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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Ternak kambing tersebar luas didaerah tropis dan subtropis, karena 

memiliki sifat toleransi tinggi terhadap bermacam-macam hijauan pakan ternak, 

rerumputan dan dedaunan. Adaptasi kambing yang luas dapat memungkinkan 

kambing untuk berkembang biak dalam berbagai keadaan lingkungan. 

Domestikasi kambing terjadi sejak zaman purba diatas Asia Tenggara. Manusia 

bermigrasi pada zaman prasejarah bersama ternak kambing dan ternak lain dari 

pusat-pusat domestikasi kambing (Sudono dan Abdulgani, 2002). 

Di Indonesia ada beberapa bangsa kambing yang sudah dikarakterisasi 

fenotipenya. Dari bangsa ternak kambing lokal Indonesia tersebut yang termasuk 

kategori besar adalah kambing Peranakan Etawah (PE) dan kambing muara, 

kambing kategori sedang adalah kambing kosta, gembrong dan kategori kecil 

adalah kambing kacang, kambing samosir dan kambing marica. Diperkirakan 

masih banyak lagi bangsa kambing lokal Indonesia yang belum dapat 

dikarasterisasi dan sebagian mungkin sudah hampir punah atau jumlah 

populasinya sudah mendekati punah yang belum sempat dieksplorasi potensi 

keragaman genetiknya untuk dimanfaatkan sebagai sumber peningkatan mutu 

genetik kambing di Indonesia (Sinar Tani, 2007). 

Kambing PE merupakan hasil perkawinan antara kambing etawah dengan 

kambing lokal (kacang). Kambing etawah sendiri berasal dari wilayah Jamnapari 

(India), kambing ini termasuk tipe dwiguna yakni sebagai penghasil susu dan 
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daging. Ciri khas kambing PE antara lain: bentuk muka cembung melengkung dan 

dagu berjanggut, terdapat gelambir dibawah leher yang tumbuh berasal dari sudut 

janggut, telinga panjang, lembek menggantung dan ujungnya agak berlipat, ujung 

tanduk agak melengkung, tubuh tinggi, pipih, bentuk garis punggung mengombak 

ke belakang, bulu tumbuh panjang dibagian leher, pundak, punggung dan paha, 

bulu paha panjang dan tebal (Sinar Tani, 2007). 

Kambing Peranakan Etawah (PE) termasuk dalam kambing perah harapan 

daerah tropis Indonesia. Kambing lokal ini sangat potensial sebagai penghasil 

susu yang sangat tinggi (Sarwono, 2008). Kambing ini cocok untuk diternakkan 

sebagai penghasil susu dan daging. Kambing PE memiliki ambing besar, punting 

yang panjang dan dapat menghasilkan susu 2-3 liter per hari selama masa laktasi, 

yaitu berkisar 90-120 hari (Mulyono, 2010). 

2.2. Susu Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Susu kambing merupakan sumber protein terbaik setelah telur dan hampir 

setara dengan ASI. Susu kambing yang terbaik adalah susu segar (row goat milk), 

karena peroses pemasakan susu kambing yang kurang tepat dapat merusak 

kandungan mineral yang berkhasiat sebagai antiseptik dan pelindung jaringan 

paru-paru. Namun dengan pengolahan yang baik susu kambing dapat dikonsumsi 

dalam bentuk berbagai jenis olahan seperti yoghurt, keju, dan lain-lain. Akan 

tetapi tidak semua makanan yang bersih dan terbebas dari bakteri atau mikroba 

lain (Wahyu, 2002). 

Susu merupakan bahan pangan yang tersusun atas berbagai nilai gizi dengan 

proporsi seimbang. Kandungan gizi yang tinggi pada susu merupakan media yang 



6 
   

baik bagi pertumbuhan mikrobia, sehingga susu merupakan salah satu bahan 

pangan yang mudah rusak atau perishable. Faktor penyebab kerusakan susu dapat 

meliputi faktor kimia, fisik, dan mikrobiologi. Namun kerusakan susu akibat 

pengaruh faktor mikrobiologi menjadi penyebab utama terjadi kerusakan pada 

susu. Hal ini diakibatkan kerena susu sangat mudah tercemar oleh mikroba, baik 

pada waktu proses pemerahan maupun pengolahan, sehingga menjadikan masa 

simpan susu relatif singkat, yaitu hanya sekitar 5 (lima) jam apabila disimpan 

dalam suhu ruang (Hariyadi, 2000). 

Susu menjadi minuman yang bergizi dilihat dari komposisi nutrisi, yang 

sangat dibutuhkan bagi perkembangan khususnya pada perkembangan tulang anak 

serta untuk menjaga kepadatan tulang pada orang dewasa. Susu juga dapat 

membahayakan atau dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia 

apabila terjadi kerusakan pada susu tersebut. Menurunnya mutu atau kerusakan 

susu bisa saja disebabkan karena susu tercemar oleh mikroorganisme atau benda 

asing lain seperti penambahan komponen lain yang berlebihan (gula, lemak 

nabati, pati, dan lain-lain) (Hasanuddin, 2001). Ditambahkan oleh (Moedji dan 

Wiryanta, 2010) bahwa susu kambing merupakan salah satu minuman yang 

disarankan untuk dikonsumsi. Susu kambing kaya akan kandungan mineral, 

kalsium, kalium, magnesium, fosfor, klorin dan mangan. Protein susu kambing 

mengandung 6 dari 10 asam amino essensial. Kandungan fluorine yang terdapat 

pada susu kambing berkisar antara 10 sampai 100 kali lebih besar dibanding susu 

sapi. Senyawa ini memiliki manfaat  bagi tubuh yaitu, membantu menekan 

pembiakan bakteri didalam tubuh sehingga dapat membantu pencernaan dan 
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menetralisir asam lambung, menyembuhkan reaksi-reaksi pada kulit, saluran nafas 

dan pencernaan serta meningkatkan daya tahan tubuh. 

Shodiq dan Zainal (2008) melaporkan tentang perbandingan komposisi 

kimia antara susu sapi, susu kambing dan susu ibu (ASI) sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Perbandingan komposisi kimia antara susu sapi, susu kambing dan susu 

ibu (ASI). 

Komposisi Kimia Susu Sapi Susu Kambing Air Susu Ibu 

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

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

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

Kalori (g) 61 69 70 

Fosfor(g) 93 111 14 

Kalsium (g) 19 134 32 

Magnesium (g) 13 14 3 

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

Natrium (g) 49 50 17 

Kalium (g) 152 204 51 

Vitamin A (IU) 126 185 241 

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

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

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

Vitamin B6 (mg) 0,04 0,05 0,01 

Laktosa (%)  4,8 4,2 7 

 

2.3. Kualitas Susu Kambing 

Sarwono (2007) menjelaskan bahwa susu kambing adalah susu yang 

diperoleh dari hasil pemerahan seekor kambing perah atau lebih, dilakukan secara 

teratur dan hasilnya berupa susu segar murni tanpa campuran, tidak dikurangi dan 

ditambah suatu apapun. Secara fisik perbedaan susu sapi dan susu kambing 

terlihat lebih nyata pada warna susu kambing yang lebih putih dari pada susu sapi. 

Warna susu kambing yang sehat adalah putih bersih, kekuning-kuningan dan tidak 

tembus cahaya, tetapi jika susunya berwarna semu merah, semu biru, terlalu 
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kuning atau seperti air maka kondisi susu tersebut tidak normal, begitu juga 

dengan susu yang agak berlendir dan menggumpal. 

Shodiq dan Abidin (2008) menambahkan bahwa secara umum, perbedaan 

susu sapi dan susu kambing terletak pada persentase kandungan susu. Kadar 

lemak dalam susu kambing adalah 4,2%. Banyaknya jumlah kadar lemak dalam 

susu kambing ini disebabkan jumlah butiran lemak dalam susu kambing memiliki 

diameter yang lebih kecil dan homogen, sehingga susu kambing lebih mudah 

dicerna oleh manusia. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat 

mempengaruhi perkembangan pengetahuan tentang susu kambing, sehingga susu 

kambing tidak hanya memiliki kelebihan kandungan gizi yang tinggi, akan tetapi 

susu kambing juga banyak di gunakan untuk pengobatan. Bahkan mulai dilakukan 

oleh kalangan medis sebagai terapi kepada pasiennya menggunakan susu kambing 

antara lain, untuk terapi penyakit TBC. Dari beberapa kasus yang telah ditangani 

oleh Dr. Rini Damayanti Moeljanto pada seorang penderita TBC yang menjalani 

pengobatansecara medis bersama dengan mengkonsumsi susu kambing secara 

teratur, maka setelah tiga bulan dilakukan pemeriksaan, tidak ada lagi bakteri 

TBC yang bercokol ditubuh pasien tersebut (Moeljanto dan Bernardius, 2002). 

Susu kambing juga dapat membantu memulihkan kondisi seseorang yang 

baru sembuh dari suatu penyakit dan dapat mengontrol kadar kolesterol dalam 

darah. Kandungan gizi dalam susu kambing  dapat meningkatkan pertumbuhan 

bayi dan anak-anak serta membantu menjaga keseimbangan proses metabolisme, 

mendukung pertumbuhan tulang dan gigi serta membantu pembentukan sel-sel 
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darah dan jaringan tubuh. Susu kambing juga baik diberikan pada wanita dewasa 

untuk mengembalikan stamina setelah menstruasi, wanita hamil serta pendarahan 

setelah melahirkan. Adanya kandungan berbagai mineral dalam susu kambing 

dapat memperlambat osteoporosis atau kerapuhan tulang (Shodiq dan Abidin, 

2002; Guntiawati, 2007). Selain itu, susu kambing tidak mengandung beta-

lactoglobulin. Senyawa alergan itu sering disebut sebagai pemicu reaksi alergi 

seperti asma, bendungan saluran pernafasan, infeksi radang telinga, eksim, 

kemerahan pada kulit, dan gangguan pencernaan pada makanan. Meski tidak 

membawa dampak alergi atau beresiko rendah menimbulkan alergi, jangan 

mengartikan susu kambing dapat dijadikan obat untuk menghilangkan reaksi 

alergi. Sekalipun ada beberapa kasus alergi hilang karena mengkonsumsi susu 

kambing (Darmajati, 2008). 

2.4. Pengolahan Susu Kambing 

Tejasari (2005) menyatakan bahwa fermentasi adalah proses pengolahan 

susu yang melibatkan aktivitas satu atau beberapa mikroorganisme yang 

menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan nilai guna dan nilai sosial ekonomi 

suatu bahan produk. Saleh (2004) menyatakan bahwa proses pengolahan susu 

bertujuan untuk memperoleh susu yang beraneka ragam, berkadar gizi tinggi, 

berkualitas tinggi, tahan simpan dan mempermudah pemasaran, sekaligus 

meningkatkan nilai tukar serta daya guna bahan mentahnya, antara lain jenis 

produk susu yang sudah dikenal dikalangan masyarakat adalah yoghurt dan keju. 

Chusniati dan Effendi (2008) mengemukakan bahwa proses fermentasi susu 

adalah proses perombakan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa untuk keperluan 
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hidup bakteri sampai terbentuk asam laktat sebagai hasil akhir. Produk susu 

setelah menjadi yoghurt dan keju menyebabkan protein susu dapat dicerna dan 

diabsorpsi lebih baik dari pada protein dalam bentuk awal pada susu segar. Hal ini 

di sebabkan karena perbaikan nilai gizi dari susu sebagai hasil pertumbuhan dan 

aksi BAL selama fermentasi (Effendi, 2001). 

Pertumbuhan bakteri bisa dihambat atau diperlambat. Salah satu penelitian 

yang dilakukan oleh Pana (2004) menyatakan bahwa susu kambing yang 

difermentasi dengan menggunakan starter Lactocalillus bulgaricus dan 

Streptococcus cerevisae menunjukkan kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri Myobacterium tubercolisisyakni dengan sampel isolat klinis 

Sensitif OAT, Resisten INH dan Resisten INH dan Rifamp (D) dengan selisih 

skor > 2 terhadap isolat standard dan isolat klinis pada waktu 0-3 minggu. Hal ini 

menunjukkan bahwa susu kambing yang difermentasi memiliki potensi untuk 

menghambat pertumbuhan Myobacterium tuberculosis. 

2.5. Yoghurt 

Salah satu produk fermentasi adalah yoghurt. Yoghurt merupakan salah satu 

produk makanan yang sangat populer saat ini, yaitu berasal dari susu sapi maupun 

susu hewan mamalia lain yang berbentuk seperti bubur atau es krim. Yoghurt 

mengandung kultur aktif, sehingga yoghurt merupakan produk probiotik 

(Widowati dan Misgiyarta, 2002). Yoghurt dikonsumsi karena kesegaran serta 

tekstur yang khas, selama proses fermentasi akan terbentuk asam-asam organik, 

sehingga menimbulkan citarasa khas yoghurt (Yusmarini dan Raswen, 2004). 
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Nugroho (2008) menyatakan bahwa yoghurt merupakan produk yang 

diperoleh dari susu yang telah dipasteurisasi kemudian difermentasi dengan 

bakteri tertentu sampai diperoleh keasaman, bau dan rasa yang khas, dengan atau 

tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Bakteri yang digunakan untuk 

kultur starter tidak lebih dari 5 jenis, antara lain, Enterococcus, Lactobacillus, 

Lactococcus, Leuconostoc dan Streptococcus. Wahyudi dan Sri (2008) 

menjelaskan bahwa yoghurt hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri 

asam laktat (secara umum kombinasi bakteri Lactobacillus bulgaricusdan 

Streptococcus thermophilus ). 

Standart mutu yoghurt berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-

2981-1992, adalah sebagai mana pada Tabel 1.2 berikut (Sumardikan, 2007). 

Tabel 2.2. Syarat Mutu Yoghurt (SNI 01-2981-1992). 

Kriteria Uji Spesifikasi 

Keadaan : 

Penampakan 

Bau 

Rasa 

Konsentrasi 

 

Cairan kental/semi padat 

Normal/khas 

Khas/asam 

Homogen 

Lemak (% b/b) Maksimum 3,8 

Bahan Kering Tanpa Lemak (BKTL) (%b/b) Maksimum 8,2 

Protein (% b/b) Minimal 3,5 

Abu (% b/b) Maksimum 1.0 

Jumlah Asam (dihitung sebagai laktat) (% b/b) 0,5 – 2,0 

Cemaran Logam (mg/kg) : 

Timbal (Pb)  

Tembaga (Cu)  

Timah (Sn)  

Raksa (Hg)  

Arsen (As)  

 

Maksimum 0,3 

Maksimum 20 

Maksimum 40 

Maksimum 0,30 

Maksimum 0,1 

Cemaran Mikroba 

Bakteri Coliform 

Escheria Coli  

Salmonella 

 

Maksimum 10 

 3 

Negatif 
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Yoghurt pada secara umum dibuat dengan menggunakan bakteri 

Streptococcus thermophilusdengan suhu optimum 38-42˚C dan Lactobacillus 

bulgaricus dengan suhu optimum 42-45˚C (Hidayat, 2006). Wahyudi (2006) 

menyatakan bahwa Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

merupakan bakteri asam laktat (BAL) yang membantu dalam fermentasi susu 

menjadi yoghurt, karena bakteri asam laktat merupakan bakteri yang 

menguntungkan. BAL memiliki sifat terpenting yaitu kemampuannya dalam 

merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga 

dapat dihasilkan asam laktat. 

Yoghurt merupakan salah satu jenis minuman fermentasi susu oleh bakteri 

asam laktat yang memiliki khasiat bagi kesehatan dan pengobatan tubuh. Khasiat 

ini diperoleh karena adanya bakteri dalam yoghurt dan tingkat keasaman yoghurt, 

sehingga bakteri pathogen dapat dihambat. Bakteri yang biasa digunakan dalam 

pembuatan yoghurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus. Kedua starter tersebut juga dapat dikombinasi dengan Lactobacillus 

acidophilus (Tamine dan Robinson, 2007). 

Hasil penelitian Guntiawati (2007) menyatakan bahwa ada beberapa 

keistimewaan yoghurt susu kambing, diantaranya kadar kalsium sangat tinggi, 

sehingga dapat mencegah terjadinya osteoporosis dan sakit gigi. Membantu 

memperlancar sistem pencernaan pada orang-orang yang mengalami gangguan 

pencernaan dan orang lanjut usia, karena lemaknya lebih mudah dicerna. 


