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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Agus Farm jalan Imam

Bonjol No.100 DusunBeru Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji
Kota Batu dengan populasi ternak ±100 ekor kambing
Peranakan Etawah (PE). Lokasi penelitian ini berada pada
ketinggian 800–900 m di atas permukaan laut, sehingga
banyak digunakan sebagai lahan pertanian dan peternakan.
Limbah dan hasil samping pertanian digunakan sebagai
sumber pakan untuk ternak sehingga wilayah ini sangat
mendukung untuk mengembangkan usaha peternakan.

Rata-rata suhu dan kelembaban harian di lokasi
penelitian tercantum pada Tabel 4(data harian terdapat pada
Lampiran 1).

Tabel 5. Suhu dan Kelembaban Harian di Lokasi Penelitian
Waktu Suhu (0C) Kelembaban (%)
Pagi 20,83±1,71 88,25±3,95
Sore 23,47±1,01 89,00±3,43

Berdasarkan Tabel diatas 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.
Sutama dan Budiarsana (2001) menyatakan bahwa suhu
lingkungan merupakansalah satu faktor yang dapat
mempengaruhi produktifitas ternak, supaya dapat berproduksi
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maksimal kambing harus dipelihara pada kondisi lingkungan
yang nyaman sehingga ternak terhindar dari stres.

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 kambing tersebut. Pakan yang diberikan selama
penelitian terdiri dari hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan
yang diberikan antara lain daun nangka, daun paitan,
kaliandra, kangkung kering, gamal, tebon jagung dan rumput
gajah pemberiannya bergantian disesuaikan dengan
ketersediaan hijauan di lapang. Pemberian pakan hijauan
diberikan setelah pakan konsentrat, sebanyak 2 kali dalam
sehari yaitu pagi hari pada pukul 09.00 WIB dan sore hari
pada pukul 17.00 WIB. Pakan konsentrat yang diberikan
terdiri dari ampas tahu, bungkil kelapa sawit dan pollardyang
diberikan dalam bentuk combor atau basah.

Rata-rata bobot badan Kambing di lokasi penelitian
52,47±7,34 kg (Lampiran 3). Konsumsi Bahan Kering (BK)
dan Protein Kasar (PK) kambing di lokasi penelitian
ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Total Konsumsi BK, PK Kambing di Lokasi
Penelitian

Jenis Pakan Konsumsi Nutrisi Pakan (gram)
BK PK

Hijauan 738,78 63,77
Konsentrat 890,19 185,74
Total Konsumsi 1628,97 249,51
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Dari Tabel 6 dapat dihitung konsumsi BK dan PK
kambing dilokasi penelitian rata-rata 3,08% dan 0,47% dari
BB (Lampiran 2) dengan total konsumsi BK dan PK sebesar
1628,97 dan 249,51 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 dan PK sebesar
958,50 dan 76,50 gram/ekor/hari. Pakan yang diberikan telah
mencukupi kebutuhan nutrisi kambing dengan hasil
perhitungan BK pakan 3,06% dari BB kambing serta konsumsi
BK kambing sebesar 1.628,97 gram dan PK pakan sebesar
249,51 gram/ekor/hari.

Pakan yang dikonsumsi akan tercermin pada Body
Condition Score (BCS) ternak karena BCS merupakan
visualisasi dari manajemen pakan, menurut  MzKenzie (2008)
bahwa pakan yang dikonsumsi apabila kurang, maka BCS
akan rendah. Skala BCS 1-5 digunakan untuk mengevaluasi
dan mengidentifikasi pengaruh BCS terhadap performan
Kambing PE. BCS yang rendah akan mengakibatkan produksi
susu rendah, interval kawin yang panjang dan kesulitan dalam
melahirkan, sedangkan BCS yang tinggi, produksi susunya
tinggi, interval kawin cepat tetapi dapat meningkatkan
kesulitan melahirkan dan gangguan metabolisme seperti
pregnancy toxemia dan milk fever. Pentingnya mengamati
BCS untuk mengetahui kondisi tubuh ternak agar memperoleh
Kambing dengan top-condition.

4.2 Hubungan Body Condition Score (BCS) dengan
Produksi Susu
Body Condition Score (BCS) sangat penting dalam

menunjang produksi susu. Ternak yang kondisi tubuhnya
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sangat kurus memiliki cadangan lemak yang kurang, hal ini
akan mengakibatkan rendahnya produksi susu pada awal
laktasi. BCS kambing PE di lokasi penelitian dikelompokkan
berdasarkan nilai BCS (ada empat kelompok BCS, yaitu 1,5;
2,0; 2,5 dan 3,0) maka hasil analisis statistik padaLampiran
3.Produksi susu, kadar lemak dan protein susu kambing PE
pada kelompok BCS selama penelitian terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7. Produksi susu, kadar lemak dan protein susu
kambing Perah PE pada berbagai kelompok BCS

Keterangan : non significant (ns)

BCS ideal untuk kambing perah PE periode laktasi
adalah 2,5 karena pada umumnya peternak kesulitan
mengondisikan BCS kambing pada masa laktasi untuk
mencapai BCS 3 hal ini terbukti lebih banyak sampel kambing
PE periode laktasi dengan BCS 2,5 selain itu produksi susu
tetap tinggi diikuti kadar lemak dan protein susu.Menurut
Ginting (2007) menyatakan bahwa BCS 2,0-2,5 merupakan
kondisi tubuh ideal kambing pada masa laktasi. Menurut Graff
(2011) menyatakan bahwa pada masa awal laktasi diharapkan
BCS mencapai 2,5.

Hubungan BCS dengan produksi susu sangat nyata
(P<0,01) seperti pada Tabel 7,bahwa semakin meningkatnya
BCS akan diikuti peningkatan produksi susu, hasil penelitian
ini sesuai dengan penelitian Susilorini,Maylinda, Surjowardojo

Keterangan
BCS

1,5
(n=8)

2
(n=10)

2,5
(n=22)

3
(n=18)

p

Produksi Susu
(ml ECM/hari)

1634,05±140,58 2067,20±344,41 2469,31±607,78 2778,43±770,07 P<0,01

Kadar Lemak
Susu (%)

6,97±1,04 6,68±1,52 6.88±1,56 6,6±1,40 ns

Kadar Protein
Susu (%)

3,20±0,12 3,14±0,08 3,37±0,54 3,17±0,20 ns
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dan Suyadi (2014) dan Taufik, Sarwiyono dan Setyowati
(2013) menyatakan bahwa produksi susu akan meningkat
secara nyata dengan meningkatnya BCS.Ternak perah yang
mampu menjaga BCS tetap konsisten dan cukup pakan pada
saat periode laktasi, ternak tersebut mampu untuk
memproduksi susu dengan jumlah yang memadai (Koyuncu
dan Aluncekic,2013).

Hubungan antara BCS (X) dengan produksi susu (Y)
memiliki persamaan regresi Y=409,75+823,16X artinya setiap
peningkatan skor BCS sebesar 1 poin, maka produksi susu
kambing PE meningkat sebesar 823,16 ml ECM/hr, dengan
koefesien determinasi (R2) sebesar 58,4% artinya nilai tersebut
menunjukkan bahwa BCS memberikan kontribusi sebesar
58,4% terhadap produksi susu, selebihnya 41,6% berasal dari
faktor lain, selain itu hubungan antara BCS dan produksi susu
memiliki nilai keeratan/koefesien korelasi sebesar 0,76 yang
artinya BCS memiliki keeratan yang kuat dengan produksi
susu, apabila dipetakan dalam grafik maka hubungan antara
BCS dan produksi susu terdapat pada Gambar 6.

Gambar 6. Grafik Hubungan BCS dengan Produksi Susu
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Gambar 6 menunjukkan BCS 1,5 memiliki produksi
susu yang rendah, hal ini dikarenakan energi dari pakan yang
dikonsumsi kambing PE digunakan terlebih dahulu untuk
memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dari pada untuk
produksi susu. Berbeda dengan BCS 3 menunjukkan produksi
susu yang tinggi karena energi dari pakan yang dikonsumsi
kambing PE untuk kebutuhan hidup pokoknya sudah terpenuhi
sehingga sisa energi yang lain cukup untuk memproduksi susu.
BCS merupakan visualisasi dari manajemen pakan, jika pakan
yang diberikan kurang jumlahnya atau nutrisinya tidak
mencukupi untuk ternak, maka ternak tersebut tidak dapat
memproduksi susu dengan baik (Taufik dkk.,2013).

Peran BCS sebagai cadangan lemak tubuh semakin
penting bagi kambing PE periode laktasi. Kebutuhan energi
saat laktasi dapat mencapai tiga kali kebutuhan hidup pokok,
sehingga dalam prakteknya kebutuhan energi sulit dipenuhi
dari pakan yang dikonsumsi, sehingga peran cadangan lemak
tubuh dapat digunakan untuk mengatasi defisit energi. BCS
pada saat periode kering 2, BCS 3 untuk periode kebuntingan
awal, BCS 3,5 untuk periode kebuntingan akhir, BCS 2,5
untuk laktasi awal dan BCS 2 untuk laktasi akhir (Koyuncu
dan Aluncekic,2013). BCS ideal saat periode melahirkan
adalah 2,0–2,5, bahkan dapat mencapai 1,5 apabila nutrisi
untuk mendukung produksi susu induk sangat kurang
(Ginting,2007).

Penelitian Graff (2011) menyatakan bahwa kambing
Saneen dengan BCS kurang dari 2 saat  laktasi, akan
menyebabkan ternak tersebut tidak dapat memproduksi susu.
Faktanya pada penelitian ini kambing PE dengan BCS 1,5
masih berproduksi susu dengan rata-rata 1.634,05±140,58 ml
ECM/hari, hal ini dapat dimungkinkan karena pakan yang
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diberikan pada kambing Saneen nutrisinya kurang sehingga
cadangan lemak dalam tubuhnya tidak cukup untuk
memproduksi susu.

4.3 Hubungan BCS dengan Kadar Lemak Susu
Butiran lemak susu kambing berukuran antara 1-10

milimikron, jumlah butiran lemaknya yang berdiameter kecil
dan homogen lebih banyak sehingga susu kambing lebih
mudah dicerna alat pencernaan manusia, sehingga tidak
menimbulkan diare pada orang yang mengonsumsinya
(Shodiq dan Abidin, 2007). Rata-rata kadar lemak susu
berdasarkan hasil penelitian adalah 6,77±1,41%, Carica (2008)
menyebutkan bahwa kadar lemak susu kambing adalah 4,7%.

Hasil rata-rata kadar lemak susu diberbagai kelompok
Body Condition Score (BCS) tertera pada Tabel 6. Tidak
terdapat hubungan BCS dengan kadar lemak susu walaupun
BCS 1,5 mempunyai kadar lemak susu tertinggi dibanding
dengan kelompok lain, karena BCS pada ternak menunjukkan
kondisi psikologis, status nutrisi dan simpanan energi dalam
tubuh dan banyaknya kadar lemak susu dipengaruhi oleh
pakan hijauan yang dikonsumsi kambing tersebut.Susilorini
dkk., (2014) menyatakan bahwa kadar lemak susu tidak
berhubungan dengan BCS. BCS merupakan refleksi dari
kondisi psikologi dalam tubuh, status nutrisi dan cadangan
energi di dalam tubuh ternak.

Persamaan regresinya adalah Y=7,22-0,18X artinya
dengan bertambahnya BCS sebesar 1 poin maka kadar lemak
susu menurun sebesar 0,18%, dengan koefesien determinasi
(R2) sebesar  0,4% artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa
BCS memberikan kontribusi sebesar 0,4% terhadap kadar
lemak susu, selebihnya 99,6% berasal dari faktor lain,
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meskipun hubungan antara BCS dan kadar lemak tidak
berpengaruh nyata, akan tetapi memiliki koefesien korelasi
(hubungan keeratannya) sebesar r=0,07 artinya hubungan
keeratannya sangat rendah, apabila dipetakan dalam grafik
maka hubungan antara BCS dan kadar lemak susu terdapat
pada Gambar 7.

Gambar 7 . Grafik Hubungan BCS dengan Kadar Lemak Susu

Secara umum produksi susu memiliki hubungan
terbalik dengan kadar lemak susu, sedangkan BCS mempunyai
hubungan dengan produksi susu yang positif, semakin tinggi
BCS produksi susunya juga semakin tinggi, 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, kadar lemaknya berada pada titik terendah
kemudian meningkat secara bertahap hingga akhir laktasi
(Taufik dkk.,2013).

Faktor yang mempengaruhi kadar lemak susu adalah
jenis ternak, umur, jenjang laktasi, interval pemerahan,
keadaan iklim setempat dan ransum yang diberikan (Taufik
dkk.,2013). Kadar lemak susu juga banyak dipengaruhi oleh
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konsumsi hijauan. Pakan hijauan menghasilkan banyak asetat
sebagai bahan baku sintesis lemak susu akan tetapi banyak
peternak yang meningkat 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 didalam rumen yang kemudian diserap darah, masuk
ke dalam ambing selanjutnya memproduksi susu dengan kadar
protein tinggi dan volume yang tinggi (Shodiq dan Abidin,
2007).

4.4 Hubungan BCS dengan Kadar Protein Susu
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 pada susu sapi (Jenness,1980).Kadar
protein di dalam susu kambing yaitu 3,7% (Carica,2008), hasil
penelitian menunjukkan kadar protein susu yang lebih rendah
yaitu 3,25±0,36%.

Hubungan antara Body Condition Score (BCS) dan
kadar protein susu tidak berpengaruh nyata (Tabel 6), dengan
persamaan regresiyaitu Y=3,20+0,02X artinya dengan
bertambahnya BCS sebesar 1 poin maka kadar protein susu
bertambah sebesar 0,02%, dengan koefesien determinasi (R2)
sebesar  0,1% artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa BCS
memberikan kontribusi sebesar 0,1% terhadap kadar protein
susu, selebihnya 99,9% berasal dari faktor laindan hubungan
antara  BCS dan kadar protein susu tidak berpengaruh nyata,
dan nilai keeratan sebesar 0,03 (sangat rendah), apabila
dipetakan dalam grafik maka hubungan antara BCS dan kadar
protein susu terdapat pada Gambar 8.
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Gambar 8. Grafik Hubungan BCS dengan Kadar Protein Susu

Gambar 8 menunjukkan bahwa semakin tinggi BCS,
kadar protein susu semakin bertambah walaupun sangat
rendah. Hal ini dikarenakan pakan yang diberikan
mempengaruhi komponen susu, apabila pakan yag diberikan
bagus akan terlihat hasilnya pada BCS karena BCS merupakan
visualisasi pakan dan refleksi manajemen pakan.

Pakan yang diberikan kepada kambing PE di lokasi
penelitian lebih banyak pakan konsentrat daripada pakan
hijauan. Menurut Shodiq dan Abidin (2007) menjelaskan
bahwa semakin meningkatnya konsentrat yang diberikan akan
semakin tinggi protein susu. kandungan protein yang cukup
tinggi dalam konsentrat merupakan pemacu produksi asam
propionat didalam rumen yang kemudian diserap darah.Darah
masuk kedalam 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 amino. Pakan
energi tinggi juga memproduksi lebih propionat yang mana



39

akan dikonversikan menjadi glukosa, jika glukosa berlebihan
tetapi asam amino ketersediaannya sedikit, bangunan protein
susu akan terbatas. Kelebihan glukosa mungkin untuk
memproduksi beberapa laktosa. 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. Semakin
banyak kilogram protein susu diproduksi, volume susu
meningkat satu liter. Pakan yang tidak bagus akan
mempengaruhi protein susu (Moran,2005).

Faktor yang mempengaruhi kadar protein susu adalah
manajemen pakan, jenis ternak, tingkat laktasi dan BCS
(Moran,2005). Jenis kambing Dwarf Afrika Barat, Sakoto
Merah dan Jamnapari India memiliki lebih kaya kandungan
susu tetapi produksi susunya rendah daripada jenis kambing
Amerika (kambing Saanen, Alpine, Toggenburg)
(Solaiman,2010). Kadar protein cenderung menurun setelah 6
minggu laktasi (Legowo,2002).

4.5 Hubungan Bobot Badan (BB) dengan Produksi Susu
Salah satu faktor penting yang dapat memberikan

gambaran atau petunjuk tentang produksi susu yaitu bobot
badan (Januwarman, Arief dan Rahim, 2007). Menurut Cannas
(2004), ternak yang memiliki bobot badan tinggi, proporsi
penggunaan energi untuk hidup pokok menjadi lebih sedikit
dan kelebihan energi bisa digunakan untuk produksi susu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara
bobot badan dan produksi susu sangat nyata (p<0,01) dapat
dilihat pada Tabel 8.
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Tabel 8. Produksi Susu, Kadar Lemak dan Protein Susu pada
berbagai Bobot Badan Kambing perah PE

Keterangan : non significant (ns)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot ideal
kambing perah PE periode laktasi adalah 50-59 kg, hal ini
dikarenakan produksi susu tetap tinggi yaitu 2447,76±441,15
ml ECM/hr diikuti kadar protein susu yaitu 3,311±0,50%.
Bobot badan 50-59 kg dengan sampel sebanyak 24 telah
mencapai BCS ideal kambing perah PE periode laktasi (Tabel
7). Kambing yang mempunyai bobot badan melebihi bobot
badan ideal, kambing tersebut akan mengalami gangguan
reproduksi dan penyakit metabolisme, hal ini sesuai dengan
pendapat Taufik (2013) yang menyatakan bahwa kondisi
kegemukan sapi perah tidak akan meningkatkan produktivitas
tetapi akan meningkatkan penyakit metabolisme dan gangguan
reproduksi pada sapi perah.

Hal ini sesuai pendapat Solaiman (2010), Gall (1981)
dan Melyta (2013) menyatakan bahwa bobot badan berkorelasi
positif dengan produksi susu. Ramdan (2007) menjelaskan
lingkar dada merupakan komponen tubuh yang memiliki
hubungan erat dengan bobot badan, semakin besar ambing
yang diakibatkan oleh perkembangan sel sekretori akan
menyebabkan bertambahnya bobot badan pada kambing
sehingga akan meningkatkan produksi susu.

Keterangan
Bobot Badan (kg)

40-49 (n=21) 50-59 (n=24) 60-69 (n=13) p
Produksi Susu
(ml ECM/hr) 2074,58±441,15 2447,76±478,40 2770,63±434,19 P<0,01

Kadar Lemak
Susu (%)

7,03±1.49 6,58±1,45 6,65±1,25 ns

Kadar Protein
Susu (%)

3,22±0,23 3,31±0,50 3,19±0,23 ns
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Persamaan regresi hubungan antara BB dengan
produksi susu yaitu Y=86,18+44,03X yang artinya setiap
peningkatan BB 1 kg akan meningkatkan produksi susu
sebesar 44,03 ml ECM/hari, dengan koefesien determinasi
(R2) sebesar 31,6% artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa
BB memberikan kontribusi sebesar 31,6% terhadap produksi
susu, selebihnya 68,4% berasal dari faktor lain, selain itu
hubungan antara BB dan produksi susu memiliki nilai
keeratan/koefesien korelasi (r) sebesar 0,56 yang artinya BB
memiliki keeratan yang sedang dengan produksi susu, apabila
dipetakan dalam grafik maka hubungan antara BB dan
produksi susu terdapat pada Gambar 9.

Gambar 9. Grafik Hubungan Bobot Badan dengan
Produksi Susu

Bobot badan berhubungan negatif dengan berat lemak
tubuh, jika BB tinggi berat lemak tubuh rendah begitu juga
sebaliknya. Lemak tubuh merupakan indikasi ketersediaan
energi dalam tubuh ternak sedangkan BCS merupakan
gambaran cadangan lemak tubuh pada ternak. Cadangan ini
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dapat dimanfaatkan oleh ternak pada saat ternak kekurangan
energi.Semakin kurus ternak menunjukkan kebutuhan
energinya tinggi sehingga ternak menggunakan energi yang
terdapat dalam tubuhnya (Taufik dkk.,2013). Hasil penelitian
diketahui hubungan BCS dan produksi susu berkorelasi positif
(Gambar 6) dan hubungan BB dan produksi susu juga
berkorelasi positif (Gambar 9) sehingga BB dan BCS sangat
berpengaruh bagi produksi susu.

4.6 Hubungan Bobot Badan (BB) dengan Kadar Lemak
Susu

Susu Kambing mengandung lemak sekitar 4,7%
(Carica, 2008). Lemak kambing terdapat dalam emulsi
(butiran-butiran kecil) yang tersebar merata dalam susu, jika
susu didiamkan beberapa lama, emulsi lemak akan naik ke
permukaan susu membentuk lapisan kepala susu. Emulsi
lemak yang mengumpul dapat diolah menjadi mentega
(Sarwono, 2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot badan
tidak berhubungan dengan kadar lemak susu, hal ini dapat
dilihat pada Tabel 7.Persamaan regresi hubungan BB dengan
kadar lemak susu yaitu Y=8,29-0,29X  yang artinya setiap
penambahan BB sebesar 1 kg maka kadar lemak susu akan
mengalami penurunan sebesar 0,29%, dengan koefesien
determinasi (R2) sebesar  2,1% artinya nilai tersebut
menunjukkan bahwa BB memberikan kontribusi sebesar 2,1%
terhadap kadar lemak susu, selebihnya 97,9% berasal dari
faktor lain walaupun hubungan BB dengan kadar lemak susu
tidak nyata akan tetapi memiliki nilai koefesien korelasi
sebesar r=0,14(sangat rendah), apabila dipetakan dalam grafik
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maka hubungan antara BB dan kadar protein susu terdapat
pada Gambar 10.

Gambar 10. Grafik Hubungan Bobot Badan dengan
Kadar Lemak Susu

Lemak yang dibawa oleh darah masuk ke dalam
ambing, di dalam ambing sel sekretori membuat lemak
susu.Lemak yang dibawa oleh darah berasal dari asetat dan
butirat, dari lemak di dalam pakan atau cadangan lemak.
Pakan yang diberikan pada ternak mempengaruhi kadar lemak
susu, jika pakan yang diberikan banyak mengandung serat
(pakan hijauan), darah akan membawa banyak asetat sehingga
kadar lemak susu meningkat.

Faktor yang memperngaruhi kadar lemak susu adalah
manajemen pakan, tingkat laktasi, tipe energi di pakan ternak
dan BCS (Moran,2005), faktor genetik dan bangsa
ternak(Melyta,2013), umur ternak, interval pemerahan dan
keadaan iklim setempat juga mempengaruhi kadar lemak susu
(Taufik dkk.,2013).
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4.7 Hubungan Bobot Badan dengan Kadar Protein Susu
Protein sangat penting bagi tubuhuntuk menyusun

jaringan otot dan organ serta digunakan untuk proses
memproduksi hemoglobin dan antibodi. Protein dibangun oleh
20 total asam amino, di dalam tubuh mampu memproduksi 11
asam amino non esensial sisanya 9 asam amino esensial harus
dipasok dari pakan yang dikonsumsi, apabila kebutuhan pakan
kandungan proteinnya tidak cukup, tubuh akan mulai
menggunakan protein dari otot-otot tubuh untuk
mempertahankan fungsi hidup (Anonimous, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan bobot
badan dengan kadar protein susu tidak nyata (Tabel 7), dengan
persamaan regresi hubungan BB dengan kadar protein susu
yaitu Y=3,24+0,00007X artinya semakin bertambahnya BB
sebesar 1 kg maka kadar protein susu bertambah sebesar
0,00007%,dengan nilai koefisien determinasi tidak ada
(R2=0,0%) yang artinya bobot badan tidak mempengaruhi
kadar protein susu, selain itu hubungan antara BB dengan
kadar protein susu memiliki nilai koefesien korelasi (r=0,00)
yang artinya nilai keeratan BB dengan kadar protein susu
sangat rendah, apabila dipetakan dalam grafik maka hubungan
antara BB dengan kadar protein susu seperti pada Gambar 11.
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Gambar 11. Grafik Hubungan Bobot Badan dengan
Kadar Protein Susu

Gambar 11 menunjukkan bahwa kadar protein susu
tidak mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya BB,
dikarenakan tidak terdapat hubungan antara BB dengan kadar
protein susu. Menurut Andriani, Sutardi, Manalu dan Sutama
(2003) menyatakan bahwa perubahan kadar protein susu lebih
banyak dipengaruhi oleh pakan, ditambahkan oleh Devendra
and Burns (1994) bahwa pakan merupakan salah satu faktor
eksternal yang dapat mempengaruhi komposisi yang
terkandung di dalam susu. Menurut Shodiq dan Abidin (2007)
menjelaskan bahwa semakin meningkatnya konsentrat yang
diberikan akan semakin tinggi protein susu.


