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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan kambing asli Indonesia hasil 

persilangan antara kambing Ettawa dengan kambing Kacang. Kambing Peranakan 

Ettawa sudah beradaptasi baik dengan kondisi tropis basah di Indonesia. Bentuk 

fisik umumnya berada pada pertengahan antara kambing Ettawa dan kambing 

Kacang. Kambing PE termasuk kambing tipe dwiguna yaitu sebagai penghasil 

daging dan penghasil susu, bobot dewasa rata-rata 35-50 kg kambing jantan dan 

30-35 kg untuk kambing betina (Sutama dan Budiarsana, 2009). Kambing 

Peranakan Ettawa merupakan jenis kambing yang adaptif terhadap kondisi iklim 

di Indonesia (Mulyono, 2003). Penampilan kambing peranakan ettawa seperti 

terlihat pada Gambar 2.1. 

 

 Gambar 2.1.Kambing Peranakan Ettawa(PE) 

Sumber : www.Ettawa.com 

 

Adapun ciri-ciri kambing Peranakan Ettawa menurut Setiawan (2006) 

adalah sebagai berikut: bentuk muka cembung, dagu berjanggut, dibawah leher 

terdapat gelambir yang tumbuh berawal dari sudut janggut, telinga panjang, 

lembek, menggantung dan ujungnya agak berlipat, tanduk berdiri tegak ke 

belakang, panjang badan 6,5-24,5 cm, tinggi badan 70-90 cm, bulu panjang dan 

berwarna tunggal (putih, hitam, dan coklat), serta ada pula perpaduan tiga warna 

tersebut, kelahiran anak 1-3 ekor, dan dalam dua tahun bisa beranak tiga kali. 

http://www.ettawa.com/
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Menurut Waluyo (2009) kambing Peranakan Ettawa termasuk tipe 

kambing perah unggul, dan dengan kemampuan memproduksi susu tersebut 

maka kambing peranakan Ettawa cukup signifikan untuk dikembangkan 

sebagai ternak penghasil susu yang sangat potensial. Selain itu, kambing PE 

sangat adaptif dengan topografi di segala wilayah, tidak memerlukan lahan 

luas dan pembudidayaannya relatif mudah sehingga dapat dijadikan bisnis 

keluarga dalam upaya peningkatan dan memperbaiki gizi keluarga. 

 

2.2. Keberadaan Kambing Peranakan Ettawa di Masyarakat 

Irmansah dan Bondan (2010) menyatakan bahwa pada tahun 2000 

populasi kambing Peranakan Ettawa terbesar berada di Indonesia. Populasinya 

mencapai 15,2 juta ekor dengan rata-rata peningkatan populasi 2,2-4,3% 

pertahunya. Sebagai kambing unggul dwiguna yang potensial, kambing PE 

menyebar keberbagai pelosok daerah di Indonesia. Berdasarkan data pada awal 

tahun 2009, daerah Kaligesing tercatat sebagai sentral kambing PE yang cukup 

besar. Sentral kambing PE terbesar selain Kaligesing adalah Bantul dan Sleman. 

Kedua sentral ini merupakan penghasil susu kambing yang cukup besar, sekaligus 

tujuan para peternak mendapat bibit kambing PE. Penampilan induk kambing 

peranakan ettawa seperti terlihat pada  Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2.Induk Kambing Peranakan Ettawa (PE)  

              Sumber:  www. Ettawa .com 
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2.3. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Produksi Susu 

Sudono (1999) menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi 

kualitas, kuantitas dan Produksi susu adalah: bangsa/rumpun (genetik), lama 

bunting (gestation period) masa laktasi, besar tubuh, birahi (estrus), umur, selang 

beranak (calving interval), masa kering, frekuensi pemerahan, pemerahan dan 

tatalaksana. 

2.3.1. Faktor Genetik 

Sodik dan Abidin (2010) menyatakan bahwa faktor genetik adalah faktor  

yang diturunkan oleh nenek moyang kepada keturunannya dan memiliki sifat 

kebakaan. Setiap nenek moyang (induk betina dan jantan) memiliki sumbangan 

yang sama terhadap penampilan produksi keturunannya. Seekor kambing 

memiliki produksi susu yang tinggi dikawinkan dengan pejantan dari nenek 

moyang betina berproduksi susu tinggi, kemungkinan besar keturunan yang 

berkelamin betina akan memiliki tingkat produksi yang tinggi pula.  

Ternak yang secara genetic unggul tidak akan menampilkan keunggulan 

yang optimal jika tidak didukung oleh factor lingkungan yang baik pula. 

Sebaliknya, ternak yang memiliki mutu genetic rendah meski didukung oleh 

lingkungan yang baik juga tidak akan menunjukkan produksi yang tinggi. 

 

2.3.2. Faktor Lingkungan 

Sutama dan Budiarsana (2009) menyatakan dalam kaitannya dengan 

pengaruh lingkungan, manajemen pemeliharaan akan sangat berpengaruh 

terhadap produksi susu yang diperoleh. Kambing perah memerlukan kondisi 

pemeliharaan yang berbeda dibandingkan dengan kambing potong. Induk laktasi 

sebaiknya ditempat kan pada kandang individu, tujuannya untuk memudahkan 

control terhadap konsumsi pakan dan air serta kondisi kesehatannya. Pemberian 

pakan yang  berkualitas baik dan dalam jumlah yang cukup, air tersedia, serta 

kondisi kesehatannya baik, ternak kambing akan menghasilkan susu sesuai 

dengan potensi genetiknya. 

Faktor lingkungan adalah faktor yang memberikan pengaruh yang cukup 

besar terhadap tingkat produksi. Diantara sekian banyak komponen factor 
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lingkungan, yang paling nyata pengaruhnya terhadap kambing perah, terutama 

pada masa laktasi adalah suhu yang selalu berkaitan erat dengan kelembaban yang 

nyaman (comfort zone), dengan batas minimum dan maksimum suhu dan 

kelembaban lingkungan berada pada thermoneutral zone. Induk kambing perah 

yang berada pada Temperature Humidity Index (THI) kritis, akan mengalami 

penurunan produksi dan komposisi susu. Itu berarti, induk kambing perah laktasi 

yang mengalami stress panas, akan mengalami gangguan fisiologis dan 

produktivitas (Wodzickaet al., 1993). 

 

2.3.3. Faktor Pakan 

Pakan adalah makanan yang diberikan kepada ternak untuk kebutuhan 

hidup dan berproduksi, zat makanan yang dibutuhkan berupa: 1) protein, 

berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak serta membentuk sel-sel yang baru 

dari sumber energi; 2) karbohidrat, berfungsi sebagai sumber energi dan 

pertumbuhan lemak tubuh, sumber karbohidrat bagi ternak dapat dipenuhi dari 

jerami dan dedak; 3) lemak berfungsi sebagai sumber energi dan membawa 

vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E dan  K (Sarwono dan 

Arianto, 2003) 

Untuk hal ini pada dasarnya Jenis dan cara pemberian pakan disesuaikan 

dengan umur dan kondisi ternak. Pakan yang diberikan harus cukup protein, 

karbohidrat, vitamin dan mineral, ( bila di pelajari secara runtut menurut disiplin 

ilmu peternakan ) mudah dicerna, tidak beracun dan disukai ternak, murah dan 

mudah diperoleh. Pada dasarnya ada dua macam makanan, yaitu hijauan (berbagai 

jenis rumput) dan makan tambahan (berasal dari kacang-kacangan, tepung ikan, 

bungkil kelapa, vitamin dan mineral). untuk jenis HMT ( hijauan makanan ternak 

) dapat saya sebutkan berdasar pengalaman para peternak yang telah memelihara 

kambing jenis ettawa dan berdasar para narasumber yang berdasar para petani 

banyak sekali macam untuk HMT. 
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2.4. Korelasi Antara Produksi Susu dengan Panjang Badan dan Bobot 

Badan Kambing Peranakan Ettawa 

 Menurut Sudjana (1999) analisis korelasi adalah studi yang membahas 

tentang derajat hubungan antara peubah – peubah, sedangkan ukuran yang 

digunakan untuk mengetahui derajat hubungan tersebut, disebut koefisien 

korelasi. Steel dan Torrie (1995) menyebutkan korelasi sebagai suatu ukuran 

derajat bervariasi kedua peubah secara bersama – sama atau ukuran keeratan 

hubungan antara kedua peubah tersebut yang penggunaannya (X dan Y) tidak lagi 

dimaksudkan berimplikasi adanya peubah bebas dan tidak bebas. 

 Menurut Steel dan Torrie (1995), korelasi yang ada antara dua ciri (X dan 

Y) sangat mungkin bukan akibat saling pengaruh – mempengaruhi secara 

langsung, akan tetapi satu atau lebih faktor lain yang mempengaruhi kedua ciri 

tersebut. Korelasi linier yang sempurna (bernilai +1 atau -1) dari hubungan 

fungsional antara kedua peubah kemungkinan terjadi karena kekurang hati – 

hatian dalam melakukan analisis dan kesalahan pembulatan.  

  Cara lain melihat hubungan  X dan Y, dijelaskan oleh Steel dan Torrie 

(1995) adalah melalui sebuah garis lurus yang disebut garis regresi. Garis lurus ini 

berhubungan dalam titik – titik dalam diagram korelasi, sehingga pendugaan Y 

dan X ditentukan dengan menggunakan garis regresi ini. Sudjana (1996) 

menjelaskan tentang analisis regresi sebagai studi yang menyangkut hubungan 

fungsional antara peubah – peubah yang dinyatakan dalam bentuk persamaan 

matematika. 

  Hasil penelitian Priabadiningtyas dkk (2012) menunjukkan bahwa bobot 

badan mempunyai korelasi terhadap produksi susu. Volume ambing juga 

mempunyai korelasi dengan produksi susu. Secara bersama-sama bobot badan dan  

volume ambing mempunyai korelasi yang positif dengan produksi susu. 

 Menurut Sugiyono (2010) Jika korelasi keragaman bernilai positif, maka 

variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai Korelasi Keragaman ini 

ke +1 semakin kuat korelasinya, demikian pula sebaliknya. Jika Korelasi 

Keragaman berilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Semakin 

dekat nilai Korelasi Keragaman ini ke -1 semakin kuat korelasinya, demikian pula 

sebaliknya. Jika Korelasi Keragaman bernilai 0 (nol), maka variabel-variabel tidak 
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menunjukkan korelasi. Jika Korelasi Keragaman bernilai +1 atau -1, maka 

variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Interpretasi 

Korelasi dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Interpretasi Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat  

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

  Sumber:  Sugiyono (2010) 

 


