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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan ternak 

ruminansia kecil dan dipelihara oleh sebagian besar peternak 

rakyat di Indonesia. Manajemen pemeliharaan kambing PE 

ditingkat peternak masih secara tradisional, pada umumnya 

dipelihara di samping atau belakang rumah peternak dan 

kandangnya terbuat dari bambu atau papan kayu. Beternak 

kambing memiliki beberapa keunggulan, yaitu: manajemen 

pemeliharaan mudah dan dapat dilakukan oleh berbagai 

kalangan, tidak membutuhkan modal besar, jumlah anak per 

kelahiran lebih dari satu, serta mudah beradaptasi pada kondisi 

kering, lembab, panas, dingin dan sumber yang potensial 

sebagai penghasil daging dan susu pada sistem peternakan  

rakyat di Indonesia. Devendra (2007) menyatakan bahwa 

bobot badan kambing PE jantan dewasa antara 65-90 kg dan 

yang betina antara 45-70 kg. Kambing PE memiliki ciri khas 

antara lain bentuk muka cembung melengkung dan dagu 

berjanggut, telinga panjang 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. Hardjosubroto (1994) menyatakan 

bahwa warna bulu ada yang tunggal: putih, hitam dan coklat, 

tetapi jarang ditemukan. Kebanyakan terdiri dari dua atau tiga 

pola warna, yaitu belang hitam, belang coklat dan putih 

bertotol hitam. 
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Kambing PE merupakan kambing hasil persilangan 

kambing Etawah (kambing jenis unggul dari India) dengan 

kambing Kacang (kambing asli Indonesia). Kambing PE dapat 

beradaptasi dengan kondisi 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). 

Populasi seluruh kambing di Jawa Timur 2.830.915 

ekor (2011) meningkat 2.907.845 ekor (2012), sehingga dalam 

satu tahun terjadi peningkatan sebesar 2,7% (Statistik 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012). Kambing dapat 

digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah kebijakan 

pemerintah dalam bidang peternakan yaitu untuk pemenuhan 

gizi masyarakat. 

Kemampuan produksi susu dari kambing PE 

disebabkan adanya genotip Etawah yang menurut tipenya 

termasuk tipe perah. Beragamnya produksi susu banyak 

berhubungan dengan beragamnya proporsi genotip Etawah 

dan lingkungan yang menyertainya, tidak adanya sistem 

perkawinan yang terarah selama ini mengakibatkan 

produktivitas ternak ini masih sangat beragam. Susilorini, 

Maylinda, Surjowardojo dan Suyadi (2014) menyatakan 

bahwa, faktor yang mempengaruhi produksi susu ternak 

adalah nutrisi, bobot badan dan statistik vital.   

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 (Maylinda dan Busori, 

2004). Statistik vital merupakan visualisasi manajemen pakan, 

dimana kemampuan produksi seekor ternak akan dicapai 

maksimal apabila kebutuhan nutrisi untuk hidup pokok telah 
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terpenuhi. Ensminger (2002) menyatakan bahwa, ukuran 

tubuh yang lebih besar akan mempunyai kesanggupan makan 

yang lebih banyak, sehingga produksi susunya juga menjadi 

banyak. Lebih lanjut, Taofik and Depison (2008) menyatakan 

bahwa, semakin besar selisih antara kebutuhan hidup pokok 

dengan nutrisi yang masuk kedalam tubuh, maka produksi 

yang dihasilkan akan semakin mendekati potensi genetiknya. 

Meskipun statistik vital bukan merupakan sifat-sifat ekonomis 

pada kambing perah seperti produksi susu, tetapi merupakan 

pencerminan potensi pertumbuhan dari ternak. Hal tersebut 

sangat penting untuk diteliti bahwa dengan statistik vital dapat 

digunakan menjadi bahan seleksi/prediksi produksi susu 

kambing PE,  maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan antara statistik vital (lingkar dada (LD), 

panjang badan (BD) dan tinggi badan (TB) dengan produksi 

susu kambing PE periode laktasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Statistik vital merupakan indikator secara visual untuk 

menyeleksi ternak dalam meningkatkan produktivitas ternak 

(Kor, Baspinar, Karaca and Keskin, 2006). Statistik vital 

ternak dapat dilakukan dengan pengukuran pada lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi badan, akan tetapi selama ini belum 

banyak penelitian yang mengatakan bahwa terdapat hubungan 

antara statistik vital dan produksi susu pada kambing PE. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

terdapat hubungan antara statistik vital (LD, PB dan TB) 

dengan produksi susu.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

statistik vital (LD, PB dan TB) dengan produksi susu kambing 

PE di Agus Farm Kota Batu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

seleksi dan prediksi produksi susu kambing PE berdasarkan 

statistik vital (LD, PB dan TB). 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

 Terdapat hubungan  antara statistik vital (LD, PB dan 

TB) dengan produksi susu pada kambing PE. 
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