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PENGARUH KETINGGIAN TEMPAT TERHADAP KONDISI 

FISIOLOGIS DAN PRODUKSI SUSU KAMBING  

PERANAKAN ETTAWA 

 

Putra Fadilah 11581102309  

Di bawah bimbingan Eniza Saleh dan Zumarni  

INTISARI  

 Kambing perah merupakan salah satu jenis ternak perah yang memiliki 

potensi untuk menghasilkan susu dengan kualitas yang baik namun tingkat 

produktivitasnya masih rendah. Produktivitas ternak sangat dipengaruhi oleh 

faktor genetik, pakan dan lingkungan. Iklim adalah salah satu faktor lingkungan 

yang mempengaruhi ternak untuk dapat berproduksi dengan baik. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui perbandingan produksi susu dan kondisi fisiologis 

kambing Peranakan Ettawa (PE) laktasi di dua dataran dan cuaca yang berbeda. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2019 di Peternakan 

Alam Raya Kota Pekanbaru dan Peternakan Ranting Ameh Kabupaten Agam. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan 

kambing Peranakan Ettawa (PE) laktasi sebanyak 30 ekor (masing-masing 

peternakan berjumlah 15 ekor). Peubah yang diukur adalah Denyut Jantung, 

Frekuensi Pernafasan, Temperatur Rektal dan Produksi Susu. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan Uji-T. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai 

rataan di Peternakan Alam Raya Kota Pekanbaru denyut jantung (75,99 

kali/menit), temperatur rektal (38,78˚C), frekuensi respirasi (38,66 kali/menit), 

produksi susu (275,75 ml/ekor/hari) dan nilai rataan di Peternakan Ranting Ameh 

Kabupaten Agam nilai denyut jantung (53,46 kali/menit), temperatur rektal 

(38,29˚C), frekuensi respirasi (26,39 kali/menit) produksi susu (1193,20 

ml/ekor/hari). Ketinggian tempat tidak berpengaruh nyata terhadap kondisi 

fisiologis (P>0,05), namun berpengaruh nyata terhadap produksi susu kambing 

Peranakan Ettawa (P<0,05). 

 

 

Kata Kunci : Kambing Peranakan Ettawa, Denyut Jantung, Temperatur Rektal,  

Laju Respirasi, Produksi Susu 
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EFFECT OF PLACE REQUIREMENT FOR PHYSIOLOGICAL 

CONDITION AND MILK PRODUCTION OF  

ETTAWA-CROSSBRED GOATS 

 

Putra Fadilah 11581102309  

Under the guidance by Eniza Saleh and Zumarni 

ABSTRACT  

 Dairy goat is one type of dairy cattle that has the potential to produce 

good quality milk but the level of productivity is still low. Animal productivity is 

greatly influenced by genetic, feed and environmental factors. Climate is one of 

the environmental factors that influence livestock to be able to produce well. The 

purpose of this study was to determine the comparison of milk production and 

physiological conditions of Ettawa-Crossbred goats in two different plains and 

weather. This research was conducted in February until April 2019 at the Farm 

Alam Raya in Pekanbaru and  at the Farm Rantiang Ameh in Agam. The research 

method used was a survey method using 30 lactation Ettawa Peranakan goats (15 

farms each). The variables measured were heart rate, respiration frequency, 

rectal temperature and milk production. Data were analyzed by independent 

samples T-test. The results of this study indicate the average value at Farm Alam 

Raya in Pekanbaru, heart rate (75.99 times / minute), rectal temperature (38.78 ° 

C), respiration frequency (38.66 times / minute), milk production (275.75 ml / 

head / day) and the average value in Farm Rantiang Ameh in Agam, heart rate 

(53.46 times / minute), rectal temperature (38.29 ° C), respiration frequency 

(26.39 times / minute) milk production ( 1193.20 ml / head / day). The height of 

the site did not significantly affect physiological conditions (P> 0.05), but it did 

have a significant effect on milk production of Ettawa-Crossbred goats (P <0.05). 

Keyword : Ettawa-Crossbred Goat, Heart Rate, Rectal Temperature, Respiration 

Frequency, Milk Production  
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang   

Kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang menduduki tempat 

tersendiri dikalangan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Ternak ini sering 

dianggap sebagai miniatur sapi yang memiliki berbagai keunggulan yaitu ukuran 

tubuhnya tidak terlalu besar, mudah beradaptasi, perawatan yang mudah, cepat 

berkembang biak, jumlah anak per kelahiran lebih dari satu, calving interval 

pendek, dan pertumbuhan anak yang cepat (Dananjaya, 2004). Peran ternak 

ruminansia kecil ini telah memberi sumbangan yang sangat berarti bagi kesehatan 

dan gizi berjuta-juta penduduk di negara berkembang. Kambing merupakan 

hewan ternak tertua setelah anjing dan tergolong hewan memamah biak, berkuku 

genap, serta memiliki sepasang tanduk yang menggantung (Sarwono, 2012).  

Kambing perah merupakan salah satu jenis ternak perah yang memiliki 

potensi untuk menghasilkan susu dengan kualitas yang baik namun tingkat 

produktivitasnya masih rendah. Rendahnya kemampuan berproduksi susu ini 

dikarenakan populasi ternak kambing yang masih terbatas dan kemampuan 

berproduksi yang belum optimal. Peningkatan produksi susu dapat pula dilakukan 

melalui penambahan populasi ternak dan peningkatan kemampuan berproduksi 

susu dari ternak kambing dengan cara perbaikan cara pemeliharaan (Siregar, 

2001).  

Bangsa kambing perah yang menghasilkan susu contohnya kambing PE 

(Peranakan Ettawa) yang telah tersebar luas di Indonesia. Kambing ini merupakan 

salah satu ternak yang cukup potensial sebagai penyedia protein hewani baik 

melalui daging maupun susunya (Nurhaeli dkk., 2014). Menurut tipenya, rumpun 

kambing PE termasuk kambing dwiguna (daging dan susu), dengan tingkat 

produksi susu sekitar 0,45 – 2,1 l/h/laktasi (Obst dan Napitupulu, 1984; Sutama 

dkk., 1995; Adriani, 2003). Namun hingga saat ini usaha pemeliharaan kambing 

PE lebih banyak ditujukan untuk produksi anak/bibit/daging. 

Kemampuan produksi susu dari kambing PE disebabkan adanya genotipe 

Ettawa yang menurut tipenya termasuk tipe perah dan iklim yang menyertainya. 

Payne (1990), menyatakan bahwa faktor iklim yang utama berpengaruh langsung 

pada ternak-ternak domestik adalah suhu, kelembaban, pergerakan udara dan 
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radiasi sinar matahari. Sebagai tambahan, lamanya cahaya sangat penting bagi 

beberapa spesies ternak yang berpengaruh pada berbagai aspek produksi dan 

fungsi biologis lainnya. Kombinasi dari berbagai faktor iklim ini dapat membuat 

suasana dimana produktivitas maksimum dapat dicapai oleh ternak. 

Produktivitas ternak sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, pakan dan 

lingkungan. Iklim adalah salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi ternak 

untuk dapat  berproduksi dengan baik (Guyton, 1995). Walaupun kambing 

memiliki toleransi tinggi terhadap lingkungan kering (Astuti dan Sudarman, 

2012). Faktor lingkungan yang cukup dominan dalam mempengaruhi 

produktivitas ternak adalah iklim terutama iklim mikro yaitu suhu, kelembaban 

udara, radiasi dan kecepatan angin (Yani dan Purwanto, 2006). Kabupaten Agam 

dan Kota Pekanbaru merupakan dua daerah yang memilki perbedaan iklim yang 

mencolok, Kabupaten Agam terkenal dengan lingkungan yang dingin dengan 

rataan suhu 25ºC (Diskominfo Agam, 2017), sedangkan Pekanbaru memiliki 

cuaca yang cukup panas dengan rataan 31ºC (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Pekanbaru, 2008). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian tentang  

“Kondisi Fisiologis dan Produksi Susu Kambing Peranakan Ettawa pada Dua 

Dataran yang Berbeda (Kota Pekanbaru dan Kabupaten Agam)”.  

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kondisi fisiologis dan produksi susu kambing Peranakan 

Ettawa (PE) laktasi di Peternakan Alam Raya Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana kondisi fisiologis dan produksi susu kambing Peranakan 

Ettawa (PE) laktasi di Peternakan Ranting Ameh Kabupaten Agam? 

3. Bagaimana perbandingan kondisi fisiologis kambing dan produksi susu  

kambing Peranakan Ettawa laktasi (PE) pada dua dataran yang berbeda?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kondisi fisiologis 

dan produksi susu kambing Peranakan Ettawa (PE) laktasi di dua dataran dan 

cuaca yang berbeda. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini yaitu :  

1. Mengetahui kondisi fisiologis dan produksi susu kambing Peranakan 

Ettawa yang meliputi denyut jantung, kondisi suhu rektal dan laju respirasi 

ternak.  

2. Mengetahui perbandingan kondisi fisiologis dan produksi susukambing 

Peranakan Ettawa di dua dataran yang berbeda yang dapat dijadikan 

sebagai acuan peternak untuk meningkatkan produksi dan menciptakan 

lingkungan kandang yang nyaman bagi ternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kambing Peranakan Ettawa (PE)  

2.1.1. Sejarah Kambing PE 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) asal mulanya berada di Desa Donorejo, 

Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo merupakan kambing keturunan 

Ettawa asal Jamnapari negara India yang dibawa oleh penjajah Belanda. Kambing 

tersebut kemudian dikawin silangkan dengan kambing lokal di Kaligesing. 

Kambing Peranakan Ettawa sebagai ras kambing Peranakan Ettawa asli 

Kecamatan Kaligesing, Purworejo sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala 

Daerah Tingkat II Purworejo No. 188.4/2267/1969 tentang Pelestarian Kambing 

Peranakan Ettawa Ras Kaligesing, telah dipatenkan sebagai kambing asli ras 

Kaligesing. Kambing PE merupakan salah satu plasma nutfah ternak kambing 

Indonesia yang jumlah populasinya belum diketahui secara pasti. Dilihat dari 

daerah penyebarannya yang tidak begitu luas mengindikasikan populasi ternak ini 

tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kambing kacang yang hampir tersebar 

di seluruh nusantara (Setiawan dan Tanius, 2002).   

Atabany (2001), melaporkan bahwa kambing Peranakan Ettawa (PE) 

merupakan hasil persilangan antara kambing lokal (Kacang) dengan kambing 

Ettawa yang berasal dari India. Sistem perkawinan yang tak terkontrol dan tanpa 

diikuti seleksi yang terarah menyebabkan besarnya variasi fenotipe (penampakan 

luar) dan genotipe (genetik) dari kambing PE ini. Beberapa karakter penting dari 

kambing PE yaitu bentuk muka cembung, telinga relatif panjang (18-30 cm) dan 

terkulai. Jantan dan betina bertanduk pendek. Warna bulu bervariasi dari kream 

sampai hitam. Bulu pada bagian paha belakang, leher dan pundak lebih tebal dan 

lebih panjang daripada bagian lainnya. Warna putih dengan belang hitam atau 

belang coklat cukup dominan. Tinggi badan untuk jantan 70-100 cm, dengan berat 

badan dewasa mencapai 40-80 kg untuk jantan dan 30-50 kg untuk betina. 

Kambing PE merupakan kambing dwiguna yang mampu menghasilkan 

susu dan daging untuk dimanfaatkan oleh manusia (Kusuma dan Irmansah, 2009). 

Kambing PE diklasifikasikan sebagai  kingdom Animalia, filum Chordata, kelas 

Mammalia, ordo atau bangsa Artiodactyla, famili Bovidae, subfamili Caprinae, 
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genus Capra, spesies Capra aegagrus, subspesies Capra aegagrus hircus 

(Kusuma dan Imansah, 2009).  

  
  Gambar 2.1. Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

                         Sumber: Dokumentasi Penelitian  

Sumadi dan Prihadi (2010), menyatakan bahwa kambing PE memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: ukuran badan besar, kepala tegak, garis profil cembung, 

rahang bawah lebih panjang daripada rahang atas, tanduk mengarah ke belakang, 

telinga lebar panjang, dan menggantung dengan ujung telinga melipat. Warna 

bulu bermacam-macam dari belang putih hitam, putih coklat, sampai campuran 

antara putih, hitam, coklat dan terdapat bulu yang lebat dan panjang di bawah 

ekor. 

 Kambing Peranakan Ettawa mudah berkembang dengan baik di daerah 

berhawa dingin, seperti daerah sekitar pegunungan atau dataran tinggi, namun 

mudah pula beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim, sehingga banyak 

digunakan negara-negara lain untuk memperbaiki mutu kambing lokal karena 

dwiguna yang dimiliki kambing ini. Panggemar kambing PE umumnya menyukai 

keindahan bulu dan bentuk mukanya, karena itu sangat jarang jenis kambing ini 

dijadikan kambing sembelihan. Pemilik lebih memfungsikannya sebagai 

“klangenan atau piaraan” untuk koleksi, bahkan konon jaman dulu, bagi yang 

memiliki kambing Ettawa akan terlihat “selera” dan “siapa”orang itu di mata 

masyarakat. (Mulyono, 2000).   
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2.1.2. Satuan Ternak  

 Satuan Ternak (ST) adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan 

berat badan ternak dengan jumlah makanan ternak yang dimakan. Jadi ST 

memiliki arti ganda yaitu ternak itu sendiri atau jumlah makanan ternak yang 

dimakan. Mula-mula ST digunakan pada ternak ruminansia untuk mengetahui 

daya tampung suatu padang rumput terhadap jumlah ternak yang dapat dipelihara 

dengan hasil rumput dari padang tersebut, Namun penggunaan ST kini juga pada 

jenis ternak lain (Setiawan dan Tanius, 2002). 

Penggunaan ST digunakan untuk menghitung daya tampung makanan 

ternak suatu padang rumput atau daya tampung sisa hasil suatu areal tanah 

pertanian terhadap jumlah ternak, menghitung masukan fisik (rumput, hijauan dan 

makanan ternak lainnya), luas kandang, luas padang rumput, jumlah air minum, 

obat, perkawinan ternak dan tenaga buruh, keluaran fisik (jumlah pupuk kandang, 

jumlah berat badan dan tenaga kerja ternak) (Setiawan dan Tanius, 2002).  Untuk 

melihat daftar Satuan Ternak dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Daftar Satuan Ternak 

Jenis Ternak  Kelompok Umur Umur  Satuan Ternak 

Sapi/Kerbau  Dewasa  > 2 tahun 1,00  

   Muda   1-2 tahun 0,50 

   Anak   < 1 tahun 0,25 

Kambing/Domba Dewasa  > 1 tahun 0,14 

   Muda   ½ – 1 tahun 0,07 

   Anak   ˂ ½  tahun 0,035 

Babi   Dewasa  > 1 tahun 0,40 

   Muda   ½ – 1 tahun 0,20 

   Anak   ˂ ½  tahun 0,10 

Ayam/Itik  Dewasa (100 ekor) > ½  tahun 1,00 

   Muda (100 ekor) 1/6 - ½ tahun 0,50 

   Anak (100 ekor) ˂ 1/6  tahun 0,25 

Sumber : Setiawan dan Tanius (2002).  
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2.1.3. Induk atau Pejantan Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Kambing jantan ataupun betina tipe PE sangat mudah dibedakan jenis 

kelaminnya walaupun baru lahir, biasanya kambing betina sudah memiliki ambing 

susu walaupun masih kecil. Standar ukuran kambing PE betina dewasa yang siap 

menjadi indukan diantaranya telinga panjang berjuntai minimal 28 cm dari 

lekukannya dengan kontur telinga lemas turun kebawah. Panjang badan minimal 

85 cm, dan tinggi minimal 78 cm. Cekung hidung minimal 22 cm, bibir atas dan 

bawah sejajar saat mulutnya menutup. Lingkar perut minimal 100 cm, dengan 

bobot timbangan hidup minimal 60 kg, ambing susu sedang dan menyambung 

serta puting susu peperti botol yang keduanya tergantung lurus, sejajar, dan 

simetris (Setiawan dan Tanius, 2002). Standarisasi untuk menilai kualitas 

kambing baik pejantan betina maupun pejantan sangatlah berbeda sesuai umur, 

sedangkan untuk menentukan umur kambing PE dapat dilihat dari gigi seri 

kambing tersebut, seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Umur Kambing Sesuai dengan Kondisi Gigi Seri 

Kondisi gigi seri      Umur (tahun) 

Gigi seri susu sudah tumbuh semua    Kurang dari 1 

2 gigi seri susu sudah berganti gigi tetap   1 - 2 

4 gigi seri susu sudah berganti gigi tetap   3 - 4 

6 gigi seri susu sudah berganti gigi tetap  5 - 6 

8 gigi seri susu sudah berganti gigi tetap   7 - 8 

Gigi seri tetap sudah mengalami keausan 

atau mulai tanggal     Lebih dari 8 

Sumber : Setiawan dan Tanius (2002). 

Kambing PE pejantan umurnya minimal 30 bulan, telinga dengan panjang 

minimal 32 cm dan lebar minimal 12 cm, dengan kontur telinga dari ujung 

pangkalnya lemas turun kebawah dan tidak kaku. Panjang badan minimal 100 cm 

dan tinggi badan 90 cm. Cekung hidung minimal 25 cm, bibir atas dan bawah 

sejajar saat menutup. Lingkar perut minimal 100 cm, bobot timbangan hidup 

minimal 80 Kg. Dua buah zakar turun kebawah dengan panjang sejajar, dengan 

penis panjang dan normal. Bulu badan mulus dan mengkilat, kambing dapat 

berdiri tegak, lurus dan agresif (Setiawan dan Tanius, 2002).  

7 
 



 

2.1.4. Kandang Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Suparman (2012), menyatakan bahwa kandang kambing PE secara umum 

memiliki fungsi yang serupa dengan rumah atau merupakan tempat untuk tinggal 

bagi ternak. Membangun kandang kambing PE memiliki tujuan agar kambing PE 

nyaman dan bisa bereproduksi secara normal, dan kandang hendaknya memiliki 

fungsi sebagai berikut : 

  1) Kandang Kambing adalah tempat aktifitas kambing seperti makan, tidur, 

minum dan lain sebagainya. 

2) Kandang kambing sebagai tempat berlindung dari panas , hujan,dan terpaan 

angin. 

3) Kandang kambing sebagai tempat berlindung dari pemangsa atau hewan  

penggangu lainya 

4) Kandang kambing sebagai pencegah liarnya kambing PE atau menghindarkan   

kambing untuk memakan dan merusak tanamanlain. 

5) Kandang kambing sebagai tempat penjagaan dan pengawasan ternak. 

Pemeliharaan dalam jumlah kecil di bawah sepuluh ekor tentu lebih 

mudah, karena pada prinsipnya satu ekor kambing membutuhkan luas 1,5 meter 

untuk ruang geraknya. Membangun kandang PE memang harus di batasi untuk 

membatasi ruang gerak yang berlebihan. Kandang kambing juga harus disekat, 

agar kambing pejantan yang berbeda induk tidak bertarung jika berdekatan. 

Membuat kandang kambing PE haruslah memiliki tempat yang tidak terlalu 

banyak angin karena kambing jenis ini mudah kembung atau memiliki kelemahan 

tidak tahan terhadap tiupan angin terlalu kencang namun harus memiliki ventilasi 

yang cukup (Sodiq dan Abidin, 2008).  

 

2.1.5. Produksi Susu Kambing Peranakan Ettawa (PE)  

 Produksi susu dipengaruhi oleh mutu genetik, umur induk, ukuran dimensi 

ambing, bobot hidup, lama laktasi, tatalaksana yang diberlakukan terhadap ternak 

(perkandangan, pakan dan kesehatan), kondisi iklim setempat, daya adaptasi 

ternak dan aktivitas pemerahan (Phalepi, 2004). Produksi susu pada ternak yang 

umur tua lebih tinggi dari pada ternak umur muda karena ternak umur muda 

masih mengalami pertumbuhan. Pendistribusian zat-zat makanan pada ternak 
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muda hanya sebagian untuk produksi susu dan sebagian lagi untuk pertumbuhan, 

termasuk kelenjar ambing yang masih pada tahap perkembangan. Produksi akan 

meningkat sejak induk beranak kemudian akan turun hingga akhir masa laktasi 

(Blakely dan Bade, 1991). Puncak produksi akan dicapai pada hari ke 48-72 

setelah beranak (Devendra dan Burns, 1994), menurut Atabany (2001), puncak 

produksi susu kambing PE pada hari ke-11, menurut Sutama dan Budiarsana 

(1997), puncak produksi susu kambing PE akan dicapai pada hari ke-40 setelah 

beranak. Menurut Novita dkk., (2006), produksi susu pada kambing PE dapat 

berkisar antara 567,1 ml/ekor/hari, hingga 863 ml/ekor/hari, sedangkan menurut 

Atabany (2001), produksi susu harian kambing PE dapat mencapai 0,99 

kg/ekor/hari. Perbedaan produksi susu tersebut menurut Phalepi (2004) karena 

produksi susu dipengaruhi oleh mutu genetik, umur induk, ukuran dimensi 

ambing, bobot hidup, lama laktasi, tatalaksana pemeliharaan, kondisi iklim 

setempat, daya adaptasi ternak dan aktivitas pemerahan.  

 Paritas, umur, bobot badan, dan status kebuntingan merupakan faktor-

faktor yang sangat penting untuk memberikan gambaran tentang produksi susu 

yang dicapai oleh ternak selama masa pemeliharaan. Menurut Finley et al. (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 (Nur, 2015). 
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2.1.6. Komposisi Susu Kambing Peranakan Etawa (PE) 

Susu segar adalah cairan yang berasal dari ambing sapi sehat dan bersih, 

yang diperoleh dengan cara yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi 

atau ditambah sesuatu apapun dan tidak mendapat kondisi apapun kecuali proses 

pendinginan tanpa mempengaruhi kemurniannya (SNI, 1998). Secara alamiah 

yang dimaksud dengan susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui 

lainnya, yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan, yang 

aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah 

bahan-bahan lain (Sudono, 1999). Susu kambing mempunyai karakteristik 

warnanya lebih putih, globul lemak susunya lebih kecil dan beremulsi dengan 

susu sehingga mudah dicerna, dan mengandung mineral (Ca, P), vitamin A, E, 

dan B kompleks yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi (Blakely dan 

Bade, 1991). Sutama dan Budiarsana (1997), menambahkan susu kambing 

mempunyai karakteristik yang khas yaitu warnanya lebih putih dari susu sapi, 

karena susu kambing tidak mengandung karoten, yang menyebabkan warna agak 

kekuningan seperti susu sapi. Kualitas susu ditentukan oleh warna, bau, rasa, uji 

masak, uji penyaringan (kebersihan), berat jenis, kadar lemak, bahan kering tanpa 

lemak dan kadar protein (Sudono, 1999).  

Susu kambing PE sekarang ini memang banyak diburu, hal tersebut terkait 

dengan khasiat yang terkandung didalamnya. Jika dikelola dengan baik, susu 

kambing PE mempunyai banyak kelebihan dibanding susu ternak lainnya. Susu 

kambing PE memiliki keunggulan tersendiri sebab mengandung nilai gizi yang 

tinggi yaitu protein 3.4 %, lemak 4.1 %, karbohidrat 5.2 %, kalsium 120 mg/100 

gram, fosfor 135 mg/100 gram dan berbagai macam vitamin. Susu kambing 

mengandung protein lebih tinggi dibanding susu sapi, merupakan sumber kalsium, 

fosfor dan vitamin yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan untuk usia muda 

dan mencegah osteoporosis pada manula. Bagi sebagian masyarakat, susu 

kambing dipercaya dapat meningkatkan vitalitas dan mengobati berbagai macam 

penyakit karena kandungan gizinya yang lengkap terutama asam amino, vitamin 

dan mineral (Wasiati dan Faizal, 2018). 

Susu kambing PE selain dijual dalam bentuk susu segar, sama halnya 

dengan susu sapi, juga diolah dalam berbagai produk lain, misalnya yoghurt, 
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permen, dan es krim. Berbagai alternatif lain pun masih terus dikembangkan, 

misalnya dengan mengalengkan, atau dibuat susu bubuk agar umur produk bisa 

bertahan lama, namun hal tersebut baru dikembangkan di beberapa wilayah 

dengan teknologi peternakan yang sudah maju, berbeda dengan peternakan yang 

masih tradisional. 

Komposisi susu kambing PE secara umum tidak berbeda dengan susu sapi 

dan ASI, yang membedakan hanyalah presentase kandungannya saja. Butiran 

lemak susu kambing PE berukuran 1 sampai 10 milimikron sama dengan susu 

sapi, namun jumlah butiran lemak dan protein pada susu kambing PE lebih 

banyak, sehingga lebih mudah dicerna dan tidak menimbulkan diare bagi yang 

mengonsumsinya. Warna susu kambing PE secara kasat mata berbeda dengan 

susu sapi, susu kambing PE lebih putih karena tidak mengandung karoten. 

Beberapa penelitian yang dilakukan para ahli untuk meneliti komposisi kimia 

dalam susu kambing PE dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Bahan Kimia dalam Susu Kambing PE 

Komposisi kimia    Kandungan dalam Susu Kambing  

      PE 

Air (g)      83 s/d 87,5     

Protein (g)      3,3 s/d 4,9 

Lemak (g)     4 s/d 7,3 

Karbohidrat (g)    4,6 

Kalori (Kal)     67 

Fosfor (g)      106 

Kalsium (g     129 

Besi (g)      0,05 

Vitamin A (IU)    185 

Niacin (mg)     0,3 

Vitamin B1 (mg)    0,04 

Vitamin B2 (mg)    0,04 

Vitamin B12 (mg)    0,07  
Sumber : (Sodiq dan Abidin, 2008).  

Susu kambing PE ternyata dari segi komposisi kimia memang sangat baik, 

apalagi untuk dikonsumsi. Penelitian lain yang dilakukan oleh United States 

Department of Agricultur (USDA) secara keseluruhan nilai gizi susu kambing 

lebih tinggi dibandingkan susu sapi kecuali kadar kolesterol sedangkan 

kandungan protein, vitamin C dan vitamin D mempunyai nilai yang sama. 

Apabila dibandingkan dengan air susu ibu (ASI), nilai gizi susu kambing lebih 
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tinggi kecuali pada kandungan lemak, zat besi (Fe) dan kolesterol. Susu yang baik 

apabila mengandung jumlah bakteri sedikit, tidak mengandung spora mikroba 

petogen, bersih yaitu tidak mengandung debu dan kotoran lainnya, mempunyai 

citarasa atau flavour yang lebih baik dan tidak dipalsukan (Saleh, 2004). 

Komponen-komponen susu yang terpenting adalah protein dan lemak. Kandungan 

protein susu berkisar 3-5% sedangkan kandungan lemak berkisar 3-8%. 

Kandungan energi adalah 65 kkal dan pH susu adalah 6,7. Untuk membandingkan 

kandungan kimia dalam susu kambing PE, susu sapi, dan air susu ibu (ASI) dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan Komposisi Kimia Antara Susu Kambing, Susu Sapi   

dan ASI 

Komposisi kimia Susu kambing PE        Susu sapi             ASI 

Protein (g)   3,6    3,3   1,0 

Lemak (g)   4,2   3,3   4,4 

Karbohidrat (g)  4,5    4,7    6,9 

Kalori (kal)   69   61    70 

Fosfor (g)   111    93    14 

Kalsium (g)   134   19   32 

Magnesium (g)  14    13    3 

Besi (g)    0,05    0,05    0,03 

Natrium (g)   50    49    17 

Kalium (g)   204    152    51 

Vitamin A (IU)  185    126    241 

Thiamin (mg)   0,05    0,04    0,014 

Riboflavin (mg)   0,14    0,16    0,04 

Niacin (mg)    0,28    0,08    0,18 

Vitamin B6 (mg)  0,05    0,04    0,01 
Sumber: (Sodiq dan Abidin, 2008)  

Komposisi susu bervariasi tergantung bangsa, produksi susu, tingkat 

laktasi, kualitas dan kuantitas makanannya (Larson, 1981). Kandungan susu relatif 

tidak berubah untuk satu spesies kecuali kadar lemak. Asam lemak rantai pendek 

(C4-C14) disintesis dalam kelenjar ambing. Asam lemak ini berasal dari asetat 

dan beta hidroksi butirat yang diproduksi di rumen. Protein susu sebagian besar 

disintesis di kelenjar ambing dari asam amino dan sebagian lagi ditransfer 

langsung dari darah. Laktosa berasal dari glukosa yang ada didalam darah 

sementara mineral dan vitamin ditransfer langsung dari darah (Schmidt, 1971). 

Tingginya kadar nutrien air susu kambing dipengaruhi oleh faktor bangsa yang 

berbeda, pakan, jumlah air yang diminum, tingkat laktasi, interval pemerahan dan 
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iklim daerah setempat (Joesoep, 1986). Menurut Atabany (2001) komposisi susu 

kambing PE pada penelitiannya di peternakan Barokah yaitu berat jenis 1,0292, 

bahan kering 16,38%, lemak 6,68%, protein 2,93 %, Solid Non Fat (SNF) 9,69%. 

Menurut Subhagiana (1998) komposisi susu kambing PE pada penelitiannya 

adalah bahan kering 13,70-14,30%, protein 3,55-4,24% dan lemak 4,22-4,44%.  

2.1.7. Konsumsi Pakan 

 Zat makanan adalah komponen bahan makanan yang dapat dicerna, dapat 

diserap serta bermanfaat bagi tubuh (Sutardi, 1980). Zat makanan merupakan 

substansi kimia dalam bahan makanan yang dapat dimetabolisasi dan 

dimanfaatkan untuk hidup pokok, produksi dan reproduksi (Haryanto dan 

Djajanegara, 1993). Jika persediaan zat makanan cukup dan memenuhi 

persyaratan dari segi kualitas, kuantitas dan palatabilitas, maka kebutuhan akan 

hidup pokok, produksi dan reproduksi terpenuhi (Sudono, 1985). Kambing perah 

mempunyai potensi genetik untuk memegang peranan penting dalam 

menyediakan protein kualitas tinggi dari susu melalui konversi pakan dari sumber 

hijauan non kompetitif (Budiarto, 2006). Salah satu faktor yang mempengaruhi 

tinggi rendahnya produksi susu adalah dari segi pemberian pakan dan minum. 

Pakan yang diberikan untuk ternak kambing harus dapat memenuhi kebutuhannya 

untuk hidup pokok dan reproduksi (Ensminger, 2001). Menurut National 

Research Council (NRC) (2006), kebutuhan nutrisi yang diperlukan kambing 

ialah energi, protein, mineral, vitamin dan air. Jumlah pakan yang diberikan 

tergantung ukuran tubuh, kondisi kambing (pertumbuhan, bunting dan laktasi), 

jenis kelamin (Sudono dan Abdulgani, 2002), umur dan kapasitas produksi (Gall, 

1981). Pakan yang melebihi kebutuhan hidup pokoknya akan dimanfaatkan untuk 

produksi yang lebih tinggi (Devendra dan Burns, 1994). Kambing PE menyukai 

pakan beragam tanaman berupa daun kaliandra, mahoni, daun nangka, daun 

pisang, daun dadap, rumput Setaria dan rumput gajah (Astuti dkk., 2002).  

Menurut Parakkasi (1999), konsumsi adalah faktor yang esensial dan 

merupakan dasar untuk hidup pokok dan menentukan produksi. Konsumsi pakan 

ruminansia dikontrol oleh faktor-faktor yang tidak sama dengan non ruminansia. 

Jumlah konsumsi pakan merupakan salah satu tanda terbaik produktivitas ternak 

(Arora, 1995). Tingkat konsumsi zat makanan sangat mempengaruhi performa 
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produksi ternak, sedangkan tingkat konsumsi suatu pakan mencerminkan tingkat 

palatabilitas pakan tersebut (Nursasih, 2005). Palatabilitas pakan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya rasa, bentuk dan bau dari pakan itu sendiri (Tillman et 

al., 1989). Hewan ruminansia akan berhenti makan setelah kapasitas rumennya 

terpenuhi, meskipun sesungguhnya masih membutuhkan tambahan energi untuk 

metabolisme tubuhnya (Suryapratama, 1999). Menurut Parakkasi (1999), tingkat 

konsumsi ternak dapat dipengaruhi oleh ternak itu sendiri (bobot badan, jenis 

kelamin, umur, faktor genetik dan tipe bangsa), makanan yang diberikan dan 

faktor lingkungan (temperatur, kelembaban dan sinar matahari). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Atabany (2001), menunjukkan induk laktasi kambing PE 

dengan rataan bobot hidup 48 kg, mengkonsumsi 8,19 kg pakan segar/ekor/hari. 

Pakan konsentrat, ampas tahu dan singkong yang diberikan selalu habis 

dikonsumsi. Rataan banyaknya rumput yang dikonsumsi induk laktasi 76,63% 

dari pemberian atau 4,19 kg/ekor/hari. Pemberian rumput dilakukan tiga kali 

sehari, sedangkan konsentrat dua kali sehari. Menurut Budiarto (2006), konsumsi 

rata-rata pakan segar kambing PE pada penelitiannya di Kecamatan Kaligesing 

7,19±0,65 kg/ekor/hari.  

2.2. Kondisi Fisiologis Ternak  

 Indonesia termasuk daerah tropis dengan rataan suhu dan kelembaban 

udara yang tinggi. Pada dataran rendah rataan suhu harian adalah 29°C, 

maksimum 34°C dan pada dataran yang tinggi rataan suhu adalah 22,5°C pada 

kisaran minimum 19°C  dan maksimum 26°C , sedangkan kelembaban udara 

berkisar antara 70%-90% pada dataran rendah dan 67%-96% pada dataran tinggi 

(Saleh dan Erwan, 2017). Iklim Indonesia ini membuat perbedaan kondisi 

fisiologis ternak termasuk kambing PE. Fisiologi ternak secara umum merupakan 

suatu hal yang mempelajari tentang fungsi tubuh yang terjadi pada ternak 

(Frandson, 1992). Fisiologi ternak kambing merupakan peristiwa naik turunnya 

kondisi fisiologis ternak yang meliputi frekuensi nafas, denyut jantung dan 

temperatur rektal. Data tentang kondisi fisiologis (frekuensi nafas, denyut nadi 

dan suhu rektal) dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai apakah organ 

tubuh ternak dalam keadaan baik dan berjalan normal (Soerono dkk., 1975). 

Denyut jantung, frekuensi nafas dan suhu rektal merupakan cerminan/ indikator 
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fisiologis ternak. Faktor eksternal yang mempengaruhi fisiologis ternak adalah 

suhu, kelembapan, dan radiasi matahari (Purwanto dkk., 1993).  

2.2.1. Denyut Jantung Kambing PE 

Jantung  adalah  struktur  maskular  berongga  yang  bentuknya  

menyerupai kerucut. Jantung terdiri dari dua bagian kiri dan kanan. Masing-

masing bagian terdiri dari  atrium  yang  berfungsi  menerima  curahan  darah  

dari  pembuluh  vena,  dan ventrikel  yang  berfungsi  memompakan  darah  dari  

jantung  ke  seluruh  tubuh  melalui arteri  (Frandson,  1992).  Satu  denyut  

jantung  terdiri  dari  satu  sistole  dan  diastole. Siklus jantung terdiri atas satu 

periode relaksasi yang disebut diastole,  yaitu periode pengisian  jantung  dengan  

darah,  kemudian  diikuti  oleh  satu  periode  kontraksi  yang disebut sistol 

(Guyton, 1997). 

Peningkatan laju denyut jantung akan meningkat  seiring dengan 

peningkatan suhu  lingkungan,  gerakan,  dan  aktivitas  otot  (Edey,  1983).  

Adisuwardjo  (2001) menjelaskan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  

denyut  jantung  yaitu (1) aktivitas, (aktivitas yang tinggi meningkatkan frekuensi  

kerja jantung) (2) ion kalsium, ion kalsium memicu sistol yaitu kontraksi salah 

satu ruangan jantung pada proses  pengosongan  ruang  tersebut, (3) kadar CO², 

dapat menaikkan frekuensi maupun kekuatan kontraksi jantung, (4) acetylcolin,  

mengurangi frekuensi jantung, (5) adrenalin, dapat menaikkan frekuensi jantung,  

(6) morphin, dapat menurunkan denyut jantung, (7) suhu tubuh, semakin tinggi  

suhu tubuh maka frekuensi denyut jantung semakin meningkat, (8) berat badan,   

semakin berat badan seseorang frekuensi denyut jantung semakin besar dan (9)  

usia, usia muda memiliki frekuensi denyut jantung lebih cepat. Fluktuasi denyut 

nadi ataupun denyut jantung rata-rata pada siang hari secara nyata lebih tinggi 

dibandingkan pada malam hari. Hal ini sebagai akibat tingginya suhu udara pada 

siang hari. Sejalan dengan pendapat Chestnut dan Houston (2002), bahwa naiknya 

suhu lingkungan menyebabkan berbagai macam perubahan reaksi fisiologis 

hewan yaitu meningkatnya suhu rektal, bertambahnya frekuensi pernafasan serta 

dipercepatnya denyut nadi. 
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2.2.2. Temperatur Rektal Kambing PE 

Suhu rektal adalah suatu indikator yang baik untuk menggambarkan suhu 

dalam tubuh dan merupakan salah satu indikator dalam mengetahui hasil 

keseimbangan ternak dalam melepas panas. Soebakti (1980), menyatakan bahwa 

aktivitas ternak dapat mempengaruhi Temperatur tubuh pada kambing. Menurut 

Bayer (1970), panas tubuh yang diukur melalui suhu rektal secara langsung 

tergantung oleh sifat khusus ternak maupun lingkungan. Temperatur rektal anak 

kambing berkisar antara 38,5 – 41,5˚C. Dijelaskan oleh Isroli dkk., (2004), bahwa 

perubahan Temperatur rektal ternak dipengaruhi oleh panas yang dihasilkan dari 

nutrisi yang dikonsumsi. Sismono (1983), menyatakan bahwa panas tubuh secara 

langsung dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi dan banyaknya persediaan 

makanan dalam saluran pencernaan. 

Kondisi fisiologis kambing PE dalam keadaan tidak beraktivitas, 

sebagaimana disebutkan dalam Frandson (1992), suhu rektal adalah 38,5–40,0°C. 

Suhu rektal sedikit bervariasi pada kondisi fisik dan pada suhu lingkungan yang 

ekstrem. Bila laju pembentukan panas dalam tubuh lebih besar daripada laju 

hilangnya panas, maka akan timbul panas dalam tubuh dan temperatur tubuh akan 

meningkat (Guyton and Hall, 1997). Hasil penelitian Wikantadi dkk. (1978), 

kisaran fluktuasi suhu udara dari 24,11-35,45°C tidak berpengaruh nyata terhadap 

suhu rektal, frekuensi denyut nadi, konsumsi pakan dan air, namun berpengaruh 

nyata terhadap frekuensi respirasi. Menurut Ma'sum (1986), perubahan unsur-

unsur iklim diantaranya adalah suhu lingkungan tidak menyebabkan perbedaan 

suhu rektal. Menurut Lee dan Keala (2005), penambahan kecepatan angin akan 

membantu kambing PE menurunkan cekaman panas pada saat malam hari karena 

pada malam hari metabolisme  lebih diarahkan untuk mempertahankan suhu 

tubuh.  

  

2.2.3. Frekuensi Respirasi Kambing PE 

Respirasi merupakan aktivitas fisik dimana adanya proses pertukaran gas 

antara karbon dioksida (CO²) yang dikeluarkan dari dalam tubuh dengan oksigen 

(O²). McDowel (1972), menyatakan bahwa aktivitas respirasi penting untuk 

meningkatkan pengeluaran panas pada temperatur yang tinggi. Frekuensi respirasi 
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merupakan salah satu upaya ternak dalam menyeimbangkan panas tubuhnya. 

Wuryanto dkk., (2010), menyampaikan bahwa perubahan frekuensi respirasi 

dapat terjadi saat ternak mengkonsumsi nutrisi sehingga mengakibatkan proses 

metabolisme tubuh meningkat dan pada akhirnya panas tubuh yang dihasilkan 

juga lebih banyak. Sehingga untuk mengurangi panas tubuh yang diterima, ternak 

akan meningkatkan frekuensi respirasi. Menurut Naiddin dkk., (2010), ternak 

mengeluarkan panas tubuh dengan meningkatkan penguapan melalui saluran 

respirasi. Sobekti (1980), menyebutkan bahwa dalam kenaikan frekuensi respirasi 

disebabkan oleh aktivitas otot yang bertambah. Peningkatan frekuensi respirasi 

merupakan salah satu upaya pembuangan panas melalui udara, upaya ini 

digunakan agar ternak dapat hidup nyaman atau homeostasis. Semakin cepat 

frekuensi respirasi yang dilakukan maka panas tubuh akan semakin cepat terbuang 

(Wuryanto dkk., 2010). Penelitian Bayer (1970), menunjukkan bahwa frekuensi 

respirasi normal pada kambing dewasa berkisar 12-15 kali per menit dan 12-20 

kali per menit pada anak kambing. McDowel (1972), menyatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi frekuensi respirasi antara lain adalah ukuran tubuh ternak, 

umur dan aktifitas. Ternak kambing memiliki frekuensi nafas yang lebih tinggi 

daripada ternak ruminansia lainnya.  

2.3. Kondisi Topografi dan Geografis  

2.3.1. Kabupaten Agam  

 Diskominfo Kabupaten Agam (2017) melaporkan bahwa luas kabupaten 

agam sebesar 2.232,30 km², atau setara dengan 5,29% dari luas provinsi Sumatera 

Barat yang mencapai 42.297,30 km². Kabupaten ini dilalui wilayah pegunungan 

yang terbentuk dari 2 jalur basin, yaitu Batang Agam di bagian utara dan Batang 

Antokan di bagian selatan. Pulau Tangah dan pulau Ujung adalah 2 pulau yang 

ada di kabupaten Agam dengan luas masing-masing 1 km².   

Kabupaten Agam memiliki garis pantai sepanjang 43 km dan sungai 

berukuran kecil yang bermuara di Samudera Hindia, seperti Batang Agam, dan 

Batang Antokan. Di kabupaten ini menjulang 2 gunung, yaitu gunung Marapi di 

kecamatan Banuhampu dan gunung Singgalang di kecamatan IV Koto yang 

masing-masing memiliki tinggi 2.891 meter dan 2.877 meter. Selain itu, 
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membentang pula sebuah danau di kecamatan Tanjung Raya, yaitu danau 

Maninjau yang memiliki luas 9,95 km².  

Kabupaten Agam memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 

0 meter sampai 2.891 meter di atas permukaan laut dengan gunung Marapi di 

kecamatan Banuhampu sebagai titik tertinggi. Topografi bagian barat kabupaten 

ini relatif datar dengan kemiringan kurang dari 8%, sedangkan bagian selatan dan 

tenggara relatif curam dengan kemiringan lebih dari 45%.  Seperti daerah lainnya 

di Sumatera Barat, kabupaten Agam mempunyai iklim tropis dengan kisaran suhu 

minimun 25 °C dan maksimum 30 °C. Tingkat curah hujan di kabupaten Agam 

mencapai rata-rata 3.200 mm per tahun, dimana daerah sekeliling gunung lebih 

tinggi curah hujannya dibanding daerah pantai. Sedangkan kecepatan angin 

minimun di kabupaten ini adalah 4 km/jam dan maksimum 20 km/jam.  

Lebih dari 38,1% luas kabupaten ini, atau sekitar 85 km² merupakan 

daerah yang masih ditutupi hutan lebat. Hutan-hutan tersebut, selain menjadi 

cadangan persediaan air, merupakan suaka bagi berbagai hewan yang dilindungi, 

di antaranya harimau Sumatera, rusa, kijang, siamang, dan berbagai jenis burung 

seperti burung kuau, burung muo, burung ketitiran, burung pungguk, dan burung 

balam.  

2.3.2. Kota Pekanbaru  

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau 

Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Dari 

hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan 

luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26     (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Pekanbaru, 2008). 

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai 

Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai 

Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan 

Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provisi 

Riau. Letak geografis Kota Pekanbaru sangat strategis, selain sebagai Ibu Kota 

Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, 
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pendidikan, dan perdagangan, serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa, 

maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan 

bagi masyarakat (pencari kerja) yang berasal dari daerah-daerah lain di sekitar 

Kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di 

Indonesia. Data iklim Kota Pekanbaru diperoleh dari Badan Metereologi dan 18 

Geofisika (BMG) wilayah Pekanbaru. Suhu di wilayah Kota Pekanbaru tahun 

2009 berkisar 27,2°-31,0°C dengan rata-rata 28,1°C, sinar matahari 48,3%, 

kelembaban udara berkisar 72%-78,9%, serta kecepatan angin 3-6 knot. 
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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu  

Penelitian ini telah dilaksanakan di peternakan Alam Raya Kota 

Pekanbaru dan peternakan Ranting Ameh Kabupaten Agam pada bulan Februari - 

April 2019. 

3.2. Materi  

 Penelitian menggunakan kambing Peranakan Ettawa (PE) laktasi sebanyak 

30 ekor (masing-masing peternakan berjumlah 15 ekor). Alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah thermometer digital, stetoskop, stopwatch, Tali, 

kamera, alat tulis, buku, gelas ukur dan ember. 

3.3. Metode penelitian  

 Pengambilan data dilakukan dengan mengukur pada ternak langsung untuk 

melihat produksi susu dan kondisi fisiologis, sampel masing-masing dari satu 

peternakan berjumlah 15 ekor. Untuk melihat perbandingan signifikansi antara 

dua dataran yang berbeda, dilakukan uji T.   

3.4. Prosedur Penelitian  

Pengukuran kondisi fisiologis dapat dilihat dari : 

1. Temperatur Rektal  

Pengukuran pada temperatur rektal dilakukan dengan cara memasukkan 

termometer digital yang sudah dinolkan kedalam rektum kira-kira sepertiganya 

dan ditunggu sampai lebih kurang 5 menit. kemudian dilakukan pembacaan angka 

secara duplo, diulang sebanyak tiga kali (Rosita, 2015).  

2. Laju Respirasi  

Pengukuran frekuensi respirasi dilakukan dengan mengamati kembang 

kempisnya perut atau dengan mendekatkan punggung telapak tangan ke dekat 

hidung ternak. Diukur selama satu menit menggunakan stopwatch dan Hand Telly 

counter, diulang sebanyak tiga kali (Rosita, 2015).  

3. Denyut Jantung  

Pengukuran pada denyut jantung dilakukan dengan meletakkan stetoskop 

pada bagian toraks dada sebelah kiri dekat jantung dalam posisi ternak berdiri dan 
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menghitung detak pulsa atau suara korothkov selama 1 menit secara duplo. 

Penelitian ini diulang sebanyak tiga kali (Rosita, 2015).  

3.5. Bagan Alur Penelitian  

 Adapun bagan alur dari penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Peubah yang diamati   

 Peubah yang diukur dalam penelitian ini meliputi : 

 Denyut Jantung 

 Temperatur Rektal 

 Frekuensi Pernafasan 

 Produksi Susu 

3.7. Analisis Data   

 Data hasil penelitian akan direkapitulasi dan diolah untuk mendapatkan 

nilai rataan, standar deviasi dan koefisien keragaman (Walpole, 1982). 

SURVEY LAPANGAN 

PENGUKURAN  SUHU WILAYAH 

PETERNAKAN 

PENENTUAN JUMLAH SAMPEL 

PENGUMPULAN DATA 

PENGUKURAN PRODUKSI SUSU 

PEMBERIAN PAKAN 

ANALISIS DATA 

PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

PENGUKURAN STATUS FISIOLOGIS 
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 ̅ = 
∑  

 
   S =

√∑(     ) 

   
   KK = 

              

         
 x 100% 

Keterangan : 

X = Nilai rata-rata pengamatan atau rata-rata sampel 

∑ = Penjumlahan 

Xi = Nilai pengamatan ke-i (i=1,2,3......., n) 

N = Jumlah sampel 

S = Sampel 

KK = Koefisien keragaman 

    Untuk melihat signifikansi peubah yang diamati antara dua dataran yang 

berbeda dilakukan uji T (Sudjana, 1999) : 

t = 
  ̅       ̅ 

  √
 

  
  

 

  

      s = √
(     )  

    (    )  
  

           
 

Keterangan : 

t  = Nilai t  

d  = Selisih nilai post dan pre (nilain post – nilai p) 

N = Banyaknya sampel pengukuran 

Hipotesis  =  H0 diterima jika tidak ada perbedaan yang signifikan 

  H1 diterima jika ada perbedaan yang signifikan 
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V. PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Perbedaan ketinggian tempat menunjukkan kondisi fisiologis yang sama 

(denyut jantung, temperatur rektal dan frekuensi respirasi), namun produksi susu 

kambing Peranakan Ettawa yang dipelihara di daerah dataran tinggi (Ranting 

Ameh) lebih tinggi daripada produksi susu kambing Peranakan Ettawa yang 

dipelihara di dataran rendah (Alam Raya). 

Nilai rataan kondisi fisiologis dan produksi susu kambing Peranakan 

Ettawa adalah denyut jantung (75,99 kali/menit), temperatur rektal (38,78˚C), 

frekuensi respirasi (38,66 kali/menit), produksi susu (275,75 ml/ekor/hari) untuk 

Peternakan Alam Raya Kota Pekanbaru dan nilai denyut jantung (53,46 

kali/menit), temperatur rektal (38,29˚C), frekuensi respirasi (26,39 kali/menit) 

produksi susu (1193,20 ml/ekor/hari) untuk peternakan Ranting Ameh Kabupaten 

Agam.  

5.2.  Saran 

 Diharapkan adanya penelitian serupa mengenai kondisi fisiologis dan 

produksi susu terhadap ternak yang berbeda, selain itu juga dapat ditambah 

beberapa faktor lain seperti : pakan, sampel darah, kondisi reproduksi ternak 

meliputi lama bunting, calving interval dll.   
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Lampiran 1. Kondisi Fisiologis Kambing PE di Peternakan Alam Raya  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Ternak 
Denyut Jantung 

(kali/menit) 

Temperatur Rektal 

(˚C) 

Frekuensi 

Pernapasan 

(kali/menit) 

1 58,66 38,73 29,33 

2 0 38,93 29,33 

3 69,2 38,76 45,33 

4 82,66 38,9 50,66 

5 72 38,8 34,66 

6 77,2 38,86 41,33 

7 74,66 38,3 37,33 

8 74,66 38,8 32 

9 72 38,76 33,33 

10 80 38,83 44 

11 82,66 38,83 41,33 

12 85,32 38,8 37,33 

13 82,66 38,9 41,33 

14 74,66 38,73 41,33 

15 77,48 38,86 41,33 

JUMLAH  1063,82 581,79 579,95 

RATA-RATA 75,99 38,78 38,66 

STD 6,93 0,14 6,08 

KK 9,11 0,36 15,72 
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Lampiran 2. Kondisi Fisiologis Kambing PE di Peternakan Rantiang Ameh  

No Ternak 
Denyut Jantung 

(kali/menit) 

Temperatur Rektal 

(˚C) 

Frekuensi 

Pernapasan 

(kali/menit) 

1 48 38,36 24 

2 50,66 38,26 25,33 

3 56 38,26 25,33 

4 53,32 38,4 26,66 

5 48 38,33 25,33 

6 53,32 38,3 26,66 

7 53,32 38,26 25,33 

8 56 38,36 30,66 

9 58,66 38,33 26,66 

10 50,66 38,46 25,33 

11 53,32 38,3 28 

12 56 38,23 25,33 

13 58,66 38,23 26,66 

14 58,66 38,16 29,33 

15 50,66 38,23 25,33 

JUMLAH  805,24 574,47 395,94 

RATA-RATA 53,68 38,29 26,39 

STD 3,61 0,08 1,75 

KK 6,7 0,2 6,63 
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Lampiran 3. Produksi Susu di Peternakan Alam Raya dan Rantiang Ameh  

Kambing 
Alam Raya 

(ml/ekor/hari) 

Ranting 

Ameh 

(ml/ekor/hari) 

1 310  1204,33 

2 300 1207,66 

3 261,66 1182 

4 266,66 1200 

5 260 1196 

6 285 1211 

7 291,66 1195 

8 283,33 1210 

9 268,33 1179 

10 267 1212,66 

11 281,66 1194 

12 289 1204 

13 256 1190 

14 251 1121 

15 265 1191,33 

JUMLAH 4136,3 17897,98 

RATA-RATA 275,75 1193,20 

STD 17,21 22,42 

KK 3,32 1 
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Lampiran 4. Uji Perbedaan Rata-Rata (UJI T) Denyut Jantung  

1. Hipotesis  

 H0 : Tidak ada perbedaan  

 H1 : Ada perbedaan   

2. Taraf signifikasi : α = 0,05 ; dk = n1+ n2 – 2  

3. Kriteria : Ho diterima bila –t (1-2) (n1 + n2 - 2) < t < t (1-2) (n1 + n2 – 2) 

4. Rumus yang digunakan :  

t = 
 ̅       ̅ 

  √
 

  
  

 

  

     S = √
(     )  

    (    )  
  

           
 

5.      Alam Raya   Data   Ranting Ameh 

 1063,82  Jumlah      801,9      

                15       n        15 

 75,99                    ̅      53,46  

  6,93     Std       3,35 

6. Berdasarkan Rumus :  

S = √
(     ) (    )  (    ) (    ) 

           
  = √

(  ) (       ) (  ) (       )

  
   

       = √          = 7.0030    
 

t = 
           

       √
 

  
  

 

  

   =  61,03 

7. Kesimpulan  

 Berdasarkan tabel (1 – 0,05) : 28 = 2,048407. t hitung (61,03) > t tabel 

(2,048407). jadi H0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.  
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Lampiran 5. Uji Perbedaan Rata-Rata (UJI T) Frekuensi Pernafasan   

1. Hipotesis  

 H0 : Tidak ada perbedaan  

 H1 : Ada perbedaan   

2. Taraf signifikasi : α = 0,05 ; dk = n1+ n2 – 2  

3. Kriteria : Ho diterima bila –t (1-2) (n1 + n2 - 2) < t < t (1-2) (n1 + n2 – 2) 

4. Rumus yang digunakan :  

t = 
 ̅       ̅ 

  √
 

  
  

 

  

     S = √
(     )  

    (    )  
  

           
 

5. Alam Raya   Data   Ranting Ameh 

   579,95  Jumlah      395,94      

                15       n        15 

   38,66                    ̅      26,39 

    6,08     Std       1,75 

6. Berdasarkan Rumus :  

S = √
(     ) (    )  (    ) (    ) 

           
  = √

(  ) (        ) (  ) (      )

  
   

       = √          = 23.6728    
 

t = 
           

        √
 

  
  

 

  

   =  104,54 

7. Kesimpulan  

 Berdasarkan tabel (1 – 0,05) : 28 = 2,048407. t hitung (104,54) > t tabel 

(2,048407). jadi H0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.  
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Lampiran 6. Uji Perbedaan Rata-Rata (UJI T) Temperatur Rektal   

1. Hipotesis  

 H0 : Tidak ada perbedaan  

 H1 : Ada perbedaan   

2. Taraf signifikasi : α = 0,05 ; dk = n1+ n2 – 2  

3. Kriteria : Ho diterima bila –t (1-2) (n1 + n2 - 2) < t < t (1-2) (n1 + n2 – 2) 

4. Rumus yang digunakan :  

t = 
 ̅       ̅ 

  √
 

  
  

 

  

     S = √
(     )  

    (    )  
  

           
 

5.  Alam Raya   Data   Ranting Ameh 

   581,79  Jumlah      574,47  

                15       n        15 

   38,78                                 ̅      38,30 

    0,14     Std       0,08 

6. Berdasarkan Rumus :  

S = √
(     ) (    )  (    ) (    ) 

           
  = √

(  ) (      ) (  ) (      )

  
   

       = √      = 0.1140  
 

t = 
           

       √
 

  
  

 

  

   =  11,70 

7. Kesimpulan  

 Berdasarkan tabel (1 – 0,05) : 28 = 2,048407. t hitung (11.70) > t tabel 

(2,048407). jadi H0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.  
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Lampiran 7. Uji Perbedaan Rata-Rata (UJI T) Produksi Susu   

1. Hipotesis  

 Ho : Tidak ada perbedaan  

 Ha : Ada perbedaan   

2. Taraf signifikasi : α = 0,05 ; dk = n1+ n2 – 2  

3. Kriteria : Ho diterima bila –t (1-2) (n1 + n2 - 2) < t < t (1-2) (n1 + n2 – 2) 

4. Rumus yang digunakan :  

t = 
 ̅       ̅ 

  √
 

  
  

 

  

     S = √
(     )  

    (    )  
  

           
 

5. Alam Raya   Data  Ranting Ameh  

              4136.                       Jumlah     17897.98  

     15       n        15 

              275.75                  ̅     1193.20 

   17.21     Std      22.42 

6. Berdasarkan Rumus :  

S = √
(     ) (     )  (    ) (     ) 

           
  = √

(  ) (        ) (  ) (        )

  
   

       = √           = 105.75    
 

t = 
              

       √
 

  
  

 

  

   =  -24.09 

7. Kesimpulan  

 Berdasarkan tabel (1 – 0,05) : 28 = 2,048407. t hitung (-24.09) < t tabel 

(2,048407). jadi H0 tidak diterima, maka terdapat perbedaan yang signifikan.  
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian  

Gambar 1. Bentuk Kandang Kambing PE              Gambar 2. Bentuk Kandang      

di Alam Raya                      Kambing PE di Rantiang Ameh 

 

  
Gambar 3. Tempat Pakan di Alam Raya         Gambar 4. Tempat Pakan di  

        Rantiang Ameh  

  

Gambar 5. Pakan di Alam Raya                      Gambar 6. Pakan di Rantiang  
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         Ameh  

  
Gambar 7. Pengukuran Temperatur Rektal        Gambar 8. Pengukuran Denyut  

        Jantung 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pengukuran Frekuensi Pernafasan  

50  


