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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Kambing PE merupakan kambing hasil persilangan 

kambing Etawah/Jamnapari (kambing jenis unggul dari India) 

dengan kambing Kacang (kambing asli Indonesia). Kambing 

PE memiliki ciri-ciri antara kambing kacang dengan kambing 

Etawah yaitu bagian hidung ke atas melengkung, panjang 

telinga antara 15-30 cm dengan bentuk telinga melipat dan 

telinga panjang menggantung ke bawah seperti daun nangka 

dan dagu berjanggut, terdapat gelambir di bawah leher yang 

tumbuh berawal dari sudut janggut, 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. Warna bulu ada yang tunggal, yaitu putih, hitam dan 

coklat, tetapi jarang ditemukan. Kebanyakan terdiri dari dua 

atau tiga pola warna, yaitu belang hitam, belang coklat, dan 

putih bertotol hitam Kambing PE merupakan kambing yang 

relatif subur untuk beranak kembar (Devendra, 2007). 

Kambing PE betina dewasa memiliki berat badan antara 35-45 

kg, sedangkan berat badan pada kambing PE jantan dewasa 

berkisar antara 35-60 kg (Schoenian, 2004). Karakteristik 

kambing PE menurut Sutama dan Budiarsana (2001) adalah 

kuping menggantung ke bawah dengan panjang 18-19 cm, 

tinggi badan antara 75-100 cm, bobot jantan sekitar 40 kg dan 

betina sekitar 35 kg. Kambing PE jantan berbulu di bagian atas 

dan bawah leher, rambut pundak dan paha belakang lebih lebat 

dan panjang. Kambing PE betina memiliki rambut panjang 

hanya pada bagian paha belakang. Warna rambut kambing PE 
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terdiri atas kombinasi coklat sampai  hitam atau abu-abu dan 

muka cembung. 

Kambing PE merupakan kambing yang memiliki dua 

fungsi yaitu sebagai penghasil daging dan susu. Kambing PE 

memiliki kecepatan pertumbuhan yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan kambing kacang. Kambing PE 

mempunyai keunggulan pada pejantannya yaitu estrus yang 

lebih tinggi dari pada kambing Etawah. Keberadaan kambing 

PE sudah mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan 

(Devendra, 2007). Ternak kambing PE sebelumnya tersebar di 

beberapa lokasi di Pulau Jawa seperti di Kecamatan 

Kaligesing Kabupaten Purworejo, Kecamatan Girimulyo 

Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Senduro Kabupaten 

Lumajang dan sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Yusnandar, 2007). Data statistik Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (2012) menyatakan bahwa, populasi seluruh kambing 

PE mengalami peningkatan sebesar 2,7% selama tahun 2011-

2012, dari 2.830.915 ekor (Tahun 2011) meningkat menjadi 

2.907.845 ekor (Tahun 2012).  

Produksi susu merupakan tujuan utama dari suatu 

usaha ternak perah. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi susu adalah faktor lingkungan dan genetika. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Solaiman (2010) yang menyatakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi produksi susu, antara lain: 

bangsa ternak, umur, volume ambing, pakan, tingkat laktasi, 

iklim, panjang periode kering, ukuran tubuh dan bobot badan.  

 

2.2 Periode Laktasi 

 Panjang masa laktasi kambing PE sangat beragam 

yaitu 92-256 hari dengan rataan 156 hari (Sodiq dan Abidin, 

2007). Diperkuat oleh pernyataan Sutama, Budiarsana dan 
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Saefudin (1994) kemampuan kambing PE sebagai ternak 

penghasil susu dapat mencapai 1500 ml atau 1,5 liter per hari 

selama 90 hari pertama laktasi. Berdasarkan hasil penelitian 

Atabany, Abdulgani, Sudono dan Mudjikdjo (2001), 

menunjukkan bahwa produksi susu harian dan produksi susu 

total dengan masa laktasi 150-160 hari (5-6 bulan) pada 

kambing PE adalah 0,99 kg/ekor/hari dan 166,53 kg/laktasi. 

Perbedaan lama masa laktasi dalam satu bangsa kambing akan 

menyebabkan perbedaan jumlah produksi susu selama masa 

laktasi tersebut, semakin lama masa laktasi, maka akan 

semakin banyak produksi susu yang dihasilkan (Maylinda dan 

Basori, 2004).  

 

2.3 Fenotip 

Fenotip merupakan karakteristik yang dapat diamati 

pada suatu organisme yang diatur oleh genotip dan 

lingkungan. Pengertian dari fenotip mencakup berbagai tingkat 

dalam ekpresi gen dari suatu organisme. Fenotip pada tingkat 

organisme adalah sesuatu yang dapat dilihat, diukur dan 

diamati untuk suatu sifat atau karakter (Tomaszweska, 

Mastika, Djajanegara, Gardiner dan Wiradaya, 1993). Fenotip 

merupakan sifat yang diekpresikan oleh seekor ternak, 

penampilan fisik suatu organisme secara keseluruhan maupun 

ciri spesifik (Kurnianto, 2009). Ciri-ciri luar pada setiap 

makhluk hidup yang tampak secara visual (fenotip) akan 

mudah dikenali karena melihatnya tidak diperlukan alat bantu. 

Faktor lain yang mempengaruhi fenotip adalah faktor 

lingkungan dan kondisi pakan (Pane, 1993). Faktor lingkungan  

meliputi pakan, iklim, temperatur harian, penyakit dan lainnya, 

apabila semua faktor lingkungan baik, maka kemampuan 

produksi dapat diekspresikan secara optimal, demikian juga 
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dengan sebaliknya. Dapat digambarkan secara jelas pada 

penampilan produksi susu kambing perah, di mana pada saat 

temperatur tinggi ataupun pada situasi kebutuhan pakan tidak 

tercukupi maka produksi susu akan menurun (Kurnianto, 

2009).  

 Kemampuan individu dapat dibedakan atas sifat 

kualitatif dan kuantitatif. Sifat kualitatif adalah sifat yang tidak 

dapat di ukur tetapi dapat dibedakan dan dikelompokan secara 

tegas, misalnya warna bulu dan pola warna tubuh. Sifat ini 

dikendalikan oleh satu atau beberapa gen dan sedikit atau tidak 

sama sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

(Hardjosubroto, 1994; Elrod and Stansfield, 2007). Karakter 

kualitatif adalah karakter yang secara umum dapat dijelaskan 

dengan kata-kata atau gambar. Sifat ini sedikit sekali atau 

bahkan tidak ada hubunganya dengan kemampuan produksi 

kambing, akan tetapi sifat ini penting sebagai ciri bagi rumpun 

atau tipe ternak tertentu.  

Karakter kualitatif pada kambing PE menurut Sutama 

dan Budiarsana (2001), meliputi bagian hidung ke atas 

melengkung, panjang telinga berbentuk melipat dan telinga 

panjang menggantung ke bawah seperti daun nangka, dagu 

berjanggut, terdapat gelambir di bawah leher yang tumbuh 

berawal dari sudut janggut, 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. Warna 

kepala bervariasi dari putih (34,00%), hitam (24,67%) dan 

cokelat (41,33%), warna  dominan tubuh bervariasi dari putih 

(86,43%), hitam (11,43%) dan cokelat (2,14%), warna pola 

tubuh bervariasi dari putih hitam (72,00%), putih cokelat 

(26,00%) dan campuran (2,00%). Batubara (2013) menyatakan 
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bahwa, tipe dasar tatawarna bulu dapat dibedakan secara 

visual yaitu warna yang meliputi seluruh permukaan tubuh 

sehingga membentuk warna seragam atau homogen atau 

warna tunggal.  

Sifat kuantitatif adalah sifat yang dapat di ukur, 

misalnya produksi susu, bobot badan, panjang badan, lingkar 

dada, lebar dada, lebar dan panjang telinga. Sifat ini 

dikendalikan oleh banyak pasangan gen dan dipengaruhi oleh 

lingkungan (Hardjosubroto, 1994). Karakter kuantitatif, 

ditampilkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Karakter kuantitatif pada kambing Peranakan Etawah  

No. Parameter 
Jenis 

Kelamin 

Umur (tahun) 

0,5-1 1-2 2-4 

1 
Bobot badan 

(Kg) 

♂ 29±5 40±9 54±11 

♀ 22±5 34±6 41±7 

2 
Tinggi badan 

(Cm) 

♂ 67±5 75±8 87±5 

♀ 60±5 71±5 75±5 

3 
Panjang 

badan (Cm) 

♂ 53±8 61±7 63±5 

♀ 50±5 57±5 63±5 

4 
Lingkar dada 

(Cm) 

♂ 71±6 80±8 89±8 

♀ 63±6 76±7 81±7 

Sumber: SNI (2008) 

 

Faktor genetik adalah faktor yang diturunkan oleh 

nenek moyangnya kepada keturunannya. Saat ini belum dapat 

diungkapkan berapa banyak gen yang bekerja mengontrol 

tingkat produksi susu (Sodiq dan Abidin, 2007). Barry and 

Godke (1997) menyatakan bahwa faktor yang menjadi 

penyebab keragaman seperti terjadinya perbedaan didalam 
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populasi tertentu dapat diduga, meskipun demikian tidak 

semua sumber keragaman yang tampak pada fenotip 

disebabkan karena faktor genetik, namun ada pula beberapa 

faktor non-genetik yang mempengaruhi fenotip seperti suhu 

lingkungan dan kondisi pakan 

 

2.4  Bobot Badan 

Bobot badan mempunyai hubungan yang erat dengan 

statistik vital. Statistik vital memberikan gambaran tentang 

kondisi seekor ternak, misalnya penaksiran bobot badan 

berdasarkan ukuran lingkar dada dan panjang badan (Yasir, 

2004). Cannas (2004) menambahkan bahwa ternak yang 

memiliki bobot badan tinggi, proporsi penggunaan energi 

untuk hidup pokok menjadi lebih sedikit dan kelebihan energi 

dapat digunakan untuk produksi susu.  

Kambing PE dapat mengkonsumsi bahan kering yang 

relatif lebih banyak sebesar 5-7% dari bobot badan, bila 

dibandingkan dengan sapi hanya mengonsumsi bahan kering 

sebesar 2-3% dari bobot badannya. Kambing memiliki 

kemampuan menyerap pakan yang mengadung serat kasar 

lebih tinggi dari pada sapi atau domba. Kambing sangat efisien 

dalam memproduksi susu, dimana pada umumnya 7 ekor 

kambing dapat menghasilkan susu yang sama banyaknya 

dengan produksi susu satu ekor sapi, tetapi jumlah pakan 10 

ekor kambing baru sama dengan jumlah pakan satu ekor sapi 

(Devendra, 2007).  

Kambing PE betina dapat mencapai bobot badan 

sebesar 22±5 kg pada umur 6-12 bulan sedangkan bobot badan 

kambing PE jantan dapat mencapai bobot badan sebesar 29±5 

kg pada umur 6-12 bulan (Harris and Springer, 2010). Banyak 

faktor yang mempengaruhi bobot badan ternak yaitu umur, 
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tinggi badan, panjang badan, lingkar dada, jenis pakan dan 

kondisi lingkungan. Ternak dengan breed yang sama pada 

lingkungan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan bobot 

badan dan ukuran statistik vital (Romjali, 2005). 

Sahlu and Goetsch (2003) menyatakan bahwa produksi 

susu mencapai puncak pada bulan ke-3 dan dan pada bulan ke-

5 konsumsi pakan mengalami peningkatan, namun yang 

terjadi pada bobot badan mengalami penurunan pada saat 

meningkatnya produksi dan konsumsi pakan. Hubungan 

produksi susu, bobot badan dan konsumsi pakan pada kambing 

pada masa laktasi, bila dipetakan dengan kurva seperti pada 

Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Hubungan Produksi Susu, Bobot Badan dan 

Konsumsi Pakan Kambing Laktasi 

 

2.5 Statistik Vital 

Statistik vital merupakan pengukuran tubuh ternak 

yang meliputi lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan, 

digunakan untuk mengetahui bentuk ternak secara visual dan 

melihat pertumbuhannya secara ideal, akan tetapi statistik vital 
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yang dimiliki tidak semua mempunyai keeratan yang tinggi 

terhadap produksi susu (Maylinda, Susilorini, dan Puguh, 

2010). Tingkat keeratan hubungan yang tinggi hanya 

ditunjukkan pada volume ambing, lingkar dada dan lebar dada. 

Pengukuran statistik vital menurut Battaglia (2007) antara lain: 

 

a) Lingkar Dada (LD) (cm), diukur melingkar rongga 

dada di belakang sendi tulang bahu (os. scapula) 

menggunakan pita ukur. 

 
Gambar 3. Pengukuran Lingkar Dada 

b) Tinggi Badan (TB) (cm), diukur jarak tertinggi 

pundak sampai tanah, diukur dengan  menggunakan 

mistar ukur.  

 
Gambar 4. Pengukuran Tinggi Badan 



14 
 

c) Panjang Badan (PB) (cm), diukur jarak garis lurus dari 

tepi depan luar  tulang  scapula  sampai benjolan 

tulang tapis (tulang duduk/os. ischium), menggunakan 

mistar ukur. 

 
Gambar 5. Pengukuran Panjang Badan 

 

2.6 Pakan 

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% (Sodiq dan Abidin, 2007). 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 (Blakely and Bade, 

1991).  

 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 
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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 (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. 

 

2.7Hubungan antara Statistik Vital dengan Produksi Susu  

Kambing perah sering dianggap sebagai bentuk 

miniatur dari sapi perah. Di Amerika Serikat susu kambing 

Etawah dapat mencapai 5-6 liter/hari yang merupakan 

penghasil susu kedua setelah sapi perah untuk konsumsi 

manusia bahkan susu kambing perah di dunia dapat mensuplai 

sebagian besar susu untuk manusia di banyak negara (Blakely 

and Bade, 1991). Di Indonesia kambing perah yang umum 

dipelihara oleh peternak adalah kambing PE, yang merupakan 

hasil persilangan dari kambing Etawah dari India dengan 

kambing Kacang asli Indonesia, dengan produksi susu 

ditampilkan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Penampilan Produksi Susu Kambing 

Prod. Selama 

Laktasi (kg) 

Prod. Harian 

(kg) 
Lama laktasi (hari) 

200-563 
a
 1,5-3,5 

a
  170-200 

a
 

136-253  
b
 - 175-287 

b
 

235 
c
 3,8 

c
 92-256 

c
 

Keterangan: a: Devendra (2007), b: Sutama (2007), c: Sodiq 

dan Abidin (2007). 
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Bobot badan dan statistik vital menurut Maylinda dan 

Basori (2004), merupakan pencerminan potensi pertumbuhan 

dari ternak. 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). Akers (2000) menyatakan bahwa hormon 

pertumbuhan mempunyai hubungan positif dengan 

perkembangan dan pertumbuhan kelenjar mammae. Ternak 

yang memiliki pertumbuhan yang baik menunjukkan bahwa 

pertumbuhan kelenjar mammae juga baik. Kelenjar mammae 

sudah berbentuk mammary bud (mulai terbentuk embrio pada 

umur 43 hari). Pertumbuhan mammary bud akan 

mempengaruhi hormon somatropin yang kerjanya pada sel-sel 

somatik pada tubuh (Anderson, 1985). Hasil penelitian 

Solaiman (2010) menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

BB dengan LD pada sapi perah yaitu setiap penambahan 1% 

LD maka BB mengalami peningkatan sebesar ±3%.  

 Penelitian Capote, Arguello, Castro and Caja (2006) 

mengenai  hubungan antara volume ambing dan jarak puting 

dengan produksi susu pada kambing perah diperoleh keeratan 

sebesar 79% dan 77%, sementara jarak lantai dengan puting 

terhadap produksi susu memiliki hubungan negatif dengan 

nilai korelasi sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa 

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 meningkat (Pulina and Nudda, 

2004).   

 


