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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to determine the correlation coefficient between BCS 

and udder volume on milk production in Senduro dairy goats. The method of this research was 

survey the locations of the research in Livestok Implementation Unit of Animal Breeding and 

Forage and the data were collected by purposive sampling. The material used was 75 does 

ofSenduro goats during the lactation period. Analyzed by correlation and regression using the 

excel 2016 software. The results of the study were correlation coefficients between BCS and 

milk production in Livestok Implementation Unit of Animal Breeding and Forage and were 

Senduro sub-district 0.72 and 0.85, while correlation and regression bettween udder volume with 

milk production in Livestok Implementation Unit of Animal Breeding and Forage and senduro 

sub-district 0.865 and 0.935. Regression equation between BCS and milk production and udder 

volume with milk production respectively Y = -30.70 + 146.59X; Y = 177,52 + 296,95X; Y = 

8.76 + 0.78X; Y = 32.36 + 0.79X. The conclusion of this research was udder volume had a closer 

relationship with milk production and can be used as a selection criteria. 

 

Key words: BCS, Udder Volume, Milk Production, Senduro goat 
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RINGKASAN 
 

 Kambing merupakan ternak ruminansia yang sangat populer dikalangan petani di 

Indonesia terutama yang tinggal di pulau Jawa dan diusahakan sebagai usaha sampingan atau 

sebagai tabungan karena pemeliharaan dan pemasaran hasil produksinya relatif mudah. Salah 

satu jenis Kambing lokal yang dikembangkan adalah Kambing Senduro. Kambing Senduro 

merupakan galur Kambing Sendruo PE dan menjadi Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH), 

sehingga perlu dijaga kualitas serta ditingkatkan kuantitasnya dengan meningkatkan 

produktifitasnya. Produksi susu kambing dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain mutu genetik, 

umur induk, ukuran dimensi ambing, bobot hidup, lama laktasi, kondisi iklim setempat, daya 

adaptasi ternak, dan aktivitas pemerahan. Produksi susu Kambing PE dapat diprediksi melalui 

Body Condition Score (BCS) dan volume ambing. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara BCS dan volume ambing 

terhadap produksi susu pada Kambing perah Senduro. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu 

UPT-PT HMT Singosari dan Kecamatan Senduro pada bulan April (UPT-PT HMT Singosari) 

dan Oktober (Kecamatan Senduro) 2018. Materi yang digunakan dalam penelitian adalah ternak 

Kambing perahSenduro periode laktasi sebanyak 75 ekor yang dibagi menjadi dua yaitu 45 ekor 

di UPT-PT HMT Singosari dan 30 ekor di Kecamatan Senduro. Metodepenelitian yang 

digunakanadalahsurvey dan purposive sampling. Variabel yang diukuradalahBCS, volume 

ambing, dan produksi susu. Datadianalisismenggunakan korelasi regresi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi produksi susu kambing perah Senduro 

periode laktasi dengan BCS pada UPT-PT HMT Singosari 0,72 (R
2
) 51,72 % dan pada 

Kecamatan Senduro 0,85 (R
2
) 72,51 %, sedangkan korelasi produksi susu dengan volume 

ambing pada UPT-PT HMT Singosari 0,86 (R
2
)74,92 % dan pada Kecamatan Senduro 0,93 (R

2
) 

87,49 %. Persamaan regresi antara BCS dan volume ambing terhadap produksi susu pada UPT-

PT HMT Singosari dan Kecamatan Senduro berturut-turut yaitu BCS Y = -30,70 + 146,59X dan 

Y = 177,52 + 296,95X, Volume Ambing Y = 8,76 + 0,78X dan Y = 32,36 + 0,79X. 

 Kesimpulan penelitianiniadalah BCS dan volume ambing memilikihubungan yang positif 

dan sangateratdenganproduksi susukambing perahSenduroperiodelaktasi dikedua lokasi, 

haliniditunjukkandarikoefisienkorelasinyayaitu BCS 0,72 (UPT-PT HMT Singosari), 0,85 

(Kecamatan Senduro) dan volume ambing 0,865 (UPT-PT HMT Singosari), 0,935 (Kecamatan 

Senduro). Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk menggunakan volume ambing sebagai 

prediktor pendugaan produksi susu, karena memiliki nilai koefisien korelasi yang paling tinggi 

daripada variabel lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kambing merupakan ternak ruminansia yang sangat populer dikalangan petani di 

Indonesia terutama yang tinggal di pulau Jawa dan diusahakan sebagai usaha sampingan atau 

sebagai tabungan karena pemeliharaan dan pemasaran hasil produksinya relatif mudah. 

Kambingmerupakan salah satuhewandomestik yang mampuberadaptasi pada 

beberapakondisisepertikondisikering, lembab, panas, dingin dan merupakansumber yang 

potensialsebagaipenghasildaging dan susu pada sistempeternakanrakyat di negara 

berkembang. Kambing Senduro merupakan kambing hasil persilangan antara Kambing 

Ettawa, Kambing Kacang dan Kambing Jawarandu yang berada di daerah Senduro, 

Kabupaten Lumajang. Kambing Senduro memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan 

kambing lainya, yaitu secara kualitatif memiliki warna dominan putih, postur tubuh besar 

serta memiliki telinga yang panjang terpilin. Kambing Senduro merupakan galur/ras kambing 

senduro PE dan menjadi Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH), sehingga perlu dijaga 

kualitas serta ditingkatkan kuantitasnya dengan meningkatkan produktivitasnya (Tama, 

Nasich, dan Wahyuningsih. 2016). Ternaktersebutmerupakanbangsa kambing yang potensial 

sebagaipenghasildaging dan susu (ternak dwi guna). 

Susukambingmengandungberbagaimanfaat yang lebihbesardibandingkandengansususapi. 

Susukambingmemilikikhasiatuntukmeningkatkankesehatantubuh dan 

mengatasisejumlahpenyakit. 

Produksisusukambingdipengaruhi oleh beberapahalantara lain mutugenetik, 

umurinduk, ukurandimensiambing, bobothidup, lama laktasi, kondisiiklimsetempat, 

dayaadaptasiternak, dan aktivitaspemerahan. Produksisusukambing PE 

dapatdiprediksimelaluiBody Condition Score (BCS) dan volume ambing. )Body Condition 

Score (BCS) adalah salah satu indikator penting untuk memprediksi potensi produksi susu 

kambing PE. BCS adalah prosedur yang sederhana namun bermanfaat, yang dapat membantu 

produsen membuat keputusan manajemen terkait kualitas dan kuantitas pakan yang 

diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja, dan penilaian rutin kondisi tubuh kambing perah 

dapat membantu mendeteksi potensi masalah yang dapat menyebabkan penurunan produksi 

susu (Susilorini, Surjowardojo, and Suyadi, 2014).Volume ambing juga 

menjadifaktorpenentuproduksisusu. Ambingmerupakan salah satu organ tubuh yang 

biasadijadikanacuandalam “Judging” (menilaikarakteristikternak).Volume ambing dapat 

digunakan untuk memprediksi produksi susu kambing perah, karena semakin besar volume 

ambing maka produksi susunya meningkat. Volume ambing yang besar terdapat jumlah sel 

sekretorik yang banayak untuk mensekresikan susu (Habib, Suprayogi, dan Sambodho, 2014) 

Kambingperahlaktasi yang baikdapatdilihatdaricatatanproduksisusuharian. Peternak 

pada umumnyabanyak yang tidakmelakukanpencatatanproduksisusu terutama peternak 

rakyat, makapemilihankambinglaktasi yang 

baikdapatdilakukandengancaramemperhatikanvolume ambing seekor ternak. Oleh 

karenaitudilakukanpenelitianmengenaihubunganantaraBCS dan volume ambing dengan 

produksi susu pada kambing Peranakan Etawa (PE) dan Kambing Senduro. 



 

 

2 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanlatarbelakangtersebutmakarumusanmasalahdaripenelitianiniadalahbagaim

anahubunganantara BCS dan volume ambingdenganproduksisusukambingperahSenduro. 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui koefisien korelasi antara BCS dan produksi susu. 

2. Untuk mengetahui koefisien korelasivolume ambing dan produksi susu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengestimasi produksi susu berdasarkan BCS 

dan volumeambing. 

1.5 Kerangka Pikir 

KambingSenduro adalah hasil dari peranakan dari kambing jamnapari dengan 

kambing lokal Lumajang. Kambing senduro memiliki keistimewaan jika dibandingkan 

dengan kambing lainnya, yaitu secara kualitatif memiliki warna dominan putih, postur tubuh 

besar serta memiliki telinga yang panjang (Tama dkk, 

2016)Produktifitaskambingperahdipengaruhi oleh beberapafaktorantara lain 

faktorgenetissepertijenisternak, keturunan, umur, hormon, kebuntingan dan ukuran badan 

sertafaktorlingkungansepertifaktorpakan, musim, lama laktasi, pemerahan, pen-yakit dan obat-

obatan(Febriana, Harjanti, dan Sambhodo, 2018). 

Volumeambingdapatdigunakanuntukmemprediksiproduksisusukambingperah, 

karenasemakinbesar volume ambingmakaproduksisusunyasemakinmeningkat. Volume 

ambing yang besarterdapatjumlahselsekretorik yang 

banyakuntukmensekresikansusu.(Habibdkk, 2014).Faktorlingkungandipengaruihi oleh 

manajemenpemeliharaan dan pakan. Manajemen pakan yang baik akan berpengaruh pada 

BCS ternak.BCS merupakan perkiraan perkembangan otot dan lemak hewan dan berkorelasi 

dengan pengukuran langsung dari lemak punggung kedalaman atau proporsi lemak di tubuh 

hewan memberikan perkiraan yang lebih baik daripada berat badan saja. BCS juga 

carasubjektifuntukmengevaluasinutrisi status ternak dan 

bertindaksebagaiindikatorpotensialuntukpemilikkambinguntukmeningkatkanefisiensipotensid

alamternakmereka. Koyuncudan Altincekic (2013) mengatakan bahwa skor dari penilaian 

BCS ialah 1 sampai 5 , untuk BCS 1, 1,5, atau 2 mengindikasikan bahwa dalam peternakan 

tersebut terdapat masalah manajemen, sementara kambing yang memiliki skor BCS 3, 4, atau 

5 sistem manajemennya bagus. Skor BCS 3 merupakan skor yang ideal. Sementara itu nutrisi 

selama laktasi merupakan faktor utama dari produksi, maka BCS yang baik mengindikasikan 

produksi susu yang baik.  BCS mempunyai hubungan yang erat dengan produksi susu sesuai 

dengan pernyataan Susilorini, et all (2014) bahwa BCS dengan produksi susu memiliki 

hubungan yang signifikan dan tidak berhubungan dengan lemak susu. Habib, dkk (2014) 

menunjukkan bahwa volume ambing , lama massage, dan lama pemerahan dapat digunakan 

untuk memprediksi produksi susu. Skema kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara BCS dan Volume 

ambingterhadapProduksisusu pada kambingperah Senduro. 

 

KambingPerahSenduro 

ProduksiSusu 

Psikologis Non Genetik Lingkungan 

Volume 

Ambing 

JumlahSelSekto

ri 

BCS 

Body Condition Scoredipengaruhi 

oleh pakan yang berkualitas, 

sehinggareproduksiberjalandenganba

ik dan produksisusumeningkat. 

Kambing yang 

berproduksisusutinggilebihrentanters

erang mastitis subklinis (Koop  et al., 

2010). 

Ambingadalahfaktorutama 

yang 

menentukanbanyaksedikitnyas

usu yang mampudihasilkan. 

Ambing yang besarsecara 

visual volumenya juga 

besarsehinggaproduksisusunya

lebihtinggi. Hal 

inikarenajumlahsel-

selsekretorikdidalamnya juga 

akansemakinbanyakuntukmens

intesissusu yang dibentuk oleh 

selepiteldalam lumen alveoli 

(Habib dkk, 2014). 

Pakan 
Manajemenpe

meliharaann 

BCS Ideal 

AwalLaktasi: 2,5-3,0 

PuncakLaktasi: 3,0 

AkhirLaktasi: 3,5 

Klopcic, et all. 2011 

BCS non Ideal 

AwalLaktasi: <2,5 

PuncakLaktasi: <3,0 

AkhirLaktasi: <3,5 

 

EfesiensiProduksi 

optimal 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Taksonomi Kambing 

Klasifikasikambingkedalamsuatubangsa (breed) kambing, didasarkan atas 

sekumpulanpersamaankarakteristiktertentu yang sama. Karakteristiktersebut, 

dapatdibedakandariternaklainnyameskipunmasihdalamspesies yang sama. Karakteristik yang 

dimilikikambingtersebutakanditurunkankegenerasiberikutnya. Taksonomizoologikambing 

(Mulyono, 2002) sebagaiberikut : 

 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mammalia 

Famili  : Bovidae 

Subfamili : Carpinae 

Genus   : Capra 

Spesies : Capra hircus 

 

Kambingdikenalsebagaiternakruminansiakecil yang merupakanternakherbivora yang 

sangatpopulerdikalanganpeternak Indonesia, terutamamasyarakat di pulauJawa. 

Ternakkambingsudah lama 

diusahakansebagaiusahasampinganatautabungankarenapemeliharaan dan 

pemasaranhasilproduksinyarelatifmudah. Produksi yang 

dihasilkandariternakkambingmeliputidaging,susu, kulit, bulu dan 

kotoransebagaipupuk(Adolfina dan Karstan, 2006). 

2.2 Kambing Senduro 

Kambing Senduro merupakan salah satu galur dari rumpun kambing peranakan 

Etawah yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai 

karakteristik bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi terhadap 

lingkungan setempat. (Badan Standart Nasional Indonesia, 2018) 

Kambing Senduro merupakan hasil persilangan jamnapari ras etawah dengan kambing 

lokal Lumajang (Menggolo). Menggolo memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari 

kambing kacang. Hasil silangan ini disebut dengan kambing Etawah ras Senduro. Kambing 

Etawah putih hanya dapat ditemukan di pulau Senduro, sebuah desa yang terletak di kaki 

gunung Semeru. Kedua ras kambing merupakan galur dari kambing Etawah indonesia 

(Batubara, Nasution, Subandiyo, Inoumu, Tiesnamurti dan Anggreani, 2016) 

Lumajang merupakan daerah peternakan Kambing PE yang sudah memiliki 

penampilan yang stabil dengan dua tampilan yang berbeda yaitu kepala putih dan kepala 

hitam. Keduanya sudah mendapatkan pengakuan dari Kementan bahwa kambing PE tersebut 

mempunyai potensi unggul sebagai penghasil susu (Trisunuwati, 2017). 

 Kambing Senduro memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan kambing lainya, 

yaitu secara kualitatif memiliki warna dominan putih, postur tubuh besar serta memiliki 
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telinga yang panjang. Kambing Senduro merupakan galur/ras kambing PE baru, sehingga 

perlu dijaga kualitas serta ditingkatkan kuantitasnya dengan meningkatkan produktifitasnya 

(Tama, 2016). 

 

 

 

 

Tabel1. Karakteristik kambing Senduro (Badan Standart Nasional Indonesia, 2018). 

Warnabulu  Putih 

Kepala Profilmukacembung 

Telinga Panjang, menggantungkebawah, terkulai, dan/atauberlekuksampaiterpilin 

Tanduk Bertanduk dan tidakbertanduk 

Bulujenggot Jantan: panjang, Betina: tidakberjenggot 

Punggung Lurus, agakmelengkungsampaititikterendah di 

bagiantengahtubuhmembentuksudut, dan 

semakinkebelakangsemakintinggisampaipinggul 

Bulutubuh Jantanlebihpanjangmengurai pada bagianleher, pinggul dan 

pahabagianbelakangdibandingbetina 

Ekor Pendek 

Ambing Menggantungsepertikendi 

 

 
Gambar 1. KambingperahSenduro 

2.3 Produksi Susu 

Potensi kambing Peranakan Etawah (PE) sebagai penghasil daging dan susu sudah 

banyak dilaporkan oleh beberapa peneliti, tetapi produktivitasnya masih sangat beragam. 

Kondisi ini karena sudah banyaknya hasil persilangan keturanan kambing tanpa recording. 

Produksi susu berkisar 0.45–2.2 kg/ekor/hari. Disisi lain kambing PE berpotensi untuk 

beranak kembar, dengan jumlah anak per kelahiran 1.53 ekor (Adriani dan Suparjo, 2012). 

Kambing PE memiliki sifat antara kambing etawa dengan kambing kacang. Bobot badan 

kambing PE sekitar 32 – 37 kg dan produksi susunya 1 – 1,5 liter per hari (Pribadiningtyas 

dkk, 2012). 

Produksi susu yang tinggi pada induk sedang laktasipada bulan pertama berpengaruh 

terhadap bobot tubuh induk dapat mengakibatkan penurunan bobot tubuh selama bulan 
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pertama setelah melahirkan (berkisar 15-16%). Penurunan bobot tubuh ini disebabkan oleh 

beberapa faktor misalnya nutrisi induk selama sebelum dan sesudah beranak, musim beranak 

dan cara pemeliharaan. Kehilangan bobot tubuh selama laktasi sepenuhnya normal, sehingga 

diperlukan energi tersedia yang tinggi untuk produksi susu tanpa menyebabkan beban 

berlebihan pada sistem pencernaan. Perlunya tata laksana pemberian pakan yang baik pada 

saat bunting dan laktasi agar tersedia cadangan yang cukup pada saat beranak dan mencegah 

kehilangan bobot tubuh yang berlebihan selama laktasi (Atanaby, 2008). 

2.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi produksi susu 

Produktivitas ternak sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, pakan dan lingkungan. 

Ketersediaan pakan yang berkesinambungan serta berkualitas berpengaruh terhadap suplai 

zat gizi yang diperlukan untuk dapat mengekspresikan potensi genetik yang dimiliki 

(Hamdan, Purwanto, Astuti, Atabany, dan Taufik. 2018). Faktor yang mempengaruhi 

produksi susu, tetapi jenis pakan dan kualitas pakan yang diberikan berpengaruh besar 

terhadap produksi susu yang dihasilkan (Rosartio, Suranindyah, Bintara, dan Ismaya. 2015). 

Kambing PE merupakan ternak dwiguna, hal ini terbukti pada produktivitasnya yaitu 

dari jumlah dan bobot lahir anak serta produksi susu yang dihasilkan, dan ini dipengaruhi 

oleh faktor genetik dan lingkungan termasuk nutrisi dan manajemen. Produksi susu kambing 

PE masih sangat beragam (0,45-2,1 liter/hari) dan angka kelahiran tunggal sering terjadi, 

padahal ternak ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan anak lebih dari satu. Salah 

satu faktor penyebab rendahnya tingkat kelahiran adalah karena adanya kematian embrio (10-

30%) yang umumnya terjadi sebelum hari ke-12 (Budiarsana, 2001). 

Produksi susu pada ternak perah juga dapat dipengaruhi oleh paritasnya. Padaternak 

yang masih muda atau paritas ternak yang pertama memiliki produksi susuyang rendah, 

namun dengan semakin bertambahnya umur ternak maka paritas danproduksi susu yang 

dihasilkan juga akan meningkat. Hal inidikarenakansemakindewasanya induk maka 

mekanisme hormonal semakin sempurna (Nafiu, Kurniawan, Kusuma, dan Akramullah, 

2017). Selanjutnya Febriana, dkk (2018) menyatakan 

beternakkambingperahuntukmendapatkankeuntungan yang maksimaldiperlukankambinglaktasi 

yang memilikiproduksi yang tinggi. Produktifitaskambingperahdipengaruhi oleh 

beberapafaktorantara lain faktorgenetissepertijenisternak, keturunan, umur, hormon, kebuntingan 

dan ukuran badan sertafaktorlingkungansepertifaktorpakan, musim, lama laktasi, pemerahan, 

penyakit dan obat-obatan 

2.4.1 Body Condition Score (BCS) 

 BCS merupakanperkiraanperkembanganotot dan lemak hewan dan 

berkorelasidenganpengukuranlangsungdari lemak punggungkedalamanatauproporsi lemak di 

tubuhhewanmemberikanperkiraan yang lebihbaikdaripadaberat badan saja. BCS juga 

carasubjektifuntukmengevaluasinutrisi status ternak dan bertindaksebagai indicator 

potensialuntukpemilikkambinguntukmeningkatkanefesiensipotensidalamternakmereka 

(Koyuncu danAltincekic, 2013).Menurut Susilorini, et all (2014) Body Condition Score 

(BCS) adalah salah satu indikator penting untuk memprediksi potensi produksi susu kambing 

PE. BCS adalah prosedur yang sederhana namun bermanfaat, yang dapat membantu produsen 

membuat keputusan manajemen terkait kualitas dan kuantitas pakan yang diperlukan untuk 
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mengoptimalkan kinerja, dan penilaian rutin kondisi tubuh kambing perah dapat membantu 

mendeteksi potensi masalah yang dapat menyebabkan penurunan produksi susu.  

BCS tidak dapat dinilai hanya dengan melihat ternak, akan tetapi ternak tersebut harus 

disentuh dan dirasakannya. Villaquiran, et all (2004) mengatakan bahwa secara praktis 

mengevaluasi BCS hanya membutuhkan waktu 10-15 menit, dengan cara melakukan 

perabaan dan pengamatan lemak tubuh dibawah kulit pada daerah tulang belakang 

(backbone)dan pinggul(rump), sekitar pangkal ekor. BCS telah terbukti  menjadi alat praktis 

yang penting dalam menulai kondisi tubuh ternak karena BCS adalah indikator sederhana 

terbaik cadangan lemak yang tersedia, yang dapat digunakan oleh ternak dalam periode 

apapun.. 

BCSmemilikihubungandenganreproduksiternak, sepertikesuburan, kebuntingan, proses 

kelahiran, laktasi, semuaakanmempengaruhisistemreproduksi. 

Berbagaikelompokhewanbentuktubuh (ukuran), usiajeniskelamin dan keturunan juga 

akanmemilikipengauh yang kuat pada sistemreproduksi, apabilaternakmempunyaibobot 

badan yang melebihibobot badan ideal, ternaktersebutakanmengalamigangguanreproduksi 

dan penyakit metabolisme, sebaliknyaapabilaternakmemilikibobot badan kurangdari ideal 

akanberdampak pada sistemreproduksi (Budiawan, Ihsan, Wahjuningsih, 2015). 

Duasistempenilaian yang paling umumuntukkondisitubuhuntukdomba dan 

kambingberkisardari 1 hingga 5. Sistemtersebutmenggunakantitiktengah 3 atau 5, masing-

masing, karenatidakterlalugemukatauterlalukurus. Skor 1 

adalahsangatkurusatauhewankuruskeringsementaraskor 5 atau 9, masing-masing, 

adalahhewan yang sangat, sangatgemuk. Untukhewanperah, sistem yang paling 

umumberkisarantara 1,0 hingga 5,0, denganpenambahan 0,1 atau 0,25. Satu 

titikkondisitubuhsamadengan 10 hingga 15 ponkenaikanberat badan pada domba dan 

kambing. Hewandengantubuh yang lebihbesarmembutuhkanberat badan 

tambahanuntukmeningkatkansatutitik, dibandingkandengantubuh yang lebihkecil. 

Untuksapipotong, sistem 1 sampai 9 

seringdigunakantetapikeduasistemdigunakandengandagingkambing dan domba (Pennington, 

2010). 

 
  Gambar 2. BCS pada KambingPerah(Thompson, 2006) 
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Body Condition Scoredipengaruhi oleh pakan yang berkualitas, 

sehinggareproduksiberjalandenganbaik dan produksisusumeningkat. Kambing yang 

berproduksisusutinggilebihrentanterserang mastitis subklinis (Koop, et all, 2010). 

2.4.2 Perkembangan Kelenjar Ambing 

Produksi susu kambing ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan 

kelenjar ambing selama kebuntingan, ketersediaan prekursor untuk sintesis susu selama 

laktasi dan involusi kelenjar ambing. Pertumbuhan dan perkembangan kelenjar ambing yang 

paling pesat terjadi pada saat kebuntingan. Pola pertumbuhan dan perkembangan kelenjar 

ambing sangat terkait dengan kehadiran hormon kebuntingan. Perpanjangan saluran kelenjar 

ambing berada di bawah pengaruh hormon estradiol. Percabangan saluran kelenjar ambing 

dan pembentukan lobul alveolisetelah perpanjangan saluran kelenjar ambing selesai ada di 

bawah pengaruh progesteron dan laktogen plasenta. Peningkatan ketiga hormon tersebut 

bertanggung jawab atas pengendalian pertumbuhan dan perkembangan kelenjar ambing di 

samping hormon-hormon lainnya (Adriani, 2008). 

Secara umum produksi susu kambing sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang 

diberikan, dimana sebagian besar prokursor untuk sintesis air susu dalam kelenjar ambing 

berasal dari darah yang sangat tergantung pada kualitas pakan dan proses penyerapan di 

dalam tubuh. Sudah dibuktikan bahwa pakan yang berkualitas memberikan nutrien darah 

yang lebih tinggi dan berkorelasi terhadap proses sintetsis susu di dalam sel sekretoris 

kelenjar ambing yang akhirnya meningkatan produksi dan kualitas air susu yang dihasilkan 

(Adriani dkk, 2014). 

 
Gambar 3. AnatomiAmbing (Alany, et all. 2012) 

 

2.4.3 Volume Ambing 

Ambing berisi sekumpulan alveolus yang merupakan organ terkecil yang berperan 

dalam produksi susu. Beberapa alveolus bergabung membentuk suatu lobulus dan di bungkus 

oleh satu jaringan ikat yang disebut lobus. Setiap bagian ambing memiliki suatu sistem 
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ductus (saluran) yang berfungsi untuk menyalurkan susu yang diproduksi oleh alveolus ke 

tempat pengeluaran (puting). Susu yang dihasilkan oleh alveolus akan disalurkan oleh sistem 

ductus ke sinus lacriferus dan gland cystern sebagai tempat pengumpulan susu sebelum di 

sekresikan melalui puting. Semakin banyak susu di hasilkan maka semakin besar volume 

ambing, sehingga prosuksi susu yang diperah akan semakin banyak (Taofik dan Depison, 

2008). 

Dimensiambing yang terdiriatas volume ambing, volume puting dan 

lingkarputingmerupakanfaktor yang mempengaruhiproduksisusu, 

dalamhalinidapatdijadikansebagaifaktorpendugadalammenentukanproduksisusu yang 

dihasilkan(Mukhtar, 2006). 

Volumeambingdapatdigunakanuntukmemprediksiproduksisusukambingperah, 

karenasemakinbesar volume ambingmakaproduksisusunyasemakinmeningkat. Volume 

ambing yang besarterdapatjumlahselsekretori yang banyakuntukmensekresikansusu(Habib 

dkk, 2014).Ambing menunjukkan tolak ukur kapasitas dan kemampuan ternak dalam 

memproduksi susu dan akan terus mengalami perkembangan sampai masa laktasi selesai 

(Hardjosoebroto, 1994). 

Faktor yang mempengaruhi volume 

ambingdenganproduksisusukemungkinanberasaldariumuratauperiodelaktasikambing. Volume 

ambingkambing peranakan 

Etawahakansemakinbesarseiringdenganbertambahnyaperiodelaktasi, umur dan kesehatan 

(Prabowo, 2005). Peningkatan volume ambing dan tinggi ambing pada semua bangsa seiring 

bertambahnya usia dan paritas disebabkan oleh aktivitas prolaktin dan elastisitas jaringan 

ambing. Penelitian telah menunjukkan bahwa, pada kambing yang lebih tua, proporsi alveoli 

susu yang berkembang pada laktasi sebelumnya biasanya tidak mengalami kemunduran 

sepenuhnya, tetapi bertambah pada laktasi selanjutnya sehinggameningkatkan volume 

ambing terutama sel  sekretori (Raphel et all, 2017). 

Bentuk dan ukuran ambing dan puting telah terbukti terkait dengan produksi susu dan 

laju aliran susu dalam bangsa perah di Spanyol dan Perancis. Namun, pengulangan dan 

keturunan sifat morfologi ambing dan hubungannya dengan produksi susu dan waktu 

memerah susu di domba betina di Amerika Serikat diperlukan sehingga rekomendasi dapat 

diberikan kepada peternak tentang apakah morfologi ambing dapat dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan pemilihan dan seleksi selanjutnya (Rovai et all, 2004). 

Bentuk dan anatomi ambing pada kambing dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas 

yaitu bentuk ambing yang memanjang seperti buah pir dengan puting seolah–olah terpisah 

dari bagian glandulanya, bentuk ambing oval (tipe Alpine) terikat baik pada bagian abdomen 

dengan puting seolah–olah terpisah dari bagian glandulanya, dan bentuk ambing globular 

(bangsa Saanen) terikat dekat sekali pada bagian abdomen serta kadang–kadang melebar 

dengan puting yang lebih kecil dibandingkan dengan tipe–tipe ambing yang lain 

(Pribadiningtyas dkk, 2012). 

Pertumbuhan kelenjar ambing pada saat kebuntingan ditentukan dengan pengukuran 

volume ambing menggunakan metode Linzel yaitu dengan mencelupkan ambing ke dalam 

takaran plastik yang berisi air penuh dengan kapasitas 2,5 liter dan ketelitian 10 ml. Jumlah 

air yang terbuang karena pencelupan ambing dihitung sebagai volume ambing dalam cm3. 



 

10 

 

Pengamatan volume ambing dilakukan sekali dalam satu minggu mulai dari minggu ke-12 

kebuntingan sampai dengan akhir kebuntingan (Adriani dan Suparjo, 2012). 

 
Gambar 4. Bentukambingkambingperah(a)Senduroberbentukkendi (b) dan 

botolSumber: SNI 7352-3:2018 Bibitkambing – bagian 3: Senduro 

 

2.4 Hubungan BCS dan Volume Ambing terhadap Produksi Susu pada Kambing Perah 

Senduro 

Sukandar, Purwanto, dan Anggraeni (2008) menyatakan bahwa pola perubahan BCS 

sangat menurun saat puncak produksi susu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penggunaan 

cadangan lemak tubuh untuk produksi susu. Menurut Koop , et all (2010), Body Condition 

Scoredipengaruhi oleh pakan yang berkualitas, sehinggareproduksiberjalandenganbaik dan 

produksisusumeningkat. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Susilorini, et all (2014) 

mengatakan bahwa hubungan BCS dengan produksi susu memiliki hubungan yang 

signifikan. 

Menurut Pribadiningtyas, dkk (2012), pada penelitiannya didapatkan persamaan 

regresi antara volume ambing dan produksi susu kambing adalahY = 4,4 + 0,926X dengan 

koefisien korelasinya 0,650 dan nyata (P<0,05) artinya hasil tersebut menunjukkan adanya 

korelasi yang nyata antara volume ambing terhadap produksi susu dan berarti bahwa semakin 

besar volume ambing, semakin bertambah produksi susu. Hasil penelitian yang didapatkan 

(Taofik, 2008) bahwa hasil yang didapat dalam penelitiannya diperoleh persamaan regresi Y 

= 187,647 + 0,641X dengan nilai koefisian determinasi (R
2
)  yang didapat sebesar 0,436, ini 

menunjukkan bahwa produksi susu ditentukan sebesar 43,6 % oleh volume ambing dan 

sisanya 56,4 % berasal oleh faktor lain. Faktor lain yang mempengaruhi volume ambing 

dengan produksi susu kemungkinan berasal dari umur atau periode laktasi kambing. 

Sedangan nilai koefisien korelasi (r) antara volume ambing dengan produksi susu adalah 

sebesar 0,660, hal ini menunjukkan  hubungan keeratan tingkat koefisien korelasi yang tinggi 

antara volume ambing dengan produksi susu. Hal yang serupa juga didapatkan oleh Habib 

dkk (2014) hasil penelitian yang didapatkan diperoleh persamaan regresi Y = -152,35 + 

0,844x dan koefisien korelasinya sebesar r = 0,75. Hal ini berarti volume ambing dapat 

digunakan untuk memprediksi produksi susu kambing perah, karena semakin besar volume 

ambing maka produksi susunya semakin meningkat. Volume ambing yang besar terdapat 

jumlah sel sekretorik yang banyak untuk mensekresikan susu. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitianinidilaksanakan pada bulanAprilsampaibulan Mei (UPT-PT HMT 

Singosari) dan Oktober (Kecamatan Senduro) 2018 di sumberbibitkambingsenduro. UPTPT-

HMT Singosari, KabupatenMalang dan DesaKandangTepus, KecamatanSenduro, 

KabupatenLumajang. 

3.2 MateriPenelitian 

PenelitianinimenggunakankambingperahSenduroperiodelaktasisebanyak 75 ekor yang 

dibagimenjadiduayaitu 45 ekor di UPT-PT HMT Singosari dan 30 ekor di 

KecamatanSenduro. Peralatan yang digunakandalampenelitianmeliputi; ember, nampan, dan 

takarankapasitas 2500 ml untukmengukur volume ambing, 

sedangkanuntukmengukurproduksisusumenggunakantakarankapasitas 1000 ml. 

3.3 MetodePenelitian 

Metodepenelitian yang digunakandalampenelitianiniadalahsurvey. 

Pengambilansampelternaksecarapurposive sampling, dengankriteriakambingSenduro masa 

laktasi. Pengambilan data primer dilakukandenganpengamatanlangsungdenganmengukur 

volume ambing. Pengumpulan data produksisusudilakukansaatkambingdiperahsecara manual 

satu harisekali pada pagihari, sehinggadapatdiketahuiproduksisususetiapindividu. 

3.4 ProsedurPenelitian 

1. Pemilihansampel 

Sampeldipilihberdasarkankriteriasebagaiberikut:kambingperiodelaktasi dan memiliki 

puting normal. 

2. Pengukuranambing 

Ambingdiukurdengancara memasukkan ember yang berisi air 

penuhkedalamambingkambing, kemudian air yang tumpahditampung pada nampan 

dan diukur volume ambingmenggunakantakaran. 

3. Pengukuranproduksisusu 

Susuhasilpemerahandimasukkankedalamgelas ukur dan dilihatberapahasilnya. 

4. Pengukuran BCS 

Penilaianternakdilakukan pada awal, pertengahan dan 

akhirpenelitiandengancaraternakdinilailangsungdenganpenilaian 1 sampaidengan 5 

sesuaidenganketentuan. Hal inisesuaidenganSusilorini, et all (2014) 

bahwamendiskripskanvisual aspectdarikambinguntukmenilai BCS dengannilai 1.0 - 

5.0. SepertiTabel  2. 
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Tabel1. Body Condition Scores – Domba/Kambing 

BC

S 

Visual Aspect 

dariKambing 

Keterangan 

1  

 

 

Kambingnampakkurus dan 

lemahtulangbelakangterlihatjelas dan menonjol. 

Ripsterlihatjelas. Tidakadapenutup lemak dan 

jarimudahmenembuskeruanginterkostal 

(antaratulangrusuk). 

 

 

 

 

 

Spinousdarilumbalisdapatdirasakandenganmudahant

aribujari dan telunjuk. Otot dan lemak sangatsedikit 

dan dapatdirasakanantarkulitsertatulang. 

 Lemak 

sternumdapatdenganmudahdirasakanantaraibujari 

dan jarijemari. 

 

2 

 

 

 

 

 

 Sedikitbertulang dan tulangbelakangmasihterlihat. 

Beberapatulangrusukdapatdilihat dan ada. Sejumlah 

lemak keciltubuh. Ripsmasihterasa. 

Ruanginterkostal (antaratulangrusuk) 

masihdapattembus.   

 

 

 

 

Spinousdarilumbalisjelas dan 

masibisadirasakanantaraibujari dan telunjuk. 

Namunmassaototdapatdirasakanantarakulit dan 

tulang. 
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Lemak sternumlebihlebar dan 

lebihtebaltapimasihbisadiangkat oleh ibujari dan 

telunjuk. 

3 

 

Tulangbelakangtidakmenonjol. Ripshampir 

tidakdapatdilihat. Bahkan lemak yang 

melapisannya. 

Ruanginterkostalterasadenganmenggunakantekana

n.  

 

 

Spinous dan 

lumbaistidakmudahdirasakankarenalapisanjaringan 

yang menutupitulangbelakangtebal. 

 

 

 

Lemak sternumlebar dan tebal. 

Tetapimasihbisadiangkat dan 

sendibergabungdengantulangrawan dan rusuk yang 

nyaristakterasa.  

 

 

4 

 

 

Tulangpunggungtidakdapatdilihat. 

Ripstidakdapatterlihat. 
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Spinous dan lumbaisterbungkuslapisantebalotot dan 

lemak. Spinous membentukgarisluruskontinyu. 

 

 

 

 

 

  

 

Lemak stermunsulituntukdipegangkarenalebar dan 

tebal. 
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Tulangbelakangtertimbun lemak. Ripstidakterlihat. 

Tulangrusukditutupi oleh lemak yang berlebihan. 

 

Ketebalanotot dan lemak begitubesar, 

sehinggaspinousmembentukgaristebalsepanjangtula

ngpunggung dan mengembung.  

 

 

Ketebalanotot dan lemak begitubesar. 

Sehinggatidakdapatdiangkat. Lemak 

Sternumgemuk dan bergabungdengan lemak 

menutupitulang rusuk dan tidakdapatdigenggam. 

 

3.5 VariabelPenelitian 

Variabel yang diamatidalampenelitianiniyaitu : 

1. Volume ambing 

2. Produksisusukambing 

3. Penilaian BCS 
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3.6 Analisis Data  

Analisis data yang digunakanuntukmengetahuihubunganantara BCS dan volume 

ambingdenganproduksisusukambingperahmenggunakan uji korelasiregresi. Rumus yang 

digunakanadalahsebagaiberikut: 

RumusKorelasi : 

 

 

𝑟 =
∑XY − (∑X)(∑Y)/n

 (X2 −  
(∑X)2

n
 (Y2 −  

(∑Y)2

n

 

 

 

Keterangan : 

r =Koefisienkorelasi 

n =Banyaknya data 

X = Variabelbebas (Volumeambing dan BCS) 

Y = Variabel terikat (Produksisusu) 

RumusRegresi: 

 

 

Y = a + bX 

     

𝑏 =
n ∑XY  −(∑𝑋 𝑥  ∑𝑌

 n x ∑𝑋2 −  ∑𝑋 2      𝑎 =
∑Y−b(X)

𝑛
 

Keterangan : 

X = Variabelbebas (volume ambing dan BCS) 

Y = Variabeltergantung (Produksisusu) 

n = banyaknya data 

a = nilaikonstanta 

b = koefisienregresi 

 

Dalammemudahkan 

melakukaninterpretasimengenaikeeratanhubunganantaraduavariabelmakaditetapkankriterianil

aikoefisienkorelasiberdasarkanVictori, Purbowati dan Lestari (2016) yang dapatdilihat pada 

Tabel 3.  

Tabel2. Kriterianilaikoefisienkorelasi (r) 

Interval Koefisienkorelasi Tingkat hubungan 

0,00-0,199 Sangatrendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 
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0,80-1,00 SangatKuat 

 

Koefisiendeterminasi (R
2
) : 

R
2
 = r

2
 x 100% 

Keterangan : R
2 

   = Koefisiendeterminasi 

  r       = Koefisienkorelasi 
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3.7 Batasan Istilah 

Kambing Senduro : Hasil persilangan antara kambing Etawah, Kambing 

Kacang, dan Kambing Jammpari. 

Body Condition Score (BCS) : Metode untuk memberi nilai kondisi tubuh ternak 

baik secara visual maupun dengan perabaan pada 

timbunan lemak tubuh. 

Ternak Dwiguna : kambing dapat menghasilkan susu dan daging. 

Laktasi : Masa ternak sedang berproduksi. Ternak mulai 

berproduksi setelah melahirkan anak. Kira kira 

setengah jam setelah ternak itu melahirkan, produksi 

susu sudah keluar. 

Koefisien Korelasi : Nilai yang menunjukkan kuat/tidaknya hubungan 

linier dua variabel. 

Koefisien Determinasi : Nilai koefisien determinasi (R Square) dapat dipakai 

untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 KeadaanUmumLokasiPenelitian 

Penelitianini dilakukan di dua lokasi yaitu UPT-PT HMT Singosari dan di 

peternakankambingperahmilikpakKus di DesaKandangTepus, KecamatanSenduro, 

KabupatenLumajang. 

4.1.1 UPT-PT HMT Singosari 

UPT-PT HMT Singosarimerupakan Unit PembibitanTernak dan 

HijauanMakananTernak yang memelihara3 bangsaternakyaituSapi Bali, Sapi PFH, Kambing 

PE dan KambingSenduro. Hasil utamadari UPT-PT HMT SingosariadalahSususapi dan 

kambingsegar. UPT-PT HMT Singosariberada di Bukit sebelah Barat wilayah BBIB 

Singosari di ketinggian 800-1200 m diataspermukaanlautdengansuhu 16-22
o 

C dan 

dengankelembapan 70-90 % sertamemilikitingkatcurahhujan yang 

cukuptinggisepanjangtahun. UPT-PT HMT Singosari Malang memilikiluas area sebesar 

29.973 Ha. Ternakdipeliharaberada di lokasiyang 

jauhdaripemukimanpenduduksehinggamemberikanefek yang tenang dan nyaman, 

sehinggaternak yang dipeliharamampubereproduksisecara optimal. 

Faktorlingkunganmerupakan salah satufaktor yang mempengaruhitingkatproduktifitasternak. 

Faktorlingkungan yang sangatberpengaruhterhadapkambingperahadalahsuhu dan 

kelembapan. BerdasarkanpernyatantersebutSutama dan Budiarsa (2001) 

menyatakanbahwasuhulingkunganmerupakan salah satufaktor yang 

dapatmempengaruhiproduktifitasternak. Pemeliharaan dan pakanternak juga 

mempengaruhiukurantubuhternak. BerdasarkanpernyataantersebutSetiawati, Sambodo dan 

Sustiyah (2013) menyatakanPertumbuhankambing yang pertama kali sangattergantung pada 

carapemeliharaan dan pemberianpakan, karenaakanberpengaruhterhadapbobot badan dan 

ukurantubuh yang menentukankecepatandewasatubuh. 

Produk yang di hasilkanoleh UPT-PT dan HMT Singosariadalahbibitkambingsenduro 

yang disebarkankekelompokternakbinaan dan digunakanuntukReplacement Stockbagi UPT 

dan HMT. Produksusukambingselaindigunakanuntukkonsumsianakkambing, 

sisanyadijadikanprodukolahanseperti kefir, susupasteurisasi yang dipasarkandiluar UPT-PT 

HMT Singosari dan dijualecerankekonsumensekitar UPT-PT HMT Singosari.  

Sususapidigunakanuntukkonsumsipedet dan disetorke KUD, dan 

dijualecerankekonsumensekitar UPT. Hijauanpakan yang 

dihasilkandigunakanuntukmemenuhikebutuhanternakkambing dan sapi di UPT dan 

sisanyauntukbibitrumput di kelompokternakbinaan. Pakan yang diberikan pada kambing 

Senduro yang berada di UPT-PT Singosari yaitu hijauan dan konsentrat. Hijauan yang 

diberikan berupa rumput gajah dan gamal yang diberikan pada pagi dan siang hari, sedangkan 

konsentrat diberikan setelah pemberian hijauan. 
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Gambar 1. DenahAdministrasiKabupaten Malang 

Sumber: https://petatematikindo.files.wordpress.com/2014/01/administrasi-malang-a11.jpg 

4.1.2 DesaKandangTepusKecamatanSenduroKabupatenLumajang 

 Menurut data BPS, (2017) KecamatanSenduroterletak di sebelahbaratkota Lumajang, 

kuranglebih 17Km daripusatkota. KecamatanSenduromerupakandaerahpegunungan pada 

ketinggianmulaidari 100-2.000 m daripermukaanlaut. 

SenduromerupakanjalurutamapendakianGunungSemerumelaluiLumajang. 

  KecamatanSenduromempunyailuas wilayah 228,67 km
2
. 

KecamatanSenduromemilikiketinggian 500 - 700 m diataspermukaan air laut (dpl) 

dengancurahhujan 4.176 mm pertahun, denganbatas - batas wilayah 

yaitu:sebelahutaraadalahKecammatanGucialiat dan Padang, 

sebelahtimuradalahKecamatanSumbersuko, sebelahselatanadalahKecamatanPasrujambe, 

sebelahbaratadalahKabupaten Malang.Lokasipenelitianmemilikikondisitopografipegunungan 

dan perbukitansehinggamenjadikanKecamatanSendurokotadingin. Temperatur di 

KecamatanSenduroberkisarantara 20-26 
o
C dan kelembapanudara 60-80%. 

Kondisisepertiinisangatcocokuntukternakperah, halini di dukung oleh olehpernyataanBayong 

(2004), bahwakeadaaniklimsuatudaerahberhubunganeratdenganketinggiantempat yang 

merupakanfaktorpenentucirikhas dan polahidupternak. Setiapkenaikanketinggiantempat di 

ataspermukaanlautmemperlihatkanterjadinyapenurunansuhu, 

curahhujantinggidisertaipeningkatankelembabanudara. Ternakmemerlukansuhulingkungan 

dan kelembabanudara yang optimal untukkehidupan dan berproduksi.Populasikambing yang 

ada di KecamatanSenduro sebanyak 9130 ekor. 

Hasilutama yang dihasilkansusukambingsegar dan 

nantinyaakandidistribusikankeperusahansusu di Surabaya setiapseminggusekali, diambil oleh 

KUD di KecamatanSenduro dan dijualeceran di wargasekitar. Pakan yang diberikan pada 

KambingperahSenduro di daerahKecamatanSendurodesaKandangTepusberupahijauan dan 

comboran.Hijauan yang diberikanberupa kaliandra, sedangkancomboranmemilikikomposisi: 

konsentrat susu A, tepung jagung, ampas tahu, dan kulit kedelai. 

Pemberianpakandilakukansebanyakdua kali dalamsehari, pada 

pagiharidiberikankonsentratdisusuldenganpemberianlegunkemudian pada 

siangharidiberikanlegum. 

https://petatematikindo.files.wordpress.com/2014/01/administrasi-malang-a11.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Lumajang
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Gambar 2. DenahAdministrasiKabupatenLumajang 

Sumber:  https://lumajangkab.go.id/profil/kecamat/tombolpetalmj.gif 

 

4.2 Produksisusu, Volume Ambing, dan Body Condition Score (BCS) 

kambingperahperiodelaktasidilokasipenelitian 

 BCS merupakanperkiraanperkembanganotot dan lemak hewan dan 

berkorelasidenganpengukuranlangsungdari lemak punggungkedalamanatauproporsi lemak di 

tubuhhewanmemberikanperkiraan yang lebihbaikdaripadaberat badan saja. BCS juga 

carasubjektifuntukmengevaluasistatus nutrisiternak dan 

bertindaksebagaiindikatorpotensialuntukpemilikkambinguntukmeningkatkanefesiensipotensi

dalamternakmereka. BCS yang ideal merupakan ternak yang memiliki nilai BCS sebesar 3. 

(Koyuncu dan Altincekic, 2013).  Menurut Prabidiningtyas, dkk (2012) bahwa Kambing PE 

memiliki sifat antara kambing etawah dengan kambing Kacang. Bobot badan kambing PE 

sekitar 32 – 37 kg dan produksi susunya 1 – 1,5 liter per hari. Habib, dkk (2014)menyatakan 

bahwa Volumeambingdapatdigunakanuntukmemprediksiproduksisusukambingperah, 

karenasemakinbesar volume ambingmakaproduksisusunyasemakinmeningkat. Volume 

ambing yang besarterdapatjumlahselsekretorik yang banyakuntukmensekresikansusu. 

Nilairataanproduksisusu, volume ambing, BCS kambingperahperiode laktasidapatdilihat di 

Tabel 4. 

Tabel1. RataannilaiBCS, Volume ambing dan Produksisusukambingperahperiode laktasi 

Variabel UPT-PT HMT 

(n) 

Rataan 

UPT-PT HMT  

KecSenduro 

(n) 

Rataan 

KecSenduro 

BCS  45 2,89 ± 0,61 30 3,23 ± 0,64 

Volume Ambing (ml) 45 488,96 ± 137,33 30 1393,83 ± 263,11 

ProduksiSusu (ml) 45 392,78 ± 124,60 30 1137,67 ± 223,06 

Hasil penilitian yang didapat dari lokasi penelitian  memiliki rataan BCS yang 

sudahtermasukkriteria yang ideal untukkambingperah. Hal inisesuaidenganPrasita, 

Samsudewa dan Setiatin (2015) Ternak yang ideal untukbibit yang ideal 

adalahmempunyainilaikondisitubuhternaknilai 3 atauternaktidakterlalugemuk dan 

https://lumajangkab.go.id/profil/kecamat/tombolpetalmj.gif


 

 

20 

 

tidakterlalukurus. Susilorini, et all  (2014) menyatakan bahwa ternak yang memiliki BCS 2 

menghasilkan susu yang lebih rendah (1088,67 ± 260,16 ml ECM / hari) daripada kelompok-

kelompok dengan BCS 2.5, 3, 3.5, dan 4.0 (1168,69 ± 328,98, 14455,15 ± 465,28, 1568,30 ± 

340,15 dan 1614,56 ± 396,60 ml ECM / hari. 

Dilihat dari hasil rataan pada Tabel 4, rataan di lokasi Kecamatan Senduro memiliki 

rataan yang lebih besar dibandingkan dengan rataan di UPT-PT HMT Singosari, hal ini 

disebabkan kambing yang berada di Kecamatan Senduro sudah mencapai paritas tiga dan 

empat kemudian pakan yang diberikan yaitu comboran yang terdiri dari campuran konsentrat 

susu A, kulit kedelai, ampas tahu, tepung jagung, dan air yang diberikan pagi hari dan hijauan 

berupa kaliandra yang diberikan setelah pemberian campuran konsentrat. Sedangkan pada 

kambing di UPT-PT HMT Singosari masih pada paritas pertama kemudian pakan yang 

diberikan konsentrat yang diberikan pada pagi hari dan hijauan yang berupa rumput gajah 

dan diiringi dengan leguminosa berupa paitan dan gamal yang diberikan pada pagi setelah 

pemberian konsentrat dan sore hari. Hal inisesuai denganpenelitianTaufik dan Depison 

(2006) menyatakanbahwarataan volume ambing 438 ± 137,855 dan produksisusu 390 ± 

142,052 dalamsetiaphari pada laktasipertama. 

4.3 Hubunganantara BCS denganProduksiSusu 

 BCS merupakanmetodepenilaiansubyektifmenggunakanpengelihatan dan 

perabaanuntukmendugacadangan lemak tubuh. Pemberian scoreBCS sangatmudah dan 

tidakmembutuhkanwaktu lama yaitudengancaraperabaan pada daerahtulangekor, punggung 

dan pinggul. Hal inisesuaidenganpernyataanKoyuncu dan Altincekic (2013) 

menyatakanbahwaBCS merupakanperkiraanperkembanganotot dan lemak hewan dan 

berkorelasidenganpengukuranlangsungdari lemak punggungkedalamanatauproporsi lemak di 

tubuhhewanmemberikanperkiraan yang lebihbaikdaripadaberat badan saja. BCS juga 

carasubjektifuntukmengevaluasinutrisi status ternak dan 

bertindaksebagaiindikatorpotensialuntukpemilikkambinguntukmeningkatkanefesiensipotensi

dalamternakmereka. Hasil penelitiandiperoleh rata-rata produksisusu pada berbagai BCS. 

BCS pada kedua lokasi penelitian memiliki rata rata skor 3, 

halinimenunjukkanmanajemenpakan dan pemeliharaan di lokasipenelitiansudahcukupbagus. 

Hal inisesuaidenganpernyataanSusilorini, et all (2014) bahwa BCS mencerminkan status gizi, 

kondisi, dan cadangan energi fisiologis internal dalam tubuh. Adriani, dkk (2014) 

menambahkan bahwa jika kambing mendapat pakan yang cukup secara kualitas dan kuantitas 

selama laktasi, maka sel kelenjar ambing yang sudah terbentuk akan memproduksi susu 

secara maksimal, karena pakan adalah sumber nutrisi di darah yang akan menjadi prokursor 

untuk sintesis susu. Selanjutnya Nur, Setyowati dan Wahyuningsih (2015) juga 

menambahkan bahwa 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 terhadap produksi susu kambing perah. 

Tabel2. KoefisienKorelasi dan persamaanregresiantara BCS denganProduksisusu di UPT-   

PT HMT Singosari dan KecamatanSenduro 

Lokasi r R
2
 (%) PersamaanRegresi P 

UPT-PT HMT Singosari 0.72 0,5173 Y = -30,70 + 146,59X P<0.01 

KecamatanSenduro 0,85 0,7252 Y = 177,52 + 296,95X P<0,01 
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UPT dan Senduro 0,55 0,3019 Y = -358,3+ 346,6X P<0,01 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 5, dengan perhitungan pada lampiran 4 dan 

11, menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara BCS dengan produksi susu pada penelitian 

ini sebesar 0,54, artinya memiliki tingkat hubungan yang sedang. Pada UPT-PT HMT 

Singosari memiliki koefisien korelasi sebesar 0.72 sedangkan di Kecamatan Senduro sebesar 

0,85 yang artinya di kedua lokasi penelitian memiliki tingkat hubungan yang signifikan 

antara BCS dengan produksi susu (P<0,01). Pada kedua lokasi memiliki BCS senilai 2, 3, dan 

4 yang menunjukkan bahwa pakan yang diberikan memadai.Hal ini sesuai dengan Koyuncu 

and Alǔnçekiç (2013) bahwa ternak mampu menghasilkan susu dengan jumlah yang cukup 

banyak jika mereka diberi pakan yang cukup dan tempat yang memadai dengan kondisi tubuh 

yang baik pada masa menyusui. BCS denganproduksisusumemilikihubungan yang 

signifikan.Hal ini didukung olehSusilorini, et all (2014) bahwa BCS 

memilikiketerkaitandenganproduksisusu (P<0,01) dan tidakmemilikiketerkaitandengan 

protein susu. BCS mempengaruhiproduksisususecarasignifikan, ternakmampumenghasilkan 

susutinggijikadiberikanpakan yang memadai.  Nilai koefisiendeterminasi (R
2
) yang diperoleh 

di UPT-PT HMT Singosarisebesar 

0,5173menunjukkanbahwaproduksisusuKambingSendurodipengaruhi oleh BCS sebesar 

51,73 % sedangkan 48,27 % ditentukan oleh faktorlain, sedangkandeterminasi di 

KecamatanSendurosebesar 

0,7252menunjukkanbahwaproduksisusuKambingSendurodipengaruhi oleh BCS sebesar72,52 

% sedangkan27.48 % ditentukan oleh faktorlain. 

 
Gambar 3. Grafik Regresi hubungan antara BCS dengan Produksi susu UPT-PT  HMT 

Singosari 

 Hasil persamaan regresi yang dapat dilihat di Gambar 8 menunjukkan bahwa 

hubungan antara BCS dengan produksi susu di UPT-PT HMT Singosari memiliki persamaan 

regresi Y = -30,70 + 146,59X menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu nilai BCS akan 

meningkatkan produksi susu sebesar 146,59 ml. Sedangkan hasil persamaan regresi yang 

dapat dilihat di Gambar 9 menunjukkan bahwa hubungan antara BCS dengan produksi susu 

di Kecamatan Senduro memiliki garis persamaan regresi Y = 177,52 + 296,95X 

menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu nilai BCS  akan meningkatkan produksi susu 

sebesar 296,95 ml. Dilihat dari persamaan regresi dikedua tempat Kecamatan senduro 

memiliki keeratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kambing yang berada di UPT-PT 

HMT Singosari. Hal ini disebabkan karena pakan yang diberikan berbeda dan kambing yang 
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berada di Kecamatan Senduro sudah masuk dalam paritas kedua (43,3 %) dan ketiga (56,7 %) 

sedangkan pada UPT-PT HMT Singosari masih pada paritas pertama (100 %). Hal ini 

dijelasakan oleh Susilorini,et all (2014) mengatakan bahwa BCS mempengaruhi produksi 

susu secara signifikan, ternak mampu menghasilkan susu tinggi jika diberi pakan yang 

memadai. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Nafiu, dkk (2017) mengatakan produksi susu pada 

ternak perah juga dapat dipengaruhi oleh paritasnya. Padaternak yang masih muda atau 

paritas ternak yang pertama memiliki produksi susuyang rendah, namun dengan semakin 

bertambahnya umur ternak maka paritas danproduksi susu yang dihasilkan juga akan 

meningkat. Hal inidikarenakansemakindewasanya induk maka mekanisme hormonal semakin 

sempurna. 

 
 

Gambar 4. Grafikregresihubunganantara BCS denganProduksisusuKecamatanSenduro 

 

4.4 Hubunganantara Volume AmbingdenganProduksiSusu 

Volume ambing yang besarmerupakangambarandariproduksi yang tinggi. 

Semakinbesar volume ambingmakasemakintinggi pula produksisusunya. 

Sesuaidenganpernyataanhabib, dkk (2014) dalampenelitiannyamenyatakanbahwavolume 

ambingdapatdigunakanuntukmemprediksiproduksisusukambingperah, karenasemakinbesar 

volume ambingmakaproduksisusunyasemakinmeningkat. Volume ambing yang 

besarterdapatjumlahselsekretorik yang banyakuntukmensekresikansusu.Didukung oleh 

Taofik dan Depison (2008) menyatakanbahwa semakin banyak susu di hasilkan maka 

semakin besar volume ambing, sehingga prosuksi susu yang diperah akan semakin banyak. 

Pengukuran volume 

ambingdilakukandengancaramencelupkanambingkedalamtakaranberukuran2,5 liter yang 

berisi air penuh, kemudiantumpahan air yang dihitungsebagai volume ambing. Hal 

inisesuaidenganpenyataanAdriani dan Suparjo (2012) menyatakanbahwaPertumbuhan 

kelenjar ambing pada saat kebuntingan ditentukan dengan pengukuran volume ambing 

menggunakan metode Linzel yaitu dengan mencelupkan ambing ke dalam takaran plastik 

yang berisi air penuh dengan kapasitas 2,5 liter dan ketelitian 10 ml. Jumlah air yang 

terbuang karena pencelupan ambing dihitung sebagai volume ambing dalam mililiter. 

Pengamatan volume ambing dilakukan sekali dalam satu minggu mulai dari minggu ke-12 

kebuntingan sampai dengan akhir kebuntingan.  
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 BerdasarkanhasildariTabel 4 menunjukkanbahwarataan volume ambing di UPT-PT 

HMT Singosarisebesar 488,962 ± 137,33 sedangkan di KecamatanSenduromemiliki rataan 

sebesar 1393,83 ± 263,11. Sedangkanrataanproduksisusu di UPT-PT HMT Singosarisebesar 

392,78 ± 124,60dan rataanproduksisusu di kecamatanSendurosebesar 1137, 67 ± 223,06. 

Dilihatdarirataan di kedualokasiKecamatanSenduromemilikiproduksi yang 

lebihbesardibandingkandengan UPT-PT HMT Singosari, halinikarena di 

KecamatanSendurosudahmasuk pada paritastiga dan empatsedangkan di UPT-PT HMT 

Singosarimasih pada paritaspertama. Hal inisesuaidenganpernyataan Prabowo (2005) 

menyatakanbahwafaktor yang mempengaruhi volume 

ambingdenganproduksisusukemungkinanberasaldariumuratauperiodelaktasikambing. Hal 

serupa juga dinyatakan oleh Mukhtar (2006) bahwa perbedaan produksi susu disebabkan oleh 

faktor genetik yang meliputi variasi individual, keturunan, lama laktasi dan persisitensi, 

hormonal, kebuntingan dan ukuran badan. Faktor kedua yaitu lingkungan yang meliputi 

pakan, pemerahan, perawatan, penyakit dan obat-obatan.  

Pada kambingtipeperahmakabagianambingsangatlahpentinguntukdiperhatikan, 

selainvolumenya yang maksimal, juga bentuknyaharus ideal. Semakinbesar volume 

ambingsemakinbesar pula produksisusunya. Banyaknyaproduksisusuditentukan oleh 

banyaknyaselsektorik. Koefisien Korelasi dan Persamaan Regresi antara volume ambing 

dengan produksi susu dapat dilihat pada tabel 6. 

 

Table 3. KoefisienKorelasi dan PersamaanRegresiantara Volume 

AmbingdenganProduksiSusu 

Lokasi r R
2 

PersamaanRegresi P 

UPT-PT HMT Singosari 0.87 0,7493 Y = 8,77 + 0,79X P<0,01 

Senduro 0,94 0,8749 Y = 32,36 + 0,79X P<0,01 

UPT dan Sendro 0,99 0,9708 Y = -5,28 + 0,82X P<0,01 

 

Hasil analisis yang dapatdilihatpada Lampiran 7 dan 

14menunjukkanbahwakoefisienkorelasiberturut-turutsebesar 0.87 dan 0,94 dan 

keduanyasangatnyata (P < 0,01) yang artinyakeduanyamemilikitingkathubungan yang sangat 

erat tantara volume ambingdenganproduksisusu. Hal 

inisesuaidenganpenelitianPrabidiningtyas, Suprayogi dan Sambodo (2012) 

menyatakanbahwakoefisien korelasiantara volumeambing dan produksisusukambing 0,650 

dan nyata (P < 0,05) artinyahasiltersebutmenunjukkanadanyakorelasi yang nyataantara 

volume ambingterhadapproduksisusu dan berartibahwasemakinbesar volume ambing, 

semakinbertambahbanyakproduksisusu. Hal iniditambahkan oleh Krismanto (2011) 

bahwakorelasitertinggiantaraukurantubuhternakterhadapproduksisusuadalah volume 

ambingdengannilaikorelasi 0,992. Taufik dan Depison (2008) juga 

mengatakanbahwanilaikoefisienkorelasi (r) antara volume 

ambingdenganproduksisusuadalahsebesar 0.660, 

halinimenunjukkanhubungankeeratantingkatkoefisienkorelasi yang tinggiantara volume 

ambingdenganproduksisusu. Hal serupa juga didapatkan dalam penelitian Habib, dkk (2014) 

bahwa Koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,75 yang menunjukkan bahwa volume 

ambing memiliki keeratan yang kuat. 
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Gambar 5. Grafik regresi hubungan antara Volume ambing dengan Produksi susu UPT-PT 

HMT Singosari 

 Persamaan regresi antara volume ambing dengan produksi susu di UPT-PT HMT 

Singosari adalah Y = 8,77 + 0,79X menunjukkan bahwa dengan meningkatnya 1 ml volume 

ambing maka akan meningkatkan produksi susu sebesar 0,79 ml, sedangkan persamaan 

regresi antara volume ambing dengan produksi susu di Kecamatan Senduro adalah Y = 32,36 

+ 0,79X menunjukkan bahwa dengan meningkatnya 1 ml volume ambing akan meningkatkan 

produksi susu sebesar 0,79 ml. Hal ini sesuai dengan Prabidiningtyas dkk (2012) menyatakan 

bahwa persamaan regresi antara volume ambing dengan produksi susu kambing adalah Y = 

4,4 + 0,92X. Habib dkk (2014) menambahkan bahwa persamaan regresi yang didapatkan Y = 

152,35 + 0,844X. Depison (2008) juga menambahkan bahwa hasil persamaan regresi antara 

volume ambing dengan produksi susu adalah Y = 187,64 + 0,64X. 

 

 

Gambar 6. Grafikregresihubunganantara Volume 

ambingdenganproduksisusuKecamatanSenduro 

Koefisiendeterminasidarihasilpenelitian di UPT-PT HMT Singosaridiperolehsebesar 

0,7492 yang artinyaproduksi di pengaruhi oleh volume ambingsebesar 74,93% dan 25,07 % 

lainnyadipengaruhi oleh faktorlain. Faktor lain dan determinasi di 

KecamatanSendurodiperolehsebesar 0,8749 yang artinyaproduksi di pengaruhi oleh volume 

ambingsebesar 87,49 % dan 12,51 % lainnyadipengaruhi oleh faktorlain. Hal 

inisesuaidenganTaufik dan Depison (20018) bahwanilaikoefisiendeterminasi (R2) yang di 

dapatyaitusebesar 0.436, inimenunjukkanbahwaproduksisusuditentukansebesar 43,6 % oleh 

volume ambing dan sisanya 56,4 % berasal oleh faktorlain. Faktor lain yang mempengaruhi 

volume 

ambingdenganproduksisusukemungkinanberasaldariumuratauperiodelaktasikambing..Produk

sisusuakanmeningkat pada saatmemasukiindukakanberanak dan mulaiberkurang pada 
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akhirlaktasi. Hal ini sejalandengankominakis et all (2009) 

bahwahubunganantaraukuranambingsusu dan 

produksisusudapatdilihatdalampenelitianinisebagaimanatercermin oleh faktabahwamereka 

Bersama-samamenjelaskansetinggi 45 % darivariasiproduksisusu, 

penelitianinitelahmenunjukkanbahwakombinasilebarambing (ataukeliling) dengantinggi, 

yaitu volume ambingadalah predictor signifikandariproduksisusu pada 

biakanFrizartasedangkankedalamanambingtidak. McKusick (2000) juga 

menambahkanbahwasecaraumumbetinadenganambing yang 

lebihbesarmenghasilkanlebihbanyaksusudaripadabetinadenganambing yang lebihkecil. Kami 

juga menemukankorelasipositifantaraproduksisusu dan tinggiambing. Selainitu, kami 

mendemonstrasikanbahwabetinadenganambing yang lebihtinggimembutuhkanwaktu yang 

lebih lama untukmemerahsusudibandingkanbetinadenganambing yang lebihpendek.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkanhasilpenelitiandapatdisimpulkanbahwa : 

1. BCS memiliki hubungan yang erat dengan produksi susu di dua lokasi yaitu UPT-HMT 

dan KecamatanSenduro dengan nilai koefisienkorelasisebesar 0,72 (UPT-PT HMT 

Singosari) dan 0,85 (KecamatanSenduro). 

2. Volume ambing memiliki hubungan yang erat dengan produksi susu di dua lokasi yaitu 

UPT-PT HMT Singosari dan Kecamatan Senduro dengan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,87 (UPT-PT HMT Singosari) dan 0,94 (KecamatanSenduro). 

5.2 Saran 

 Berdasarkanhasilpenelitianinidisarankanuntukmenggunakanvolume 

ambingsebagaiprediktorpendugaanproduksisusu, karenamemilikinilaikoefisienkorelasi yang 

paling tinggidaripadavariabellainnya. 
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