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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing Perah 

Kambing termasuk dalam Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas 

Mammalia, ordo Artiodacty’la, famili Bovidae, subfamili Caprinae, genus Capra, 

dan spesies Carpa hicrus (Soetarno, 2003). Populasi kambing di Indonesia 

sebanyak 16.821.000 ekor (Suswono, 2014). Populasi kambing perah di Indonesia 

dari tahun 2005 sampai 2007 meningkat sebanyak 3.375.000 ekor dan akan terus 

meningkat karena kambing perah kini dikembangkan menjadi sektor usaha 

dwiguna yaitu penghasil daging dan susu. Faktor utama yang menentukan 

produksi susu kambing adalah pakan, oleh karena itu peternak sebaiknya dapat 

mencukupi kebutuhan pakan untuk menunjang kebutuhan nutrien kambing perah 

yang berbeda pada setiap fase produksi seperti yang ditunjukkan Tabel 2. 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Kambing Perah Dewasa pada Berbagai Fase Produksi 

Fase Produksi 

Konsumsi Bahan 

Kering (% Bobot 

Badan) 

Kebutuhan Nutrien Harian 

Protein Kasar 

(% BK) 

TDN 

(%BK) 

Hidup Pokok 1,8-2,4 7 53 

Awal Kebuntingan 2,4-3,0 9-10 53 

Akhir Kebuntingan 2,4-3,0 13-14 53 

Laktasi 2,8-4,6 12-17 53-66 

(Sumber: Swastika, 2005). 

Perbedaan antara kambing perah dan jenis kambing lain adalah bentuk 

ambingnya. Ambing kambing perah memiliki ukuran yang lebih besar untuk 

menunjang produksi susu. Pertumbuhan ukuran ambing dimulai pada masa 

pubertas karena pertumbuhan sistem ductus akibat pengaruh hormonal. Ambing 
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akan semakin membesar seiring dengan pertambahan umur kebuntingan akibat 

pertumbuhan alveolus yang sangat pesat. Jaringan lemak digantikan oleh sel 

sekresi yang akan memproduksi susu. Pada masa laktasi ukuran ambing sudah 

tidak mengalami pertambahan tetapi sudah dapat menghasilkan susu (Taufik dan 

Depison, 2008) 

2.2. Jenis Kambing Perah 

Kambing perah di dunia dikelompokkan berdasarkan daerah asalnya, sifat-

sifat produksinya, dan karakteristiknya sebagai penghasil susu. Beberapa jenis 

kambing perah yang banyak dikembangkan di dunia antara lain kambing etawa 

dari Indonesia, kambing alpin, toggenburg, dan saanen dari Swiss, kambing anglo 

Nubian dari Afrika (Suswono, 2014). 

2.2.1. Kambing Etawa 

Kambing perah Etawah merupakan kambing perah yang baik dan juga 

sering digunakan sebagai produsen daging. Warna bulunya bervariasi dengan 

warna dasarnya putih, coklat dan hitam. Telinga menggantung dan panjangnya ± 

30 cm. Ambing biasanya berkembang baik. Berat badannya yang jantan 68-91 kg, 

sedang yang betina 36-63 kg. produksi susu dapat mencapai 235 kg dalam periode 

laktasi 261 hari dan produksi susu tertinggi tercatat 569 kg. kadar lemak rata-rata 

5,2% karkas kambing jantan dan betina umur 12 bulan dapat mencapai 44-45% 

berat hidup (Blakely,1994). 

2.2.2. Kambing Sannen 

Bangsa kambing Sannen berasal dari lembah Sannen di Swiss bagian barat 

kambing ini sangat terkenal, berwarna putih dengan bulu yang panjang atau 

pendek. Telinganya tegak dan tajam. Kambing ini merupakan kambing bangsa 
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Swiss yang tersebar dengan berat lebih dari 65 kg pada saat dewasa kelamin. 

Menonjol karena jumlah (produksi) susunya banyak, tetapi lemak susunya agak 

rendah (Blakely,1994). 

2.2.3. Toggenburg 

Bangsa kambing Toggenburg atau bangsa Togg berasal dari pegunungan 

Alpen di Swiss. Kambing ini adalah jenis kambing kecil dengan badan pendek 

dan kompak. Kambing betina mempunyai berat 45 kg saat dewas kelamin. 

Kambing Togg berwarna coklat dibagian badannya dengan warna putih di kaki 

bagian bawah, dasar ekor dan sisi wajah bagian bawah. Kambing ini berambut 

panjang atau sedang berjenggot. Kambing Toggenburg merupakan kambing 

penghasil susu yang baik (Blakely,1994). Kepala kambing Toggenburg 

mempunyai ukuran sedang dan garis profilnya sedikit konkav (cekung). 

Telinganya berdiri dari mengarah kedepan (Siregar, 2005). 

2.2.4. Anglo Nubian 

Bangsa kambing Anglo Nubian merupakan persilangan antara kambing 

Jamnampari dari India dan Nubian. Kambing tersebut merupakan kambing yang 

besar, mempunyai kaki yang tinggi dengan kulit yang baik dan bulu mengkilap. 

Mempunyi telinga panjang dan menggantung, profil mukanya konveks (cembung) 

yang biasanya disebut Roman Nose. Jadi bentuk kepala kambing tersebut 

keseluruhan seperti kepala unta dan biasanya tidak bertanduk. Warna bulu sangat 

bervariasi. Pada puncak laktasi produksi susu mencapai 2-4 kg per hari dengan 

rata-rata 1-2 kg per hari. Susu kambing Anglo Nubian mempunyai kadar lemak 

yang tinggi, rata-rata 5,6% (Blakely, 1994). 
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2.2.5.   British Alpine 

Bangsa kambing ini berasal dari Swiss dan pegunungan Alpine Austria. 

British Alpine merupakan kambing yang dideveloped menjadi produsen susu 

yang baik. Sebagian besar kambing asli di Eropa adalah grup bangsa Alpine dan 

penyebarannya luas keseluruh Eropa. Kambing-kambing Swiss, French dan 

Italian Alpine merupakan tipe-tipe kambing Alpine dan banyak dijumpai di Eropa 

Tengah dan Utara. Mereka biasa dipelihara dalam jumlah yang kecil dan 

ditumbatkan dengan system feedingstall. British alpine telah dimasukkan di India 

barat, Guyana, Madagaskar, Mauritius, dan Malaysia. Kambing ini mempunyai 

daya klimatisasi lebih baik daripada kambing Saanen. Di India barat pernah 

tercatat produksi lebih dari 4,5 kg perhari pada laktasi kedua dan ketiga, tetapi di 

Malaysia dan Mauritikus pengembangan kambing ini gagal antara lain karena 

kelembaban yang tinggi (Blakely, 1994). 

2.3. Pakan Kambing Perah 

Kambing dengan status fisiologis laktasi membutuhkan pakan yang bermutu 

baik untuk memproduksi susu yang baik pula. Peningkatan mutu susu yang 

diproduksi dapat dilakukan dengan cara suplementasi nutrien pakan, contohnya 

suplementasi protein. Kedelai merupakan pakan yang memiliki protein tinggi, 

namun protein dan lemak yang tinggi dapat menjadi tidak efisien bagi ternak 

ruminansia. Protein tersebut akan didegradasi dalam rumen, sedangkan lemak 

tidak akan tersedia bagi mikroba rumen karena terikat oleh struktur lainnya. 

Efisiensi pakan dapat ditingkakan dengan cara pemanasan (sangrai) pada kedelai 

tersebut. Kedelai yang sudah disangrai, proteinnya akan diproteksi dari degradasi 

rumen dan lemaknya juga akan tersedia bagi mikroba rumen. Selain itu, kedelai 
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sangrai juga merupakan sumber asam linoleat yang merupakan asam lemak 

esensial (Anggorodi, 2001).  

Menurut Sudono (2007), hijauan dalam pakan menyebabkan tingginya 

kadar lemak susu, karena lemak susu dipengaruhi kandungan serat kasar ransum, 

sehingga kadar serat kasar minimal 17% dari bahan kering. Jadi, kadar lemak 

dalam susu tergantung pada rasio hijauan dan konsentrat dalam bahan pakan. 

Turunnya ratio hijauan akan menyebabkan kadar lemak turun, tetapi kadar protein 

meningkat. 

Hijauan yang dapat digunakan sebagai pakan kambing adalah rumput gajah 

(Pennisetum purpurium), kaliandra, lamtoro, gamal, turi, daun nangka, dan lain-

lain. Rumput gajah baik digunakan untuk pakan karena penanaman mudah, 

produksi dan nilai produksi tinggi. Produksi rumput gajah kurang lebih 150 

ton/ha/tahun dengan pemotongan pertama pada umur 50-60 hari dan pmotongan 

selanjutnya dilakukan setiap 30-50 hari sekali (Parakasi, 2009). Komposisi zat 

nutrisi yang terkandung  dalam rumput gajah berdasarkan bahan  keringya adalah 

abu 10,6%, protein kasar 9,6%, serat kasar 32,7%, lemak kasar 1,9%, bahan ekstra 

tanpa nitrogen  (BETN) 45,2% dan total digestible nutrients (TDN) 54% (Saleh, 

2004). 

2.4. Mineral  Ca dan P dalam Susu  

Kandungan kalsium dan fosfor dalam susu kambing sekitar 3,2 gram 

kalsium dan 2,7 gram fosfor untuk memenuhi kebutuhan dasar harian (Mukhtar, 

2006). Persentase kandungan kalsium dan fosfor dari susu kambing ini lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan kandungan kalsium dan fosfor dalam susu sapi 
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yang hanya memberikan kalsium sekitar 29% dan fosfor sekitar 23% dari 

kebutuhan dasar harian. 

Susu kambing mempunyai kandungan gizi yang sangat lengkap dan baik 

untuk kesehatan. Selain itu susu kambing memiliki kandungan laktosa yang 

rendah, sehingga tidak menimbulkan diare. Keunggulan lainnya dari susu 

kambing adalah tidak mengandung beta-lactoglobulin atau senyawa yang dapat 

memicu rekasi alergi seperti asma, gangguan saluran pernapasan, infeksi radang 

telinga, efek merah pada kulit, serta gangguan percernaan. 

Susu kambing lebih mudah diserap oleh usus halus, karena tidak 

mengandung senyawa agglutinin yaitu senyawa yang membuat molekul lemak 

menggumpal. Selain untuk dikonsumsi, susu kambing  juga baik untuk perawatan 

kulit. Seperti sabun yang mengandung campuran susu kambing akan memiliki 

tingkat keasaman yang hampir sama dengan pH alami kulit, sehingga jika 

dugunakan efeknya akan terasa lembut dikulit dan tidak menimbulkan iritasi. 

Kandungan proteinnya yang tinggi dalam susu kambing sangat baik untuk 

pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh. Protein yang terdapat pada susu 

kambing mencakup 22 asam amino termasuk 8 asam amino esensial seperti 

isoleusin, leusin, dan fenilalanin. Asam amino esensial di dalam tubuh merupakan 

senyawa penting pembentuk sejumlah senyawa hormon dan jaringan tubuh. Susu 

kambing juga sumber mineral kalsium, fosfor, kalium, riboflavin (vitamin B2), 

dan protein (Parakasi, 2009). 

2.5. Jenis Pakan Penguat Kambing 

Pemberian makanan tambahan untuk kambing etawa memanglah perlu 

apalagi pada saat saat musim kemarau dimana biasanya cadangan untuk hijauan 
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makanan ternak menipis. Pengalaman yang biasa diterapkan para peternak di 

lingkungan kota batu di sekitar sentra atau kelompok kambing, biasanya dengan 

memberikan pakan atau makanan tambahan untuk mengganti nutrisi yang di 

butuhkan untuk kambing yaitu: 

2.5.1. Biji Kedelai 

Biji kedelai sangat disukai ternak, pemakaiaan yang terlalu tinggi tanpa 

diikuti dengan penambahan hijauan berkualitas baik akan berdampak negatif pada 

kandungan vitamin A dan warna kuning lemak mentega yang dihasilkan. 

Perlakuan pemanasan pada temperatur yang tepat (250 derajat F selama 2,5-3,5 

menit) dapat menghancurkan bahan ini. Bulk density tepung kedelai tidak dikuliti 

yang baik adalah 642,3 g/l. Tepung kedelai mengandung protein kasar rata-rata 

37,9% (Sudjatmogo, 2008). 

Tepung kedelai juga tinggi kandungan lemaknya (18%) dan rendah 

kandungan serat kasarnya (5%). TDN nya lebih tinggi dari jagung, varietas 

kedelai hitam mengandung lemak yang lebih rendah dari varietas kuning. Kedelai 

agak rendah kandungan Ca (0,25%). Kandungan phospor kedelai juga rendah 

(0,59%) bila dibandingkan dengan kandungan phospor pada bungkil kapas dan 

gandum. Kedelai defisiensi vitamin D dan tidak mengandung karoten. Walaupun 

kedelai mengandung riboflavin yang rendah, kandungan ini masih lebih tinggi 

dari jagung dan oat (Prihadi, 2011). 

2.5.2. Ampas Tahu 

Ampas tahu merupakan hasil limbah dari pabrik tahu, jumlah ampas tahu 

yang dihasilkan berselang dari 25 sampai 67% dengan rata-rata adalah 39,02%. 

Ampas tahu berasal dari kedelai dan anti nutrisinya sama dengan kedelai. Ampas 
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tahu tidak mempeunyai sifat pencahar, tapi penanganan ampas tahu harus segar. 

Ampas tahu tersedia dalam bentuk basah dan kandungan ampas tahu tinggi yaitu 

sekitar 88,96%.Dilapangan ampas tahu digunakan berkisar 12 sampai 95% dari 

campuran kosentrat,Kandungan TDN dari ampas tahu berkisar antara 21-24% 

tergantung dari cara pengolahan dan kualitas bahan baku. Sebaiknya ampas tahu 

tidak diberikan kepada ternak lebih dari 41% (Prihadi, 2011). 

Pemanfaatan ampas tahu sangat efektif untuk kambing gunanya untuk 

pertambahan berat badan akan lebih cepat dan juga rambut pada kambing lebih 

mengkilat dan halus. Pertumbuhan postur badan juga lebih cepat. Dengan asupan 

gizi dari ampas tahu maka produksi daging atau pun susu kambing akan menglami 

peningkatan. Komposisi kimia ampas tahu: Kalori 414 kal, Protein  26,6 g, 

Lemak  18,3 g, Karbohidrat  41,3 g, Kalsium 19 mg, Fosfor 29 mg, Besi 4,0 mg, 

Vit. B 0,20 mg, Air  9,0 g. Dari data tersebut diketahui bahwa kandungan 

terbanyak yang terdapat dalam ampas tahu adalah karbohidrat, protein, dan serat 

kasar. Taufik (2008) melakukan penelitian pada kambing dan menyimpulkan 

bahwa pemberian ampas tahu dapat memberikan keuntungan dalam usaha 

peternakan kambing atau domba yang dipelihara secara intensif.  

2.5.3. Gamblong 

Gamblong merupakan limbah padat agro-industri pembuatan tepung tapioka 

yang dapat dijadikan sebagai media fermentasi dan sekaligus sebagai pakan 

ternak. Kandungan gamblong sangat rendah dibandingkan dengan jagung, apabila 

gamblong digunakan dalam ransum harus diimbangi dengan protein yang lebih 

tinggi. kadar kalsium dan fosfor cukup, namun kandungan asam oksalat tinggi 

(0,1-0,31%) sehingga akan mempengaruhi penyerapan Ca dan Zn. Suatu 
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pembatas penggunaan gamblong adalah racun asam sianida (HCN)yang terdapat 

dalam bentuk dalam bentuk glikosida  sianogenik. Gamblong dalam ransum 

menurut peneliti untuk unggas 5-10%, babi 40-70% dan ruminansia 40-90% 

(Prihadi, 2011). 

2.5.4. Jagung 

Jagung merupakan bahan pakan yang sangat baik dan disukai ternak, namun 

pemakaian jagung dalam ransum yang berlebihan untuk ternak akan menyebabkan 

kelebihan lemak dan juga dapat mengakibatkan ternak sulit berproduksi. Jagung 

merupakan butiran yang mempunyai total nutrien tercerna (TDN) Net Energi 

(NE) yang tinggi. Kandungan TDN yang tinggi (81,9%) adalah karena jagung 

sangat kaya akan bahan ekstrak tiada nitrogen (BETN) yang hampir semua 

patinya. Jagung mengandung lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan semua 

butiran kecuali oat. Jagung sangat rendah mengandung serat kasar yang mudah 

dicerna oleh ternak. Kandungan Protein jagung adalah rendah dan defisiensi asam 

amino lisin. Dari butiran yang ada, hanya jagung hanya jagung kuning yang 

mengandung karoten. Kandungan karoten jagung akan menurun dan hilang 

selama penyimpanan (Sudono, 2007). 

2.5.5. Pollard 

Menurut Swastika (2005), pollard merupakan limbah penggilingan dari 

gandum menjadi terigu. Angka konversi pollard dari bahan baku sekitar 25-26%. 

Pollard merupakan pakan yang populer dan penting pada ternak, karena 

palatabilitasnya cukup tinggi dan karena ada sifat pencahar , maka pollard sangat 

baik diberikan pada ternak yang baru atau setelah lahirdan baik juga untuk ternak 

dara. Bulky density pollard yang baik adalah 208,7 g/l. Kualitas protein pollard 



13 

 

 lebih baik dari jagung, tetapi rendah daripada kualitas protein kedelai, susu, ikan 

dan daging. Pollard kaya akan phospor (P), ferrum (Fe) tetapi miskin akan 

kalsium (Ca). Pollard mengandung  1,29% P, tetapi hanya mengandung 0,13% 

Ca. Bagian terbesar dari P ada dalam bentuk phitin phospor. Pollard tidak 

mengandung vitamin A atau vitamin lainnya, tetapi kaya akan niacin dan thiamin. 

2.6. Kandungan dan Manfaat Susu Kambing 

Susu kambing memiliki nilai gizi yang serupa dengan susu sapi. Susu 

kambing terkenal karena kandungan atau nilai nutrisi dan dipercaya mempunyai 

nilai medis sejak zaman dahulu. Karakteristik susu kambing dibandingkan dengan 

susu sapi adalah (1) warna susu lebih putih (2) globula lemak susu lebih kecil 

dengan diameter 0.73-0.58 μm (3) mengandung mineral kalsium, fosfor, vitamin 

A, E dan B kompleks yang tinggi (4) dapat diminum oleh orang-orang yang alergi 

susu sapi dan orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan (5) dari segi 

produktivitas, produksi susu kambing lebih cepat diperoleh karena kambing telah 

dapat berproduksi pada umur 1.5 tahun, sedangkan sapi baru dapat berproduksi 

pada umur 3-4 tahun, tergantung ras (Saleh, 2004). 

Susu kambing adalah salah satu obat terbaik untuk membangun kembali 

jaringan otak, sel-sel tubuh, sistim saraf, dan kemampuan mental. Susu kambing 

bermanfaat bagi kesehatan karena memiliki protein lengkap dari semua jenis asam 

amino esensial tanpa kandungan lemak sebesar susu sapi. Molekul-molekul 

lemaknya hanya sebesar 1/9 ukuran molekul susu sapi, sehingga lebih mudah 

dicerna.  Orang-orang yang alergi dengan susu sapi bisa meminum susu kambing 

tanpa masalah. Alergi terhadap susu sapi dapat ditemukan pada orang-orang yang 
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memiliki kondisi seperti infeksi telinga kronis, asma,  eksim, dan arth. Meminum 

susu kambing dapat mengurangi gejala penyakit-penyakit tersebut. 

Beberapa manfaat kesehatan berkaitan dengan konsumsi susu kambing 

murni: 

1. Susu kambing kurang menimbulkan alergi – susu ini tidak berisi protein 

kompleks yang merangsang reaksi alergi seperti pada susu sapi. 

2. Susu kambing tidak menekan sistem kekebalan. 

3. Susu kambing membasakan sistem pencernaan. Susu ini berisi alkali basa 

sehingga tidak menghasilkan asam dalam sistem usus. 

4. Susu kambing membantu meningkatkan pH aliran darah. 

5. Susu kambing mengandung asam lemak seperti asam kaprilat dan kaprat 

yang sangat antimikroba. (Mereka benar-benar membunuh bakteri yang 

digunakan untuk menguji keberadaan antibiotik dalam susu sapi). 

6. Susu kambing tidak menimbulkan lendir dan  tidak merangsang respons 

pertahanan sistem kekebalan tubuh manusia. 

7. Susu kambing merupakan sumber yang kaya mineral selenium sebagai 

nutrisi yang diperlukan untuk kekebalan tubuh dan bersifat antioksidan 

(Journal of American Medicine, 2011). 

Tabel 3. Kandungan Gizi Air Susu Sapi, Kambing dan ASI 

Nutrisi/Jenis Susu Sapi Kambing Manusia 

lemak % 3,8 3,6 4,0 

padatan bukan lemak % 8,9 9,0 8,9 

laktosa % 4,1 4,7 6,9 

nitrogen % 3,4 3,2 1,2 

protein % 3,0 3,0 1,1 
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kasein % 2,4 2,6 0,4 

kalsium % 0,19 0,18 0,04 

fosfor  % 0,27 0,23 0,06 

klorida % 0,15 0,10 0,06 

besi (P/100, 000) 0,07 0,08 0,2 

vitamin A (i.u. / g lemak) 39,0 21,0 32,0 

vitamin B (ug/100 m) 68,0 45,0 17,0 

riboflavin (ug/100ml) 210,0 159,0 26,0 

vitamin C 

(mg asc a/100ml) 2,0 2,0 3,0 

vitamin D (i.u. / g lemak) 0,3 0,7 0,07 

kalori / 100 ml 70,0 69,0 68,0 

(Sumber : Journal of American Medicine (2011). 


