ekor, walaupun terdapat sedikit persentase induk 

dengan jumlah anak lahir 4 atau 5 ekor. Kambing Kacang 

lebih prolifik jika dibandingkan kambing Boer. Prolifikasi ini 

disamping dipengaruhi oleh bangsa dan faktor genetik lainnya 

juga dipengaruhi oleh umur induk waktu beranak (Subandriyo, 

1996). Pada kondisi normal, persentase kelahiran mencapai 95 

% adalah biasa dan sekitar 7-15 % dari kambing betina dapat 

melahirkan 3 anak dan lebih dari 50 % dapat melahirkan 2 

anak (Barry dan Godke, 2005). Litter size dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: umur induk, bobot badan, tipe 

kelahiran, pengaruh pejantan, musim dan tingkat nutrisi (Land 

and Robinson, 2005). Jumlah anak yang banyak adalah 

keadaan yang diharapkan dan termasuk sebagai satu sasaran 

dari rencana pemuliaan yang banyak hal mengarah ke 

produksi secara keseluruhan dari kambing yang dipelihara 

untuk penghasil daging. Jumlah anak per kelahiran dapat 
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ditingkatkan dengan persilangan yang tepat antara jenis 

kambing yang subur dengan yang tidak subur. 

 Susilawati  (2007) menjelaskan bahwa induk kambing 

PE termasuk kambing yang prolifik (subur) dan menghasilkan 

anak 1--3 ekor/ kelahiran. Sutama et. al (2007) menjelaskan  

bahwa induk dengan anak dua menghasilkan susu lebih 

banyak (0.87 -1.01 vs 0.76 – 0.82 kg/days) dan masa laktasi 

yang lebih panjang (246 vs 214 days) daripada induk beranak 

tunggal. Menurut Sulastri (2007) bahwa Litter Size kambing 

yaitu 1,9 ± 0,28 ekor sedangkan Davendra and Burns (2011) 

mengatakan bahwa Litter Size kambing PE sebesar 1,5 anak 

per kelahiran. Ditambahkan oleh Sutama (2006) yang 

menjelaskan bahwa litter size memegang peranan penting 

dalam menentukan produktivitas ternak, salah satunya adalah 

produksi susu yang dihasilkan dalam setiap kali periode 

laktasi. Rataan litter size yang tinggi mengakibatkan 

peningkatan produksi susu dan lamanya periode laktasi. 

2.3 Produksi Susu Kambing PE 

 Kambing perah yang umum dipelihara oleh peternak 

di Indonesia adalah kambing PE. Kambing PE merupakan 

hasil persilangan dari kambing etawah dari India dengan 

kambing Kacang asli Indonesia, dengan produksi susu 2 - 2,5 

liter/hari (Susilorini, Sawitri dan Muharlien, 2007).Setelah 

beranak, kambing akan mengeluarkan cairan berwarna kuning 

pekat yang mengandung banyak antibody yang dibutuhkan 

oleh kambing yang baru dilahirkan. Cairan ini disebut 

kolostrumyang berfungsi membersihkan sisa-sisa bahan 

makanan yang terdapat disaluran pencernaan. kolostrum juga 

memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin A, vitamin B, 

protein dan mineral. Kolostrumini diproduksi selama 2-7 hari 
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setelah beranak, tergantung dari kondisi dan jenis kambing 

(Sodiq dan Abidin, 2008) 

 Produksi susu kambing PE dapat bervariasi cukup 

besar 0,45 – 2,2 liter/hari. Hal ini menunjukkan bahwa 

kambing PE memang belum tuntas dibentuk sebagai kambing 

perah yang stabil. Kemampuan kambing PE memproduksi 

susu disebabkan adanya genotipe Kambing Etawah yang 

menurut tipenya termasuk tipe kambing perah. Adanya gen 

Kambing Kacang menjadikan kambing ini adaptif dengan 

kondisi tropis yang panas dan lembab, serta peningkatan 

prolifikasinya (Usmiyati dan Abubakar, 2009). 

 Produksi susu yang tinggi pada induk sedang laktasi 

pada bulan pertama berpengaruh terhadap bobot tubuh induk 

dan dapat mengakibatkan penurunan bobot tubuh selama bulan 

pertama setelah melahirkan (berkisar 15 – 16%). Penurunan 

bobot tubuh ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya 

nutrisi induk selama sebelum dan sesudah beranak, musim 

beranak dan cara pemeliharaan. Kehilangan bobot tubuh 

selama laktasi sepenuhnya normal, sehingga diperlukan energi 

tersedia yang tinggi untuk produksi susu tanpa menyebabkan 

beban berlebihan pada  sistem pencernaan. Perlunya tata 

laksana pemberian pakan yang baik pada saat bunting dan 

laktasi agar tersedia cadangan yang cukup pada saat beranak 

dan mencegah kehilangan bobot tubuh yang berlebihan selama 

laktasi (Atabany, 2008).  

Kemampuan kambing PE memproduksi susu 

disebabkan adanya genotipe kambing Etawah yang menurut 

tipenya termasuk tipe perah. Adanya gen kambing kacang 

menjadikan kambing ini mampu beradaptasi dengan kondisi 

tropis yang panas dan lembab, serta peningkatan 

prolifikasinya. Kambing PE dapat beradaptasi dengan kondisi 
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iklim di Indonesia dan merupakan ternak unggul penghasil 

daging dan susu, kambing PE pada masa puncak laktasi pada 

bulan ke-3 produksi susu mencapai 3,8 liter/ekor/hari (Sodiq 

dan Abidin, 2007). 

 Menurut hasil penelitian Andriani et al., (2003) yang 

menunjukkan bahwa perlakuan superovulasi menggunakan 

PMSG meningkatkan produksi susu sampai 32% 

dibandingkan dengan hormon kontrol. Hal ini terkait dengan 

lebih tingginya kadar hormon mammogenik selama 

kebuntingan. Hormon ini mempunyai efek posisif terhadap 

perkembangan kelenjar ambing dan akhirnya terhadap 

produksi susu baik pada domba maupun kambing 

(Budiarsana,2004). 

 Susu yang dihasilkan setiap hari akan meningkat sejak 

induk beranak, kemudian produksi akan menurun secara 

berangsur-angsur hingga berakhirnya masa laktasi. Produksi 

susu maksimal tiap tahun diperoleh dari kambing yang 

presistensinya baik (produksi susunya akan menurun secara 

perlahan-lahan  setelah mencapai puncak laktasi), 

(Atabany,2008). Saputra (2013) bahwa temperatur lingkungan 

juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

produksi susu kambing, sebab temperatur akan mempengaruhi 

konsumsi makan pada ternak. Pada daerah yang bertemperatur 

rendah konsumsi makan ternak cenderung lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan daerah yang bertemperatur lebih tinggi, 

sehingga kebutuhan nutrien pada ternak yang berada di daerah 

yang bertemperatur rendah menjadi terpenuhi.Temperatur 

lingkungan dapat mempengaruhi produksi susu dengan 

perbedaan temperatur lingkungan sebesar 10°C. 
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2.4 Komposisi Susu Kambing PE 

Susu adalah bahan makanan yang bernilai gizi tinggi 

dan komposisinya seimbang. Sel-sel sekresi dalam alveolus 

menghasilkan cairan susu yang kemudian dikumpulkan di 

Gland cistern melalui sistem ductus untuk kemudian 

dikeluarkan melalui proses pemerahan atau diisap oleh cempe 

(Shodiq dan Abidin, 2002). Dibanding dengan susu sapi, susu 

kambing mempunyai perbedaan karakteristik yaitu warna 

lebih putih, globula lemak susunya lebih kecil dan beremulsi 

dengan susu, sehingga susu kambing lebih mudah dicerna. 

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. Tabel 1. Merupakan gambaran dari 

komposisi kimia susu kambing dan ternak lain. 

 

Tabel 1. Komposisi kimia susu kambing dan ternak lain 

Jenis Bahan 

Kering 

(%) 

Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Laktosa 

(%) 

Mineral 

(%) 

Sapi 

perah 

12,83 3,50 3,80 4,90 0,73 

Domba 17,00 3,20 3,20 4,70 0,90 

Kambing 13,00 3,70 4,00 4,45 0,85 

Kerbau 21,40 5,50 10,50 4,50 0,85 

Sumber: (Saleh, 2004) 
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Susu kambing layaknya susu yang berasal dari sumber 

hewan lainya merupakan campuran yang kompleks, yaitu 

emulsi lemak dalam air. Jika dibandingkan dengan susu sapi, 

empat komponen utama penyusun susu kambing yaitu laktosa, 

lemak, senyawa nitrogen, dan mineralnya memiliki kemiripan 

dengan susu sapi. Susu kambing memiliki ukuran rata-rata 

butiran lemak sebesar 2 mikrometer, lebih kecil dari pada 

ukuran butiran lemak susu sapi yang mencapai 2,5 - 3,5 

mikrometer. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil ini 

membuat lemak susu kambing lebih tersebar dan homogen 

sehingga lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan manusia 

(Purbayanto, 2009). 

Menurut Qibas (2009) ,menyatakan bahwa ada 

hubungan antara jumlah produksi susu dengan kadar lemak 

dan kadar protein dari ternak perah selama masa laktasi yang 

normal. Hal tersebut ditunjukkan bahwa puncak produksi 

dicapai rata-rata 3-6 minggu setelah beranak, kemudian 

produksinya akan berangsur-angsur turun. Produksi susu 

bertolak belakang dengan kadar lemak dan kadar protein susu 

yaitu waktu produksi susu mencapai puncak, kadar lemak dan 

kadar protein adalah yang paling rendah. Kadar protein susu 

tidak jauh berbeda dengan kadar lemak susu atau dengan kata 

lain mempunyai hubungan linier. 

Susu kambing mengandung vitamin dalam jumlah 

memadai atau berlebih, kecuali vitamin C, D, piridoksin, dan 

asam folat . Susu kambing tidak memiliki pigmen karoten dan 

hanya mengandung vitamin B6 dan B12 dalam jumlah kecil 

sehingga berwarna lebih putih daripada susu sapi berbagai 

jenis kambing dapat menghasilkan susu, namun jenis susu 

kambing yang banyak dikonsumsi adalah susu kambing 

peranakan Etawah dan Seanen. Hal ini disebabkan kambing 
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jenis peranakan Etawah dan Seanen lebih banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Bervariasiya komposisi susu 

kambing dapat terjadi antara lain karena 21 variasi antar jenis 

kambing, variasi setiap individu kambing, faktor genetik, 

musim, umur, faktor perawatan, frekuensi pemerahan, faktor 

pakan, dan pengaruh penyakit (Fathir, 2010) 

`Susu kambing merupakan campuran yang kompleks, 

yaitu emulsi lemak dalam air.  Komponen utama penyusun 

susu kambing yaitu laktosa, lemak, senyawa nitrogen, dan 

mineralnya memiliki kemiripan dengan susu sapi. Susu 

kambing memiliki ukuran rata-rata butiran lemak sebesar 2 

mikrometer, lebih kecil dari pada ukuran butiran lemak susu 

sapi yang mencapai 2,5- 3,5 mikrometer. Ukuran butiran 

lemak yang lebih kecil ini membuat lemak susu kambing lebih 

tersebar dan homogen sehingga lebih mudah dicerna oleh 

sistem pencernaan manusia (Purbayanto, 2009). 

 

2.5 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Produksi Susu 

 Faktor genetis adalah faktor individu, yang diturunkan 

oleh tetuanya kepada anaknya. Faktor ini menentukan jumlah 

atau besarnya produksi serta komposisi susu setiap masa 

laktasi. Oleh sebab itu kesanggupan untuk menghasilkan susu 

sangat dipengaruhi daripada keadaan genetik hewan yang 

bersangkutan (Anonimous, 2011).  

 Menurut Sarwono (2002), menyatakan bahwa agar 

produksi susunya stabil, waktu pemerahan harus diatur dengan 

baik. Pada waktu pemerahan harus dijaga agar kambing tidak 

kaget atau ketakutan karena terganggu sesuatu. Selain itu 

frekuensi pemerahan pada kambing yang diperah dalam sehari 

akan mempengaruhi produktivitas air susu. Jarak pemerahan 

yang teratur sangat membantu dalam menghasilkan air susu 
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dalam jumlah relative konstan. Faktor-faktor seperti : umur, 

besarnya tubuh, estrus dan lain- lain juga pengaruh terhadap 

produksi air susu. Selain itu faktor dasar yang juga membatasi 

laktasi kambing adalah jumlah jaringan kelenjar. Kelenjar susu 

yang kecil tidak ekonomis dalam laktasi, sebab kelenjar yang 

kecil tidak mampu menghasilkan susu yang banyak dan 

penyimpanannya pun sedikit. 

 Menurut Sodiq dan Abidin (2007), bahwa faktor dan 

interfa-faktor yang mempengaruhi produksi susu antara lain 

genetik, frekuensi dan interval pemerahan dan komposisi 

pakan ternak. Produksi susu yang baik hanya akan terjadi 

apabila kambing tersebut berada dalam kondisi baik setelah 

melahirkan, pakan yang tersedia pada saat melahirkan 

mempunyai kandungan energi dan protein yang cukup dan air 

susu dikeluarkan dari ambing secara efisien. Ditambahkan 

oleh Saleh (2004) bahwa faktor yang mempengaruhi produksi 

susu antara lain adalah jumlah pemerahan setiap hari, lamanya 

pemerahan, dan waktu pemerahan. Jumlah pemerahan 3-4 kali 

setiap hari dapat meningkatkan produksi susu daripada jika 

hanya diperah dua kali sehari. Pemerahan pagi hari 

mendapatkan susu sedikit berbeda komposisinya daripada susu 

hasil pemerahan sore hari. Setiawan dan Tanius (2003) 

menjelaskan bahwa kambing yang sakit jelas akan 

menurunkan produksi susu karena tidak mungkin dilakukan 

pemerahan, saat ternak birahi pun dapat mengakibatkan 

produksi susu turun, bahkan terkadang tidak berproduksi sama 

sekali. 

 

2.6 Kadar Lemak Susu 

 Susu kambing memiliki partikel lemak yang lebih kecil 

dan homogen sehingga mudah dicerna dan diserap. Besar 
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kecilnya globula lemak ditentukan oleh kadar air yang ada 

didalamnya. Pengujian kadar lemak susu kambing Sapera pada 

peternakan di Cilacap (CV. Origin Dairy Farm) dan Bogo 

(CV. Bangun Karso Farm) menggunakan lactoscan 

menghasilkan rataan kadar lemak susu kambing Sapera di 

Cilacap sebesar 4,45% dan kadar lemak susu kambing Sapera 

di Bogor sebesar 4,60% (Mutamimah, 2013). Shodiq dan 

Zaenal (2008) menjelaskan bahwa kandungan lemak susu 

kambing yaitu 4,7 %. Butiran lemak susu kambing berukuran 

antara 1-10 milimikron sama dengan susu sapi, tetapi jumlah 

butiran lemak yang berdiameter kecil dan homogen lebih 

banyak terdapat pada susu kambing, sehingga susu kambing 

lebih mudah dicerna alat pencernaan manusia, tidak mudah 

menyebabkan diare bagi yang mengkonsumsinya. 

 Kadar lemak yang terkandung dalam susu dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, baik pengaruh dari faktor fisiologis 

ternak itu sendiri maupun pengaruh dari lingkungan, yang 

termasuk pengaruh dari lingkungan salah satunya yaitu  

pengaruh dari pakan, sedangkan Faktor fisiologis yang 

mempengaruhi antara lain: bangsa, umur, bulan laktasi, 

kebuntingan dan interval kelahiran Setyaningsih (2013). 

Ditambahkan oleh Taufik .,dkk (2013) bahwa faktor yang 

mempengaruhi kadar lemak susu adalah jenis ternak, umur, 

jenjang laktasi, interval pemerahan, keadaan iklim setempat 

dan ransum yang diberikan. Kadar lemak juga dipengaruhi 

oleh konsumsi hijauan. Pakan hijauan menghasilkan banyak 

asetat sebagai bahan baku sintetis lemak susu akan tetapi 

banyak peternak yang meningkatkan produksi susu dengan 

meningkatkan pemberian konsentrat, kadar lemak susu akan 

semakin menurun karena kandungan protein yang cukup tinggi 

dalam konsentrat, hal ini merupakan pemacu produksi asam 
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propionat di dalam rumen yang kemudian diserap darah, 

masuk ke dalam ambing selanjutnya memproduksi susu 

dengan kadar protein tinggi dan volume yang tinggi (Shodiq 

dan Abidin, 2007). 

 Hasil penelitian Setyaningsih (2013) menyebutkan 

bahwa Kadar lemak ada kecenderungan meningkat dengan 

pemberian pakan P1 hijauan : konsentrat ; 80% :20%, hal ini 

diduga pemberian hijauan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan konsentratnya, karena perbandingan hijauan dan 

konsentrat yang diberikan kepada ternak sangat berpengaruh 

terhadap kandungan kadar lemak susu. pakan yang terlalu 

banyak hijauan menyebabkan kadar lemak susu tinggi karena 

kadar lemak dalam susu tergantung dari kandungan serat kasar 

dalam pakan. Ditambahkan oleh Sukarni (2012) yang 

menyebutkan bahwa kambing yang mendapatkan konsentrat 

akan menurunkan kadar lemak dalam susu karena di dalam 

rumen konsentrat akan mengalami fermentatif yang lebih 

banyak menghasilkan asam propionat daripada asam asetat, 

karena asam asetat yang terbentuk dalam rumen merupakan 

bahan baku utama pembentuk berbagai asam lemak dari lemak 

susu. 

 

2.7 Kadar Protein Susu 

 Protein susu kambing lebih mudah larut dan lebih 

mudah diserap serta lebih rendah dalam memicu alergi oleh 

tubuh sehingga mengindikasikan bahwa kualitas protein susu 

kambing lebih baik dibandingkan dengan susu sapi. Protein 

dari susu kambing memiliki keistimewaan lebih mudah 

dicerna dan lebih efisien penyerapannya terhadap asam-asam 

aminonya karena ukuran kasein pada susu kambing lebih kecil 
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dari susu sapi.(Animous, 2014). Kadar protein di dalam susu 

kambing yaitu 3,7 %  (Carica,2008).  

 Shodiq dan Abidin (2007), menyebutkan bahwa 

semakin meningkatnya konsentrat yang diberikan akan 

semakin tinggi protein susu. Kandungan protein yang cukup 

tinggi di dalam konsentrat merupakan pemacu produksi asam 

propionat di dalam rumen yang kemudian diserap darah. 

Darah masuk ke dalam ambing . Ambing membuat protein 

susu dari asam amino dan glukosa yang dibawa di dalam 

darah. Asam amino adalah bangunan block-block dan glukosa 

yang menyediakan energi untuk membangun asam-asam 

amino. Pakan energi tinggi juga memproduksi lebih propionat 

yang mana akan dikonversikan menjadi glukosa, jika glukosa 

berlebihan tetapi asam amino ketersediaannya sedikit. Glukosa 

di dalam darah dibutuhkan untuk memproduksi laktosa dan 

protein susu. Ketika produksi susu tinggi, produksi laktosa 

juga tinggi karena laktosa tinggi volume susu juga tinggi. 

Pakan yang tidak bagus akan mempengaruhi protein 

susu(Moran,2005). 

Apabila konsentrasi protein susu meningkat, lemak 

susu akan mengalami penurunan. Hubungan antara jumlah 

produksi susu dengan kadar lemak dan kadar protein dari 

ternak perah selama masa laktasi yang normal. Hal tersebut 

ditunjukkan bahwa puncak produksi dicapai rata-rata 3-6 

minggu setelah beranak, kemudian produksinya akan 

berangsur-angsur turun. Produksi susu bertolak belakang 

dengan kadar lemak dan kadar protein susu yaitu waktu 

produksi susu mencapai puncak, kadar lemak dan kadar 

protein adalah yang paling rendah. Kadar protein susu tidak 

jauh berbeda dengan kadar lemak susu atau dengan kata lain 

mempunyai hubungan linier (Qibas, 2009). 
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2.8 Pakan  

 Pakan adalah yang paling besar mempengaruhi 

produktitivitas ternak, karena 60% dari biaya produksi berasal 

dari pakan. Pemenuhan kebutuhan pakan baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan karena pakan 

merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang 

produktifitas ternak kambing (Atabany, 2008). Di Indonesia 

pada umumnya, pakan ternak kambing terdiri atas hijauan, 

terutama rumput lapangan karena jenis rumput ini tumbuhnya 

tidak tergantung pada musim dan dapat tumbuh dengan subur 

baik di pinggir jalan, selokan dan di pinggir kali. 

 Kambing membutuhkan hijauan kering sebanyak 10% 

dari bobot badan atau bobot hidupnya, tidak semua bagian 

hijauan disukai oleh kambing, seperti batang, daun yang 

sudahtua dan daun yang kotor yang tidak akan dikonsumsi 

oleh kambing, meskipun kambing masih lapar karenanya perlu 

dipertimbangkan pemberian yang lebih banyak dari 10% 

tersebut yaitu 15–20%. Seekor kambing memerlukan 1-1,5 kg 

hijauan atau jerami setiap hari, ditambah 0,25 kg pakan 

konsentrat berkadar protein 16% untuk setiap liter susu yang 

dihasilkan (Sodiq dan Abidin, 2007). 

 Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari yaitu pagi 

dan sore hari sedangkan pemberian konsentrat diberikan untuk 

menambah dan melengkapi kebutuhan gizi dengan jumlah 1% 

dari bobot badan dan pemberian konsentrat dilakukan pada 

pagi hari (Carica, 2008). Sutama dan Budiarsana (2001) 

menyatakan bahwa pakan merupakan salah satu faktor yang 

sangat berpengaruh sebesar 70% terhadap penampilan 

produksi susu. Sukarini (2006) menambahkan bahwa 

meningkatnya produksi susu kambing yang mendapat pakan 

penguat sejalan dengan meningkatnya konsumsi bahan kering 
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(BK) terutama pada kambing yang mendapatkan pakan 

penguat. Peningkatan konsumsi BK pakan akan memberi 

peluang meningkatnya zat-zat makanan ke kelenjar ambing 

untuk meningkatkan produksi susu. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat Desa 

Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang 

dimulai pada bulan Desember 2014 sampai dengan Februari 

2015. Analisis  kualitas susu dilakukan di Laboratorium 

Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Ternak 

 Kambing PE periode laktasi sebanyak 33 ekor betina 

dengan kriteria kambing betina dewasa laktasi bulan 

ketiga. 

2. Produksi Susu 

 Susu yang dihitung merupakan produksi susu harian 

yang diperah pagi hari selama 2 bulan. 

2. Litter size 

 Adalah jumlah anak per kelahiran per induk yang 

dikelompokkan berdasarkan jumlah anak dari induk 

tersebut. 

 

3.3 Peralatan Penelitian 

Peralatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Lactoscan Milk Analyser (MCC-serial 7035-

Bulgaria). 

2. Gelas ukur  2000 mL 

 



26 

 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

dan pengambilan sampel secara purposive sampling, yaitu 

sampel yang akan digunakan telah ditetapkan berdasarkan 

kriteria tertentu yaitu induk kambing PE yang sedang dalam 

masa laktasi. Data diperoleh dari pengamatan secara langsung 

serta melalui wawancara dengan peternak. Pencataan data 

produksi susu dilakukan pada saat pemerahan yang dilakukan 

sehari sekali selama dua bulan masa laktasi setelah induk 

kambing menyapih anak-anaknya. Analisis kualitas susu 

dilakukan setiap satu bulan sekali berturut-turut dan 

mengambil masing – masing sampel susu untuk di analisis 

kualitas susunya. 

 

3.5 Tahapan penelitian  

 Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

Tahapan 1 :  Pra  Pepenelitian 

1. Mencari kambing PE yang dalam masa 

laktasi 

2. Memberikan kode pada sampel dan 

kandang kambing PE. 

3. Mendata nama dan alamat peternak 

pemilik kambing PE tersebut. 

Tahapan 2 :  Koleksi Data 

1. Mencatat jumlah anak per kelahiran (Litter 

Size) dari masing-masing induk laktasi. 

2. Mencatat produksi susu yang dilakukan setiap 

pagi menggunakan gelas ukur yang sudah ada 

takaran berdasarkan satuan mililiter (ml), 
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sehingga dapat diketahui jumlah produksi 

susu dari setiap sampel ternak per hari. 

3. Sampel susu dikoleksi setelah proses 

pencatatan produksi susu selama 1 bulan dan 

diambil setiap sampel kambing sebanyak 50 

cc, sampel dimasukkan ke dalam botol sampel 

yang sudah di beri label nama peternak. 

4. Botol sampel dimasukkan ke dalam kotak 

yang berisi es batu. 

5. Selanjutnya dianalisis di Laboratorium untuk 

mengetahui kandungan kualitas susu dari 

setiap sampel. 

 

Tahapan 3   : Pengujian kualitas susu menggunakan 

lactoscan   

1. Mempersiapkan sampel susu yang akan 

dianalisa ke dalam beakerglass 30 ml. 

2. Tekan tombol power pada lactoscan pada 

posisi ON. 

3. Masukkan pipa analisis ke dalam sampel 

demikian pula dengan probe pH meter. 

4. Menekan tombol enter dan memilih menu 

pada posisi susu yang akan diuji, misal yang 

akan diuji susu kambing, maka dipilih goat 

pada menu. 

5. Menunggu sesaat dan lactoscan akan 

menampilkan hasil analisa pada layar monitor. 

6. Mencatat hasil analisa. 

7. Setelah selesai untuk semua sampel maka 

ditekan menu untuk kembali dan memilih 

posisi cleaning. 
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8.  Melakukan pencucian alat dengan larutan 

Daily cleaner. 

9.  Mematikan tombol power lactoscan pada 

posisi OFF untuk mematikan. 

 

3.6 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas : Jumlah anak per kelahiran (Litter 

size) (X) 

2. Variabel tak bebas : Produksi susu dan kualitas susu 

(Y) 

3.7 Analisis Data 

 Data yang diperoleh di analisis berdasarkan analisis 

Uji t tidak berpasangan yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh litter size terhadap produksi dan kualitas susu. 

Persamaan regresi sederhana untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan litter size terhadap produksi dan kualitas susu. 

Model hubungan regresi adalah sebab akibat.  

 

3.7.1 Uji t Test   

 Analisis data menggunakan uji t test tidak 

berpasangan dengan rumus perhitungan adalah sebagai 

berikut: 

 

 SA² =    

 

SB² =    
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SC² = ∑ (xc – x rata)²   

        n-1 

 

 

S
 2

gabungan =  

 

 

 

t hitung =  

 

 

3.7.2 Regresi Linier Sederhana 

Persamaan regresi linier sederhana untuk bentuk 

hubungan antara dua variabel adalah sebagai berikut : 

 

  
 

  

Keterangan : 

Y1= Produksi susu 

Y2 = Kadar Lemak susu 

Y3 = Kadar Protein susu 

X = Litter Size 

a  = konstanta 

b = koefisien regresi dari Litter Size. 

 

Koefisien a dan b dihitung dengan rumus : 

  

 

 

a = (∑Y) . (∑X²) – (∑X) . (∑X.Y) 

     n. ∑X² - (∑Y)² 

 

Y1 = a + bX1 

 

Y2 = a + bX2 Y3 = a + bX3 
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(Sudjana, 1996). 

 

3.8 Batasan Istilah 

 Litter size adalah jumah anak per kelahiran 

yang di hasilkan dari setiap induk. 

 Produksi Susu adalah jumlah produksi susu 

yang dihasilkan dari setiap induk laktasi. Satu 

kali pemerahan di pagi hari, pukul 08.00 WIB. 

 Kadar Lemak Susu adalah kandungan kadar 

lemak susu yang diketahui dari hasil analisia 

kandungan  susu menggunakan lactoscan.  

 Kadar Protein Susu adalah kandungan kadar 

protein susu yang diketahui hasil analisa 

kandungan susu menggunakan lactoscan

b = n. ∑X . Y – (∑X) . (∑Y) 

n . ∑X² - (∑X)² 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1Keadaaan Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat Desa 

Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. 

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan 

bahwa pada wilayah tersebut banyak peternak yang 

memelihara kambing PE sebanyak ± 15 ekor/ kepala keluarga. 

Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu Kecamatan 

dari 33  Kecamatan di Kabupaten Malang yang berada 

dibagian tenggara Kabupaten Malang dan merupakan salah 

satu daerah pengembangan ternak kambing Peranakan Etawah 

(PE) dikawasan Malang Selatan. Ketinggian wilayah 

Kecamatan Ampelgading 0 sampai 1700 Meter dari 

permukaan air laut dengan suhu dan kelembaban seperti 

tertera pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Temperatur dan Kelembaban di Lokasi Penelitian 

Waktu Suhu (°C) Kelembaban (%) 

Pagi 

Sore 

21,60 

26,78 

85,32 

84,55 

Data Primer (2015) 

 

Berdasarkan Tabel 2, nilai rataan suhu dan 

kelembaban di lokasi penelitian tidak jauh berbeda dengan 

pendapat Solaiman (2010), suhu rendah memiliki efek yang 

lebih sedikit pada produksi susu jika pakan tambahan 

disediakan untuk menutupi energi tubuh yang diperlukan 
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untuk menjaga suhu tubuh. Dalam kisaran kelembaban relatif 

60-80%, produksi susu mungkin terpengaruh oleh perubahan 

suhu antara 5°C (40°F) dan 22°C (70°F). Kandungan lemak 

susu meningkat dengan suhu di bawah 25°C (75°F). Di atas 

kisaran netralitas termal, penurunan tajam dalam produksi 

susu terjadi, karena konsumsi pakan menurun pada 

peningkatan suhu dan penurunan konsumsi air pada suhu 

meningkat sementara konsumsi air umumnya meningkat. Pada 

sekitar 40°C (105°F), konsumsi pakan dan produksi susu 

pendekatan nol. Produksi susu dan konsumsi pakan pada 

kambing berkurang secara otomatis dalam upaya untuk 

mengurangi produksi panas tubuh. Meningkat laju pernapasan 

sekitar 5 kali lipat ketika suhu meningkat dari 10-40°C (50-

105°F). Lebih lanjut ditambahkan oleh Susilowati, Kuswati 

dan Winarto (2011) menyatakan lingkungan yang segar dan 

tenang serta tersedia sumber air yang cukup serta ditempat 

yang terbuka yang terlindung dengan pepohonan, yang dapat 

berfungsi sebagai pelindung dan sumber pakan (leguminosa 

pohon) tetapi jangan terlalu rindang karena akan menghalangi 

sinar matahari masuk ke kandang, akibatnya kelembaban 

kandang akan meningkat, sehingga kandang dan ternak 

menjadi kurang sehat dan penyebab dari berbagai penyakit. 

 Keadaan wilayah di Kecamatan Ampelgading terdiri 

dari datar sampai berombak : 10%, berombak sampai berbukit 

: 20%, berbukit sampai bergunung : 70% (Anonimous, 2012). 

Lokasi penelitian yang dekat dengan gunung Semeru membuat 

kesuburan tanah yang cukup tinggi akibat pelapukan abu 

vulkanik. Ketinggian tempat ini (70% berbukit sampai 

bergunung) memperlihatkan bahwa Kecamatan Ampelgading 

sangat prospektif untuk pengembangan kambing perah, 

termasuk jenis kambing Peranakan Etawah (PE). Lokasi ideal 
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bagi kambing jenis perah atau kambing Peranakan Etawah 

(PE)  adalah daerah dengan suhu sejuk dan didataran tinggi.  

Menurut Fitron (2014) pada daerah yang bertemperatur rendah 

konsumsi pakan ternak cenderung lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan daerah yang bertemperatur lebih tinggi, 

sehingga kebutuhan nutrisi pada ternak yang berada didaerah 

bertemperatur rendah menjadi terpenuhi.  

 Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor genetik 

dan lingkungan (iklim, penyakit dan manajemen), selain itu 

juga dipengaruhi oleh kualitas dan keseimbangan pakan. 

Pemberian pakan yang mencukupi kebutuhan kambing dari 

segi kualitas dan kuantitas akan mengoptimalkan produksi 

susu dan pertumbuhan kambing tersebut. Pakan yang 

diberikan selama penelitian terdiri dari hijauan berupa 

kaliandra dan gamal yang pemberiannya bergantian 

disesuaikan dengan ketersediaan hijauan dilapang, sedangkan 

pakan konsentrat tidak diberikan oleh peternak dilokasi 

penelitian. Pemberian pakan hijauan diberikan sebanyak 2 kali 

dalam sehari  yaitu pagi pukul 08.00 WIB dan sore hari pada 

pukul 16.00 WIB. Menurut pendapat Sodiq dan Abidin (2007) 

bahwa kambing membutuhkan hijauan kering sebanyak 10% 

dari bobot badan atau bobot hidupnya, tidak semua bagian 

hijauan disukai oleh kambing, seperti batang, daun yang sudah 

tua dan daun yang kotor yang tidak akan dikonsumsi oleh 

kambing, meskipun kambing masih lapar karenanya perlu 

dipertimbangkan pemberian yang lebih banyak dari 10% 

tersebut yaitu 15–20%. Seekor kambing memerlukan 1-1,5 kg 

hijauan atau jerami setiap hari, ditambah 0,25 kg pakan 

konsentrat berkadar protein 16% untuk setiap liter susu yang 

dihasilkan. Rata-rata bobot badan kambing dilokasi penelitian 
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50,5 ± 5,05 kg. Konsumsi Bahan Kering (BK) kambing di 

lokasi penelitian ditunjukan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Jumlah BK pemberian dan sisa pakan dari masing-

masing pakan hijauan pada kambing PE di lokasi penelitian 

Bahan pakan BK pemberian 

(gram) 

BK sisa 

(gram) 

Kaliandra 

Gamal 

Total 

832 

843,13 

1675,13 

22,59 

138,76 

161,35 

Total konsumsi 1513,78  

Rata-rata terhadap BB 

50,5 ± 5,05 kg 

2,99%  

Data primer (2015).  

 Dari Tabel 3 diketahui bahwa pakan yang diberikan 

sudah mencukupi kebutuhan nutrisi kambing dengan hasil 

perhitungan BK pakan 2,99% dari BB kambing serta total 

konsumsi BK sebesar 1513,78 gram/ekor/hari. Berdasarkan 

Tabel NRC (1981) kebutuhan ternak kambing periode laktasi 

hendaknya mengonsumsi BK untuk produksi susu sebesar 1,3-

4,2% dari bobot badan 50 kg dengan total konsumsi BK 

sebesar 958,50 gram/ekor/hari. Pakan yang diberikan telah 

mencukupi kebutuhan nutrisi kambing dengan hasil 

perhitungan BK pakan 2,99% dari BB kambing serta total 

konsumsi BK sebesar 1513,78 gram/ekor/hari. 

Ditambahkan oleh Sutama dan Budiarsana (2001)  

bahwa pakan merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh sebesar 70% terhadap penampilan produksi susu. 

Sukarini (2006) menambahkan bahwa meningkatnya produksi 
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susu kambing yang mendapat pakan penguat sejalan dengan 

meningkatnya konsumsi bahan kering (BK) terutama pada 

kambing yang mendapatkan pakan penguat. Peningkatan 

konsumsi BK pakan akan memberi peluang meningkatnya zat-

zat makanan ke kelenjar ambing untuk meningkatkan produksi 

susu. 

 

4.2 Pengaruh Litter size Terhadap Produksi dan Kualitas 

susu 

 Litter size merupakan jumlah total anak yang 

dilahirkan dalam satu kelahiran oleh setiap induk. Pada 

umumnya kambing memiliki kemampuan melahirkan anak 

lebih dari satu. Ibrahim dan Gufroni (2004) berpendapat 

bahwa kambing dapat beranak 1 samapi 4 ekor dan  dalam 

satu kali melahirkan, selanjutnya dikatakan pula bahwa 

besarnya litter size dipengaruhi oleh keragaman bangsa, 

kualitas pakan,berapa kali beranak, maupun pengaruh 

keturunan. Induk – induk dengan tipe kelahiran kembar 

cenderung beranak kembar. 

 Litter size memegang peranan penting dalam 

menentukan produktivitas ternak, salah satunya adalah 

produksi susu yang dihasilkan dalam setiap kali periode 

laktasi. Hasil analisa statistic pengaruh litter size terhadap 

produksi dan kualitas susu di lokasi penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Sedangkan rata-rata produksi dan kualitas 

susu pada berbagai Litter size seperti pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rata - rata produksi susu, Protein dan  Lemak susu 

kambing PE pada berbagai Litter size 

 

 

Keterangan 

LITTER SIZE  

P 1 (n=5) 2 (n=15) 3 (n=13) 

Produksi Susu 

(mlECM/ekor/hr

) 

813,18

4 ± 

191,01
 

 

791,020

7 ± 

132,26 

 

1203,25

5 ± 

191,35 

 

P<0,01 

Protein Susu 

(%) 

2,704 ± 

0,15 

 

2,67 ± 

0,35 

 

2,57 ± 

0,21 

 

Non 

significan

t 

Lemak Susu (%) 6,95 ± 

0,76 

 

6,45 ± 

1,08 

 

7,36 ± 

1,37 

 

Non 

significan

t 

Keterangan : Significant (P<0.01) 

 

 Hasil analisis pengaruh litter size terhadap produksi 

susu menunjukkan bahwa  semakin tinggi litter size ternak, 

maka semakin tinggi produksi susu yang dihasilkan meningkat 

sangat nyata (P<0,01) dengan hasil rataan produksi susu dari 

litter size 1,2 dan 3 secara berturut-turut sebesar  791,0207 ± 

132,26 ; 813,18 ±191,01 ; dan 1203,25 ± 191,35. Produksi 

susu meningkat karena litter size semakin tinggi, karena litter 

size setara dengan frekuensi pemerahan, artinya  ketika 

produksi susu tinggi maka frekuensi pemerahan semakin 

meningkat yang menyebabkan adanya rangsangan pada 

ambing untuk mensekresikan susu, sehingga ambing yang 

kosong akan disekresikan susu kembali dan produksi susu 

akan meningkat . Sutama (2006) menjelaskan bahwa litter size 

memegang peranan penting dalam menentukan produktivitas 

ternak, salah satunya adalah produksi susu yang dihasilkan 

dalam setiap kali periode laktasi. Rataan litter size yang tinggi 
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mengakibatkan peningkatan produksi susu dan lamanya 

periode laktasi. Litter size memiliki pengaruh yang tinggi  

terhadap produksi dan kualitas susu. Ditambahkan oleh 

Sarwono (2002) bahwa pada waktu pemerahan harus dijaga 

agar kambing tidak kaget atau ketakutan karena terganggu 

sesuatu. Selain itu frekuensi pemerahan pada kambing yang 

diperah dalam sehari akan mempengaruhi produktivitas air 

susu. Jarak pemerahan yang teratur sangat membantu dalam 

menghasilkan air susu dalam jumlah relative konstan. Faktor-

faktor seperti : umur, besarnya tubuh, estrus dan lain- lain juga 

pengaruh terhadap produksi air susu. Semakin di tingkatkan 

frekuensi pemerahan maka produksi susu semakin meningkat 

karena kelenjar ambing dirangsang untuk mensintesa 

keluarnya air susu. 

  Butiran lemak susu kambing berukuran antara 1-10 

milimikron sama dengan susu sapi, tetapi jumlah butiran 

lemak yang berdiameter kecil dan homogen lebih banyak 

terdapat pada susu kambing, sehingga susu kambing lebih 

mudah dicerna alat pencernaan manusia, tidak mudah 

menyebabkan diare bagi yang mengkonsumsinya. Shodiq dan 

Zaenal (2008) menjelaskan bahwa kandungan lemak susu 

kambing yaitu 4,7 %. 

 Hasil penelitiian menunjukkan bahwa litter size tidak 

berpengaruh (P>0,05) terhadap kadar lemak susu dengan hasil 

rataan secara berturut-turut sebesar 6,95 ± 0,76; 6,45 ± 1,08; 

dan 7,36 ± 1,37.  Kadar lemak susu cenderung stabil walaupun 

pada berbagai litter size yang berbeda yang berarti bahwa litter 

size tidak berpengaruh terhadap kadar protein susu, karena 

kadar lemak susu berbanding terbalik dengan produksi susu 

artinya ketika produksi susu mencapai titik maksimal maka 

kadar lemak susu berada pada titik terendah. Menurut 
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Setyaningsih (2013) bahwa Kadar lemak yang terkandung 

dalam susu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pengaruh 

dari faktor fisiologis ternak itu sendiri maupun pengaruh dari 

lingkungan, yang termasuk pengaruh dari lingkungan salah 

satunya yaitu  pengaruh dari pakan, sedangkan Faktor 

fisiologis yang mempengaruhi antara lain: bangsa, umur, bulan 

laktasi, kebuntingan dan interval kelahiran. Ditambahkan oleh 

(Shodiq dan Abidin, 2007) bahwa kadar lemak juga 

dipengaruhi oleh konsumsi hijauan. Hijauan yang dimakan 

oleh ternak, kemudian mengalami proses fermentatif didalam 

rumen oleh mikroba rumen. Hasil proses fermentatif  berupa 

VFA. VFA terdiri dari propionat, asetat, dan butirat. Asetat 

masuk kedalam darah dan diubah menjadi asam lemak, 

kemudian akan masuk ke dalam sel-sel sekresi ambing dan 

menjadi lemak susu.  

 Protein susu kambing lebih mudah larut dan lebih 

mudah diserap serta lebih rendah dalam memicu alergi oleh 

tubuh sehingga mengindikasikan bahwa kualitas protein susu 

kambing lebih baik dibandingkan dengan susu sapi Animous 

(2011). Protein dari susu kambing memiliki keistimewaan 

lebih mudah dicerna dan lebih efisien penyerapannya terhadap 

asam-asam aminonya karena ukuran kasein pada susu 

kambing lebih kecil dari susu sapi. (Animous, 2014). Kadar 

protein di dalam susu kambing yaitu 3,7 %  (Carica,2008). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa litter size tidak 

berpengaruh terhadap kandungan protein (P>0,05) dengan 

hasil rataan secara berturut-turut sebesar 2,704 ± 0,15; 2,67 ± 

0,35 dan 2,57 ± 0,21. Kadar protein akan meningkat karena 

pemberian pakan konsentrat yang mengandung protein yang 

tinggi, sedangkan dalam lokasi penelitian ternak tidak 

diberikan pakan konsentrat yang menyebabkan tidak adanya 
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peningkatan protein walaupun dengan litter size ternak yang 

berbeda. Menurut Shodiq dan Abidin (2007), menyebutkan 

bahwa semakin meningkatnya konsentrat yang diberikan akan 

semakin tinggi protein susu. Kandungan protein yang cukup 

tinggi di dalam konsentrat merupakan pemacu produksi asam 

propionat di dalam rumen yang kemudian diserap darah. 

Darah masuk ke dalam ambing . Ambing membuat protein 

susu dari asam amino dan glukosa yang dibawa di dalam 

darah. Asam amino adalah bangunan block-block dan glukosa 

yang menyediakan energi untuk membangun asam-asam 

amino. Pakan energi tinggi juga memproduksi lebih propionat 

yang mana akan dikonversikan menjadi glukosa, jika glukosa 

berlebihan tetapi asam amino ketersediaannya sedikit, 

bangunan protein susu akan terbatas. Glukosa di dalam darah 

dibutuhkan untuk memproduksi laktosa dan protein susu. 

Ketika produksi susu tinggi, ;produksi laktosa juga tinggi 

karena laktosa tinggi volume susu juga tinggi. Pakan yang 

tidak bagus akan mempengaruhi protein susu. 

 

4.3 Hubungan Litter Size terhadap Produksi Susu 

 Litter size sangat penting dalam menunjang 

banyaknya produksi susu yang dihasilkan oleh induk kambing 

PE. Induk yang memiliki litter size lebih dari satu biasanya 

mempunyai produksi susu yang lebih banyak daripada induk 

yang mempunyai litter size satu. Litter size induk kambing PE 

di lokasi penelitian di kelompokkan berdasarkan jumlah litter 

size yang dihasilkan oleh induk ( 1, 2, dan 3 ) maka hasil 

analisis statistik  pada Lampiran 2. Produksi susu, kadar lemak 

dan protein susu induk kambing PE selama penelitian terdapat 

pada Tabel 4.  
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 Litter size yang baik untuk induk kambing PE periode 

laktasi adalah 3 karena pada umumnya ternak yang memiliki 

jumlah anak per kelahiran lebih banyak memiliki produksi 

susu yang lebih banyak dibandingkan dengan ternak yang 

mempunyai satu  anak per kelahiran. Hal ini terbukti bahwa 

sampel induk kambing PE periode laktasi lepas sapih yang 

memiliki litter size 3 mempunyai jumlah produksi susu yang 

lebih banyak daripada lainnya diikuti kadar lemak namun 

tidak untuk kadar protein yang semakin menurun ketika litter 

size lebih banyak. Susilawati (2007) menjelaskan bahwa induk 

kambing PE termasuk kambing yang prolifik (subur) dan 

menghasilkan anak 1--3 ekor/kelahiran. Ditambahkan oleh 

Sulastri (2007) bahwa Litter Size kambing yaitu 1,9 ± 0,28 

ekor sedangkan menurut (Mahmalia, Doloksaribu, Nasution 

dan Hasibuan, 2007) bahwa rataan litter size seperkelahiran 

kambing adalah 1,17 pada kambing kacang dan 1 pada 

kambing boerka. Litter size cenderung meningkat seiring 

dengan bertambahnya umur induk. Peningkatan tersebut 

disebabkan bertambah sempurnanya kemampuan hormonal 

kambing karena semakin dewasa, maka kambing dengan 

paritas rendah akan mendapatkan litter size yang rendah pula. 

 Pengaruh Litter size terhadap produksi susu sangat 

nyata (P<0,01) seperti terlihat pada Tabel .4 , semakin 

meningkatnya litter size akan diikuti peningkatan produksi 

susu, hal ini sesuai dengan penelitian Sutama et. al (2007) 

bahwa induk dengan anak dua menghasilkan susu lebih 

banyak (0,87 -1,01 vs 0,76 – 0,82 kg/days) dan masa laktasi 

yang lebih panjang (246 vs 214 days) daripada induk beranak 

tunggal. 
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Tabel 5. Hubungan antara Litter size dengan Produksi Susu, 

Kadar Lemak dan Kadar Protein 

Keterangan Persamaan 

Regresi 

Koefisien 

Determinant 

(R²) 

Keeratan 

(r) 

Hubungan 

Litter size 

dengan 

produksi susu 

Y=409,14+244,21 

X 

43 % 0,65 

Hubungan 

Litter size 

dengan 

Kadar Lemak 

Y=6,08+0,36 X 4,1 % 0,20 

Hubungan 

Litter size 

dengan 

Kadar 

Protein 

Y=2,80–0,07X 3,1 % 0,17 

 

 Hasil perhitungan analisis regresi pada terdapat pada 

Lampiran.2 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Litter 

size (X) terhadap produksi susu (Y) memiliki persamaan 

regresi Y= 409,14 + 244,21 X artinya dengan bertambahnya 

litter size sebesar 1 poin maka produksi susu akan meningkat 

sebesar 244,21 ml ECM/hari, dengan koefisien determinasi 

(R²) sebesar 43% artinya nilai tersebut menunjukan bahwa 

litter size memberikan kontribusi sebesar 43% terhadap 

produksi susu, selebihnya 57% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Menurut Budiarsana dan sutama (2001) menjelaskan bahwa 

pakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

pada penampilan produksi susu, pengaruh faktor pakan 

terhadap tampilan produksi susu yaitu sebesar 70%. Selain iti 

pengaruh litter size terhadap produksi susu memiliki nilai 

keeratan atau koefisien keeratan sebesar 0,65 artinya litter size 
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memiliki pengaruh yang keeratannya cukup kuat terhadap 

produksi susu, apabila dipetakan dalam grafik maka akan 

terlihat pengaruh litter size terhadap produksi susu seperti 

terdapat pada Gambar .2 

 

 

Gambar 2. Grafik Pengaruh Litter size terhadap  

  Produksi Susu 

 Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi litter 

size, maka produksi susu akan semakin tinggi juga, hal ini 

dikarenakan induk kambing PE yang memiliki liiter size 

banyak akan menghasilkan produksi susu yang tinggi dan 

memiliki waktu masa laktasi yang lebih panjang untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi susu pada anak – anaknya, 

namun ada beberapa faktor lain juga yang mempengaruhi 

jumlah produksi susu yang di hasilkan induk dalam setiap kali 

periode laktasi. Menurut Menurut Sodiq dan Abidin (2007) 
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bahwa faktor dan interfa-faktor yang mempengaruhi produksi 

susu antara lain genetik, frekuensi dan interval pemerahan dan 

komposisi pakan ternak. Produksi susu yang baik hanya akan 

terjadi apabila kambing tersebut berada dalam kondisi baik 

setelah melahirkan, pakan yang tersedia pada saat melahirkan 

mempunyai kandungan energi dan protein yang cukup dan air 

susu dikeluarkan dari ambing secara efisien. Selain itu faktor 

dasar yang juga membatasi laktasi kambing adalah jumlah 

jaringan kelenjar. Kelenjar susu yang kecil tidak ekonomis 

dalam laktasi, sebab kelenjar yang kecil tidak mampu 

menghasilkan susu yang banyak dan penyimpanannya pun 

sedikit (Sarwono, 2002). Ditambahkan lagi oleh Saputra 

(2013) bahwa temperatur lingkungan juga merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi produksi susu kambing, sebab 

temperatur akan mempengaruhi konsumsi makan pada ternak. 

Pada daerah yang bertemperatur rendah konsumsi makan 

ternak cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah 

yang bertemperatur lebih tinggi, sehingga kebutuhan nutrien 

pada ternak yang berada di daerah yang bertemperatur rendah 

menjadi terpenuhi. Temperatur lingkungan dapat 

mempengaruhi produksi susu dengan perbedaan temperatur 

lingkungan sebesar 10°C.  

 

4.4 Hubungan Litter Size terhadap Kadar Lemak Susu 

 `Susu kambing merupakan campuran yang kompleks, 

yaitu emulsi lemak dalam air.  Komponen utama penyusun 

susu kambing yaitu laktosa, lemak, senyawa nitrogen, dan 

mineralnya memiliki kemiripan dengan susu sapi. Susu 

kambing memiliki ukuran rata-rata butiran lemak sebesar 2 

mikrometer, lebih kecil dari pada ukuran butiran lemak susu 

sapi yang mencapai 2,5 - 3,5 mikrometer. Ukuran butiran 
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lemak yang lebih kecil ini membuat lemak susu kambing lebih 

tersebar dan homogen sehingga lebih mudah dicerna oleh 

sistem pencernaan manusia (Purbayanto, 2009). Ditambahkan 

oleh Saleh (2004) bahwa Susu kambing memiliki partikel 

lemak yang lebih kecil dan homogen sehingga mudah dicerna 

dan diserap. Besar kecilnya globula lemak ditentukan oleh 

kadar air yang ada didalamnya. Rata – rata kadar lemak susu 

berdasarkan hasil penelitian adalah 6,89 ± 1,24 , Mutamimah 

(2013) menyebutkan bahwa Pengujian kadar lemak susu 

kambing Sapera pada peternakan di Cilacap (CV. Origin Dairy 

Farm) dan Bogo (CV. Bangun Karso Farm) menggunakan 

lactoscan menghasilkan rataan kadar lemak susu kambing 

Sapera di Cilacap sebesar 4,45% dan kadar lemak susu 

kambing Sapera di Bogor sebesar 4,60%. 

 Hasil rata – rata kadar lemak susu pada berbagai 

kelompok litter size tertera pada Tabel 4 . Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara litter size 

terhadap kadar lemak susu. Litter size 3 menunjukkan bahwa 

hasil kadar lemak sebesar 7,35 ± 1,37 mempunyai kadar lemak 

susu tertinggi dibanding dengan kelompok lain. Kadar lemak 

dipengaruhi oleh asam asetat yang berasal dari hijauan (Ace 

dan Wahyuningsih, 2010 dan Ramadhan et al., 2013). 

Prekusor dari asam asetat adalah serat kasar . Hijauan yang 

dimakan oleh ternak, kemudian mengalami proses fermentatif 

didalam rumen oleh mikroba rumen. Hasil proses fermentatif  

berupa VFA. VFA terdiri dari propionat, asetat, dan butirat. 

Asetat masuk kedalam darah dan diubah menjadi asam lemak, 

kemudian akan masuk ke dalam sel-sel sekresi ambing dan 

menjadi lemak susu. Ditambahkan oleh Zainudin (2002) 

menyatakan bahwa periode laktasi tidak berpengaruh nyata 

terhadap kadar lemak susu, karena jumlah rataan kadar lemak 
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susu dan produksi susu antar periode laktasi tidak jauh 

berbeda. 

 Persamaan regresinya adalah Y= 6,08 + 0,36 X artinya 

dengan bertambahnya Litter size sebesar 1 poin maka kadar 

lemak susu akan meningkat sebesar 0,36 %. Koefesien 

Determinasi (R
2
) sebesar 4,1% artinya nilai tersebut 

menunjukan bahwa Litter size memberikan kontribusi sebesar 

4,1% terhadap kadar lemak susu, selebihnya 95,9 % 

dipengaruhi oleh faktor lain. Hubungan antara Litter size 

dengan kadar lemak susu memiliki nilai keeratan sebesar 0,20, 

apabila dipetakan dalam grafik maka pengaruh litter size 

terhadap kadar lemak susu terdapat pada Gambar 3. 

  
Gambar 3. Grafik Pengaruh Litter size terhadap Kadar Lemak 

Susu 

 

 Secara umum produksi susu memiliki hubungan 

terbalik dengan kadar lemak susu, sedangkan berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa litter size mempunyai 
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hubungan dengan produksi susu yang positif, semakin tinggi 

litter size maka semakin tinggi juga produksi susunya, tetapi 

ketika jumlah produksi susu meningkat, kadar lemak susu 

akan menurun. Hubungan produksi susu dengan kadar lemak 

susu terjadi korelasi negatif, artinya pada saat produksi susu 

mencapai puncak, maka kadar lemaknya berada pada titik 

terendah kemudian meningkat secara bertahap hingga akhir 

laktasi (Taufik dkk.,2013). 

 Kadar lemak yang terkandung dalam susu dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, baik pengaruh dari faktor fisiologis 

ternak itu sendiri maupun pengaruh dari lingkungan, yang 

termasuk pengaruh dari lingkungan salah satunya yaitu 

pengaruh dari pakan, sedangkan Faktor fisiologis yang 

mempengaruhi antara lain: bangsa, umur, bulan laktasi, 

kebuntingan dan interval kelahiran Setyaningsih (2013). 

Ditambahkan oleh Taufik.,dkk (2013) bahwa faktor yang 

mempengaruhi kadar lemak susu adalah jenis ternak, umur, 

jenjang laktasi, interval pemerahan, keadaan iklim setempat 

dan ransum yang diberikan. Kadar lemak juga dipengaruhi 

oleh konsumsi hijauan. Pakan hijauan menghasilkan banyak 

asetat sebagai bahan baku sintetis lemak susu akan tetapi 

banyak peternak yang meningkatkan produksi susu dengan 

meningkatkan pemberian konsentrat, kadar lemak susu akan 

semakin menurun karena kandungan protein yang cukup tinggi 

dalam konsentrat, hal ini merupakan pemacu produksi asam 

propionat di dalam rumen yang kemudian diserap darah, 

masuk ke dalam ambing selanjutnya memproduksi susu 

dengan kadar protein tinggi dan volume yang tinggi (Shodiq 

dan Abidin, 2007). Hasil penelitian Setyaningsih (2013) 

menyebutkan bahwa Kadar lemak ada kecenderungan 

meningkat dengan pemberian pakan P1 hijauan : konsentrat ; 
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80% :20%, hal ini diduga pemberian hijauan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan konsentratnya, karena perbandingan 

hijauan dan konsentrat yang diberikan kepada ternak sangat 

berpengaruh terhadap kandungan kadar lemak susu. pakan 

yang terlalu banyak hijauan menyebabkan kadar lemak susu 

tinggi karena kadar lemak dalam susu tergantung dari 

kandungan serat kasar dalam pakan. 

 

4.5 Hubungan Litter Size terhadap Kadar protein Susu 

 Protein susu kambing lebih mudah larut dan lebih 

mudah diserap serta lebih rendah dalam memicu alergi oleh 

tubuh sehingga mengindikasikan bahwa kualitas protein susu 

kambing lebih baik dibandingkan dengan susu sapi Animous 

(2011). Protein dari susu kambing memiliki keistimewaan 

lebih mudah dicerna dan lebih efisien penyerapannya terhadap 

asam-asam aminonya (Animous, 2014). Kadar protein di 

dalam susu kambing yaitu 3,7 % (Carica,2008), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kadar protein susu yang lebih 

rendah yaitu 2,64 ± 0,29 %. 

 Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa litter size 

tidak berpengaruh nyata terhadap kadar protein susu (Tabel 5) 

dengan koefisien regresi yaitu Y= 2,80 – 0,07X artinya bahwa 

dengan bertambahnya litter size sebesar 1 poin maka kadar 

protein susu akan menurun sebanyak 0,07 %, dengan koefisien 

determinasi (R²) sebesar 3,1 % artinya nilai tersebut 

menunjukan bahwa litter size memberikan kontribusi sebesar 

3,1 % terhadap kadar protein susu, selebihnya 96,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Hubungan antara litter size 

dengan kadar lemak susu memiliki nilai keeratan sebesar 0,17 

artinya hubungan keeratannya sangat rendah, apabila di 
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petakan dalam grafik maka hubungan antara litter size dan 

kadar protein susu seperti terlihat pada Gambar 4. 

 

 
 

 Gambar 4. Grafik Pengaruh Litter Size terhadap 

  Kadar Protein Susu 

 
 Gambar. 4 menunjukkan bahwa semakin tinggi litter 

size, maka semakin rendah kadar protein susu. Hal ini terjadi 

karena manajemen pemberian pakannya tidak diperhatikan 

dan diatur dengan baik. Pakan yang diberikan mempengaruhi 

komponen susu, apabila pakan yang diberikan memiliki 

kualitas yang bagus maka kandungan proteinnya juga akan 

semakin meningkat. Pakan yang diberikan pada kambing PE 

di lokasi penelitian adalah pakan hijauan dan tidak diberikan 

konsentrat, sehingga kemungkinan besar kandungan protein 

dalam susu yang dihasilkan akan menurun karena kualitas 

pakan yang diberikan kurang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi yang diperlukan induk kambing PE. 
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Menurut Shodiq dan Abidin (2007) menyebutkan bahwa 

semakin meningkatnya konsentrat yang diberikan akan 

semakin tinggi protein susu. Kandungan protein yang cukup 

tinggi di dalam konsentrat merupakan pemacu produksi asam 

propionat di dalam rumen yang kemudian diserap darah. 

Darah masuk ke dalam ambing dan ambing membuat protein 

susu dari asam amino dan glukosa yang dibawa di dalam 

darah. Asam amino adalah bangunan block-block dan glukosa 

yang menyediakan energi untuk membangun asam-asam 

amino. Pakan energi tinggi juga memproduksi lebih propionat 

yang mana akan dikonversikan menjadi glukosa, jika glukosa 

berlebihan tetapi asam amino ketersediaannya sedikit, 

bangunan protein susu akan terbatas. Glukosa di dalam darah 

dibutuhkan untuk memproduksi laktosa dan protein susu. 

Ketika produksi susu tinggi, produksi laktosa juga tinggi 

karena laktosa tinggi volume susu juga tinggi. Pakan yang 

tidak bagus akan mempengaruhi protein susu (Moran,2005). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1.  Litter size berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap produksi susu kambing PE periode laktasi, 

akan tetapi tidak berpengaruh terhadap kadar lemak 

dan protein susu. 

2. Litter size memiliki hubungan yang positif terhadap 

produksi dan kadar lemak susu, akan tetapi memiliki 

hubungan negatif pada kadar protein susu. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan evaluasi litter size secara rutin untuk 

menyeleksi ternak kambing PE yang memiliki 

produksi dan kualitas susu yang baik. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mendapatkan bibit kambing PE yang berkualitas 

unggul. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Data Litter size, Rata-rata produksi susu ml 

ECM/hari, % Kadar lemak  susu, dan % Kadar protein 

susu. 

Nomor 
Kambin

g 

Litter 
Size 

Rata-rata 
Produksi Susu 
(ml/ECM/hari) 

Kadar 
lemak 
susu % 

Kadar 
Protein 
Susu % 

1 3 1210.08 6.85 2.32 

2 2 864.68 6.46 2.22 

3 1 681.40 6.62 2.39 

4 1 667.72 7.37 2.76 

5 3 762.72 7.63 2.64 

6 2 867.61 6.63 2.60 

7 3 1308.01 9.68 2.39 

8 3 1683.66 10.90 2.21 

9 1 931.46 7.22 2.79 

10 3 1117.92 6.90 2.81 

11 2 813.70 6.05 2.79 

12 2 938.64 9.94 2.50 

13 3 1226.81 6.89 2.32 

14 3 1253.64 7.19 2.70 

15 3 1258.78 7.45 2.73 

16 3 1170.25 6.45 2.82 

17 2 1014.78 7.06 2.47 

18 2 861.33 6.88 2.41 

19 2 659.07 5.80 2.56 

20 3 1110.79 5.90 2.48 

21 2 574.09 5.76 3.17 
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22 2 791.26 7.39 3.17 

23 3 1137.37 6.17 2.92 

24 2 663.64 6.09 2.63 

25 2 564.68 6.04 2.65 

26 3 1280.84 7.55 2.64 

27 2 816.12 5.26 2.65 

28 2 894.42 5.66 3.59 

29 2 648.75 5.70 2.40 

30 1 650.52 5.67 2.81 

31 3 1121.45 6.16 2.52 

32 2 892.54 6.16 2.35 

33 1 1134.82 7.91 2.77 

Total 74 31573.55 227.32 87.13 

Rata-
Rata 

2.24 956.77 6.89 2.64 

SD 0.70 259.71 1.24 0.29 
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Lampiran 2. Pengaruh Litter size Terhadap Produksi 

 Susu 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Litter.size
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Produksi.susu 

 

 Keeratan 0,65 Koefisien  

  Determinasi 43% 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .656
a
 .430 .412 202.24537 

a. Predictors: (Constant), Litter.size  

b. Dependent Variable: Produksi.susu 
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Lampiran 3. Pengaruh Litter size Terhadap Kadar Lemak      

Susu 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Litter.size
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Kadar.lemak 

 

Keeratan 0,20 Koefisien Determinasi 

 4,1% 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .203
a
 .041 .010 1.25475 

a. Predictors: (Constant), Litter.size  

b. Dependent Variable: Kadar.lemak 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Probability 0,25 

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 
2.098 1 2.098 1.333 .257

a
 

Residual 48.806 31 1.574   

Total 50.905 32    

a. Predictors: (Constant), Litter.size    

b. Dependent Variable: Kadar.lemak    
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Lampiran 4. Pengaruh Litter size terhadap kadar Protein Susu 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Litter.size
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Kadar.protein 
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Lampiran 5. Perhitungan Konsumsi BK Kambing PE di 

Lokasi Penelitian Jumlah pakan yang diberikan 

dan kandungan zat makanannya 

 

 
 

Perhitungan Konsumsi BK di Lokasi Penelitian 

BK  Udara Kaliandra = 1028  x 100 % 

        5140 

   = 20 % 

BK Sebenarnya = 20% x 80,98 % 

   = 16,19 % 

BK Konsumsi  = 16,19% x 5140 

   = 832 gram 

BK  Udara Gamal = 1116  x 100 % 

          5580 

   = 20% 

BK Sebenarnya = 20 % x 75,58 % 

   = 15,11 % 
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BK Konsumsi   = 15,11% x 5580 

    = 843,13 gram 

 

 

BK Sisa Pakan Kaliandra = 27,77 x 100% 

        138,87     

    = 19,99% 

BK Sebenarnya   = 19,99% x 81,44% 

    = 16,27% 

BK Sisa   = 16,27% x 138,87 

    = 22,59 gram 

BK Sisa Pakan Gamal  = 177 x 100% 

         885 

    = 20% 

BK Sebenarnya  = 20% x 78,42% 

    = 15,68% 

BK Sisa   = 15,68% x 885 

    = 138,76 gram 

 

1. Total Konsumsi BK = ( jumlah pakan pemberian x 

    % BK pakan pemberian) – ( 

    jumlah pakan sisa x % BK 

    pakan sisa) 

    = 1675,13 gram – 161,35 

    = 1513,78 gram/ekor/hari 

2. Rata – rata BB = 50,5 ± 5,05 kg 

3. Konsumsi BK dari % BB =  1,51 x 100 % 

  50,5 

                                          = 2,99 % 
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Lampiran. 6 Perhitungan Uji  t  Test tidak Berpasangan 

 

1. Produksi Susu  

 

Ulangan Perlakuan litter size  

 1 (Xa) 2 (Xb) 3 (Xc) Total 

u1 681,4 864,68 1210,08 2756,16 

u2 667,72 867,61 762,72 2298,05 

u3 931,46 813,7 1308,01 3053,17 

u4 1134,82 938,64 1683,66 3757,12 

u5 650,52 1014,78 1117,92 2783,22 

u6  861,33 1226,81 2088,14 

u7  659,07 1253,64 1912,71 

u8  574,09 1258,78 1832,87 

u9  791,26 1170,25 1961,51 

u10  663,64 1110,79 1774,43 

u11  564,68 1137,37 1702,05 

u12  816,12 1121,45 1937,57 

u13  892,54 1280,84 2173,38 

u14  648,75  648,75 

u15  894,42  894,42 

Total 4065,92 11865,31 13240,03  

Rata-rata 813,18 791,02 1203,64  

sub total 29171,26    
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Xrata-rata = 4065,92/5  

   = 813,18  

Xrata-rata = 11865,31/15 

 = 791,02   

Xrata-rata = 13240,03/13 

 = 1203,64            

 

 

SA² =   SB² =  

  

SA² =    SB² =   

    

SA² = 2645079,5   SB² = 8759992,8  

SA =    SB   =    

     =        =   

     = 1626,37           = 2959,729   
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SC² =  

SC² =      

SC² = 12072890 

SC =  

=  

= 3474,606 

 

S
 2

gabungan(ab) =  

=  

= 7401123,18  

 

t hitung =  

t hitung =  

t hitung = 3,53  

t hitung > t tabel  

 

S
 2

gabungan(ac) =  

=  

= 9715937,4 
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t hitung =  

t hitung =  

t hitung = 9,206 

t hitung > t tabel  

 

S
 2

gabungan(bc) =  

 

=  

= 10289022 

 

t hitung =  

 

t hitung =  

t hitung = 11,70 

t hitung > t tabel 

 

t 0,05 (db : 30) = 1,69 

t 0,01 (db : 30) = 2,45 

 

Kesimpulan = Litter size mempunyai pengaruh yang sangat 

nyata terhadap produksi susu   (P<0,01). 
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2. Kadar Lemak susu 

 

Ulangan Perlakuan litter size  

 1 (Xa) 2 (Xb) 3 (Xc) Total 

u1 6,62 6,46 6,85 13,31 

u2 7,37 6,63 7,63 21,63 

u3 7,22 6,05 9,68 22,95 

u4 7,91 9,94 10,9 28,75 

u5 5,67 7,06 6,9 19,63 

u6  6,88 6,89 13,77 

u7  5,8 7,19 12,99 

u8  5,76 7,45 13,21 

u9  7,39 6,45 13,84 

u10  6,09 5,9 11,99 

u11  6,04 6,17 12,21 

u12  5,26 6,16 11,42 

u13  6,16 7,55 13,71 

u14  5,7  5,7 

u15  5,66  5,66 

Total 28,17 96,88 82,01  

Rata-rata 5,63 6,46 7,46  

sub total 207,06    
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Xrata-rata = 28,17/5   Xrata-rata = 96,88/15  Xrata-rata = 82,01/13 

  = 5,63   = 6,46     = 7,46 

 

SA² =   SB² =  

SA² =    SB² =  

SA² = 127,01   SB² = 583,98 

SA =    SB =  

     =         =   

     = 11,26        = 24,16 

 

   

SC² =  

SC² =      

SC² = 463,14 

SC =  

=  

= 21,52 

 

S
 2

gabungan(ab) =   

 =  

 = 482,43 

  

S
 2

gabungan(ac) =  

 =  

 = 379,10 
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t hitung =   

t hitung =  

t hitung = 0,005  

t hitung > t tabel 

 

t hitung =  

t hitung =  

t hitung = 0,16 

t hitung > t tabel  

 

S
 2

gabungan(bc) =  

     =  

= 528,43 

t hitung =  

t hitung =  

t hitung = 0,07 

t hitung > t tabel 

 
Kesimpulan : Litter size tidak berpengaruh terhadap kadar 

  lemak susu (P>0,05). 
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2. Kadar Protein Susu 

 

Ulangan Perlakuan litter size  

 1 2 3 Total 

u1 2,39 2,22 2,32 6,93 

u2 2,76 2,6 2,64 8 

u3 2,79 2,79 2,39 7,97 

u4 2,81 2,5 2,21 7,52 

u5 2,77 2,47 2,81 8,05 

u6   2,41 2,32 4,73 

u7   2,56 2,7 5,26 

u8   3,17 2,73 5,9 

u9   3,17 2,82 5,99 

u10   2,63 2,48 5,11 

u11   2,65 2,92 5,57 

u12   2,65 2,64 5,29 

u13   3,59 2,52 6,11 

u14   2,4   2,4 

u15   2,35   2,35 

Total 13,52 40,16 28,34  

Rata-rata 2,70 2,68 2,58  

sub total 82,02    
 

   

Xrata-rata = 13,52/5  Xrata-rata = 40,16/15   Xrata-rata = 28,34/13 

   = 2,70     = 2,68                                    = 2,58 
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SA² =   SB² =  

  

SA² =    SB² =   

  

SA² = 29,26    SB² = 100,33  

   

SA =    SB =   

  

     =         =   

SC² =  

 

SC² =      

 

SC² = 55,29  

 

SC =  

 

=  

 

= 7,43 
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S
 2

gabungan(ab) =  ` 
 
 

     =    

 = 84,53     

  

S
 2

gabungan(ac) =  

 =  

= 48,78 

 

S
 2

gabungan(bc) =  

     =  

= 79,54 

 

 

t hitung =  

t hitung =  

t hitung = 0,003 

t hitung < t tabel   
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t hitung =  

t hitung =  

t hitung = 0,029 

t hitung <t tabel  

 

t hitung =  

t hitung =  

t hitung = 0,020 

t hitung < t tabel 

 

 

Kesimpulan : Litter size tidak berpengaruh terhadap kadar 

  protein susu (P>0,05). 

 

 

 

 


