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ABSTRAK 
 

Kabupaten Lumajang merupakan sentra pengembangan kambing perah 
Peranakan Ettawa (PE) yang sudah dikenal cukup lama. Salah satu kecamatan yang 
sangat potensiak mengmbangan kambing perah PE ada dikecamatan Senduro. Saat 
ini pemerintah kabupaten Lumajang mulai melakukan pengembangan kambing 
perah PE di beberapa wilayah kecamatan seperti di Kecamatan Gucialit. 
Pengembangan kambing perah Ettawa tidak sebaik pengembangan kambing  bibit 
Ettawa. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah tidak mampu 
mempertahankan kualitas susu bila disimpan dalam beberapa hari, kapasitas 
penyimpanan yang kurang mendukung, faktor pemasaran susu kambing masih 
tradisional, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengolah susu menjadi 
produk andalan lain dan kebiasaan masyarakat Tujuan kegiatan pengabdian 
masyarakat ini  pada tahap awal adalah untuk mengetahui populasi kambing perah 
PE dan produksi  susu kambing sejak tahun 2015. Terjadi peningkatan jumlah 
kambing dewasa, muda dan anak kambing tahun 2015-2017 baik yang jantan 
maupun betina. Demikian juga produksi susu tahun2015 sampai 2017 juga 
meningkat secara signifikan.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadi 
peningkatan  jumlah populasi kambing perah Ettawa dan jumlah produksi susu 
kambing dari tahun 2015-2017. Kenaikan jumlah populasi kambing perah dan 
kenaikan jumlah produksi susu kambing berjalan secara linier.  

 
Kata Kunci : Kambing PE, Susu Kambing , Kabupaten Lumajang. 

Pendahuluan 

Lumajang merupakan salah 

satu kabupaten yang terletak di 

kawasan tapal kuda Provinsi Jawa 

Timur. Di bagian barat, yakni di 

perbatasan dengan Kabupaten 

Malang dan Kabupaten Probolinggo, 

terdapat rangkaian Pegunungan 

Bromo-Tengger-Semeru, dengan 

puncaknya Gunung Semeru (3.676 m) 

dan Gunung Bromo (2.392 m). 

Gunung Semeru adalah gunung 

tertinggi di Pulau Jawa. Luas wilayah 

kabupaten Lumajang 179,1 km². 

Kabupaten Lumajang beriklim 

tropis. Berdasarkan klasifikasi curah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tapal_kuda
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Semeru
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Bromo
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hujan Schmidt dan Ferguson sebagian 

wilayah termasuk tipe C, yang bersifat 

agak basah, dan sebagian lainnya 

bertipe D. Bulan-bulan kering, dengan 

jumlah curah hujan kurang dari 100 

mm perbulan, terjadi pada bulan-

bulan Juli, Agustus dan September, 

sementara bulan-bulan lainnya adalah 

bulan basah. Jumlah curah hujan 

tahunan berkisar antara 1.500-2.500 

mm. Temperatur sebagian besar 

wilayah 24 °C - 32 °C, sedangkan di 

kawasan pegunungan dapat mencapai 

5 °C, terutama di daerah lereng 

Gunung Semeru. 

Kabupaten Lumajang terdiri 

atas 21 kecamatan, yang dibagi lagi 

atas 197 desa dan 7 kelurahan. Pusat 

pemerintahan berada di Kecamatan 

Lumajang. Diantara 21 kecamatan 

tersebut terdapat kecamatan Gucialit 

adalah sebuah kecamatan di 

Kabupaten Lumajang, yang 

mempunyai 9 desa.  Kecamatan 

Gucialit terletak dilereng Gunung 

Semeru dan merupakan daerah 

peternakan Kambing Perah Ettawa. 

Peternakan kambing Etawa 

dirintis sejak tahun 1998 yang terletak 

di kaki Gunung Semeru (gunung 

tertinggi di pulau Jawa dan sangat 

aktif). Tepatnya di desa Burno 

kecamatan Senduro dan Gucialit 

kabupaten Lumajang. Kecamatan 

Senduro dan Gucialit adalah sentra 

kambing etawa di Jawa Timur dan 

telah terkenal sebagai pusat penghasil 

kambing etawa unggulan. Terutama 

Kambing Etawa ras putih Senduro. 

Yang dapat tumbuh sampai ukuran 

sangat besar, hingga di atas 100 kg 

(Badan Litbang Pertanian . 2014). 

Tetapi untuk pengembangan kambing 

perah Ettawa tidak sebaik 

pengembangan kambing  bibit Ettawa 

(Yusdar  dkk.,  2011). Beberapa faktor 

yang mempengaruhi adalah tidak 

mampu mempertahankan kaulitas 

susu bila disimpan dalam beberapa 

hari, kapasitas penyimpanan yang 

kurang mendukung, faktor 

pemasaran susu kambing, kurangnya 

penegetahuan masyarakat untuk 

mengolah susu menjadi produk 

andalan lain dan kebiasaan 

masyarakat kurang menyukai untuk 

meminum susu kambing karena bau 

yang menyengat (Budiarsana dan 

Sutama, 2001). 

Oleh karena itu perlu 

pemikiran peningkatan jumlah 

populasi kambing perah PE dan 

produksi susu yang dihasilkan serta 

teknologi yang dilakukan untuk 

mempertahan kualitas susu kambing. 

Penyebaran populasi kambing PE 

pada beberapa kecamatan di wilayah 

kabupaten Lumajang sudah mulai 

dilakukan. Kecamatan Gucialit 

terdapat dua kelompok ternak 

kambing Ettawa yang sudah 

mengembangkan kambing perah PE 

dan memproduksi susu kambing yang 

dijual secara segar. Pemasararan susu 

kambing secara tradisional, sehingga 

susu kambing yang diproduksi tidak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lumajang,_Lumajang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang
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seluruhanya tiap hari bisa terjual 

semuanya. Sisa susu kambing yang 

ada disimpan secara tradional, 

sehingga  tidak bisa disimpan dalam 

waktu yang lama. Akhirnya banyak 

susu yang rusak walaupun disimpan 

dalam kulkas. 

Kelompok Ternak Kambing 

Perah Etawa Rakyat “Putera Semeru” 

dan  Kelompok Ternak Kambing 

Perah Etawa Rakyat “Kertowono“ di  

Kecamatan Gucialit belum 

mempunyai pemikiran untuk 

mengembangkan usaha susu kambing 

ini menjadi produk oalah yogurt, 

permen susu dan susu pasteurisasi 

sehingga bisa mengatasi produksi 

susu kambing yang tidak bisa terjual 

setiap harinya, selain itu bisa 

meningkatkan harga jual susu 

kambing.  Cara penjualan yang masih 

masih tradisionil juga merupakan 

persoalan yang menghambat 

berkembangnya usaha susu kambing 

Ettawa. Pembukuan yang seaadanya 

juga menyulitkan peternaka untuk 

menghitungan keuntungan dari 

modal yang sudah dikeluarkan untuk 

merawat kambingnya.  

Pengolahan susu kambing 

menjadi variasi produk olahan yogurt, 

permen susu dan susu pasteurisasi 

akan dapat menghilangkan bau 

menyengat susu kambing, dan ini 

merupakan suatu terobosan yang 

pasti akan disukai masyarakat. Selain 

itu mengolah susu kambing menjadi 

yogurt, permen susu dan susu 

pasteurisasi merupakan peluang 

uasaha yang sangat menjanjikan 

untuk berkembang apabila didukung 

oleh pemasaran yang bagus.  

Oleh karena itu perlu inovasi 

teknologi untuk mengolah susu 

kambing Ettawa yang mempunyai 

bau menyengat  menjadi produk 

olahan asal susu yang mempunyai 

nilai jual lebih tinggi. Alternatif yang 

ditawarkan adalah mengolah susu 

kambing Ettawa secara higienis 

sehingga bisa dipertahankan kualitas 

produk dalam jangka waktu lebih 

lama. Selain itu akan dapat 

meningkatkan nilai jual susu kambing 

Ettawa (Sutrisno , 2009; Eniza, 2004). 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan 

dalam pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat pada 

tahap pertama ini adalah melakukan 

koleksi data tentang jumlah populasi 

kambing dewasa, kambing muda dan 

anak kambing. Selain itu juga 

melakukan koleksi data jumlah 

produksi susu kambing di wilayah 

kabupaten Lumajang. Sumber data 

berasal dari  Dinas Pertanian. Selain 

itu juga melakukan peninjauan 

dilapangan untuk melihat kondisi riil 

yang ada dilapangan. Peninjauan 

lapangan dilakukan untuk melihat 

kondisi kandang dan cara 

pemeliharaan kambing PE ditingkat 

kelompok ternak. Selain itu meninajau 

dari kandang ke kandang di 
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kelompok ternak kambing di wilayah 

kecamatan Gucialit unyuk 

memastikan sanitasi kandang dan 

kebersihan kandang  terjaga dengan 

baik.  

Hasil dan Pembahasan 

 Kabupaten Lumajang 

merupakan sentra pengembangan 

kambing perah Ettawa (PE). Populasi 

kambing PE saat ini tidak lagi 

tersentral di kecamatan Senduro tetapi 

mulai menyebar di beberapa 

kecamatan seperti Gucialit.  

Penyebaran kambing perah PE ini 

dimaksudkan untuk meningkatan  

populasi kambing perah PE di 

wilayah kabupaten Lumajang. 

Peningkatan populasi kambing perah 

PE akan diikuti oleh peningkatan 

produksi susu kambing di wilayah 

kabuipaten liumajang.  

 Pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di 

kabupaten Lumajang khususnya di 

Kecamatan Gucialit  pada tahap 

pertama ini adalah untuk mengetahui 

populasi dan produksi susu kambing 

di wilayah kabupaten Lumajang. 

Dengan mengetahui jumlah produksi 

susu maka akan bisa dikembangkan 

dengan cara meningkatkan nilai jual 

produk olahan susu kambing pada 

tahapan pelaksanaan berikutnya. 

Kecamatan Gucialit dan Kepala Desa 

Gucialit untuk mempersiapkan 

pelaksanaan kegiatan  pelatiahan 

pembuatan yogurt, susu pasturisasi 

dan permen susu dengan bahan dasar 

susu kambing.  Saat ini yang sudah 

dilakukan adalah 2 kali rapat 

koordinasi dengan SKPD terkait dan 

kelompok ternak di desa Gucialit.  

Selain itu telah dilakukan koleksi data 

sekender tentang jumlah populasi 

ternak kambing di beberapa 

kecamatan di Kabupaten Lumajang 

dan Jumlah produksi susu kambing 

sampai tahun 2017.

 

Tabel 1. Jumlah Populasi Kambing Perah Ettawa di Kabupaten Lumajang 

No Tahun 

Dewasa Muda Anak 

Jumlah 

jantan betina jantan betina jantan betina 

1 2015 
         

4,112  

         

9,142  

         

4,110  

         

5,125  

         

4,568  

         

5,450  

          

32,507  

2 2016 
         

5,416  

       

10,044  

         

4,822  

         

6,408  

         

5,349  

         

6,965  

          

39,004  

3 2017 
         

5,752  

       

10,787  

         

5,642  

         

7,752  

         

6,020  

         

7,626  

          

43,579  

TOTAL 
      

15,280  

       

29,973  

       

14,574  

       

19,285  

       

15,937  

       

20,041  

       

115,090  
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Selain itu juga terjadi 

peningkatan jumlah produksi susu 

kambing di wilayah kabupaten 

Lumajang sesuai data dari Dinas 

Pertanian Kabupaten Lumajang Sub 

Bidang Peternakan seperti pada dan 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Produksi Susu kambing selama 3 tahun Terakhir Dikabupaten Lumajang 

 

 Sejak tahun 2015 terjadi 

peningkatan jumlah populasi 

kambing perah PE di beberapa 

kecamatan di wilayah kabupaten 

Lumajang. Peningkatan populasi 

terjadi dalam beberapa tahun terakhir. 

Sejak tahun 2015 peningkatan jumlah 

populasi yang sangat signifikan dalam 

beberapa tahun ini maka Kabupaten 

Lumajang dicanangkan sebagai tenpat 

pengembangan budidaya kambing 

perah. Pusat pengembangan Kambing 

Perah tidak hanya terpusat di 

Kecamatan Senduro tetapi saat ini 

sudah  mulai menyebar dibeberapa 

kecamatan seperti kecamatan Gucialit. 

 Jumlah kambing dewasa, 

kambing muda sebagai calon  induk 

juga meningkat dari tahun 2015- 2017. 

Demikian juga anak kambing sebagai 

bakal kambing dewasa tiap tahunnya 

juga meningkat secara signifikan, hal 

ini membuktikan bahwa angka 

kebuntingan dan kelahiran kambing 

perah PE meningkat sangat signifikan 

dari tahun ketahun. Hal ini sangat 

terkait dengan peningkatan jumlah 

produksi susu yang dihasilkan. 

 Dengan meningkatnya jumlah 

populasi kambing PE dari tahun 2015 

samapai 2017  secara signifikan 

mendukung  peningkatan jumlah 

produksi susu kambing di kabupaten 

Lumajang. Peningkatan jumlah 

produksi susu kambing tidak hanya di 

sentra wilayah produksi susu 
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kambing di kecamatan Sendurio tetapi 

sudah menyebar di beberapa wilayah 

kecamatan di Kabupaten Lumajang. 

Masyarakat peternak susu kambing 

juga sudah mendapatkan bimbingan 

untuk menangani cara penyimpanan 

susu kambing supaya tidak mudah 

rusak dan cara pemasaran susu 

kambing. 

Peningkatan jumlah produksi 

susu kambing dari tahun ketahun 

perlu dipikirkan bagaimana cara 

pemasarannya.  Mengingat susu 

kambing mempunyai bau yang sangat 

menyengat sehingga tidak semua 

masyarakat konsumen menyukai susu 

kambing dibandingkan dengan susui 

sapi, maka perlu ahli teknologi untuk 

menghilangkan bau menyengat yang 

terdapat pada susu kambing. 

Dilakukan pengolah susu kambing 

untuk menghilangkan bau menyengat 

menjadi produk olah susu kambing 

seperti yogurt, permen susu sehingga 

bisa meningkatkan nilai jual susu 

kambing selain menghilangkan bau 

tersebut. Di Kecamatan senduro 

beberapa kelompok ternak sudah 

melakukan pengolahan susu kambing 

menjadi produk olahan susu yaitu 

dalam bentuk yogurt dan susu 

pasturisasi dengan berbagai rasa 

sehingga bau menyengat yang ada 

dalam susu kambing menjadi hilang. 

Kesimpulan  

 Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah terjadi peningkatan  jumlah 

populasi kambing perah Ettawa dan 

jumlah produksi susu kambing dari 

tahun 2015-2017. Kenaikan jumlah 

populasi kambing perah dan kenaikan 

jumlah produksi susu kambing 

berjalan secara linier.  
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