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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Perah Peranakan Friesian Holstein 

Sapi peranakan Friesian Holstein (PFH) adalah hasil persilangan dari sapi 

lokal dengan sapi Friesian Holstein (PFH), dengan ciri warna belang hitam putih, 

tidak berpunuk dan pada bagian dahi terdapat segitiga berwarna putih (AAK, 

1995). Sapi PFH memiliki ciri-ciri mirip seperti sapi FH, namun produksi susunya 

relatif rendah tidak seperti sapi perah jenis FH, badannya juga kecil. Persilangan 

tersebut memiliki sifat diantara induknya, dimana pertambahan bobot badannya 

cukup tinggi serta mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis secara baik 

(Putra, 2009). Kemampuan berproduksi susu sapi perah Friesian Holstein dapat 

mencapai lebih dari 6.000 kg per laktasi dengan kadar lemak susu rata-rata 3,6 %. 

Standar bobot betina dewasa berkisar antara 570 - 730 kg, sedangkan produksi 

susu sapi PFH sebelum tahun 1979 sekitar 1.800 - 2.000 kg/laktasi dengan 

panjang laktasi rata-rata kurang dari 10 bulan (Siregar, 1996). Sutardi (1981) 

menyatakan bahwa produksi susu sapi FH dan keturunannya di Indonesia sebesar 

2,92 - 20,9 liter/ekor/hari. 

Produksi susu dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan. 

Jumlah pakan yang dikonsumsi merupakan kunci untuk mempertahankan 

produksi susu yang dihasilkan, sedangkan kualitas pakan akan menentukan 

komponen nutrien susu (Astuti dkk., 2009). Hasil penelitian Utomo dan Miranti 

(2010) menunjukkan peningkatan konsumsi BK sebesar 6,42% pada sapi perah 
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laktasi dapat meningkatkan produksi susu sebesar 54,24% dari produksi semula. 

Menurut Mariyono dan Priyanti (2008), rata-rata produksi susu sapi PFH yang 

diberi pakan rumput gajah dan jerami padi adalah 11,11 liter/ekor/hari dan 10,87 

liter/ekor/hari. 

2.2. Pakan Ternak Sapi perah 

Manajemen pemberian pakan dalam dalam usaha peternakan sapi perah, 

berperan penting untuk peningkatan produksi susu, disamping itu pakan juga 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok (maintenance), pertumbuhan maupun 

untuk produksi lainya (anak dan daging). Pemberian pakan dengan kandungan 

nutrien yang tidak memadai sangat berpengaruh terhadap berubahnya reproduksi 

serta produksi susu sapi perah (Wina dan Susana, 2013). Menurut SNI (2011), 

standar  minimal pakan konsentrat sapi laktasi yaitu kadar air 14%, total digestible 

nutrients (TDN) 70%, protein 16%, abu 10%, lemak 7%, NDF 35%, UDP 6,4%, 

kalsium 0,8 - 1,0% dan fosfor 0,6 - 0,8. Konsumsi BK sapi perah antara 2,25 - 

4,32% dari bobot badan dengan tingkat kecernaan 52 - 57%. Kebutuhan 

nutrisi seperti total digestible nutrients (TDN) dan protein sapi perah laktasi 

masing-masing antara 65 - 78% dan 15 - 18% (Subiharta dkk., 2000) 

Pakan pada ruminansia digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu konsentrat 

dan hijauan. Konsentrat serta hijauan merupakan komponen penting dalam 

penyusunan ransum (Blakely dan Bade, 1994). Hasil penelitian Musnandar 

(2011), imbangan hijauan dan konsentrat sebesar 50% : 50% menghasilkan 

produksi susu 12,63 kg 4% FCM. Hijauan merupakan sumber energi yang 
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relatif murah. Nutrien seperti hijauan yang telah dikonsumsi belum tentu 

mempengaruhi hasil produksi susu yang tinggi, oleh karena itu perlu adanya 

tambahan pakan seperti konsentrat. Apabila hijauan yang diberikan 

kualitasnya rendah maka konsetrat yang telah diformulasikan perlu berkualitas 

baik, sebaliknya apabila hijauan yang diberikan sudah berkualitas baik maka 

konsetrat yang diberikan tidak perlu berkualitas baik, sebab tidak akan 

ekonomis (Siregar, 1996). Apabila pakan yang diberikan kurang maka dapat 

menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas produksi, kesehatan 

dan yang pasti sangat berpengaruh buruk terhadap reproduksi (Saptahidayat, 

2005). 

Hasil penelitian yang dilakukan Martawidjaja dkk. (1999) menyatakan 

bahwa konsumsi protein kasar (PK) akan meningkat dengan peningkatan 

kandungan PK dalam pakan, sehingga protein dimanfaatkan semakin besar. 

Ternak ruminansia yang mengonsumsi PK dengan kualitas baik serta tahan 

dari degradasi oleh mikroba akan sangat bermanfaat bagi ternak ruminansia 

tersebut. Hasil penelitian Brito dan Broderick (2007), konsumsi pakan dan 

produksi susu meningkat secara signifikan dengan pakan mengandung protein 

murni dan bukan urea, produksi susu, lemak, dan protein meningkat, masing-

masing sebesar 7,6, 0,22, dan 0,31 kg/hari dengan pemberian pakan protein 

murni. Penggunaan protein oleh mikroba dalam rumen sangat tergantung 

dengan ketersediaan energi. Kekurangan protein dapat menghambat 

perkembangan reproduksi dan produktivitasnya (McDonald dkk., 2011). 
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Kandungan SK dalam pakan sangat berpengaruh terhadap kandungan 

lemak dalam susu. Hijauan merupakan salah satu bahan pakan dengan kandungan 

serat kasar yang cukup tinggi. Serat kasar berupa selulosa akan dicerna secara 

fermentatif oleh mikroorganisme rumen dan menghasilkan asam asetat, propionat 

dan butirat. Asam asetat dan asam butirat diubah menjadi asam lemak rantai 

pendek dalam sel epitel ambing, kemudian digunakan untuk sintesis lemak susu. 

Semakin tinggi pakan hijauan yang diberikan maka semakin tinggi pula kadar 

lemak susu (Ramadhan dkk., 2013). Ada 5 asam lemak utama pada rumput dan 

sekitar 95% terdiri dari asam linolenat, linoleat dan palmitat. Menurut Kalac dan 

Samkova (2010), hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa susu dari 

sapi yang merumput atau diberi hijauan segar memiliki kandungan asam lemak 

yang lebih tinggi khusunya pada asam lemak jenuh. Konsumsi dari poly 

unsaturated fatty acid (PUFA) pada pastura yang lebih tinggi akan menghasilkan 

konsentrasi asam oleat, vaccenat dan conjugated linoleic acid (CLA) di susu yang 

tinggi juga. 

Kemampuan ternak ruminansia dalam mengkonsumsi ransum 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 1) faktor ternak itu sendiri yang 

meliputi besar tubuh atau bobot badan, potensi genetik, status fisiologi, 

tingkat produksi dan kesehatan ternak; 2) faktor ransum yang diberikan, 

meliputi bentuk dan sifat, komposisi zat-zat gizi, frekuensi pemberian, 

keseimbangan zat-zat gizi serta kandungan bahan toksik dan antinutrisi; dan 

3) faktor lain yang meliputi suhu dan kelembaban udara, curah hujan, lama 

siang atau malam hari serta keadaan ruangan kandang dan tempat ransum. 
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Konversi pakan dipengaruhi oleh ketersediaan nutrien dalam ransum dan 

kesehatan ternak, semakin tinggi nilai konversi pakan berarti pakan yang 

digunakan untuk menaikkan bobot badan persatuan berat semakin banyak atau 

efisiensi pakan rendah (Siregar, 1995).  

Kecernaan pakan juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Kecernaan 

merupakan proporsi pakan yang dikonsumsi dan tidak diekresikan dalam feses 

(Anggorodi, 1994). Kecernaan pakan dipengaruhi oleh bentuk fisik, 

kandungan SK dan komposisi ransum, selain itu kecernaan protein terkait oleh 

tingkat konsumsi kandungan protein (Tillman dkk., 1991). Protein pakan 

dalam rumen akan mengalami proses proteolitis oleh enzim mikroba menjadi 

oligopeptida dan asam amino. Sebagian dari asam amino akan didegradasi 

menjasi amonia (NH3) yang kemudian akan digunakan untuk sintesis mikroba 

rumen (Sutardi, 1977). Protein mikroba rumen dan protein pakan yang tidak 

terdegradasi akan masuk dalam usus kemudian dicerna akan menghasilkan 

asam amino yang diserap dinding usus dan dibawa oleh darah menuju ke hati, 

selanjutnya oleh darah disalurkan ke jaringan tubuh, salah satunya kelenjar 

susu untuk membentuk protein susu. Produksi susu dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor salah satunya adalah faktor pakan (Herawati, 2003). 

Ruminansia mendapatkan protein dari 3 sumber, yaitu protein mikrobia 

rumen, protein pakan yang lolos dari perombakan mikrobia rumen dan 

sebagian kecil dari endogenus. Tubuh memerlukan protein untuk 

memperbaiki dan menggantikan sel tubuh yang rusak serta untuk produksi. 

Protein dalam tubuh diubah menjadi energi jika diperlukan. Protein dapat 
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diperoleh dari bahan-bahan pakan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan 

yang berasal dar biji-bijian (Sugeng, 2001). 

Serat kasar merupakan salah satu nutrien yang berpengaruh terhadap 

produksi dan kualitas susu selain protein. Serat kasar terbagi manjadi 2 yaitu 

neutral detergent fiber (NDF) dan acid detergent fiber (ADF) merupakan zat atau 

bahan yang membentuk dinding sel tanaman, yang termasuk golongan ini adalah 

kutin, lignin, selulosa, hemiselulosa dan pentosan–pentosan (Tillman dkk., 1991). 

Keberadaan NDF dalam ransum sapi perah sangat erat hubungannya dengan 

tampilan lemak susu dan solid non fat (SNF) sapi perah. Menurut Musnandar 

(2011), ransum yang memiliki kandungan NDF terlalu tinggi menyebabkan 

palatabilitas pakan menurun, sehingga ternak tidak mengkonsumsi pakan secara 

optimal sesuai dengan kebutuhannya. Kandungan NDF yang rendah dalam 

ransum menyebabkan kebutuhan nutrisi bagi ternak berkurang, terutama volatile 

fatty acids (VFA) yang menghasilkan asam asetat, butirat, propionat, dan energi 

sebagai bahan dasar lemak susu. 

Pakan NDF yang tinggi akan menghasilkan kadar lemak susu yang tinggi, 

karena serat di dalam rumen akan didegradasi oleh mikroba rumen dan 

menghasilkan asetat yang lebih tinggi dibandingkan propionat. Volatile fatty acids 

tersusun dari asam asetat, propionat dan butirat. Volatile fatty acids digunakan 

sebagai sumber energi dan kerangka karbon bagi pembentukan protein 

(Ensminger, 1992). Asam asetat dan asam butirat akan masuk ke peredaran darah 

menuju hati untuk diubah menjadi asam lemak, selanjutnya masuk ke dalam sel-

sel sekresi ambing untuk sintesis lemak susu (Mutamimah dkk., 2013). Asam 
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propionat mayoritas digunakan untuk sintesis laktosa susu, sehingga berpengaruh 

terhadap nilai bahan kering tanpa lemak susu (Prawirokusumo, 1993). Tillman 

dkk. (1991) menyatakan bahwa serat kasar merupakan faktor dari komposisi 

kimia yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap kecernaan. Umumnya 

semakin tinggi kandungan serat kasar semakin rendah kecernaan dan laju 

degradasi bahan makanan dalam rumen (Anggorodi, 1994). Jumlah persentase 

serat kasar yang dikonsumsi akan mempengaruhi daya cerna bahan makanan 

dimana serat kasar yang tinggi akan menurunkan kecernaan dan laju degradasi zat 

makanan, semakin tinggi serat kasar akan menurunkan daya cerna bahan kering, 

protein kasar dan energi dapat dicerna (Parakkasi, 1999). 

2.3. Produksi Susu dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Susu merupakan hasil sekresi kelenjar susu hewan mamalia betina sebagai 

sumber gizi bagi anaknya. Kebutuhan gizi pada setiap hewan mamalia betina 

bervariasi sehingga kandungan susu yang dihasilkan juga tidak sama pada hewan 

mamalia yang berbeda (Potter, 1976). Susu adalah cairan berwarna putih yang 

disekresikan oleh kelenjar mamae (ambing) pada binatang mamalia betina, untuk 

bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya (Winarno, 1993). Susu tersebut 

diproduksi dari unsur darah pada kelenjar susu sapi, sehingga laju sintesis susu 

dan sekresinya sangat tergantung pada prekusor susu pada darah dan laju alirnya 

selain itu juga terhadap serapan nutrien oleh kelenjar ambing (Prihadi, 1997). 

Sumber susu yang paling umum digunakan untuk keperluan komersial 

adalah susu produksi ternak sapi, namun ada juga yang menggunakan ternak lain 
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seperti domba, kambing, dan kerbau. Organ penghasil susu pada sapi biasanya 

disebut ambing. Ambing terdiri 4 kelenjar yang berlainan yang dikenal sebagai 

quarter. Masing-masing dilengkapi dengan satu saluran ke bagian luar yang 

disebut puting. Saluran ini berhubungan dengan saluran  yang menuju 

penyimpanan susu. Kelenjar ambing yang dalamnya terdapat rongga kuartir 

(gland cistern) terdiri dari banyak saluran cabang yang lebih kecil yang berakhir 

pada suatu pelebaran yang disebut alveolus, di alveolus itu susu dihasilkan 

(Buckle dan Wootton, 1987).
 

Kandungan air di dalam susu tinggi sekali yaitu sekitar 87,5%, sedangkan 

lemak 3,8%, laktosa 4,7%, protein 3,3% dan abu 0,7% (Legowo dkk., 2009), 

meskipun kandungan laktosa juga cukup tinggi yaitu 4,7%, tetapi rasanya tidak 

manis. Daya kemanisannya hanya seperlima kemanisan gula pasir (sukrosa). 

Kandungan laktosa bersama dengan garam bertanggung jawab terhadap rasa susu 

yang spesifik. Susu merupakan sumber protein dengan mutu sangat tinggi. 

Berdasarkan SNI (2011) syarat minimum BJ susu segar pada sapi perah adalah 

1,0270, sedangkan syarat minimum lemak 3,0%. Susu juga memiliki komposisi 

seperti air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, enzim-enzim, gas, serta vitamin 

A, C dan D dalam jumlah memadai (Astawan dan Astawan, 2009). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi produksi susu yaitu bangsa, lama bunting, masa laktasi, 

bobot badan, estrus (birahi), umur, selang beranak (calving interval), masa kering, 

frekuensi pemerahan serta makanan dan tata laksana (Sudono dkk., 2003). Astuti 

dkk. (2009) menyatakan bahwa genetik dan manajemen pakan juga berpengaruh 

terhadap produksi susu sapi perah selama laktasi. 
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2.4. Protein Susu 

Bahan utama pembentuk protein berasal dari darah yaitu: peptida-peptida, 

plasma protein dan asam-asam amino bebas (Wikantadi, 1977). Protein pakan 

yang terdapat dalam rumen mengalami proteolisis oleh enzim mikroba menjadi 

oligopeptida dan asam amino. Sebagian asam amino didegradasi menjadi amonia 

(NH3) kemudian akan digunakan untuk mensintesis protein mikroba (Sutardi, 

1977). Proses metabolisme tersebut mengungkapkan bahwa nutrien protein ternak 

ruminansia sangat tergantung pada proses sintesis protein mikroba rumen. Produk 

hidrolisis protein sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut 

(deaminasi), sehingga dihasilkan amino (NH3). Amonia asal perombakan protein 

pakan tersebut sangat besar kontribusinya terhadap populasi mikroba. Kisaran 

konsentrasi tertentu diperlukan untuk memaksimumkan laju sintesis protein 

mikroba. Kelarutan dan degradibilitas protein pakan sangat penting untuk 

penyedian protein dalam tubuh (Arora, 1995). Konsentrasi amonia yang optimum 

untuk menunjang sintesis protein mikroba dalam cairan rumen sangat bervariasi, 

berkisar antara 85- 300 mg/l atau 6-21 mm (McDonald dkk., 2011). 

Pemanfaatan protein pada ruminansia dalam bentuk asam amino. Asam 

amino protein pakan selain dibutuhkan untuk sistesis protein susu. Proses sintesis 

protein susu yaitu asam amino akan diserap didalam usus halus kemudian 

dialirkan melalui darah dan akan masuk kedalam sel sekretori ambing kemudian 

akan disintesis menjadi protein susu (Utari dkk., 2012). Adapun proses sintesis 

protein susu dapat dilihat pada Ilustrasi 1. Asam amino yang diserap merupakan 

sumbangan protein mikroba rumen yang mencapai 40 - 80% dan sisanya protein 
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endogen atau protein bypass (Milas dan Marenjak, 2007). Sintesis protein susu 

berasal dari asam amino yang beredar dalam darah sebagai hasil penyerapan 

saluran pencernaan maupun hasil perombakan protein tubuh dan asam amino yang 

disintesis oleh sel epitel kelenjar susu. Prekursor pembentukan protein susu yang 

disintesis di dalam kelenjar ambing adalah asam amino esensial dan asam amino 

non esensial yang berasal dari plasma darah. Selain itu glukosa dan beberapa 

sumber nitrogen diperlukan untuk sintesis asam amino di kelenjar susu. Asam 

amino tersebut akan diubah menjadi kasein, α-laktoglobulin dan β-laktalbumin di 

dalam kelenjar susu (Mathius dkk., 2012). 

 

 

 

Asam amino 
Asam amino darah 

darah 

Sintesis protein susu 
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Ilustrasi 1. Proses Sintesis Protein Susu  (Damry, 2008) 

 

Protein dibutuhkan di dalam tubuh untuk memperbaiki dan menggantikan 

sel tubuh yang rusak serta untuk produksi. Ternak yang masih muda 

membutuhkan protein untuk pertumbuhan, sedangkan ternak dewasa 

memanfaatkan protein untuk mengganti jaringan tubuh yang telah usang dan 

untuk keperluan produktivitas (Sugeng, 2001). Wikantadi (1977) menyatakan 

bahwa tiga bahan utama pembentuk protein susu yang berasal dari darah antara 

lain peptide, plasma protein dan asam-asam amino bebas. Ketiga bahan tersebut 

disintesis di dalam kelenjar susu untuk menghasilkan protein susu terutama 

berupa kasein, β-laktoglobulin dan α-laktalbumin yg merupakan 90 - 95 % protein 

susu, sedangkan untuk serum albumin darah, immunoglobin dan gamma kasein 

tidak disintesis di dalam kelenjar susu tetapi langsung diserap dari darah tanpa 

mengalami perubahan, sedangkan plasma protein merupakan bahan pembentuk 

susu. Protein susu sebesar 90% tersusun dari kasein dan β-laktoglobulin yang 

sebagian besar terdiri atas asam amino esensial dan 50 - 90% asam amino 

nonesensial berasal dari asam-asam amino di dalam darah, sedangkan 20% di 

sentesis di dalam kelenjar mamae (Mathius dkk., 2012). Menurut Prihatminingsih 

dkk. (2015) kandungan protein susu dipengaruhi oleh banyanya protein pakan 

serta kualitas protein pakan yang dikonsumsi, semakin banyak asam amino dalam 

darah dari degradasi protein maka semakin banyak juga prekusor protein susu. 
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Menurut Larson dan Smith (1978), kandungan protein susu bervariasi tergantung 

dari bangsa, produksi susu, tingkat laktasi, kualitas dan kuantitas pakan serta 

kandungan protein dalam ransum. 

 

2.5. Lemak  Susu 

Kadar lemak susu dipengaruhi oleh pakan karena sebagian besar dari 

komponen susu disintesis dalam ambing dari substrat yang sederhana yang berasal 

dari pakan (Maheswari, 2004). Pakan hijauan menyebabkan kadar lemak susu 

tinggi karena lemak susu tergantung dari kandungan serat kasar (SK) dalam pakan 

(Sudono dkk., 2003). Kadar lemak susu dapat dipengaruhi oleh tingkat kecernaan 

terhadap bahan pakan berserat atau serat kasar (SK) (Prayitno, 2002). Menurut 

Wikantadi (1977), bahan-bahan utama pembentuk lemak susu yang diserap oleh 

kelenjar ambing adalah asetat, glukosa, asam beta hidroksi butirat dan trigliserida 

darah. Menurut Tanuwiria dkk. (2008), kadar lemak susu dipengaruhi oleh serat 

pakan dan hasil metabolismenya berupa asetat. Ransum yang mengandung serat 

tinggi akan banyak menghasilkan asam asetat yang merupakan prekursor sintesis 

de novo lemak susu di ambing. Lu dkk. (2005) menyatakan bahwa serat pakan 

secara kimiawi dapat digolongkan menjadi serat kasar, neutral detergent fiber 

(NDF), acid detergent fiber (ADF), acid detergent lignin (ADL), selulosa, dan 

hemiselulosa. 

Kadar lemak susu sangat bergantung pada kadar SK dalam pakan, bila kadar 

SK rendah maka kadar lemak susu cenderung turun sebab pada pemberian pakan 

dengan SK rendah produksi asam asetat dalam rumen menurun (Sulistyono, 
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1976). Prihadi (1997) menyatakan bahwa defisiensi asam asetat dalam rumen 

akan mengurangi sintesa lemak dalam susu dan berakibat menurunkan kadar 

lemak susu. Jumlah minimal SK dalam ransum sangat penting untuk menjaga 

fungsi normal rumen dan produksi susu dengan kadar lemak normal. Kandungan 

serat kasar bagi ternak sapi minimal 13% dari bahan kering dalam ransum 

(Sudarmono dan Sugeng, 2008). Adapun proses biosintesis lemak susu disajikan 

pada Ilustrasi 2. 

 

 

Ilustrasi 2. Biosintesis Lemak Susu dalam Kelenjar Ambing 

(Larson dan Smith,  1978) 

 

Tillman dkk. (1991) menyatakan bahwa lemak susu akan turun bila 

imbangan asam asetat dalam rumen turun. Kemampuan sapi perah untuk 

menghasilkan lemak susu yang tinggi atau rendah ditentukan oleh sifat-sifat 

keturunanya. Menurut Rai (1980) dan Ensminger (1992), kadar lemak susu 

dipengaruhi oleh bangsa atau sifat keturunan, umur sapi, bulan laktasi, paritas, 

kebuntingan, dan calving interval atau interval beranak. Selanjutnya dinyatakan 
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bahwa pengaruh lingkungan yang mempengaruhi variasi kadar lemak diantaranya 

pakan, kondisi saat bunting, frekuensi pemerahan, pemerahan awal dan akhir, 

penyakit dan iklim. Menurut Basya (1983), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kadar lemak susu antara lain adalah jenis sapi perah yang dipelihara, umur sapi 

perah, jenjang laktasi, interval pemerahan, keadaan iklim setempat dan ransum 

yang diberikan. 

2.6. Analisis Regresi 

Regresi dalam pengertian moderen menurut Gujarati (2003) ialah sebagai 

kajian terhadap ketergantungan satu variabel, yaitu variabel tergantung terhadap 

satu atau lebih variabel lainnya atau yang disebut sebagai variabel–variabel 

eksplanatori dengan tujuan untuk membuat estimasi dan atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel tergantung dalam kaitannya dengan 

nilai–nilai yang sudah diketahui dari variabel eksplanatorinya. Kurniawan dan 

Yuniarto (2016) menjelaskan bahwa suatu persamaan regresi hendak ditentukan 

dan digunakan untuk menggambarkan pola atau bentuk fungsi hubungan yang 

terdapat antar variabel. Variabel yang akan diestimasi nilainya disebut variabel 

terikat (dependent variable atau response variable) dan biasanya diplot pada 

sumbu tegak (sumbu-y). Sedangkan variabel bebas (independent variable atau 

explanatory variable) adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh 

terhadap variasi variabel terikat dan biasanya diplot pada sumbu datar (sumbu-x). 

Penelitian tentang hubungan berbagai variabel dengan analisis regresi juga telah 

banyak dilakukan di bidang peternakan, misalnya adalah mencari hubungan berat 



18 
 

potong kambing Kacang jantan dengan kuantitas kulit mentah segar (Yumiarty, 

2006), memprediksi konformasi karkas kambing lokal dengan prediktor bobot 

potong (Sodiq dan Abidin, 2008) dan hubungan konsumsi PK dengan produksi 

susu (Prihatminingsih dkk., 2015). 

Analisa regresi merupakan salah satu uji statistika yang memiliki dua jenis 

pilihan model yaitu linear dan non linear dalam parameternya. Model linear 

memiliki dua sifat yaitu regresi sederhana dan regresi berganda dengan kurva 

yang dihasilkan membentuk garis lurus, sedangkan untuk model non linear dalam 

parameternya bisa bersifat kuadratik dan kubik dengan  kurva yang dihasillkan 

membentuk garis lengkung. Regresi non linear model kuadratik merupakan 

hubungan antara dua peubah yang terdiri dari variabel dependen ( Y ) dan variabel 

independen ( X ) sehingga akan diperoleh suatu kurva yang membentuk garis 

lengkung menaik (β2>0) atau menurun (β2<0) (Yusnandar, 2004). Beberapa  

bentuk persamaan matematis model regresi secara umum menurut Steel dan 

Torrie (1991) adalah : 

a. Linier  : E (Y) = β0 + β1X  

b. Kuadratik  : E(Y) = β0 + β1X + β2X
2 
 

c. Eksponensial : E(Y) = β0β1
x
 

d. Logaritmik : Log E(Y) = β’0β’1X 


