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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peternakan merupakan subsektor dari pertanian yang berperan penting 

dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Kebutuhan masyarakat 

akan protein hewani semakin meningkat setiap tahun. Hal ini seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat 

akan gizi. Perkembangan sektor peternakan memberikan dampak positif bagi 

pelaku ternak yaitu meningkatkan kesejahteraan peternak dan bagi masyarakat 

yaitu meningkatkan nilai gizi. 

Peternakan kambing di Indonesia telah berkembang pesat, tidak lagi hanya 

menjadi komoditas peternakan rakyat akan tetapi telah menjadi suatu usaha 

berskala industri yang mendatangkan keuntungan yang besar. Kambing sebagai 

komoditas asli Indonesia menjadi kekayaan negeri yang sangat penting 

kedudukannya. Kambing diternakkan untuk digunakan sebagai sumber protein 

hewani dan sumber pendapatan bagi manusia. Bagian dari kambing yang dapat 

diambil manfaatnya adalah daging, kulit, dan susunya. 

Kambing Ettawa merupakan kambing yang didatangkan dari India. 

Kambing Ettawa juga disebut sebagai kambing Jamnapari. Kambing Ettawa di 

Indonesia disilangkan dengan kambing lokal asli Indonesia yaitu kambing Kacang 

sehingga menghasilkan kambing Peranakan Ettawa (PE). Persilangan ini 

menghasilkan bentuk kambing PE seperti gabungan dari kambing Kacang dan 

kambing Ettawa. Langkah menyilangkan kambing Ettawa dan kambing Kacang 
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ini dimaksudkan untuk menggabungkan sifat baik dari kedua jenis kambing 

tersebut. 

Persilangan kambing Kacang dan Ettawa menghasilkan kambing 

Peranakan Ettawa (PE) yang merupakan kambing dwiguna. Kambing PE dapat 

dipelihara dengan tujuan diambil daging atau diambil susunya. Masyarakat yang 

bertempat tinggal di daerah bercuaca dingin umumnya memelihara kambing PE 

ini untuk diambil susunya, sedangkan masyarakat yang bertempat tinggal di 

daerah bercuaca panas umumnya memelihara kambing PE untuk diambil 

dagingnya. 

Perkembangan kambing PE saat ini tidak selalu menunjukkan 

pertumbuhan yang baik karena faktor genetiknya yang rendah. Salah satu upaya 

untuk meningkatkan produktivitas kambing PE adalah melalui perbaikan mutu 

genetik ternak yang dapat dilakukan melalui seleksi individu. Seleksi individu 

diantaranya dapat dilakukan dengan didasarkan pada jumlah produksi susunya. 

Program seleksi kambing PE dapat dilakukan dengan cara mengukur Nilai 

Pemuliaan (NP) dan nilai Most Probably Producing Ability (MPPA). Nilai 

pemuliaan sebagai indikator keunggulan suatu individu ternak untuk mewariskan 

sifat, sedangkan MPPA merupakan gambaran potensi berproduksi setiap induk 

kambing PE dalam suatu populasi. Pengukuran NP dan MPPA didasarkan atas 

data produksi susu kambing PE, dengan mengetahui nilai NP dan MPPA pada 

induk kambing PE maka dapat dijadikan pedoman bagi peternak untuk melakukan 

program seleksi kambing PE. 
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Uraian diatas menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang seleksi kambing PE khususnya di wilayah Malang Raya. Penelitian ini 

didasarkan pada pengukuran Nilai Pemuliaan (NP) dan MPPA (Most Probable 

Producing Ability) produksi susu kambing PE. Adapun data yang digunakan 

untuk mengetahui nilai pemuliaan (NP) dan MPPA  kambing PE ialah dengan 

mengukur produksi susu kambing PE pada laktasi ke-2. 

B.  Perumusan Masalah 

1. Apakah produksi susu kambing Peranakan Ettawa antar daerah sampel 

berbeda? 

2. Berapa Nilai Pemuliaan (NP) kambing Peranakan Ettawa berdasarkan catatan 

produksi pada laktasi ke-2 ? 

3. Berapa nilai Most Probable Producing Ability (MPPA) kambing Peranakan 

Ettawa berdasarkan catatan produksi pada laktasi ke-2 ? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui perbedaan produksi susu kambing Peranakan Ettawa antar daerah 

sampel. 

2. Mengetahui Nilai Pemuliaan (NP) kambing Peranakan Ettawa dengan catatan 

produksi pada laktasi ke-2. 

3. Mengetahui nilai Most Probable Producing Ability (MPPA) kambing 

Peranakan Ettawa dengan catatan produksi pada laktasi ke-2. 
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D. Manfaat 

1. Memudahkan menentukan daerah sampel yang memiliki jumlah rata-rata 

produksi susu kambing PE yang lebih unggul daripada daerah sampel yang lain 

di wilayah Malang Raya. 

2. Sebagai sarana seleksi induk kambing PE berdasarkan  NP dan MPPA di 

peternakan rakyat di wilayah Malang Raya. 


