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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum 

Lokasi peternakan Agus Farm dengan pemukiman 

penduduk berjarak sekitar ±100 m, sehingga tidak 

mengganggu aktivitas warga. Pemilihan lokasi penelitian ini 

berdasarkan pertimbangan bahwa pada wilayah tersebut 

memiliki populasi kambing PE sebanyak ±100 ekor. Daerah 

tersebut memiliki ketinggian 800-900 m diatas permukaan laut 

dengan suhu dan kelembaban seperti tertera pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Temperatur dan Kelembaban di Lokasi Penelitian 

Waktu Suhu (°C) Kelembaban (%) 

Pagi 20,83±1,71 88,25±3,95 

Sore 23,47±1,01 89,00±3,43 

 

Berdasarkan Tabel 4, nilai rataan suhu dan 

kelembaban di lokasi penelitian tidak jauh berbeda yang 

dilaporkan Park and Haenlein (2010) yang berpendapat bahwa 

temperatur 5-22°C dan kelembaban 60-80% tidak memberikan 

pengaruh terhadap produksi susu pada kambing perah dan 

kisaran suhu tersebut disebut comfort zone bagi ternak perah. 

Lebih lanjut, Sutama dan Budiarsana (2001) menyatakan 

bahwa suhu lingkungan merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi produktifitas ternak, supaya dapat 

berproduksi maksimal kambing harus dipelihara pada kondisi 

lingkungan yang nyaman sehingga ternak terhindar dari stres. 

Ketinggian ternak juga mempengaruhi ukuran tubuh ternak. 

Setiadi, Priyanto, dan Sudaryanto (1994) menyatakan bahwa, 
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kambing PE yang dipelihara di dataran tinggi memiliki ukuran 

tubuh yang lebih besar dibandingkan kambing PE yang 

dipelihara di dataran rendah, karena temperatur akan 

mempengaruhi konsumsi pakan pada ternak. 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 di daerah bertemperatur rendah menjadi terpenuhi 

(Park and Haenlein, 2010). 

Produksi susu kambing perah akan mencapai optimal 

jika pakan yang diberikan dikonsumsi kambing dalam jumlah 

dan kualitas yang memenuhi. Pakan yang diberikan terdiri dari 

hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan yang diberikan saat 

penelitian ini antara lain daun nangka, daun kaliandra, 

kangkung kering, tebon jagung dan rumput gajah, sedangkan 

konsentrat yang diberikan antara lain ampas tahu, bungkil 

kelapa, molases (tetes) dan pollard dalam bentuk combor atau 

basah. Pemberian pakan ternak dilakukan 2 kali sehari yaitu 

pada pukul 08.00 WIB dan 16.00 WIB, dimana pemberian 

konsentrat dilakukan sebelum pemerahan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Solaiman (2010) menyatakan bahwa  

pemberian konsentrat dilakukan dua kali sehari sebelum 

pemerahan, fungsi utama dari pemberian konsentrat adalah 

mensuplai zat makanan tambahan yang diperlukan untuk 

produksi susu secara maksimum. Rata-rata bobot badan 

kambing di lokasi penelitian sebesar 53,02±7,38 kg, dari hasil 

perhitungan pada Lampiran 2 , maka diperoleh konsumsi 

bahan kering (BK) dan protein kasar (PK) seperti pada Tabel 

5. 
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Tabel 5. Total Konsumsi BK dan PK Kambing di Lokasi  

Penelitian 

Jenis Pakan 
Konsumsi Nutrisi Pakan 

BK (gram) PK (gram) 

Hijauan 595,07  51,35 

Konsentrat 518,51 104,41 

Total Konsumsi 1112,58  155,76 

Rata-rata terhadap 

BB 53,02±7,38 Kg 
2,11% 0,30% 

 

Dari Tabel 5 diketahui bahwa pakan yang diberikan 

sudah mencukupi kebutuhan nutrisi kambing dengan hasil 

perhitungan BK pakan 2,11% dari BB kambing serta konsumsi 

BK sebesar 1112,58 gram/ekor/hari dan PK pakan sebesar 

155,76 gram/ekor/hari (Lampiran 2). Berdasarkan Tabel NRC 

(1981), kebutuhan ternak kambing periode laktasi hendaknya 

mengonsumsi BK untuk memproduksi susu sebesar 1,3-4,2% 

dari bobot badan 50 kg dengan total konsumsi BK dan PK 

sebesar 958,50 dan 76,50 gram/ekor/hari.  

Pakan yang dikonsumsi akan terlihat pada statistik 

vital ternak karena statistik vital merupakan visualisasi dari 

manajemen pakan. Sutama dan Budiarsana (2001) 

menjelaskan  bahwa  pakan merupakan salah satu faktor yang 

sangat berpengaruh 70% pada tingkat produksi susu. Lebih 

lanjut,  Sukarini (2006) menyatakan bahwa meningkatnya 

produksi susu kambing yang mendapat pakan penguat sejalan 

dengan meningkatnya konsumsi bahan kering (BK) terutama. 

Peningkatan konsumsi BK pakan akan memberi peluang 

meningkatnya zat-zat makanan ke kelenjar ambing untuk 

meningkatkan produksi susu. 
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4.2 Statistik vital 

 Saputra, Sudewo dan Utami (2013) menyatakan 

bahwa statistik vital merupakan pengukuran tubuh ternak 

meliputi lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan yang 

digunakan untuk mengetahui bentuk ternak secara visual dan 

melihat pertumbuhannya secara ideal. Lebih lanjut, Maylinda, 

dkk. (2010) menyatakan bahwa, statistik vital yang dimiliki 

tidak semua mempunyai keeratan yang tinggi terhadap 

produksi susu. Tingkat keeratan hubungan yang tinggi hanya 

ditunjukkan pada volume ambing, lingkar dada, dan lebar 

dada. Hasil nilai rataan statistik vital di lokasi penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rataan Statistik Vital Kambing PE pada umur 2-4  

tahun  

No. 
Statistik 

Vital 

Lokasi 

Penelitian 
SNI (2008) 

FAO 

(2008) 

1. 
Lingkar 

Dada (cm) 
88,17±8,69 81,00±7,00 76,11±0,38 

2. 
Panjang 

Badan (cm) 
71,31±6,04 60,00±5,00 75,15±0,46 

3. 
Tinggi 

Badan (cm) 
61,95±5,99 75,00±5,00 75,20±0,38 

 

Berdasarkan Tabel 6, nilai rataan yang diperoleh dari 

pengukuran lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan 

pada kambing PE umur 2-4 tahun tidak jauh berbeda dengan 

yang dilaporkan SNI (2008), bahwa ukuran lingkar dada 

kambing PE betina dewasa umur 2-4 tahun adalah 81,00±7 

cm, panjang badan sebesar 60,00±5 cm dan  tinggi badan 

sebesar 75,00±5 cm. Jika dibandingkan dengan kambing 



29 

 

Etawah (Jamnapari), maka LD kambing Etawah betina dewasa 

umur 2-4 tahun sebesar 76,11±0,38 cm, PB sebesar 

75,15±0,46 cm dan TB sebesar 75,20±0,38 cm (FAO, 2008). 

Hal ini menunjukkan bahwa LD, PB dan TB pada kambing PE 

berbeda dengan kambing Etawah, hal tersebut diduga karena 

kambing PE sudah mengalami persilangan yang cukup 

panjang terhadap tetuanya sehingga kambing PE sudah 

menjadi kambing asli Indonesia. Cannas (2004) menyatakan 

bahwa, ternak yang memiliki bobot badan tinggi, maka 

proporsi penggunaan energi untuk hidup pokok menjadi lebih 

sedikit dan kelebihan energi bisa digunakan untuk produksi 

susu. Lebih lanjut Ensminger (1980); Solaiman (2010) 

menyatakan bahwa bobot badan dan umur ternak yang tinggi 

akan mempunyai saluran pencernaan yang lebih besar, 

mengakibatkan kesanggupan makan yang lebih banyak, 

sehingga membuat mammary gland yang menjadi lebih besar 

dan dapat memproduksi susu yang lebih banyak. 

 

4.3 Hubungan antara Lingkar Dada dengan Produksi Susu 

Lingkar dada diukur melingkar rongga dada di 

belakang sendi tulang bahu (os. Scapula), menggunakan pita 

ukur (cm) (Battaglia, 2007). Lingkar dada merupakan 

komponen tubuh yang memiliki hubungan erat dengan bobot 

badan kambing PE dewasa (Romjali, 2005). Ternak yang 

memiliki bobot badan tinggi,  proporsi penggunaan energi 

untuk hidup pokok menjadi lebih sedikit dan kelebihan energi 

bisa digunakan untuk produksi susu (Cannas 2004). Bobot 

badan dan statistik vital merupakan pencerminan potensi 

pertumbuhan dari ternak, hal ini karena kinerja hormon 

pertumbuhan yang cukup baik (Maylinda dan Basori, 2004). 



30 

 

Hasil analisis hubungan antara lingkar dada dengan 

produksi susu kambing PE di lokasi  penelitian diperoleh 

hubungan yang nyata (P<0,05) (Lampiran 4), dengan 

persamaan regresi Y=587,20+18,82X. Artinya, bahwa setiap 

peningkatan lingkar dada sebesar 1 cm akan meningkatkan 

produksi susu sebesar 18,82 ml ECM. Koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 9,00% menunjukkan bahwa lingkar dada 

mempengaruhi produksi susu sebesar 9,00% sedangkan 

91,00% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain lingkar 

dada, walaupun hubungan antara lingkar dada dan produksi 

susu nyata, akan tetapi hanya memiliki nilai keeratan (r) 

sebesar 29,99%. Apabila di petakan dalam grafik maka 

hubungan antara lingkar dada dan produksi susu dapat dilihat 

pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Grafik Hubungan antara Lingkar Dada dengan 

Produksi Susu 
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Gambar 8 menunjukkan bahwa produksi susu 

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya lingkar 

dada, karena lingkar dada merupakan penampilan dari 

manajemen pakan untuk memenuhi potensi produksinya 

dalam bentuk daging atau susu. Taofik dan Depsion (2008), 

menyatakan bahwa lingkar dada pada ternak menggambarkan 

besar kecilnya ukuran alat pencernaan ternak. Besar kecilnya 

alat pencernaan menggambarkan  kapasitas tampung terhadap 

makanan yang dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Aunurohman dan Djatmiko (2002) mengenai 

pendugaan produksi susu berdasarkan ukuran lingkar dada dan 

besar ambing sapi Fries Holland, yang menyatakan bahwa 

lingkar dada dan volume ambing terhadap produksi susu satu 

periode laktasi sapi perah Fries Holland mempunyai hasil 

nyata lingkar dada memiliki sumbangan efektif sebesar 9,00% 

sedangkan pada volume ambing memiliki sumbangan efektif 

sebesar 22,83%. Pada penelitian Maylinda dan Busori (2004) 

tentang parameter genetik bobot badan dan lingkar dada pada 

sapi perah menyatakan bahwa terdapat hubungan antara bobot 

badan dan lingkar dada, semakin baik pertumbuhan anak sapi 

yang dimulai dari lahir maka akan memberikan nilai tambah 

bagi pelaksanaan seleksi terhadap produksi susu, disebabkan 

karena bobot badan mempunyai korelasi genetik positif dan 

tinggi dengan produksi susu (korelasi genetik  = 0,42). 

Maylinda dkk. (2010) menyatakan bahwa tingkat 

keeratan hubungan yang tinggi hanya ditunjukkan pada 

volume ambing, lingkar dada, lebar dada, dalam dada dan 

lingkar ambing. Taofik dan Depison (2008) menyatakan 

bahwa lingkar dada dan volume ambing yang dapat digunakan 

sebagai faktor penduga untuk menentukan mutu genetik, hal 

tersebut didukung Manalu, Maryadi, Sudjatmogo dan 
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Satyaningtijas (2008) bahwa produksi susu dipengaruhi oleh 

jumlah sel sekretori di dalam jaringan ambing, aktivitas sel 

sekretori dalam melakukan sintesis dan ketersediaan substrat 

untuk disintesa menjadi susu. Jumlah dan aktivitas sel 

sekretori selama laktasi di pengaruhi oleh pertumbuhan dan 

perkembangan kelenjar ambing, menurut Pulina and Nudda 

(2004), semakin besar ambing maka produksi susu akan 

semakin tinggi, karena ukuran ambing yang besar akan 

menampung jaringan alveoli dan sel-sel sekretori lebih banyak 

sehingga sintesa air susu yang dihasilkan juga meningkat.  

 

4.4 Hubungan antara Panjang Badan dengan Produksi Susu 

Panjang badan diukur jarak lurus dari tepi depan luar 

tulang scapula sampai benjolan tulang tapis (tulang duduk/os. 

ischium), menggunakan mistar ukur (cm) (Battaglia, 2007). 

Hasil analisis hubungan antara panjang badan dengan produksi 

susu di lokasi penelitian diperoleh hubungan yang tidak nyata 

(Lampiran 5), dengan persamaan regresi Y=1542,82+9,89X 

artinya dengan bertambahnya panjang badan sebesar 1 cm 

maka produksi susu bertambah sebesar 9,89 ml ECM, dengan 

nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 1,50%, hal ini 

menunjukkan bahwa panjang badan memiliki pengaruh 

sebesar 1,50% terhadap produksi susu dan 98,50% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain, meskipun hubungan antara 

panjang badan dan produksi susu tidak berpengaruh nyata, 

akan tetapi memiliki nilai keeratan (r) sebesar 12,40%, dan 

apabila dipetakan dalam grafik maka hubungan antara panjang 

badan dan produksi susu didapat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Grafik Hubungan antara Panjang Badan 

dengan Produksi Susu 

 

Gambar 9 menunjukkan bahwa produksi susu 

mengalami peningkatan yang sangat rendah setiap 

penambahan panjang badan, diduga karena panjang badan 

tidak terdapat hubungan dengan volume ambing sehingga 

hubungan produksi susu dengan panjang badan tidak 

berpengaruh nyata. Maylinda, dkk. (2010) menyatakan bahwa, 

statistik vital yang dimiliki tidak semua mempunyai keeratan 

yang tinggi terhadap produksi susu. Tingkat keeratan 

hubungan yang tinggi hanya ditunjukkan pada volume 

ambing, lingkar dada, dan lebar dada. Lebih lanjut, Saputra, 

dkk. (2013) menyatakan bahwa, melakukan penelitian 

hubungan antara lingkar dada, panjang badan, tinggi badan 

dan lokasi dengan produksi susu kambing Sapera menyatakan 

dan hasilnya panjang badan dan tinggi badan tidak memiliki 

hubungan dengan produksi susu. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 
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susu menurut Gall (1981); Hardjosubroto (1994); Park and 

Haenlein (2010);  Solaiman (2010) bahwa produksi susu 

dipengaruhi oleh bangsa ternak, ukuran ambing, pakan, tingkat 

laktasi, panjang periode kering dan adaptasi ternak. 

 

4.5 Hubungan antara Tinggi badan dengan Produksi Susu 

Tinggi badan diukur dari jarak tertinggi pundak 

sampai tanah, dengan menggunakan mistar ukur (cm) 

(Battaglia, 2007). Hasil analisis hubungan antara tinggi badan 

dengan produksi susu kambing PE di lokasi penelitian 

diperoleh hubungan yang tidak nyata (Lampiran 6), dengan 

persamaan regresi Y=60,51+0,00X. Artinya, bahwa dengan 

bertambahnya tinggi badan maka produksi susu tidak 

mengalami perubahan, dengan nilai koefesien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,30%. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi badan 

memiliki pengaruh sebesar 0,30% terhadap produksi susu dan 

99,70% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain tinggi 

badan, walaupun hubungan antara tinggi badan dengan 

produksi susu tidak berpengaruh nyata, akan tetapi memiliki 

nilai keeratan (r) sebesar 5,70% dan apabila dipetakan dalam 

grafik maka hubungan antara tinggi badan dan produksi susu 

dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Hubungan antara Tinggi badan dengan 

Produksi Susu 

 

Gambar 10, menunjukkan bahwa produksi susu tidak 

mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya tinggi 

badan, hal tersebut diduga karena tidak terdapat hubungan 

antara tinggi badan dengan volume ambing sehingga 

hubungan produksi susu dengan tinggi badan tidak 

berpengaruh nyata. Maylinda, dkk. (2010) menyatakan bahwa, 

statistik vital yang dimiliki tidak semua mempunyai keeratan 

yang tinggi terhadap produksi susu. Tingkat keeratan 

hubungan yang tinggi hanya ditunjukkan pada volume 

ambing, lingkar dada, dan lebar dada. Lebih lanjut, Saputra, 

dkk. (2013) menyatakan bahwa, melakukan penelitian 

hubungan antara lingkar dada, panjang badan, tinggi badan 
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dan lokasi dengan produksi susu kambing sapera menyatakan 

bahwa hasil panjang badan dan tinggi badan tidak memiliki 

hubungan dengan produksi susu, karena tinggi badan dan 

panjang badan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi produksi susu menurut Gall 

(1981); Hardjosubroto (1994); Park and Haenlein (2004);  

Solaiman (2010) bahwa produksi susu dipengaruhi oleh 

bangsa ternak, ukuran ambing, pakan, tingkat laktasi, panjang 

periode kering dan adaptasi ternak. 

 


