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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan pada 05 Januari – 03 

Februari 2015 di peternakan kambing perah “Madukara 

Farm” Dusun Banaran, Desa Bumiaji, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui performans produksi susu kambing PE 

berdasarkan paritas, umur, bobot badan, dan status 

kebuntingan di Madukara Farm. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat sebagai bahan acuan dalam mengetahui 

kontribusi pengaruh lingkungan seperti: paritas, umur, 

bobot badan, dan status kebuntingan terhadap produksi 

susu kambing untuk dipilih sebagai calon indukan.  

 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 

kambing Peranakan Etawah (PE) yang sedang dalam masa 

laktasi pada paritas ke-1, paritas ke-2, paritas ke-3, dan 

paritas ke-4 dari berbagai umur yang tidak dibatasi bobot 

badan dan status kebuntingannya. Kambing yang diamati 
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berjumlah 30 ekor. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah dengan menggunakan metode survei 

dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

Penentuan induk kambing sebagai sampel ditentukan 

secara “purposive sampling” dari peternakan kambing 

perah Madukara Farm sebanyak 30 ekor kambing 

Peranakan Etawah (PE) yang sedang dalam masa laktasi 

pada paritas ke-1, paritas ke-2, paritas ke-3, dan paritas ke-

4 dari berbagai umur yang diprediksi berdasarkan poel 

giginya yang tidak dibatasi bobot badan dan status 

kebuntingannya. Pengambilan data primer dilakukan 

dengan pengamatan langsung dan hasil wawancara 

dengan pengumpulan data (paritas, umur, bobot badan, 

dan status kebuntingan) yang dilakukan satu kali 

pengamatan, dan pengumpulan data produksi susu harian 

dilakukan pencatatan produksi susu pagi dan sore hari 

selama 1 bulan, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

hasil wawancara langsung dengan pemilik farm mengenai 

recording ternak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang lemah dan signifikan antara produksi susu 

dengan bobot badan  (-0,161) dan status kebuntingan 

(0,337). Antara produksi susu dengan paritas (0,016) dan 

umur (-0,013) memiliki hubungan yang sangat lemah dan 

tidak signifikan. 
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ABSTRACT 

The research was conducted on 5th January to 3rd 

February 2015 in dairy goat farm "Madukara Farm", 

Bumiaji Village, Batu City. The purpose of this study 

was to determine the production performance of dairy 

goats based on parity, age, body weight, and pregnancy 

status in "Madukara Farm". Results of this study were 

expected as a reference in knowing contribution to 

environmental influences such as parity, age, body 

weight, and pregnancy status of the production of goat's 

milk to be selected as a candidate for breeding. The 

material were used consisting 30 Etawah Crossbreed 

Goats, which was in lactation at first, second, third, and 

forth parities from various ages which were not restricted 

mailto:muzaninur@gmail.com
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by body weight and pregnancy status. The method was 

used in this study was the survey method with direct 

observation in the study field. Determination of parent 

goat as a sample was determined by "purposive 

sampling" of dairy goat farms "Madukara Farm". Results 

showed that a significant weak correlation between goat 

milk production was positively on pregnancy status 

(0.337) and negatively for body weight (-0.161). 

However, parity (0.016) and age (-0.013) with goat milk 

production very weak insignificant correlation. 

 

Keywords: environmental, breeding, lactation, parent, 

observation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan protein hewani akan selalu meningkat 

seiring dengan bertambahnya populasi penduduk dan 

pendapatan serta kesadaran masyarakat akan gizi 

semakin tinggi, sehingga perlu dilakukan pemenuhan 

kebutuhan protein hewani dengan cara meningkatkan 

produksi ternak yang berupa daging, susu, dan telur. 

Kebutuhan protein hewani yang berasal dari susu sudah 

umum diketahui bahwa ternak penghasil susu utama di 

Indonesia adalah sapi perah jenis PFH, namun produksi 

susunya relatif masih rendah yang disebabkan berbagai 

faktor. Perlu dicari ternak perah alternatif yang cocok 

untuk dikembangkan dan dapat diterima oleh masyarakat, 

yakni salah satunya optimalisasi pengembangan kambing 

perah. Pengembangan peternakan kambing perah, perlu 

diimbangi dengan peningkatan pengetahuan peternak 

yang merupakan bagian sangat penting antara lain berupa 

pengetahuan tentang eksterior (bentuk luar) kambing 

perah, karena dengan pengetahuan ini peternak dapat 

menilai atau memprediksi kemampuan seekor ternak 

untuk memproduksi susu.  

Paritas, umur, bobot badan, dan status 

kebuntingan merupakan faktor-faktor yang sangat 

penting untuk memberikan gambaran tentang produksi 
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susu yang dicapai oleh ternak selama masa pemeliharaan. 

Menurut Finley, Thompson, and Bradford (1984), 

bertambahnya umur induk kambing akan berpengaruh 

langsung terhadap produksi susu kambing, induk 

kambing yang berumur 6-7 tahun akan mengalami masa 

puncak produksi yang selanjutnya secara bertahap akan 

menurun. Selain itu pengaruh status kebuntingan juga 

berpengaruh terhadap produksi susu yang dihasilkan oleh 

induk kambing karena pakan yang diberikan akan terbagi 

untuk memenuhi hidup pokok induk, produksi susu, dan 

perkembangan janin. Induk kambing yang sedang dalam 

keadaan bunting tingkat produksi susunya akan sangat 

menurun karena lebih disebabkan oleh menurunnya 

pakan dari segi kualitas maupun kuantitas. Zat-zat 

makanan dibutuhkan induk kambing dalam menunjang 

kehidupan pokok, produksi susu, dan pertumbuhan dan 

perkembangan janin.  

Rendahnya produksi susu dapat disebabkan oleh 

sistem pemeliharaan yang buruk dan sistem pemberian 

pakan yang rendah dari segi kualitas maupun kuantitas 

yang kemudian adanya pengaruh dari paritas, umur, 

bobot badan, dan status kebuntingan terhadap produksi 

susu kambing perah. Kebenaran anggapan ini perlu 

diteliti untuk mengetahui performans produksi susu 

kambing perah berdasarkan paritas, umur, bobot badan, 

dan status kebuntingan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan 

penelitian mengenai performans produksi susu kambing 
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peranakan etawah (PE) berdasarkan paritas, umur, bobot 

badan, dan status kebuntingan di “Madukara Farm” Kota 

Batu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

peternak kambing perah sebagai gambaran dalam 

memproduksi susu berdasarkan paritas, umur, bobot 

badan, dan status kebuntingan untuk memperoleh 

produksi susu yang maksimal.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah performa produksi susu pada kambing PE 

dipengaruhi oleh paritas, umur, bobot badan, dan status 

kebuntingan.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh paritas, umur, bobot badan, dan status 

kebuntingan dengan produksi susu kambing PE di 

“Madukara Farm”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai 

bahan acuan dalam mengetahui kontribusi paritas, umur, 

bobot badan, dan status kebuntingan terhadap produksi 

susu kambing. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Produktivitas merupakan hasil pengaruh genetik 

dan lingkungan terhadap komponen-komponen 

produktivitas serta interaksi antara keduanya 

(Mavrogenis, 1988). Selanjutnya Warwick dan Lagetes 

(1979) menyatakan bahwa performan seekor ternak 

merupakan hasil dari pengaruh faktor keturunan dan 

pengaruh kumulatif faktor lingkungan yang dialami oleh 

ternak bersangkutan sejak terjadinya pembuahan hingga 

saat ternak diukur dan diobservasi. Menurut Abdullah, 

Noor, dan Martojo (2005) interaksi antara genetik dan 

Kambing Peranakan 

Etawah 

NON-GENETIK 

 Paritas 

 Umur 

 Bobot Badan 

 Status Kebuntingan 

 

Produksi Susu 

 

GENETIK 
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lingkungan dapat memberikan pengaruh yang kurang 

baik untuk tujuan peningkatan produktivitas ternak.  

Produksi susu dipengaruhi oleh faktor genetik dan 

non-genetik serta interaksi keduanya. Mason dan 

Buvanendran (1982) secara garis besar membagi faktor 

lingkungan kedalam dua jenis, yaitu: lingkungan internal 

dan lingkungan eksternal. Menurut Schmidt, Van Vleck, 

dan Hutjens (1988) seleksi berdasarkan genetik akan 

berimplikasi terhadap kemampuan sebenarnya pada 

setiap ekor ternak, sehingga prosedur evaluasi genetik 

memerlukan standarisasi pengaruh berbagai faktor 

lingkungan. Untuk itu, beberapa negara penghasil ternak 

perah di kawasan iklim tropis termasuk Indonesia perlu 

melakukan pengkajian tentang standarisasi pengaruh 

lingkungan terutama lingkungan internal (fisiologis) yang 

didalamnya termasuk umur, laktasi, frekuensi 

pemerahan, paritas, bobot badan, dan status kebuntingan. 
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1.6 Hipotesis 

 

H1  : Diduga paritas memiliki hubungan positif 

terhadap produksi susu kambing peranakan 

etawah (PE). 

H2  : Diduga umur memiliki hubungan positif terhadap 

produksi susu kambing peranakan etawah (PE). 

H3  : Diduga bobot badan memiliki hubungan positif 

terhadap produksi susu kambing peranakan 

etawah (PE). 

H4  :  Diduga status kebuntingan memiliki hubungan 

positif terhadap produksi susu kambing peranakan 

etawah (PE). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

 Produksi susu kambing perah sangat dipengaruhi 

oleh faktor genetik yaitu, bangsa ternak dan faktor 

lingkungan antara lain pakan, iklim, ketinggian tempat, 

bobot badan, penyakit, kebuntingan dan jarak beranak, 

bulan laktasi serta paritas serta interaksi antara faktor 

genetik dan faktor lingkungan (Epaphras, Karimuribo, and 

Mssellem 2009). 

Menurut Tiesnamurti, Inounu, dan Subandriyo 

(2003) paritas induk ternak memiliki peranan secara 

langsung terhadap keragaan produksi susu di awal laktasi 

dengan rata-rata induk pada paritas ke-3 mampu 

menghasilkan produksi susu paling tinggi dan memiliki 

waktu dalam mencapai produksi susu tercepat jika 

dibandingkan dengan urustan paritas lainnya. Tidak 

demikian halnya yang dilaporkan dari hasil penelitian dari 

Wahome, Carles, dan Schwartz (1994) melaporkan bahwa 

pada kambing perah Afrika Timur jumlah anak 

sekelahiran dan paritas tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi susu, dan lebih dipengaruhi oleh fase penurunan 

produksi susu dan jumlah serta tipe pemberian pakan.  

Namun Wahome et al. (1994) melaporkan juga bahwa 

pada paritas ke-2 menunjukkan kurva laktasi tertinggi, dan 

pada paritas ke-4. Demikian halnya juga pada induk 

kambing pada paritas ke-3 yang memiliki tampilan secara 



 

8 
 

keseluruhan lebih baik jika dibandingkan dengan induk 

kambing pada paritas lainnya. Sehingga induk kambing 

pada paritas ke-2, 3, dan 4 memang memiliki laju 

peningkatan produksi yang cukup stabil. 

Peningkatan jumlah produksi susu juga akan 

terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan 

sistem tubuh, terutama pada ambing. Menurut Finley et al. 

(1984) produksi susu kambing akan mencapai puncaknya 

ketika berumur 6-7 tahun atau pada masa laktasi ke-3 atau 

ke-5 dan kemudian akan mengalami penurunan produksi 

susu setelahnya. Berdasarkan hasil penelitian dari Raats, 

Wilken, dan Du Toit (1983) yang juga memperlihatkan 

bahwa produksi susu akan meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur dari kambing tersebut. 

Bobot badan secara tidak langsung memiliki 

pengaruh terhadap produksi susu yang dihasilkan, hal ini 

karena bobot badan menentukan kematangan dan kesiapan 

sel-sel kelenjar ambing untuk memproduksi susu dan 

menentukan ragam produksi susu di awal laktasi (Morand-

Fehr, 1991). Berdasarkan hasil penelitian dari Jarmuji 

(2011) yang menjelaskan bahwa ukuran-ukuran tubuh 

induk ternak yang mempengaruhi produksi susu adalah 

lingkar dada, lingkar ambing, dan tinggi ambing. Lebih 

lanjut hasil penelitian dari Capote, Arguello, Castro, 

Lopez, dan Caja (2006) menjelaskan bahwa semua bangsa 

kambing perah memiliki kecenderungan hubungan yang 

erat antara volume ambing dan jarak antar puting terhadap 

produksi susu yaitu sebesar 0,79 dan 0,77, sementara 



 

9 
 

hubungan antara puting dengan lantai sebaliknya yaitu 

negatif terhadap produksi susu dengan nilai hanya 0,20. 

Lebih lanjut menurut Ramdan (2007) hal ini menunjukkan 

bahwa lingkar dada merupakan salah satu komponen 

tubuh yang berkorelasi dengan bobot badan, jika ambing 

seekor ternak semakin besar yang diakibatkan oleh 

perkembangan sel sekretori akan menyebabkan 

pertambahan bobot badan pada kambing yang dapat 

meningkatkan produksi susu.  

Hasil penelitian dari Legarra dan Ugarte (2005) 

yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kelenjar ambing 

berbanding lurus dengan besarnya ambing, semakin besar 

ambing maka semakin banyak jumlah sel sekretori yang 

digunakan untuk mensintesis susu, nilai korelasi antara 

lebar dan dalam ambing dengan jumlah sel sekretori yaitu 

0,10 dan 0,27. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ternak 

yang masuk fase kebuntingan memiliki produksi susu 

yang tinggi. 

2.2  Landasan Teori  

2.2.1 Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Kambing PE merupakan kelompok kambing tipe 

dwiguna (penghasil daging dan susu) yang merupakan 

persilangan antara kambing Etawah (India) dengan 

kambing Kacang (lokal). Kambing PE mampu beradaptasi 

dengan iklim tropis di Indonesia. Ciri-ciri dari kambing PE 

adalah: bentuk muka cembung, telinga panjang dan 

menggantung ke bawah (18-30cm), memiliki tanduk 

pendek baik jantan maupun betina, warna bulu hitam, 
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coklat, dan putih, Terdapat bulu panjang di bagian pundak, 

paha belakang, dan leher. Tinggi badan untuk jantan 

adalah berkisar antara 70-100cm.  Bobot badan untuk 

jantan dapat mencapai 40-80kg, dan untuk betina 

mencapai 30-50kg (Sutama, 2011). Karakteristik kambing 

PE menurut Sarwono (2008) adalah bertubuh lebih besar, 

dengan bentuk wajah pipih dan sedikit melengkung, 

memiliki telinga yang panjang dan menggantung, warna 

bulu lebih dominan putih, hitam, dan cokelat atau 

kombinasi dari warna-warna tersebut, kedua kaki 

belakangnya terdapat bulu yang tumbuh lebih lebat 

dibandingkan dengan kedua kaki depan. Rata-rata anak 

dalam perkelahiran induk adalah 2 ekor, bahkan terkadang 

mampu melahirkan 3-4 ekor anak dalam satu kali 

kelahiran. Anak yang baru lahir memilki bobot badan 

berkisar antara 2,5-3 kg. Umur sapih anak adalah 3-3,5 

bulan dengan memiliki bobot badan sekitar 17 kg untuk 

jantan dan 15 kg untuk betina. Kambing PE siap 

dikawinkan pada umur 8-12 bulan dengan bobot badan 65 

kg untuk jantan dan 50 kg untuk betina. Pada umur 2 

tahun, induk jantan kambing PE mencapai bobot badan 

100 kg dan 80 kg untuk induk betina.   

 Banyak kelebihan yang dimiliki oleh kambing PE, 

selain mampu menghasilkan daging, kambing PE pun 

mampu menghasilkan susu dengan kuantitas yang cukup 

baik. Jika kambing PE ini dirawat dengan tatalaksana 

pemeliharaan yang baik akan mampu menghasilkan susu 

antara 1-3 liter/hari (Anonimous, 2009).  
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Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan 

produksi susu di dalam negeri perlu dilakukan dengan 

memanfaatkan potensi yang ada. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi impor dan menciptakan lapangan pekerjaan 

baru dengan meningkatkan produksi susu. Salah satu 

komoditas ternak yang memiliki potensi besar adalah 

kambing perah yang memiliki sifat adaptasi yang tinggi 

terhadap iklim yang ada di Indonesia, selain itu kambing 

merupakan ternak yang dapat dimiliki oleh semua 

tingkatan peternak karena untuk memiliki seekor kambing 

perah peternak tanpa harus mengeluarkan modal yang 

besar. Bahkan ternak kambing sering disebut sebagai sapi 

perahnya orang miskin (Devendra dan Burns, 1983). Telah 

diakui bahwa susu kambing memiliki kandungan nutrisi 

yang lebih tinggi dari pada susu sapi, seperti: protein, 

lemak, mineral, dan vitamin (Ningsih, Radiati, dan Al 

Awwaly, 2013). 

2.2.2 Pakan  

 Pakan yang secara umum diberikan untuk kambing 

PE adalah terdiri dari tiga jenis pakan, yaitu hijauan dan 

konsentrat. Hijauan yang diberikan merupakan bahan 

makanan berkadar serat kasar tinggi, dalam hal dapat 

berupa rumput dan daun leguminosa. Sementara pakan 

konsentrat memiliki kadar serat rendah dan lebih mudah 

dicerna (Zurriyati, Noor, dan Maheswari, 2011).  

 Permasalahan utama dalam pemeliharaan kambing 

perah di Indonesia adalah peternak masih mengandalkan 

pemberian pakan dalam bentuk hijauan saja, sehingga 
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tidak mengherankan jika umumnya produksi susunya 

masih rendah. Produksi susu akan meningkat apabila 

kebutuhan nutrisi kambing tercukupi terutama energi, 

sehingga perlu dilakukan penambahan konsentrat yang 

mampu memasok kebutuhan nutrisi kambing untuk 

memproduksi susu (Martawidjaja dan Budiarsana, 2004). 

Menurut Pasha (2006), pakan konsentrat memiliki 

kandungan serat rendah namun tinggi protein dan mudah 

dicerna, hal ini sangat penting untuk pertumbuhan 

kambing itu sendiri terutama dalam memproduksi susu 

dan daging. Pakan konsentrat tersebut biasanya terdiri dari 

beberapa bahan pakan, seperti biji-bijian, jagung, gandum, 

shorgum, yang diproses dengan tambahan molasses. 

Konsentrat memiliki kandungan protein 8-10% dan 70-

80% TDN. Namun menurut Saricicek (2000), 

ketersediaan bahan-bahan pakan sebagai bahan campuran 

konsentrat sangat terbatas ditambah dengan mahalnya 

harga bahan pakan tersebut sehingga sulit dijangkau oleh 

peternak. Sehingga kebutuhan kambing akan zat-zat 

makanan seperti protein tidak terpenuhi. Menurut 

Yulistiani (2012), pakan pengganti konsentrat dapat 

berupa leguminosa yang memiliki kadar protein tinggi 

sehingga dapat dijadikan pakan sumber protein.  

 Alternatif lain untuk meningkatkan kualitas pakan 

ternak kambing adalah dengan menggunakan pakan 

tambahan yang berupa Urea Molasses Block (UMB). 

Menurut hasil penelitian Santoso, Badarina, dan Warnoto 

(2005), UMB terdiri dari: gula aren, dedak, sagu, kapur, 
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urea, TSP, garam dapur, semen, premix, dan ragi. Namun 

pemberian UMB ini dapat menyebabkan penurunan 

konsumsi hijauan kambing, tetapi di sisi lain penggunaan 

UMB ini dapat meningkatkan pertambahan bobot badan 

dan produksi susu.  

 Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai 

usaha dalam peternakan kambing adalah dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Akan lebih 

baik pula, jika sumber daya tersebut didapatkan tanpa 

adanya pesaing (ternak lain dan manusia). Pemanfaatan 

bahan baku pakan secara efisien akan berpengaruh 

terhadap perkembangan produksi kambing. Untuk 

mendukung efisiensi dan kompetisi bahan pakan tersebut 

adalah dengan berbagai persyaratan sebagai berikut: 

pakan murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi yang 

tinggi, tidak mengandung racun bagi ternak, dan yang 

paling penting adalah tersedia secara kontinyu (Krisnan 

dan Ginting, 2005). 

2.2.3 Produksi Susu Kambing Peranakan Etawah 

(PE) 

 Diantara semua jenis kambing perah khususnya 

untuk kambing perah lokal, kambing PE memiliki 

kemampuan dalam memproduksi susu paling tinggi, yaitu 

sebanyak 0,45-2,1 liter per hari (Budiarsana dan Sutama, 

2001).  Puncak produksi susu pada kambing PE terjadi 

pada saat induk beranak, dan akan menurun hingga 

berakhirnya masa laktasi (Blakely dan Bade, 1992). 

Namun umumnya produksi susu dari kambing perah akan 
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meningkat hingga laktasi ke-3/ke-4 dan setelahnya 

produksi susu akan secara bertahap menurun. Namun 

begitu, kambing perah tersebut masih layak untuk 

dipertahankan hingga umur 5-6 untuk diperah. Berikut 

adalah kurva produksi susu dari kambing PE. 

 

 
Gambar 2. Kurva produksi susu kambing PE (Sutama,    

                  2007) 

 

Jika telah mencapai 3 kali beranak per dua tahun 

atau beranak setiap 8 bulan, perlu diterapkan manajemen 

pemeliharaan yang terpelihara dengan baik seperti berikut: 

1) Umur 1 – 10 hari pertama setelah melahirkan, susu 

induk harus diberikan kepada anaknya. Hal ini 

mengingat anak kambing membutuhkan kolostrum 

yang banyak terdapat pada awal laktasi.  

2) Setelah 10 hari pertama, susu diperah untuk 

dipasarkan atau dikonsumsi. 

3) Umur 60 – 90 hari setelah beranak, induk kambing 

yang masih menyusui dikawinkan. 
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4) Tiga bulan pertama kebuntingan, susu masih dapat 

terus diperah untuk dijual. 

5) Memasuki umur kebuntingan 3 bulan, permerahan 

dihentikan, masa bunting ini berlangsung selama 2 

bulan untuk memulihkan kondisi induk untuk 

persiapan beranak pada masa laktasi berikutnya. 

Pada dasarnya kandungan gizi susu kambing tidak 

berbeda jauh dengan kandungan gizi dari ternak lainnya, 

namun susu kambing banyak mengandung nutrisi dan 

memiliki karakter kimia dan fisik yang berbeda dengan 

susu dari ternak lainnya. Kandungan lemak yang 

terkandung dalam bentuk butiran berukuran 1 -10 

milimikron sama dengan susu sapi. Salah satu kelebihan 

susu kambing jika dibandingkan dengan susu sapi adalah 

susu kambing lebih mudah untuk dicerna karena padanya 

terdapat lebih banyak butiran lemak yang berdiameter 

kecil dan telah homogen (Ferichani, Darsono dan 

Supanggyo, 2011). Menurut Devendra dan Burns (1983), 

ada kecenderungan bahwa susu dari bangsa kambing 

daerah tropis memiliki kandungan bahan padat seperti 

lemak dan protein yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan susu dari bangsa kambing daerah subtropis. 

Kandungan bahan padat cenderung berbanding terbalik 

dengan hasil susu dari sisi kuantitas.   
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2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Susu 

2.2.4.1 Paritas 

Perbandingan kurva laktasi dari berbagai paritas 

dapat dilihat dari berbagai faktor seperti: waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai produksi susu maksimal dan 

laju penurunan produksi susu. Dari hal ini maka induk 

pada paritas ke-2 memiliki tampilan produksi secara 

keseluruhan yang lebih baik. Induk pada paritas ke-2 rata-

rata telah memasuki umur 3-3,5 tahun. Induk dengan 

paritas ke-3 memiliki waktu untuk mencapai puncak 

produksi susu tercepat, yaitu 3,2 minggu, namun induk 

paritas ke-3 ini tidak mampu mempertahankan puncak 

produksi susu dalam waktu yang lama, karena hanya 

memiliki lama produksi 14,14 hari, namun dengan laju 

penurunan produksi susu yang paling tinggi jika 

dibandingkan dengan induk dari paritas lainnya, yaitu 

sebesar (-0,36). Sementara hasil penelitian dari 

Tiesnamurti, Inounu, dan Subandriyo (2002) yang 

mendapatkan bahwa total produksi induk secara berturut-

turut pada paritas 1, paritas 2, paritas 3, dan paritas 4 yaitu 

34,5 kg, 37,9 kg, 40,1 kg, dan 38,6 kg. Selain itu, produksi 

susu kambing akan mengalami masa puncak pada minggu 

ke 3-4 dan akan menurun setelahnya. Hal ini dapat dilihat 

juga dari laju pertambahan bobot badan anak yang telah 

menurun pada bulan kedua laktasi yaitu 123,18 

gram/ekor/hari dan dibandingkan dengan laju 

pertambahan bobot badan anak pada awal laktasi yaitu 

sebesar 170,39 gram/ekor/hari.  
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Gambar 3. Kurva laktasi induk berdasarkan   

                 paritas (Tiesnamurti dkk, 2003) 

 

Berdasarkan hasil gambar diatas, Tiesnamurti dkk 

(2003) menyatakan bahwa secara umum induk dengan 

paritas 1 memiliki produksi susu yang rendah dengan 

kurva laktasi yang berada dibawah jika dibandingkan 

dengan induk pada paritas ke-2 hingga paritas ke-4. 

2.2.4.2 Umur 

Semakin tinggi umur seekor kambing maka 

perkembangan ambing semakin cepat sehingga produksi 

susu akan ikut meningkat. Meskipun demikian belum 

dapat diketahui sampai sejauh mana faktor tersebut dapat 

mempengaruhi produksi susu karena kembali pada 

manajemen pemeliharaannya, terutama dalam pemberian 

pakan (Peris, Caja, dan Such, 1999).  
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Tabel 1. Produksi susu kambing berdasarkan umur (Raats         

              et al., 1983)                    

                      

                       Kandungan Nutrisi 

   Kelompok  Umur                     

   Kambing     (Tahun)  Milk(l)  Protein(Kg)  Fat(Kg) 

      Single        2         123,3         5,5                9,3 

      Twin      2           79,5         3,5                5,6 

     Triplet       2           63,3         2,7                4,0 

      Single      4     154,1         6,9       11,9 

      Twin      4           83,6         3,6                6,2 

     Triplet         4              -              -                   - 

      Single         6         175,2         7,7               16,5 

      Twin       6           91,6         3,8                 7,4 

     Triplet         6           69,1         2,7                 6,2 

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa produksi 

susu kambing umur 6 paling tinggi, disusul oleh umur ke-

4 dan pada umur ke-2. Hal ini sangat jelas membuktikan 

bahwa pertambahan umur berpengaruh pada produksi 

susu yang dihasilkan. Menurut Devendra dan Burns 

(1983) selain pengaruh umur, produksi susu juga 

dipengaruhi oleh faktor seperti pakan, tatalaksana 

pemeliharaan, dan faktor lingkungan lainnya namun 

produksi susu tetap akan tercapai dengan maksimum pada 

umur 4 atau 5 tahun, dan tidak akan mengalami penurunan 

sampai tiga tahun berikutnya. Walaupun umur dalam 

hitungan tahun dan status laktasi tidak akan berpengaruh 
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secara bersamaan pada kambing yang mampu melahirkan 

lebih dari satu kali dalam satu tahun, namun hampir semua 

bangsa kambing yang dianggap sebagai kambing perah 

merupakan hewan yang berbiak sekali dalam satu tahun.  

2.2.4.3 Bobot Badan  

Kambing perah memiliki rataan bobot badan 

antara 30-80 kg, kambing dengan bobot badan yang lebih 

besar akan memiliki tingkat produksi susu yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kambing dengan bobot badan 

rendah. pada Tabel 2 merupakan nilai korelasi antara 

ukuran tubuh ternak terhadap produksi susu berdasarkan 

kelompok umur induk. 

Tabel 2. Korelasi ukuran tubuh ternak terhadap susu 

                                  

Produksi Susu     

 Peubah 

                 Ternak(1) Ternak(2) Ternak (3) Ternak(4) 

    (PB)          0,57             0,73          0,23             0,19    

    (LD)         0,35      0,41          0,84             0,51 

   (LeD)        0,23             0,44          0,19             0,26 

    (DD)        0,22      0,55          0,57             0,52 

    (TP)         0,78             0,52           0,32             0,30  

    (LA)         0,66             0,81          0,76             0,71 

    (TA)         0,42     0,79           0,55             0,61 

  Sumber: Jarmuji (2011) 

 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang sangat kuat antara bobot badan induk dan 

ukuran ambing terhadap produksi susu. Menurut Shdaifat, 
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Al-Barakah, Kanan, dan Obeidat (2013) ternak yang 

memiliki bobot badan tinggi, jumlah penggunaan energi 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok menjadi 

berkurang dan sisa energi akan digunakan untuk 

memproduksi susu. 

Produksi susu dari seekor ternak sangat 

dipengaruhi oleh jumlah dari sel sekretori yang dimiliki 

dalam kelenjar ambing, karena sintesis susu dilakukan 

oleh sel-sel sekretori pada kelenjar ambing memanfaatkan 

nutrisi yang dikonsumsi oleh ternak tersebut (Manalu, 

Sumaryadi, Sudjatmogo, dan Satyaningtijas, 2000). Setiap 

peningkatan bobot badan 1 kg akan mampu meningkatkan 

produksi susu sebesar 44,03 ml ECM/hari, dengan 

koefisien determinasi sebesar 31,6% yang artinya bahwa 

nilai tersebut menunjukkan bahwa bobot badan 

memberikan sumbangan sebesar 31,6% pada produksi 

susu (Muarifah, Susilorini, dan Maylinda, 2014). 

2.2.4.4 Status Kebuntingan 

Kambing yang sedang dalam masa kebuntingan 

tingkat produksi susunya akan menurun secara dratis jika 

dibandingkan dengan kambing-kambing yang sedang 

laktasi dan tidak dalam masa kebuntingan (Olsson, 

Hansson, Hydbring, Walter, and Haggstrom, 2000). Hal 

ini lebih disebabkan oleh kualitas dan kuantitaf pakan 

yang dikonsumsi berkurang, serta kambing harus 

membagi pakan yang dikonsumsi untuk hidup pokok, 

produksi susu dan bahkan untuk perkembangan janin. 

Selain itu penurunan produksi susu ini juga lebih 
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disebabkan oleh terjadinya berbagai proses hormonal 

dalam tubuh kambing (Titi and Lubbadeh, 2003).  

Menurut Lawrence dan Fowler (2002), 

pertumbuhan dan perkembangan ambing akan dimulai 

pada minggu ke-4 atau ke-5 setelah terjadinya konsepsi, 

lahir, pubertas, pertumbuhan saat ternak bunting dan 

laktasi. Pertumbuhan ambing pada saat sebelum fase 

kebuntingan berjalan terlambat, namun pada saat ternak 

memasuki fase kebuntingan pertumbuhan ambing berjalan 

sangat cepat dan menurun saat memasuki fase laktasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada 05 Januari – 03 

Februari 2015 di peternakan kambing perah “Madukara 

Farm” Dusun Banaran, Desa Bumiaji, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu. Peternakan yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah peternakan yang memiliki populasi 

kambing Peranakan Etawah (PE) sebanyak ±120 ekor 

dengan populasi kambing yang sedang dalam masa 

laktasi sebanyak 30 ekor. 

3.2 Materi Penelitian 

a.   Ternak  

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 30 ekor kambing peranakan etawah (PE) sedang 

dalam masa laktasi pada paritas ke-1, paritas ke-2, paritas 

ke-3, dan paritas ke-4 dari berbagai umur yang diprediksi 

berdasarkan poel giginya yang tidak dibatasi bobot badan 

dan status kebuntingan. 
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Tabel 3.Penentuan umur kambing berdasarkan pergantian                 

             gigi seri (poel) 

   Umur (tahun)            Gigi Seri Berganti 

           <1         Gigi seri belum ada yang berganti 

        1,0-1,5         Gigi seri dalam (I1) berganti 

        1,5-2,5         Gigi seri tengah dalam (I2) berganti 

        2,5-3,5         Gigi seri tengah luar (I3) berganti                         

        3,5-4,0             Gigi seri luar (I4) atau keseluruhan         

                                 gigi seri berubah 

           >4         Gigi telah aus dan mulai lepas 

   Sumber: (Frandson, 1993) 

b. Produksi Susu 

Produksi susu harian adalah hasil pemerahan  

pada pagi dan sore hari selama 1 bulan. 

c.  Pakan  

 Pakan yang diberikan adalah hijauan dan 

konsentrat. Jenis hijauan terdiri dari kulit jagung dan 

rumput gajah, sedangkan konsentrat terdiri dari ampas 

tahu, kangkung kering, pollard, yang diberikan dalam 

keadaan basah.  

d.  Peralatan 

Peralatan dalam penelitian ini adalah: 

 Timbangan gantung : 

Menimbang bobot badan 

 Gelas ukur plastik : Mengukur 

produksi susu pagi dan sore 
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3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode survei dengan pengamatan langsung di lokasi 

penelitian. Penentuan induk kambing sebagai sampel 

ditentukan secara “purposive sampling” dari peternakan 

kambing perah “Madukara Farm” sebanyak 30 ekor 

kambing Peranakan Etawah (PE) yang sedang dalam 

masa laktasi pada paritas ke-1, paritas ke-2, paritas ke-3, 

dan paritas ke-4 dari berbagai umur berdasarkan poel 

giginya yang tidak dibatasi bobot badan dan status 

kebuntingannya.  

 Prosedur Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian berupa 

data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer 

dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap ternak 

dan hasil wawancara dengan pengumpulan data (paritas, 

umur, bobot badan, dan status kebuntingan) yang 

dilakukan satu kali pengamatan, sedangkan data sekunder 

adalah recording ternak. Pengambilan data produksi susu  

dengan cara mengukur setiap hari, yaitu pada pagi hari 

pukul 07.00 – 10.00 dan sore hari pukul 15.00 – 17.00 

WIB selama 1 bulan. 

 

3.4       Variabel Pengamatan 

   Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

paritas, umur, bobot badan, status kebuntingan dan 

produksi susu. 
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3.5       Analisis Data  

   Faktor beragamnya sampel yang digunakan dalam 

penelitian maka akan mempengaruhi produksi susu, 

untuk menghilangkan adanya faktor lain yang dapat 

mempengaruhi produksi susu seperti bulan laktasi, maka 

produksi susu dikonversikan ke dalam ECM (Energy 

Corrected Milk), menurut (Hemme, 2011) dengan 

menyamakan kadar lemak sebesar 4% dan protein 

sebesar 3,3%, rumusnya sebagai berikut: 

ECM = Produksi Susu 𝑥 (
0,383 𝐹+0,242 𝑃+0,7832

3,1183
)  

 

Keterangan: ECM = Energi susu terkoreksi 

    F = Analisa kadar lemak susu 

    P  = Analisa kadar protein susu 

   Pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi 

pearson dengan bantuan program SPSS 16.0. Analisa 

korelasi untuk mengetahui hubungan antara paritas, 

umur, dan bobot badan terhadap produksi susu 

menggunakan rumus koefisien korelasi menurut Hasan 

(2003) sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑛Σ𝑥𝑦 − Σ𝑥Σ𝑦

√[𝑛(Σ𝑥2) − (Σ𝑥2)][(Σ𝑥2)𝑛(Σ𝑦2) − (Σ𝑦)2)
 

 

Keterangan: r  = Korelasi 

    X = Paritas, Umur, dan Bobot Badan 

    Y = Produksi Susu 

    n  = Jumlah Sampel 
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   Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat 

signifikasi antara paritas, umur, bobot badan, dan status 

kebuntingan dengan produksi susu. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung F hitung menurut Hasan 

(2003) sebagai berikut: 

                JK Regresi = b {Σ𝑥𝑦 −
(ΣX)(ΣY)

𝑛
}                  

                         JK Total     = Σ𝑌2 =  Σ𝑌2 −
(Σ𝑌)2

𝑛
 

                     JK Galat     = JK Total – JK Regresi 

 

Tabel 4. Analisis Ragam 

     SK    db     JK    KT      Fhit               Ftab   

        0,05    0,01 

Regresi   1     JKR  KTR=JKR/1  
𝐾𝑇 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖

𝐾𝑇 𝑆𝑖𝑠𝑎
 

Galat      n-1  JKG  KTG=JKG(n-2)  

Total    n-1  JKT      

 

Keterangan: SK : Sumber Keragaman 

          db     : Derajat Bebas 

          JK    : Jumlah Kuadrat    

          KT : Kuadrat Tengah  

          Fhit : F hitung 

          Ftab : F tabel 

Koefisien determinasi adalah suatu alat 

utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
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hubungan antara variabel X dan Y. Koefisien 

determinasi menurut Hasan (2003) dirumuskan 

sebagai berikut : 

𝑅2 =  
𝐽𝐾 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖

𝐽𝐾 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
x 100% 

 

3.6       Batasan Istilah 

Kambing Peranakan  

Etawah (PE)                : Kambing persilangan antar 

kambing Jamnapari (India)    

                                        dan kambing lokal  

 Indonesia(kacang). 

Paritas                          : Suatu periode dalam proses 

siklus reproduksi ternak   

                                                              dengan identifikasi jumlah 

partus induk ternak    

                                                               (Hadisutanto, Purwantara dan 

Darodjah, 2013).   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Kambing Peranakan Etawah (PE) yang    

      Digunakan dalam Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan 30 ekor 

kambing PE yang sedang dalam masa laktasi yang 

dikembangkan oleh “Madukara Farm”. Rata-rata 

produksi susu yang dapat dihasilkan mencapai 0,8-1,8 

liter/hari. Karakteristik fisik dari semua kambing PE ini 

adalah muka yang agak cembung, telinga panjang dan 

terkulai ke bawah, terdapat bu pada bagian paha 

belakang, warna bulunya kombinasi dari putih dan hitam, 

bobot badan 52,1 kg, lingkar dada 85,7 cm, panjang 

badan 76 cm. Hal iini sesuai dengan pendapat Sutama 

(2011) bahwa ciri-ciri dari kambing PE adalah: bentuk 

muka cembung, telinga panjang dan menggantung ke 

bawah (18-30cm), memiliki tanduk pendek baik jantan 

maupun betina, warna bulu hitam, coklat, dan putih, 

Terdapat bulu panjang di bagian pundak, paha belakang, 

dan leher. Tinggi badan untuk jantan adalah berkisar 

antara 70-100cm.  Bobot badan untuk jantan dapat 

mencapai 40-80kg, dan untuk betina mencapai 30-50kg 



 

30 
 

 
Gambar 4. Induk Kambing PE yang digunakan dalam 

                     penelitian 

4.2 Keadaan Umum 

 “Madukara Farm” terletak di tengah-tengah 

pemukiman warga di daerah Desa Bumiaji, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu. Desa Bumiaji terletak disebelah 

utara Kota Batu dengan luas wilayah ±478,88 ha (±9,1 

km²) pada ketinggian 900-1400 m diatas permukaan laut 

(dpl). Suhu rata-rata harian berkisar antara 19 ºC sampai 

dengan 25 ºC (Tabel 5). Curah hujan rata-rata 220 

mm/th. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan 

pertimbangan bahwa di lokasi tersebut memiliki populasi 

kambing PE sebanyak ±120 ekor.  

Tabel 5. Temperatur dan Kelembaban di Lokasi Penelitian 

     Waktu       Suhu (ºC)      Kelembaban (%)  

       Pagi              20,93±1,17  87,2±4,49 

       Sore     23,3±1,09  89,77±4,34 

Berdasarkan Tabel 5 yang merupakan nilai rataan 

dari suhu kelembaban di lokasi penelitian tidak jauh 
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berbeda dengan hasil yang dilaporkan Borja, Oliveira, 

Ribeiro, Bagaldo, Carvalho, Silva, Lima, and Barbosa 

(2010) bahwa kelembaban dan suhu relatif dalam 

pemeliharaan kambing perah adalah 81% untuk 

kelembaban dan 22,5 ºC – 28,1 ºC untuk suhu. Pada suhu 

di lokasi penelitian masih dalam zona nyaman atau 

comfort zone bagi ternak kambing meskipun suhu udara 

tersebut lebih rendah. Namun hal ini berbeda dengan 

kelembaban di lokasi penelitian yang berkisar antara 87% 

- 90% yang masih terhitung tinggi. Lebih lanjut menurut 

Yani dan Purwanto (2006) suhu dan kelembaban di 

Indonesia terhitung masih tinggi yaitu 24 – 34 ºC dan 

kelembaban 60 – 90%,  pada kelembaban tersebut dapat 

berpengaruh terhadap produktivitas ternak karena ternak 

akan mengalami cekaman panas yang disebabkan proses 

penguapan dari tubuh ternak akan terhambat dan 

mengakibatkan penurunan nafsu makan, penurunan 

metabolisme dan peningkatan katabolisme.  

 Menurut Darmawan (2014) menyatakan bahwa 

ketinggian tempat memberikan pengaruh pada suhu dan 

kelembaban, ketika suhu udara lebih rendah maka tubuh 

akan terjadi kehilangan panas tubuh, selain itu semakin 

tinggi suatu tempat menyebabkan kadar oksigen semakin 

rendah sehingga laju pernafasan semakin cepat.  

 Selain faktor ketinggian tempat, faktor yang 

paling penting untuk diperhatikan untuk mencapai 

produksi susu yang maksimal pada kambing perah adalah 

pemberian pakan. Keberhasilan dalam pemberian pakan 

dapat dilihat dari jumlah pakan yang dikonsumsi oleh 
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kambing, semakin banyak pakan yang diberikan sesuai 

dengan status kambing tersebut dan semakin banyak pula 

pakan yang dikonsumsi akan sejalan dengan 

meningkatnya produksi susu yang dihasilkan. Pakan yang 

diberikan saat penelitian berupa hijauan dan konsentrat. 

Hijauan terdiri dari rumput gajah dan klobot jagung, 

sedangkan campuran bahan konsentrat terdiri dari ampas 

tahu, kangkung kering, dan pollard dalam bentuk combor 

atau basah. Pemberian pakan ternak dilakukan sebanyak 

2 kali dalam satu hari sebelum dilakukannya pemerahan. 

Rata-rata bobot badan kambing dilokasi penelitian 

sebesar 52,1±10,37 kg, dari hasil perhitungan pada 

Lampiran 2, maka diperoleh konsumsi bahan kering 

(BK), protein kasar (PK), serat kasar (SK), dan lemak 

kasar (LK) seperti pada Tabel 6. 

Tabel 6. Konsumsi BK, PK, SK, LK kambing PE di                

              lokasi penelitian 

                         Konsumsi Pakan 

 Jenis Pakan      

     BK (gr)    PK (gr)     SK (gr)    LK (gr) 

  Hijauan      467,64       41,51       150,80         7,61 

  Konsentrat       814,12       81,74       189.61       27,52 

 Total Konsumsi  1281,76    123,25       340,41      34,68 

Rata-rata terhadap  2,46%     0,23%       0,65%      0,06% 

BB 52,1±10,37 kg 
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 Dari Tabel 6 diketahui bahwa pakan yang 

diberikan di lokasi penelitian masih belum mencukupi 

kebutuhan nutrisi pada kambing dengan persentase BK 

pakan terhadap bobot badan 2,46% dan konsumsi BK 

sebesar 1281,76 gram/ekor/hari, persentase PK 0,23% 

dan konsumsi PK 123,25 gram/ekor/hari, persentase SK 

0,65% dan konsumsi SK 340,41 gram/ekor/hari, serta 

persentase LK 0,06% dan konsumsi LK 34,68 

gram/ekor/hari.  

Tabel 7. Konsumsi Pakan Kambing Berdasarkan Status   

              Laktasi dan Litter Size (NRC, 1981)   

 B. Weight(lb)  ADG(lb)  Dry Matter(%)  Protein(%) 

First 6-8 Weeks Of Lactation, Suckling Singles 

         110              -0.06              4.6                  0.67 

         132      -0.06              5.1       0.70 

         154      -0.06              5.5       0.73 

         176      -0.06              5.7       0.76 

         198              -0.06              5.9       0.78 

First 6-8 Weeks Of Lactation, Suckling Twins 

         110      -0.13     5.3       0.86 

         132      -0.13     5.7                  0.89 

         154      -0.13     6.2       0.92 

         176      -0.13     6.6       0.96 

         198              -0.13     7.0       0.99 

Last 4-6 Weeks Of Lactation, Suckling Singles 

         110       0.10               3.5       0.38 

         132       0.10     3.7       0.40 

         154       0.10     4.0                  0.42 

         176       0.10     4.2       0.44 

         198       0.10     4.4        0.47 
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Berdasarkan Tabel NRC (1981) diatas, kebutuhan 

nutrisi untuk kambing yang sedang dalam masa laktasi 

hendaknya mengkonsumsi BK sebesar 3,5-7,0% dan 

mengkonsumsi PK sebesar 0,38-0,99% agar 

menghasilkan produksi susu dengan maksimal. Menurut 

Sanh, Wiktorsson, dan Ly (2001) bahwa pakan 

merupakan faktor penentu untuk bisa menghasilkan 

produksi susu yang maksimal dengan kontribusi sebesar 

70%. Martawidjaja dan Budiarsana (2004) menjelaskan 

bahwa permasalahan utama dalam pemeliharaan kambing 

perah di Indonesia adalah peternak masih mengandalkan 

pemberian pakan dalam bentuk hijauan saja, sehingga 

tidak mengherankan jika umumnya produksi susunya 

masih rendah. Produksi susu akan meningkat apabila 

kebutuhan nutrisi kambing tercukupi terutama energi, 

sehingga perlu dilakukan penambahan konsentrat yang 

mampu memasok kebutuhan nutrisi kambing untuk 

memproduksi susu. Lebih lanjut menurut Sukarini (2006) 

yang menyatakan bahwa peningkatan produksi susu akan 

sejalan dengan pemberian pakan penguat (konsentrat) 

yang akan mengarah pada meningkatnya tingkat 

konsumsi BK. Peningkatan konsumsi BK pakan akan 

mendukung meningkatnya pasokan zat-zat makanan pada 

kelenjar ambing untuk meningkatkan produksi susu. 

Namun menurut Saricicek (2000), ketersediaan 

bahan-bahan pakan sebagai bahan campuran konsentrat 

sangat terbatas, ditambah dengan mahalnya harga bahan 

pakan tersebut sehingga sulit dijangkau oleh peternak. 
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Sehingga kebutuhan kambing akan zat-zat makanan 

seperti protein tidak terpenuhi.  

4.3 Produksi Susu Kambing PE 

Budiarsana dan Sutama (2001) menyatakan 

bahwa diantara semua jenis kambing perah, kambing PE 

memiliki kemampuan dalam memproduksi susu paling 

tinggi yaitu sebanyak 0,45-2,1 liter per hari. Nilai rataan 

produksi susu pada kambing PE tidak jauh berbeda 

dengan produksi susu dari beberapa bangsa. Kambing PE 

bahkan memiliki produksi susu yang lebih tinggi yakni 

1.063±0.46, dan hanya terpaut sedikit lebih rendah dari 

kambing Saanen yang memiliki produksi susu yang 

sangat tinggi 1.197±1.16. Lebih lanjut, Ishag, Abdalla, 

dan Ahmed (2011) menyatakan bahwa kambing Saanen 

merupakan kambing perah unggul dunia dengan produksi 

susu dapat mencapai 2-3 liter/hari bahkan sampai 5-6 

liter/hari pada ternak dengan produksi susu tinggi. Hal ini 

diduga lebih disebabkan karena kambing PE telah 

mengalami berbagai persilangan dengan kambing lokal 

yang produksi susunya umumnya masih rendah sehingga 

kambing PE telah menjadi bagian dari kambing lokal 

Indonesia. Menurut Susilorini dan Maylinda (2013) 

bahwa produksi susu kambing PE saat ini masih rendah, 

dan juga ketersediaan bibit unggul produksi susu dan 

produksi daging belum ada. Bahkan menurut Obst dan 

Napitupulu, 1984; Sutama et al., 1995; Shubagiana, 

1998; Adriani et al., 2003) tidak adanya sistem breeding 

dan seleksi yang baik yang mengarah ke pembentukan 
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kambing perah, produksi susu kambing PE ini masih 

sangat bervariasi dan pada umumnya masih rendah 0,4 – 

2,1 kg/hari.  

4.4 Performans Produksi Susu Berdasarkan   

            Paritas 

Hasil analisis performans produksi susu 

berdasarkan paritas kambing PE di lokasi penelitian 

diperoleh nilai korelasi sebesar 0,061 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,374. Grafik performans produksi 

susu berdasarkan paritas dapat dilihat pada gambar 5 

dibawah: 

 
Gambar 5. Grafik Performans Produksi Susu   

                         Berdasarkan Paritas 

Nilai korelasi ini memiliki arah yang positif 

dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,004 atau 

0,40%, yang menunjukkan bahwa paritas memberikan 

pengaruh sebesar 0,40% terhadap produksi susu dan 

99,60% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil 

tersebut sesuai dengan hipotesis 1 yang diduga paritas 

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

0 1 2 3 4 5

R
a
ta

-r
a

ta
 P

ro
d

u
k

s
i 
S

u
s

u

Paritas

Performans Produksi Susu Berdasarkan Paritas



 

37 
 

memiliki hubungan  positif terhadap produksi susu 

kambing PE. 

Meskipun hubungan antara paritas dan produksi 

susu memiliki hubungan yang positif akan tetapi nilai 

korelasinya masih rendah. Hal ini diduga lebih 

dipengaruhi oleh jenis dan jumlah pakan yang diberikan. 

Pakan yang diberikan pada kambing PE di lokasi 

penelitian masih rendah dari segi kuantitas, sehingga 

ternak hanya mengkonsumsi BK sebesar 2,46% dan 

protein 0,23% dari bobot badan yang menyebabkan 

ternak kurang dapat mengekspresikan potensi produksi 

susunya dari berbagai paritas.  Dengan perkataan lain 

bahwa peningkatan produksi susu pada setiap 

penambahan paritas yang sangat rendah lebih 

dipengaruhi oleh jumlah dan mutu pakan yang diberikan 

dan dikonsumsi. Namun dari gambar 5  memperlihatkan 

bahwa tampilan tertinggi pada induk paritas 2, dan 

terendah pada paritas 4. Induk paritas 3 memiliki 

tampilan produksi susu yang baik dibawah induk paritas 

2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa induk pada paritas 

2 memiliki catatan performans produksi susu yang paling 

baik dalam mencapai puncak produksi susu dan lama 

produksi maksimal bertahan. Walaupun penampilan 

produksi pada paritas 2, 3, dan 4 tidak menunjukkan 

variasi produksi susu yang signifikan, hal ini lebih 

disebabkan dari status fisiologis ternak pada paritas 2, 3, 

dan 4 yang hampir sama dalam hal kematangan dan 

kesiapan sel-sel kelenjar ambing untuk memproduksi 

susu. 
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Hasil penelitian dari Williams (1993) bahwa 

produksi susu pada kambing perah British Saanen tidak 

dipengaruhi oleh paritas. Tidak demikian halnya dengan 

hasil penelitian dari Tiesnamurti dkk. (2003) yang 

menunjukkan paritas induk ternak memiliki peranan 

secara langsung terhadap keragaan produksi susu di awal 

laktasi dengan rata-rata induk pada paritas ke-3 mampu 

menghasilkan produksi susu paling tinggi dan memiliki 

waktu dalam mencapai produksi susu tercepat jika 

dibandingkan dengan urutan paritas lainnya.  

Menurut Wahome et al. (1994) bahwa pada 

paritas ke-2 menunjukkan kurva laktasi tertinggi. 

Demikian halnya juga pada induk kambing pada paritas 

ke-3 yang memiliki tampilan secara keseluruhan lebih 

baik jika dibandingkan dengan induk kambing pada 

paritas lainnya. Sehingga induk kambing pada paritas ke-

2, 3, dan 4 memang memiliki laju peningkatan produksi 

yang cukup stabil. Perbandingan kurva laktasi dari 

berbagai paritas dapat dilihat dari berbagai faktor seperti: 

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai produksi susu 

maksimal dan laju penurunan produksi susu.  

4.5 Performans Produksi Susu Berdasarkan Umur 

Hasil analisis performans produksi susu 

berdasarkan umur yang diprediksi berdasarkan poel 

giginya kambing PE di lokasi penelitian diperoleh nilai 

korelasi sebesar -0,013 dengan tingkat signifikasi sebesar 

0,474. Grafik performans produksi susu berdasarkan 

umur dapat dilihat pada gambar 6 dibawah: 
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Gambar 6. Grafik Performans Produksi Susu   

                  Berdasarkan Umur Yang Diprediksi     

      Berdasarkan Poel Giginya 

 

Nilai korelasi ini memiliki arah yang negatif yang 

menandakan bahwa setiap penambahan umur kambing 

akan terjadi penurunan produksi susu kambing. 

Berdasarkan gambar 6 tampak bahwa rata-rata produksi 

susu tertinggi terdapat pada poel 3 dengan umur 2,5 – 3 

tahun sebesar 1382,034. Sedangkan rata-rata produksi 

susu terendah terdapat pada poel 4 dengan umur 3 – 4 

tahun sebesar 842,591. Selainnya diperoleh rata-rata 

produksi susu pada poel 1 dengan umur 1 – 1,5 tahun dan 

pada poel 2 dengan umur 1,5 – 2 tahun masing-masing 

sebesar 1117,750 dan 1107,734.  Hasil tersebut tidak 

sesuai dengan hipotesis 2 yang diduga umur memiliki 

hubungan positif terhadap produksi susu kambing PE. 

Hal ini diduga lebih dipengaruhi oleh jenis dan jumlah 

pakan yang dikonsumsi oleh ternak. 

Lebih lanjut menurut hasil penelitian Peris et al. 

(1999) menunjukkan bahwa meskipun produksi susu 
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akan meningkat seiring dengan semakin tinggi umur 

seekor kambing, belum dapat diketahui sampai sejauh 

mana faktor umur tersebut dapat mempengaruhi produksi 

susu karena kembali pada manajeman pemeliharaannya, 

terutama dalam pemberian pakan. Menurut Devendra dan 

Burns (1983) selain pengaruh umur, produksi susu juga 

dipengaruhi oleh faktor seperti pakan, tatalaksana 

pemeliharaan, dan faktor lingkungan lainnya namun 

produksi susu tetap akan tercapai dengan maksimum. 

Walaupun umur dalam hitungan tahun dan status laktasi 

tidak akan berpengaruh secara bersamaan pada kambing 

yang mampu melahirkan lebih dari satu kali dalam satu 

tahun, namun hampir semua bangsa kambing yang 

dianggap sebagai kambing perah merupakan hewan yang 

berbiak sekali dalam satu tahun (Devendra dan Burns, 

1983). 

Secara umum produksi susu kambing perah akan 

meningkat terus dari awal laktasi hingga mencapai laktasi 

ketiga yang setara dengan umur 2,5 – 3,5 tahun dan 

kemudian akan menurun, dan masih layak untuk 

dipertahankan hingga ternak berumur 5 – 6 tahun 

(Sutama, 2007). 

4.6 Performans Produksi Susu Berdasarkan Bobot   

            Badan 

Hasil analisis performans produksi susu 

berdasarkan bobot badan kambing PE di lokasi penelitian 

diperoleh nilai korelasi sebesar -0,161 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,030. Grafik performans produksi 
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susu berdasarkan bobot badan dapat dilihat pada gambar 

7 dibawah: 

 

 
 Gambar 7. Grafik Performans Produksi Susu   

                   Berdasarkan Bobot Badan 

 

Nilai korelasi ini memiliki arah yang negatif yang 

menunjukkan bahwa semakin tinggi bobot badan 

kambing maka produksi susu semakin rendah. Hasil 

tersebut tidak sesuai dengan hipotesis 3 yang diduga 

bobot badan memiliki hubungan positif terhadap 

produksi susu kambing PE. Pada masa laktasi, bobot 

badan akan mengalami penurunan karena sebagian besar 

zat-zat makanan yang ada digunakan untuk proses 

sintesis susu. Sehingga ternak akan mengalami kesulitan 

untuk memenuhi kebutuhan zat-zat makanan dalam 

hidup pokok. Hal ini diperparah dengan kondisi 

pemberian pakan di lokasi penelitian yang cukup rendah 

yang berakibat pada tingkat konsumsi pakan yang 

rendah.  
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Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari 

Morand-Fehr (1991) yang menyatakan bahwa kambing 

perah dengan bobot badan yang lebih besar akan 

memiliki tingkat produksi susu yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kambing dengan bobot badan 

rendah, sehingga bobot badan secara tidak langsung 

memiliki pengaruh terhadap produksi susu yang 

dihasilkan, hal ini karena bobot badan menentukan 

kematangan dan kesiapan sel-sel kelenjar ambing untuk 

memproduksi susu dan menentukan ragam produksi susu 

di awal laktasi. Lebih lanjut menurut hasil yang 

dilaporkan Maylinda dan Basori (2004) menyatakan 

bahwa bobot badan dan statistik vital merupakan 

gambaran untuk melihat potensi pertumbuhan dari 

ternak, karena kinerja hormon pertumbuhan yang baik.  

Menurut Ramdan (2007) menyatakan bahwa 

lingkar dada berkorelasi positif terhadap bobot badan, 

sehingga semakin besar ambing yang diakibatkan oleh 

perkembangan sel sekretori akan menyebabkan 

bertambahnya bobot badan pada kambing sehingga 

meningkatkan produksi susu. Lebih lanjut menurut 

Shdaifat et al. (2013) bahwa ternak yang memiliki bobot 

badan tinggi, jumlah penggunaan energi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pokok menjadi berkurang dan sisa 

energi akan digunakan untuk memproduksi susu.  

Pribadiningtiyas, Suprayogi, dan Sambodo (2012) 

menyatakan bahwa tidak semua mamalia berbadan besar 

memiliki produksi susu tinggi, tetapi pada umumnya 
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produksi susu yang tinggi dipengaruhi oleh besarnya 

ukuran tubuh atau bobot badan.  

4.7 Performans Produksi Susu Berdasarkan   

            Status Kebuntingan 

Hasil analisis performans produksi susu 

berdasarkan status kebuntingan kambing PE di lokasi 

penelitian diperoleh nilai korelasi sebesar 0,337 dengan 

tingkat signifikasi sebesar 0,034. Grafik performans 

produksi susu berdasarkan status kebuntingan dapat 

dilihat pada gambar 8 dibawah: 

 
Gambar 8. Grafik Performans Produksi Susu   

                              Berdasarkan Status Kebuntingan 

Nilai korelasi ini memiliki arah yang positif yang 

menunjukkan bahwa setiap ternak yang memasuki fase 

kebuntingan akan mengalami peningkatan produksi susu. 

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 4 yang diduga 

status kebuntingan memiliki hubungan positif terhadap 

produksi susu kambing PE. Pada ternak yang sedang 
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dalam masa kebuntingan pertumbuhan ambingnya akan 

berjalan sangat cepat, dimana semakin besar ambing 

seekor ternak maka produksi susu yang dihasilkan juga 

akan tinggi. Pada gambar 8 dapat dilihat bahwa 

kelompok ternak bunting memiliki rataan produksi susu 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok 

ternak tidak bunting. Pada kelompok ternak tidak bunting 

diperoleh rata-rata produksi susu sebesar 1053,656 ± 

351,121 dari 18 kambing. Sedangkan, untuk kelompok 

ternak bunting, diperoleh rata-rata produksi susu sebesar 

1360,258 ± 539,042 dari 12 kambing. 

Hasil penelitian Legarra dan Ugarte (2005) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan kelenjar ambing 

berbanding lurus dengan besarnya ambing, semakin besar 

ambing maka semakin banyak jumlah sel sekretori yang 

digunakan untuk mensintesis susu, nilai korelasi antara 

lebar dan dalam ambing dengan jumlah sel sekretori 

yaitu 0,10 dan 0,27. Lebih lanjut menurut Lawrence dan 

Fowler (2002), yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

dan perkembangan ambing pada saat sebelum fase 

kebuntingan berjalan terlambat, namun pada saat ternak 

memasuki fase kebuntingan pertumbuhan ambing 

berjalan sangat cepat dan menurun saat memasuki fase 

laktasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ternak yang 

masuk fase kebuntingan memiliki produksi susu yang 

tinggi.  

Sebuah studi dari Gurmessa dan Melaku (2012) 

menunjukkan bahwa adanya efek kebuntingan pada 

produksi susu dan merupakan parameter yang paling 
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penting untuk mengevaluasi kemampuan produksi susu 

ternak. Walaupun tidak terdapat perbedaan produksi susu 

yang signifikan antara kelompok ternak bunting dan 

kelompok ternak tidak bunting, akan tetapi rata-rata 

produksi susu pada kelompok bunting menunjukkan hasil 

yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi susu 

pada kelompok tidak bunting.  

Menurut Triyono (2007) ternak yang sedang 

dalam masa kebuntingan membutuhkan lebih banyak 

asupan nutrisi dari pakan karena harus mensuplai nutrisi 

untuk fetus. Salah satu kebutuhan nutrisi yang paling 

penting untuk perkembangan fetus adalah protein. Jika 

asupan protein dari pakan yang diberikan pada induk 

ternak pada masa akhir kebuntingan kurang, akan 

mengganggu kondisi induk karena kebutuhan protein 

yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dan 

produksi digunakan juga untuk perkembangan fetus.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1. Terdapat hubungan yang lemah dan signifikan 

antara produksi susu dengan bobot badan  (-0,161) 

dan status kebuntingan (0,337). 

2. Terdapat hubungan yang sangat lemah dan tidak 

signifikan antara produksi susu dengan paritas 

(0,016) dan umur (-0,013). 

 

5.2 Saran  

 Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian, 

adalah sebagai berikut: 

Pemberian pakan di lokasi penelitian perlu 

diperbaiki untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kambing, 

yang sedang dalam masa laktasi dengan konsumsi BK 

sebesar 3,5-7,0%, PK 0,38-0,99% agar menghasilkan 

produksi susu dengan maksimal.  
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