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ABSTRACT 

 

THE SUCCESS OF ETAWAH HIBRYD GOAT BREEDING BASED ON 

DIFFERERENT WEIGHT AT SENDANG AND PAGERWOJO SUB 

DISTRICT, TULUNGAGUNG REGENCY 

 

 This study was done in 17 KUBE which are located in Tugu Village, 

Talang Village, Ndono Village and Karang Village at Sendang Sub District and 

also Mulyosari Village at Pagerwojo Sub District, Tulungagung Regency for four 

months (March to Juli 2007) to know how the effect of weight to the success of 

natural breeding for Etawah Hibryd goat. 

 The material of this research used 100 Etawah Hibryd goat . Based on 

their weight, they are classified into seven groups: first group rang from 25-27 kg, 

second group (28-30 kg), third group (31-33 kg), fourth group (34-36 kg), fifth 

group (�37kg). The method of this research was field experiment with two 

different‘s treatments, they were: weight measurement and natural breeding. The 

variables of this observation in this research are; Non Return Rate (NRR), 

Conception Rate (CR) and Service per Conception (S/C). These are done through 

visual observation and Abdominal Palpation observation. The NRR data is 

analyzed descriptive using Non Parametric statistic which is called Kruskall-

Wallis Test. 

 The result of this research shows that from100 Etawah Hibryd goat gained 

mean the value of NRR about 83,5% for NRR1, NRR2 77% and 73% the value of 

NRR3, the value of CR is 74,2% and 1,26 for S/C. For fist group ; NRR1 is 85%, 

NRR2 is 77%, NRR3 is 69%, CR is 77%, S/C is 1,23. The second group; NRR1 is 

87%, NRR2 is 83%, NRR3 is 80%, CR is 80%, S/C is 1,2. The third group; NRR1 

is 91%, NRR2 is 86%, NRR3 is 82%, CR is 82%, S/C is 1,18. The fourth group; 

NRR1 is 76,5%, NRR2 is 71%, NRR3 is 65%, CR is 65%, S/C is 1,35. The fifth 

group; NRR1 is 78%, NRR2 is 67%, NRR3 is 67%, CR is 67%, S/C is 1,33. Based 

on Kruskall-Wallis test, the difference of weight didn’t effect or not different 

significantly to the success of breeding that was observed based on the value of 

NRR. 

 It concludes that the rate of Natural Breeding success to 100 Etawah 

Hibryd goat at Tulungagung Regency is good enough as proven above, and the 

variation of the weight doesn’t give effect significantly to the breeding success. 

_________________________________________________________________ 

Key Word ; Etawah Hibryd Goat, reproduction, Natural Breeding and Weight. 
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RINGKASAN 

KEBERHASILAN PERKAWINAN KAMBING PERANAKAN ETAWAH 

BERDASARKAN BERAT BADAN YANG BERBEDA DI KECAMATAN 

SENDANG DAN PAGERWOJO KABUPATEN TULUNGAGUNG 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2007 pada 17 

KUBE (Kelompok Usaha Bersama)  yang terletak di Desa Tugu, Desa Talang, 

Desa Ndono, dan Desa Karang, Kecamatan Sendang, serta Desa Mulyosari, 

Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berat badan 

kambing PE terhadap tingkat keberhasilan perkawinan alam, dengan parameter 

pengamatannya adalah; Non Return Rate (NRR), Conception Rate (CR) dan 

Servis per Conception (S/C), yang dilakukan dengan pengamatan visual dan  

palpasi abdominal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan perbandingan dalam pengelolaan perkawinan kambing. 

 Materi penelitian yang digunakan meliputi 100 ekor induk kambing PE 

yang sudah di timbang berat badannya di kelompokkan dengan pengelompokan 

sebagai berikut; kelompok I berat badannya 25 – 27 kg, kelompok II (28 – 30 kg), 

kelompok III (31 – 33 kg), kelompok IV (34 – 36 kg), kelompok V (�37kg). Data 

NRR yang diperoleh dari tiap kelompok tersebut dianalisa secara deskriptif 

menggunakan statistik non parametrik, Uji Kruskall – Wallis, sehingga dapat 

diketahui berapa besar pengaruh berat badan terhadap tingkat keberhasilan 

perkawinan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 100 ekor kambing PE diperoleh 

nilai rata-rata NRR 83,5% untuk NRR1,NRR2 77%, dan NRR3 73%, CR 74,2% 

dan S/C 1,26. Pada kelompok I; NRR1 85%, NRR2 77%, NRR3 69%, CR 77%, 

S/C 1,23, kelompok II; NRR1 87%, NRR2 83%, NRR3 80%, CR 80%, S/C 1,2, 

kelompok III; NRR1 91%, NRR2 86%, NRR3 82%, CR 82%, S/C 1,18, kelompok 

IV; NRR1 76,5%, NRR2 71%, NRR3 65%, CR 65%, S/C 1,35, kelompok V; NRR1 

78%, NRR2 67%, NRR3 67%, CR 67%, S/C 1,33. Berdasarkan uji Kruskall – 

Wallis, berat badan kambing ternyata tidak berbeda nyata terhadap keberhasilan 

perkawinan yang diamati berdasarkan NRRnya. 

 Kesimpulan dari penelitian ini; keberhasilan perkawinan alam pada 100 

ekor kambing PE di Kabupaten Tulungagung ini cukup tinggi, dengan rata-rata 

NRR1 83,5%, NRR2 77%, NRR3 73%, CR 74,2%, dan S/C 1,26. Variasi berat 

badan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat keberhasilan perkawinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ternak kambing merupakan salah satu jenis ternak yang cukup digemari 

masyarakat, namun skala usahanya masih bersifat usaha kecil-kecilan di mana 

sistem pemeliharaan dan perkembangbiakannya masih secara tradisional. 

Pemeliharaan kambing secara lepas (tradisional) umumnya sebagai usaha 

sambilan bagi masyarakat peternak, meskipun ada juga yang menjadikan sebagai 

mata pencaharian pokok (Garantjang, 2002). 

 Di Indonesia berkembang persilangan Etawa dengan kambing lokal dan 

dikenal sebagai kambing Peranakan Etawa atau PE dan sudah kurang jelas 

keaslian genetiknya. Ada yang bertanduk, tetapi ada juga yang tidak bertanduk, 

kaki panjang, berrambut pendek, warna rambut campuran antara coklat, putih dan 

hitam. Kambing PE merupakan kambing yang relatif subur untuk beranak kembar 

(Djajanegara, 2004). 

 Peternakan kambing sifatnya masih sebagai usaha sampingan, sehingga 

cara pemeliharaannya masih sederhana, umumnya kombinasi antara 

dikandangkan dan digembalakan tergantung dari ketersediaan lahan tempat 

penggembalaan. Pada daerah-daerah pertanian sistem intensif seperti di 

Kecamatan Sendang dan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung ini ternak kambing 

selamanya berada didalam kandang, sehingga pemenuhan kebutuhan pakannya 

dilakukan dengan sistem potong angkut (cut and carry systems). 



 2 

 Meningkatnya harga jual kambing merupakan indikator bahwa usaha 

peternakan kambing masih dapat diandalkan sebagai sarana untuk menabung. 

Bahkan pada tingkat pemilikan tertentu dapat digunakan sebagai sumber 

penghasilan tambahan melalui cara penjualan. Untuk membangkitkan kembali 

kemungkinan memperoleh penghasilan ini, salah satu jalan keluarnya adalah 

pemberian modal kerja berupa paket ternak dengan kualitas yang baik dan 

pemanfaatan tenaga kerja terdidik yang belum mendapatkan kesempatan kerja. 

Salah satu wujud nyata dari Rencana Pembangunan Pertanian ini adalah dengan 

adanya hibah ternak kepada petani miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dan 

Tenaga Kerja (DINSOS) Kabupaten Tulungagung berupa ternak Kambing PE. 

Berat badan diketahui merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

reproduksi kambing dan merupakan fokus bahasan  dalam penelitian ini. Sistem 

pemeliharaan menggunakan sistem KUBE (Kelompok Usaha Bersama), kambing 

ditempatkan dalam satu tempat dengan sistem usaha bersama dan terdapat 

pendampingan teknis dari pihak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Untuk menunjang keberhasilan program tersebut perlu dilakukan 

evaluasi reproduksi dengan melihat keberhasilan perkawinan kambing PE 

berdasarkan berat badan yang berbeda, mengingat parameter ini sebagai penentu 

produksi. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

bagaimana pengaruh berat badan kambing terhadap tingkat keberhasilan 

perkawinan pada Kambing Peranakan Etawah (PE). 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berat badan 

terhadap keberhasilan perkawinan pada kambing PE di daerah Tulungagung, 

khususnya Kecamatan Sendang dan Pagerwojo. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan perbandingan dalam pengelolaan perkawinan kambing. 

1.5. Kerangka Pikir 

Keberhasilan perkawinan ditunjukkan dengan adanya kebuntingan pada 

ternak yang dikawinkan. Kambing betina yang pertama kali dikawinkan 

bergantung pada pertumbuhan atau ukuran badanya pada saat itu. Menurut 

Nuryadi (2000), aktivitas reproduksi seekor ternak akan berlangsung atau akan 

memproduksi sel kelamin yang fertil, jika telah mencapai bobot badan tertentu. 

Dalam teori ini terkandung pengertian bahwa bobot badan lebih menentukan 

pencapaian pubertas daripada umur. Dengan adanya berat badan yang berbeda 

sebagai akibat dari ketidakpastian mengenai manajemen pemeliharaan Kambing 

di Kecamatan Sendang dan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, menuntut untuk 

dilakukan suatu penelitian secara ilmiah mengenai reproduksi dengan judul 

Keberhasilan Perkawinan Kambing Peranakan Etawah Berdasarkan Berat Badan 

Yang Berbeda di Kecamatan Sendang dan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. 
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Konsep perkawinan berdasarkan berat badan yang berbeda pada 

Kambing PE adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Skema Konsep Kerangka Pikir Penelitian 

1.6. Hipotesa 

 Berat badan yang berbeda memberikan pengaruh terhadap keberhasilan 

perkawinan kambing PE. 

 

 

 

Peningkatan Jumlah Penduduk 

 

Program Bantuan Pada Petani Miskin 

dari Pemerintah (DINSOS) 

Hibah Kambing dengan 

pola KUBE (Kelompok 

Usaha Bersama) 

Kambing PE dalam 

berbagai Berat Badan 

Evaluasi Keberhasilan Perkawinan 

Berdasarkan NRR, CR dan S/C 

• Keberhasilan Program ? 

• Efisiensi Reproduksi ? 

Ada kegiatan pendampingan dari 

Fak. Peternakan UNIBRAW 

Perlu adanya penelitian 

yang mendukung program 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Di Indonesia berkembang persilangan Etawa dengan kambing lokal dan 

dikenal sebagai kambing Peranakan Etawa atau PE dan sudah kurang jelas 

keaslian genetiknya. Ada yang bertanduk, tetapi ada juga yang tidak bertanduk, 

kaki panjang, berambut pendek, warna rambut campuran antara coklat, putih dan 

hitam. Kambing PE merupakan kambing yang relatif subur untuk beranak kembar 

(Djajanegara, 2004). 

2.2. Reproduksi kambing 

2.2.1. Birahi 

Kambing betina hanya mau kawin bila dalam keadaan birahi. 

Perkawinan sebaiknya dilakukan pada setengah bagian akhir masa birahi. Secara 

umum dapat disarankan mengawinkan ternak sebaiknya dilakukan pada hari 

kedua setelah onset birahi dan diulang 12 jam kemudian. Di daerah tropis seperti 

Indonesia, siklus birahi ternak kambing terjadi sepanjang tahun, dan ini berarti 

ternak akan dapat kawin dan beranak sesuai dengan rithme reproduksinya, 

sepanjang kondisi tubuh ternak cukup baik untuk melakukan proses reproduksi 

tersebut (Sutama, 2004). 

Tingkah laku birahi adalah perubahan tingkah laku dari tenang menjadi 

aktif, tingkah laku birahi yang teramati umumnya seperti : a. dinaiki baik oleh 

jantan atau betina lain, b. meneiki betina lainnya, c. bagian belakang ditekan 
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dengan dagu hewan lain, d. menekankan dagu pada belakang hewan lain, e. 

dicium vulvanya oleh hewan lain dan f. mencium vulva hewan lain (Drajat, 2002). 

Menurut Kinne (2002) tanda estrus pada kambing meliputi : a. ekor 

lemah lesu, b. suara berteriak dan mengerang, c. vulva;  hangat, bengkak dan 

berwarna merah, d. sering urinasi, e. produksi susu menurun, f. sikap umum 

berubah, g. menaiki atau berkelahi dengan ternak lain, h. aktifitas yang 

meningkat, i. gelisah, h. selera makan berkurang. 

2.2.2. Sistem Perkawinan 

Sistem perkawinan pada kambing ada dua yaitu kawin alam dan kawin 

suntik (IB). Kawin alam menghasilkan angka kebuntingan lebih tinggi dari kawin 

IB. Cara mudah untuk mendapatkan angka kebuntingan yang tinggi adalah 

dengan sistem kawin alam. Rasio jantan : betina dalam perkawian alam ini dapat 

1: 10–50 ekor, bahkan dapat lebih besar lagi jika didukung dengan suatu 

manajemen yang baik (Sutama, 2004). 

Kambing betina hanya mau kawin bila dalam keadaan birahi. 

Perkawinan sebaiknya dilakukan pada setengah bagian akhir masa birahi. Secara 

umum dapat dilakukan ternak sebaiknya dilakukan pada hari kedua setelah onset 

birahi dan diulang 12 jam kemudian. Waktu perkawinan ternak yang paling baik 

adalah seperti pada bagan (gambar 2) : 

Gambar 2. Waktu perkawinan kambing  (Sutama, 2004). 
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Mengawinkan betina yang sedang birahi sebaiknya dicampur dengan 

pejantan dalam satu kandang dan waktu yang tepat untuk mengkawinkan kambing 

adalah 12–18 jam setelah terlihat tanda birahi pertama (Djajanegara, 2004). 

Tabel 1. Tingkat keberhasilan IB dengan semen beku dibandingkan dengan 

perkawinan alam pada kambing PE  

 

Perlakuan Kebuntingan Kebuntingan (%) 

Waktu IB 20-24 vs 35-40 jam setelah onset 

birahi 

37,5 vs 40,9 

Waktu IB 14-23 vs 27-34 jam setelah onset 

birahi 

46,7 vs 27,7 

Jumlah inseminasi 1 vs 2 kali (24 jam vs 24 

dan 36 jam setelah onset birahi) 

38,9 vs 55,6 

Teknik kawin alam vs IB 84,2 vs 40,9 

Deposisi semen serviks vs uterus 34,2 vs 44,9 

Sumber : (Sutama, 2004). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas seekor ternak adalah ; (a) 

bangsa, (b) umur, (c) musim, (d) perkandangan, (e) pakan, (f) ketrampilan 

pengelola dan (g) pengendalian penyakit (Hardjopranjoto, 1995). 

2.2.3. Dewasa Tubuh 

Dewasa tubuh erat kaitannya pada waktu ternak tersebut dikawinkan. 

Kambing betina yang pertama kali dikawinkan tergantung pada pertumbuhan atau 

ukuran badannya saat itu. Berat badan kambing saat dikawinkan harus mencapai 

65-70% dari berat badan dewasa. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan angka 

kebuntingan yang tinggi. Kematangan tubuh pada kambing jantan tercapai ketika 

berat badannya mencapai 55kg sampai 65kg, sedangkan pada kambing betina 

pada saat berat badannya mencapai 45kg sampai 55kg (Degefa, Ababneh dan 

Mustafa, 2006).  
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2.2.4.  Dewasa Kelamin  

Dewasa kelamin atau pubertas umumnya didefinisikan sebagai 

perkembangan organ seksual dan hewan dikatakan mampu bereproduksi (ovulasi 

pertama pada betina dan ejakulasi sperma pertama kali pada jantan).  Menurut 

Harris (2005) kambing betina mencapai pubertas pada umur 6-8 bulan dan 

biasanya dikawinkan pada umur 7-10 bulan. Pada awal dikawinkan bobot 

badannya harus mencapai (60% dari berat badan dewasa). Apabila kambing 

betina tidak mencapai bobot optimum maka perkawinan harus ditunda sampai 

mencapai pubertas, sehingga ukuran tubuh lebih berpengaruh daripada umur. 

Penundaan perkawinan yang melebihi umur 10 bulan dapat mengurangi 

performans reproduksinya. 

2.3. Pakan Ternak Kambing 

 Kambing merupakan jenis ruminansia yang lebih efisien daripada domba 

dan sapi.  Kambing dapat mengkonsumsi bahan kering yang relatif lebih banyak 

untuk ukuran tubuhnya yaitu 5-7%.  Kambing juga lebih efisien dalam mencerna 

pakan yang mengandung serat kasar dibandingkan dengan sapi dan domba.  Juga 

dilaporkan bahwa kambing mampu mengkonsumsi pakan yang tidak biasa 

dikonsumsi oleh hewan lain. Pakan utama kambing adalah tunas-tunas semak, 

ranting dan gulma, kambing sangat efisien dalam mengubah pakan berkualitas 

rendah menjadi produk yang bernilai tinggi (Atabany, 2002).  

 Kambing pada dasarnya senang meramban berbagai jenis tanaman dan 

macam-macam jenis pakan kambing antara lain daun kacang-kacangan, daun 

pepohonan hasil ikutan pertanian dan limbah industri, biji-bijian, mineral dan air. 
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Patokan umum ransum yang dibutuhkan mengikuti 4% bobot tubuh dalam ukuran 

bahan kering (Djajanegara, 2004). 

Penelitian aspek pakan untuk kambing di daerah tropis masih kurang, 

sebagaimana yang terjadi untuk kambing lokal di Indonesia, khususnya kambing 

PE. Agar upaya peningkatan produktivitas ternak kambing dapat berhasil, maka 

perlu diketahui terlebih dahulu kebutuhan kambing PE akan nutrien, khususnya 

protein dan energi. Fase tumbuh-kembang merupakan periode awal yang turut 

menentukan tingkat keberhasilan produktivitas seekor ternak kambing, baik 

sebagai calon induk ataupun sebagai pejantan (Mathius, Gaga dan Sutama, 2002). 

Kambing lokal (bangsa kambing pedaging dan kambing perah) di 

daerah tropis yang diberi makan sekenyangnya, mempunyai konsumsi bahan 

kering harian dalam kisaran 1.8-4.7% dari berat badan. Hijauan segar yang 

dikonsumsi induk laktasi merupakan 10% dari berat hidup, sedangkan konsentrat 

2% dari berat badan.  Total pakan segar yang dapat dikonsumsi induk laktasi 

kambing perah adalah 8-10 kg per ekor per hari (Atabany, 2002). 

Menurut Hardjopranjoto (1995) tanaman Leguminosa seperti daun 

lamtoro (Leuchaena leuchepala) yang mengandung memosin, dan bila termakan 

oleh induk secara berlebihan dapat mempengaruhi metabolisme hormonal, 

sehingga menyebabkan penurunan respon ovarium terhadap sekresi hormon  

gonadrotropin. Untuk memperoleh angka pembuahan yang tinggi, kondisi fisik 

ternak pada saat terjadi perkawinan harus bagus beberapa minggu sebelum 

terjadinya perkawinan. Ternak harus mendapat pakan yang lebih dan diberikan 

suplemen secara teratur, pemberian suplemen yang teratur dapat menyukseskan 

reproduksi kambing jantan dan betina (Kinne, 2002). Suplementasi mineral sangat 
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penting diberikan untuk meningkatkan jumlah korpus luteum, meningkatkan 

sekresi estrogen dan progesteron selama kebuntingan sehingga dapat menunjang 

perkembangan fetus sampai kehidupan Post natal (Adriani, Sudono, Sutardi, 

Sutama dan Manalu, 2004).  

2.4. Evaluasi Keberhasilan perkawinan 

Evaluasi keberhasilan perkawinan perlu dilakukan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan selanjutnya. Ada beberapa metode yang 

dapat dilakukan dalam evaluasi keberhasilan perkawinan, yaitu dengan mengukur 

Non Return Rate, Conception Rate dan Service per Conception. 

2.4.1. Non Return Rate (NRR) 

  Kembali menunjukkan tingkah laku birahi dapat digunakan sebagai 

kriteria tingkat kebuntingan yang dihasilkan oleh ternak. Ternak yang bunting 

tidak akan menunjukkan tingkah laku birahi pada siklus birahi berikutnya, 

sedangkan ternak yang tidak bunting akan mengalami siklus birahi dan akan 

menunjukkan birahi pada siklus berikutnya. Keberhasilan teknik ini tergantung 

pada : a. kemampuan petani untuk mendeteksi birahi dekat setiap hari, b. NRR 5-

10% lebih tinggi dari ternak yang benar-benar bunting, c. fase positif sering 

terjadi yaitu ternak yang mengalamianestrus dan false negatif terjadi pada ternak 

yang menunjukkan birahi, padahal ternak tersebut bunting  (Drajat, 2002). 

 Setelah ternak dikawinkan, NRR  memberikan suatu gagasan dalam 

menentukan kebuntingan. Selama masa perkawinan kebanyakan ternak kembali 

birahi pada hari ke 17-23 setelah dikawinkan. Pada akhir musim perkawinan tidak 
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birahi kembali pada ternak tidak lagi digunakan untuk menentukan kebuntingan 

(Panhwar, 2007) 

Kadang-kadang ternak kambing kurang menunjukkan tanda birahi, 

walaupun secara fisiologis ternak itu dalam keadaan birahi (Silent heat). 

Penempatan pejantan dan betina dalam satu kelompok membantu mendeteksi 

ternak-ternak birahi sehingga kegagalan kebuntingan karena tidak kawin dapat 

dihindari. Lama kebuntingan pada kambing adalah 150 hari (5 bulan) dengan 

kisaran 147–155 hari (Sutama, 2004). 

Penentuan kambing bunting atau tidak bunting pada awal kebuntingan 

mempunyai arti ekonomis yang sangat besar bagi industri peternakan. Syarat dari 

diagnosis kebuntingan yang ideal adalah, metode itu harus akurat, tidak mahal, 

dilakukan dengan mudah dan cepat dan segera memberi hasil agar dapat 

mencegah penanganan ternak dua kali, yang paling penting metode yang 

digunakan tidak membahayakan bagi ternak (Karen, Kovacs, Beackers, and 

Szenci, 2004). 

Perkawinan alam maupun IB pada seekor hewan betina dapat disusul 

dengan kebuntingan bila terjadi pembuahan, atau menjadi tidak bunting bila 

terjadi kegagalan pembuahan. Hal ini tergantung pada kesuburan pejantan 

maupun kualitas air mani yang dipakai. Anestrus pasca perkawinan adalah 

kejadian yang normal setelah kawin atau IB bila betina tidak menjadi bunting 

(Hardjopranjoto, 1995). 

 Proses ovulasi pada ternak dapat berjalan normal, dapat pula mengalami 

kelainan. Kelainan ovulasi dapat menyebabkan kegagalan pembuahan sehingga 

mendorong terjadinya kawin berulang meliputi 3-5%. Kelainan ovulasi ini tentu 
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akan menghasilkan sel telur yang cacat atau belum cukup dewasa, sehingga tidak 

mampu dibuahi oleh sel mani dan menghasilkan embrio yang tidak sempurna 

(Hardjopranjoto, 1995). 

 Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya angka 

kebuntingan adalah kecermatan dan ketepatan dalam pendeteksian munculnya 

estrus dan pelaksanaan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan dilakukan 10 jam 

pasca estrus dan diulang lagi 12 jam kemudian. Penentuan waktu kawin ini 

disesuaikan dengan lama estrus dan waktu ovulasi yang terjadi pada kambing 

betina (Kostaman, Soenarjo, Sunardi dan Sutama, 2003).  Lama estrus pada 

kambing PE adalah 25-40 jam (Sutama, 1996) dan waktu ovulasi pada umumnya 

terjadi 23-36 jam sesudah munculnya gejala estrus (Hafez, 2000). 

2.4.2. Conception Rate (CR) 

Palpasi rektal pada kambing tidak mungkin bisa dilakukan, karena 

ukuran tulang pelvis kambing yang kecil (Panhwar, 2007). Cara untuk mendeteksi 

kebuntingan adalah dengan cara palpasi abdominal, cara ini sangat mudah murah 

dan cepat, keakuratannya bisa mencapai 100% pada kebuntingan umur 85-105 

hari (Getz, 2004). Hasil penelitian Mellado, Gercia and Ledezma (2004) 

menunjukkan bahwa pada saat kebuntingan umur 68-90 hari berat badan kambing 

bertambah, sedangkan pada saat kebuntingan lengkap umur 91-144 hari, lingkar 

dada kambing bertambah lebar. Hal ini mencirikan bahwa kambing tersebut 

bunting kembar (63% bunting). Kepekaan cara mendeteksi kebuntingan pada 

domba sangat tinggi, bisa mencapai 94%, sedangkan untuk mendeteksi kambing 

yang tidak bunting lebih rendah yaitu 62% (Verberckmoes, Vandeale and De Cat,, 

2004).  



 13 

Cara menentukan kebuntingan antara lain : a. Tidak menunjukkan siklus 

birahi kembali setelah kawin, b. Menggunakan alat ultrasonography minimal 30 

hari setelah kawin, c. Test progesteron setelah hari ke-50 dari kebuntingan, d. 

Palpasi perut bagian bawah belakang  (Sutama, 2004). 

Sutama (2004) menyatakan bahwa teknik kawin alam bisa menghasilkan 

angka kebuntingan yang lebih tinggi yaitu sebesar 84,2% dibandingkan dengan 

teknik IB yang menghasilkan angka kebuntingan 40,9%. Lama kebuntingan pada 

kambing adalah 150 hari (5 bulan) dengan kisaran 147–155 hari. 

Selain tingkat kesuburan, hal lain yang menentukan tingginya angka 

kebuntingan adalah cara perkawinan. Pada penelitian yang menggunakan 

perkawinan alami, jumlah dan konsentrasi sperma yang dideposisikan di vagina 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkawinan secara IB. Faktor lain yang 

turut berpengaruh terhadap tingginya angka kebuntingan adalah kecermatan dan 

ketepatan dalam pendeteksian munculnya estrus dan pelaksanaan perkawinan. 

Pelaksanaan perkawinan dilakukan 10 jam pasca estrus dan diulang lagi 12 jam 

kemudian. Penentuan waktu kawin ini disesuaikan dengan lama estrus dan waktu 

ovulasi yang terjadi pada kambing betina (Kostaman, Soenarjo, Sunardi dan 

Sutama, 2003).   

 Menurut Drajat (2002), tingkat kebuntingan tergantung dari beberapa 

faktor : a. waktu yang tepat dalam pelaksanaan perkawinan yang tergantung dari 

deteksi birahi, b. inseminasi dengan teknik yang benar yaitu penanganan dan 

penyimpanan semen, c. pejantan yang subur, d. makanan yang cukup pada saat 

perkawinan dan sesudahnya, e. involusi uterus setelah melahirkan tanpa adanya 

infeksi. 
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2.4.3 Service per Conception (S/C) 

Service Per Conception (S/C) merupakan perhitungan jumlah pelayanan 

perkawinan (service) yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadinya 

kebuntingan atau konsepsi. Nilai S/C 1 s/d > = � 2 dikatakan sangat bagus 

(Anonimus, 2005).  

Menurut Kostaman, Soenarjo, Sunardi dan Sutama (2003), rendahnya 

nilai S/C pada penelitian yang menggunakan perkawinan alami dimungkinkan 

adanya jumlah semen yang dideposisikan pada saluran reproduksi betina cukup 

banyak. Hasil pengambilan contoh semen pada kedua jenis kambing jantan 

menunjukkan bahwa rataan volume per ejakulat adalah 0,88 cc (pejantan Boer) 

dan 0,11 cc (pejantan PE) dengan konsentrasi spermatozoa masing-masing 2,74 

milyar/cc (pejantan Boer) dan 2,89 milyar/cc (pejantan PE). Jumlah ini lebih besar 

dari jumlah umum yang dipakai untuk IB yaitu 120 juta/ml. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2007 

di 17 KUBE yang berada di Desa Tugu, Desa Talang, Desa Karang dan Desa 

Ndono, Kecamatan Sendang serta Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo, 

Kabupaten Tulungagung. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Kambing PE yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 ekor 

dan sudah dikawinkan secara alami dan ditimbang berat badannya. 

3.2.2. Alat 

Timbangan Pegas merek Pocket Balance dengan skala ketelitian 50kg 

dan tali, untuk menopang tubuh ternak pada saat menimbang berat badan 

kambing. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan lapang dengan dua 

perlakuan yaitu penimbangan berat badan kambing dan perkawinan secara alami 

terhadap 100 ekor Kambing PE betina yang dikelompokkan berdasarkan berat 

badannya dengan pengelompokan pada tabel sebagai berikut;  
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Tabel 2. Pengelompokan Bobot Badan kambing PE 

Pengelompokan Bobot Badan (kg) 

Kelompok I 25-27 

Kelompok II 28-30 

Kelompok III 31-33 

Kelompok IV 34–36 

Kelompok V =  � 37 

 

3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah tingkat kebuntingan 

dari masing-masing perlakuan berdasarkan berat badan kambing tersebut. 

Penentuan kebuntingan dilakukan berdasarkan pengamatan Non Return Rate 

(NRR) hari ke 20-60 umur kebuntingan dan pada 90 hari umur kebuntingan 

dilakukan palpasi abdominal. Evaluasi keberhasilan perkawinan dilakukan dengan 

perhitungan  Non Return Rate (NRR 19-21, NRR 40-42, dan NRR 57-60), Service per 

Conseption (S/C) dan Conception Rate (CR). 

1. Non Return Rate (NRR) 

NRR adalah persentase ternak yang tidak kembali birahi pada 21, 42 dan 

63 hari dengan asumsi bahwa ternak yang tidak birahi dianggap bunting. 

Rumus : 
dikawinkanyangternakJumlah

birahikembalitidakyangternakJumlah
 x 100% (Drajat, 2002).  

2. Conception Rate (CR) 

CR adalah ternak yang bunting pada perkawinan pertama. 

 Rumus : 
dikawinkanyangternakJumlah

keIkawinbuntingternakJumlah )(
  x 100%      (Anonimus, 2005). 
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3. Service per Conseption (S/C). 

Service per conception (S/C) adalah jumlah perkawinan yang dapat 

menghasilkan kebuntingan atau berapa kali ternak tersebut dikawinkan sehingga 

menjadi bunting (Drajat, 2002). 

3.5.Analisa Data 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan perkawinan kambing PE yang 

dihubungkan dengan berat badan induk kambing PE, maka digunakan analisis 

varians satu arah berdasarkan peringkat Kruskal Wallis, karena data penelitian ini 

adalah Non Parametrik. 

Uji Kruskal Wallis memanfaatkan informasi yang lebih banyak 

ketimbang yang digunakan pada uji median. Dengan demikian, Uji Kruskal 

Wallis umumnya mempunyai kuasa lebih tinggi dan disukai apabila data yang 

tersedia paling tidak berasal dari pengukuran yang menggunakan skala ordinal  

Asumsi–asumsi : 

• Data untuk analisis terdiri atas k sampel acak berukuran n1, n2,........, nk. 

• Pengamatan-pengamatan bebas baik di dalam maupun di antara sampel-   

sampel. 

• Variabel yang diminati kontinyu. 

• Skala pengukuran yang digunakan setidaknya ordinal. 

• Populasi-populasi identik kecuali dalam hal lokasi yang mungkin berbeda 

untuk sekurang-kurangnya satu populasi.  

Hipotesis 

H0 =   Ke-k fungsi distribusi populasi identik  
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H1 = Tidak semua dari ke-k populasi memiliki median yang sama 

Statistik ujinya adalah:  

H = 
( )

( )13
1

12

1

2

+−
+
�

=

N
n

Ri

NN

k

i i

 

Keterangan : 

 H  = Statistik uji 

 N  = Total banyaknya pengamatan dalam k sampel (12) 

Ri = Jumlah peringkat-peringkat yang ditetapkan bagi hasil-hasil 

pengamatan di sampel ke-i 

 n  =  Jumlah pengamatan dalam satu sampel 

  Setelah nilai H  diketahui, maka dicari Nilai Kritis Khai-Kuadrat 

berdasarkan derajad bebas, baik � = 0,01 ataupun � = 0,05 dengan batasan H 

hitung � H tabel (Daniel, 1998). 

3.6. Batasan Istilah 

1. Kawin alam adalah perkawinan secara alami menggunakan pejantan lokal 

(PE). 

2. Keberhasilan perkawinan adalah berhasilnya pelaksanaan kawin alam 

yang ditandai dengan timbulnya kebuntingan pada kambing sampai umur 

90 hari kebuntingan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Evaluasi Keberhasilan Perkawinan 

Pada penelitian ini ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam 

evaluasi kebuntingan yaitu dengan mengukur Non Return Rate, Conception Rate, 

dan Service per Conception.  

4.5.1. Non Return Rate (NRR) 

Pada penelitian ini, pengamatan Non Return Rate (NRR) selama tiga kali 

selang birahi, yaitu pada hari ke 18-21 setelah dikawinkan (NRR1), hari ke 40–42 

(NRR2), dan hari ke 57-60 (NRR3). Selanjutnya setelah lebih dari 60 hari, 

tepatnya pada 130 hari kebuntingan, ternak dilakukan Palpasi abdominal dengan 

meraba perut bagian belakang bawah, untuk mengetahui ada tidaknya fetus dalam 

uterus.  

Berdasarkan hasil penelitian pada 100 ekor kambing PE diperoleh data 

Tabel 3; 

Tabel 3.  NRR pada berbagai kelompok berat badan kambing PE betina  

Kelompok BB 

Jumlah ternak 

(ekor) I 

NRR  

II III 

  Klp 1(BB = 25–27kg) 13 85 77 69 

  Klp 2 (BB = 28-30kg) 30 87 83 80 

  Klp 3 (BB = 31-33kg) 22 91 86 82 

  Klp 4 (BB = 34-36kg) 17 77 71 65 

  Klp 5 (BB = �37kg) 18 75 63 63 

  Total Populasi 100  84 78 74 

 

    Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 100 ekor 

kambing PE terdapat penurunan jumlah NRR, pada NRR1 jumlah ternak yang 

tidak birahi kembali sebanyak 83,5%, NRR2 77% dan NRR3 73% (Lampiran 5), 
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jumlah ternak yang tidak birahi kembali tersebut dianggap bunting. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Drajat (2002),  menunjukkan tingkah laku birahi kembali 

dapat digunakan sebagai kriteria kebuntingan ternak. Ternak yang bunting tidak 

akan menunjukkan tingkah laku birahi pada siklus birahi berikutnya, sedangkan 

ternak yang tidak bunting akan mengalami siklus birahi dan akan menunjukkan 

birahi pada siklus berikutnya. Lebih lanjut mengenai persentase NRR pada 100 

ekor kambing tersebut dapat dilihat pada grafik gambar 3: 
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          Gambar 3. NRR pada 100 ekor Kambing PE. 

Adanya penurunan jumlah NRR tersebut berkaitan dengan pengamatan 

birahi yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya kegagalan 

pembuahan, Silent Heat dan kematian embrio dini. Hal ini sejalan dengan 

Hardjopranjoto, (1995) bahwa secara umum kawin berulang di sebabkan oleh dua 

faktor utama yaitu; kegagalan pembuahan dan kematian embrio dini.  

Berdasarkan pengamatan di lapang, jenis pakan hijauan yang diberikan 

sangat tergantung dari persediaan alam sekitar (Lampiran 4). Pada masing-masing 

KUBE pakan yang diberikan berupa; Rumput Gajah (Pennisetum purpureum), 
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Tebon Jagung, Daun Nangka, Daun Mangga, Daun Bambu, Kaliandra, Daun 

Sengon, Daun Lamtoro, Daun Turi, Daun Mahoni, Daun Ketela Pohon, Jerami 

Kacang Tanah, Ketela Rambat dan berbagai Rumput Lapang. Frekuensi 

pemberian pakan adalah satu kali dan dua kali dalam satu hari, yaitu pada waktu 

siang hari pukul 12.00–13.00 WIB atau pada waktu sore hari pukul 16.00–17.00 

WIB, dua kali sehari, yaitu pagi pukul 09.00–10.00 WIB dan sore hari pukul 

16.00–17.00 WIB. Jumlah pemberian rata–rata dari 100 ekor kambing dalam 

sehari sebanyak 10,3kg. tidak terdapat pemberian pakan konsentrat dan 

suplementasi mineral. Pemberian pakan daun lamtoro (Leuchaena leuchepala) 

banyak dijumpai pada berbagai KUBE. Pemberian daun lamtoro (Leuchaena 

leuchepala) yang mengandung memosin ini diduga memberikan pengaruh dan 

depresi pada pertumbuhan dan penampilan reproduksi seperti terjadinya Silent 

Heat. Hal ini diperkuat oleh Hardjopranjoto (1995) bahwa tanaman Leguminosa 

seperti daun lamtoro (Leuchaena leuchepala) yang mengandung memosin, dan 

bila termakan oleh induk secara berlebihan dapat mempengaruhi metabolisme 

hormonal, sehingga menyebabkan penurunan respon ovarium terhadap sekresi 

hormon  gonadrotropin. Pada kelompok 1 jumlah kematian embrio atau yang 

mengalami Silent Heat sebanyak 16 ekor, kelompok 2 sebanyak 7 ekor, kelompok 

3 sebanyak 9 ekor, kelompok 4 sebanyak 12 ekor, dan kelompok 5 sebanyak 11 

ekor  (gambar 4). 

 Berdasarkan pengelompokan berat badannya dapat diketahui bahwa nilai 

NRR tertinggi dicapai pada kelompok tiga (berat badan, 31-33 kg) dengan nilai 

91% pada NRR1, NRR2 85% dan NRR3 sebesar 82%. NRR terendah terdapat pada 
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kelompok empat yaitu 77% pada NRR1, NRR2 71% dan NRR3 sebesar 65%. 

(Lampiran 5). Lebih lanjut dapat dilihat pada grafik (gambar 4) : 
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Gambar 4. NRR dari 100 ekor Kambing PE betina berdasarkan  pengelompokan    

berat  badan. 

                

Adanya variasi besar NRR pada tiap berat badan tersebut selain 

dipengaruhi oleh adanya Silent Heat dan kematian embrio dini juga sangat 

dimungkinkan berkaitan dengan perbedaan pencapaian dewasa tubuh dan dewasa 

kelamin yang dicapai pada masing-masing berat badan. Pada kelompok tiga (berat 

badan, 31-33kg) dengan nilai NRR tertinggi dapat diasumsikan sudah mencapai 

dewasa tubuh dan kelamin yang paling baik diantara kelompok berat badan 

lainnya, sebaliknya pada kelompok empat (berat badan 34-36kg) yang 

mempunyai nilai NRR paling rendah, lebih disebabkan karena sudah tercapainya 

dewasa kelamin dan dewasa tubuh pada bobot badan sebelumnya, sehingga terjadi 

penurunan aktifitas reproduksi. Sependapat dengan Harris (2005) kambing betina 

mencapai pubertas pada umur 6-8 bulan dan biasanya dikawinkan pada umur 7-10 
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bulan. Pada awal dikawinkan bobot badannya harus mencapai (60% dari berat 

badan dewasa). Apabila kambing betina tidak mencapai bobot optimum maka 

perkawinan harus ditunda sampai mencapai pubertas, sehingga ukuran tubuh lebih 

berpengaruh daripada umur. Penundaan perkawinan yang melebihi umur 10 bulan 

dapat mengurangi performans reproduksinya. 

Berdasarkan analisis non parametrik dengan uji peringkat Kruskall 

Wallis, pada tiap-tiap kelompok berat badan tersebut menunjukkan bahwa 

median-median dari berat badan kambing PE tersebut tidak berpengaruh terhadap 

tingkat keberhasilan perkawinan yang dievaluasi menggunakan NRR, variasi 

berat badan tersebut tidak berbeda nyata terhadap NRR  (Lampiran 6). Hal ini 

lebih disebabkan adanya pengaruh faktor lingkungan berupa manajemen 

pemeliharaan dan pakan ternak yang diberikan. 

4.5.2. Conception Rate (CR) 

Untuk memastikan kebuntingan ternak, pada penelitian ini deteksi 

kebuntingan yang digunakan adalah menggunakan Palpasi Abdominal yaitu 

dengan cara meraba perut bagian bawah. Hal ini sesuai dengan Getz (2004) cara 

untuk mendeteksi kebuntingan adalah dengan cara palpasi abdominal, cara ini 

sangat mudah murah dan caranya cepat, keakuratannya bisa mencapai 100% pada 

kebuntingan umur 85-105 hari. Sejalan dengan hal itu Verberckmoes, Vandeale 

and De Cat (2004) menyatakan bahwa kepekaan cara mendeteksi kebuntingan 

pada domba sangat tinggi, bisa mencapai 94%, sedangkan untuk mendeteksi 

kambing yang tidak bunting lebih rendah yaitu 62%. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari 100 ekor Kambing PE 

betina diperoleh CR sebesar 75% (Lampiran 5). Hal ini berarti bahwa pada 

perkawinan pertama, dari 100 ekor kambing terdapat 75 ekor kambing yang 

bunting. Angka ini sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka 

kebuntingan yang diperoleh dari hasil IB. Hal ini sependapat dengan Sutama 

(2004) teknik kawin alam menghasilkan angka kebuntingan yang lebih tinggi 

yaitu sebesar 84,2% dibandingkan dengan teknik IB yang menghasilkan angka 

kebuntingan 40,9%. Sependapat dengan Kostaman, Keman, Sunardi dan Sutama 

(2003) hal lain yang menentukan tingginya angka kebuntingan adalah cara 

perkawinan. Pada perkawinan alami jumlah dan konsentrasi sperma yang 

dideposisikan di vagina lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkawinan secara 

IB.   

Berdasarkan pengelompokan berat badannya, dari 100 ekor kambing PE 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4. Conception Rate (CR) pada berbagai berat badan kambing PE. 

Kelompok BB Jumlah ternak (ekor) CR (%) 

Klp 1(BB = 25–27kg) 13 77 

Klp 2 (BB = 28-30kg) 30 80 

Klp 3 (BB = 31-33kg) 22 82 

Klp 4 (BB = 34-36kg) 17 65 

Klp 5 (BB = 37-39kg) 18 67 

   Total Populasi 100 75 

 

 

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada kelompok 

tiga diperoleh angka CR tertinggi yaitu sebesar 82%. Sedangkan nilai CR 

terendah terdapat pada kelompok 4 yaitu sebesar 65% (Lampiran 5). Kambing 
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pada kelompok tiga ini diasumsikan mempunyai status reproduksi yang cukup 

bagus, dilihat dari dewasa tubuh dan dewasa kelamin sudah memenuhi syarat 

untuk dikawinkan. Hal ini menggambarkan bahwa pejantan dan induk yang 

dipakai pada kelompok tiga ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi. Lebih lanjut 

dapat dilihat pada grafik (gambar 5) : 
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 Gambar 5. Conception Rate pada berbagai berat badan kambing PE 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kematian embrio dini 

sering tidak diikuti dengan gejala-gejala klinis yang jelas pada induknya, 

kemudian diikuti dengan timbulnya birahi berikutnya. Untuk mendapatkan hasil 

kebuntingan yang optimal kondisi fisik ternak sebelum dikawinkan harus dalam 

keadaan bagus dan perlu dilakukan pemberian suplemen tambahan. Sependapat 

dengan dengan Kinne (2002) menyatakan bahwa untuk memperoleh angka 

pembuahan yang tinggi, kondisi fisik ternak pada saat terjadi perkawinan harus 

bagus beberapa minggu sebelum terjadinya perkawinan. Ternak harus mendapat 

pakan yang lebih dan diberikan suplemen secara teratur, pemberian suplemen 

yang teratur dapat menyukseskan reproduksi kambing jantan dan betina. 



 26 

Suplementasi mineral sangat penting diberikan untuk meningkatkan jumlah 

korpus luteum, meningkatkan sekresi estrogen dan progesteron selama 

kebuntingan sehingga dapat menunjang perkembangan fetus sampai kehidupan 

post natal (Adriani, Sudono, Sutardi, Sutama dan Manalu, 2004).  

Pada penelitian ini sistem perkawinan yang digunakan adalah 

perkawinan alami dengan menggunakan pejantan PE lokal, rasio jantan  dengan 

betina adalah 1: 30. Perkawinan alami ini menghasilkan angka kebuntingan yang 

lebih tinggi dari IB. Hal ini sesuai dengan Sutama (2004) sistem perkawinan pada 

kambing ada dua yaitu kawin alam dan kawin suntik (IB). Kawin alam 

menghasilkan angka kebuntingan lebih tinggi dari kawin IB. Cara mudah untuk 

mendapatkan angka kebuntingan yang tinggi adalah dengan sistem kawin alam. 

Rasio jantan : betina dalam perkawian alam ini dapat 1: 10–50 ekor, bahkan dapat 

lebih besar lagi jika didukung dengan suatu manajemen yang baik. 

4.5.3 Service per Conception (S/C) 

 Berdasarkan pengelompokan berat badannya, dari 100 ekor kambing PE 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5. S/C pada berbagai berat badan kambing PE. 

  

Jumlah ternak 

(ekor) S/C 

Klp 1 13 1.23 

Klp 2  30 1.20 

Klp 3 22 1.18 

Klp 4  17 1.35 

Klp 5  18 1.33 

 100 1.26 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari 100 ekor kambing PE  

diperoleh S/C sebesar 1,26. Rendahnya nilai S/C pada penelitian ini disebabkan 

oleh sistem perkawinan yang digunakan, melalui perkawinan alami ini jumlah 
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semen yang dideposisikan pada saluran reproduksi betina cukup banyak yang 

berbeda jumlahnya pada tiap-tiap ternak. Hal ini sesuai dengan Kostaman, 

Keman,  Sunardi dan Sutama (2003) rendahnya nilai S/C pada penelitian yang 

menggunakan perkawinan alami dimungkinkan adanya jumlah semen yang 

dideposisikan pada saluran reproduksi betina cukup banyak. Hasil pengambilan 

contoh semen pada kedua jenis kambing jantan menunjukkan rataan volume per 

ejakulat adalah 0,88 cc (pejantan Boer) dan 0,11 cc (pejantan PE) dengan 

konsentrasi spermatozoa masing-masing 2,74 milyar/cc (pejantan Boer) dan 2,89 

milyar/cc (pejantan PE). Lebih lanjut mengenai S/C tersebut dapat dilihat pada 

grafik (gambar 6) : 
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Gambar 6. Grafik S/C pada berbagai berat badan kambing PE. 

 

 Adanya variasi besar NRR pada tiap berat badan tersebut dimungkinkan 

berkaitan dengan perbedaan pencapaian dewasa tubuh dan dewasa kelamin yang 

dicapai pada masing-masing berat badan. Pada kelompok tiga (berat badan, 31-

33kg) dengan nilai S/C terendah yaitu sebesar 1,18 diasumsikan sudah mencapai 

dewasa tubuh dan kelamin yang paling baik diantara kelompok berat badan 

lainnya, sebaliknya pada kelompok empat (berat badan 34-36kg) yang 
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mempunyai nilai NRR paling tinggi yaitu sebesar 1,35 lebih disebabkan karena 

sudah tercapainya dewasa kelamin dan dewasa tubuh pada bobot badan 

sebelumnya, sehingga terjadi penurunan aktifitas reproduksi. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Keberhasilan perkawinan secara alami pada 100 ekor Kambing PE betina di 

Kabupaten Tulungagung ini sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan 

NRR sebesar 83,5% untuk NRR1, NRR2 77%, NRR3 73%, CR sebesar 

74,2% dan S/C sebesar 1,26. 

2. Pengelompokan Berat Badan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat 

keberhasilan perkawinan. 

5.2. Saran 

1. Pengelompokan berat badan kambing tidak perlu dilakukan, karena kurang 

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan perkawinan. 

2. Pemilihan induk kambing lokal yang baik, bobot badan minimal harus 

mencapai 29kg. 

3. Perlu adanya suatu metode deteksi birahi pada kambing dengan keakuratan 

yang tinggi dengan biaya yang rendah. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sampai dengan kelahiran, khususnya 

penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kematian embrio dan 

terjadinya Silent Heat. 

 

 

 

 



 30 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonimus. 2005. Pencatatan Kegiatan IB (Recording). Kumpulan Makalah 

Pelatihan Inseminator Pada Sapi/Kerbau Tingkat Nasional. BBIB 

Singosari. Malang. 

 

Adriani, A. Sudono, T. Sutardi, W. Manalu dan I.K. Sutama. 2003. Optimasi 

produksi anak dan susu kambing Peranakan Etawah dengan 

superovulasi dan suplementasi seng. Forum Pascasarjana. Sekolah 

Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor 26 (4): 335-352. 

 

Astuti, M, 2004. Potensi Dan Keragaman Sumberdaya Genetik Sapi 

Peranakan Ongole Po). (Online). (http://peternakan.litbang. deptan. 

go.id/download/sapipotong/sapo04-6.pdf. Tanggal akses 25 April 2007). 

 

Atabany, A. 2002. Strategi Pemberian Pakan Induk Kambing Perah. Program 

Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.(Online). 

(http://tumoutou. net /702 _05123/afton_atabany.htm. Tanggal akses 31 

Januari 2008). 

 

Daniel, W. 1998. Statistik Nonparametrik Terapan. Gramedia Pustaka. Jakarta.  

 

Djajanegara. A. Dan Artaria. M. 2004. Pengembangan Usaha Ternak Kambing 

dalam Konteks Sosial_Budaya Masyarakat. (Online). ( http:// 

peternakan.litbang.deptan.go.id/ download / infoteknis/ kambingpotong/ 

prokpo 04-20.pdf. Tanggal akses 12 Mei 2007). 

 

Drajat. S. 2002.  Ilmu Reproduksi Ternak. Mataram University Press. Mataram 

 

Garantjang, Samsuddin. 2002. Pertumbuhan Anak Kambing Kacang Pada 

Berbagai Umur Induk Yang Dipelihara Secara Tradisional. 
Jurusan Produksi Ternak. Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin. 

Makassar. J. Sains & Teknologi, April 2004, Vol. 4 No.1:40-45. 

 

Getz, W.R., 2004. Genetic Improvement And Cross Breeding In Meat Goats 

Lessons In Animal Breeding For Goat Breed Raised For Meat. 

Development of a Web- based training and certification program for 

meat goat producer. United States of America.  

 

Hafez, E.S.E. & E.J. Carrol. 2000. Reproduction in farm animal. 7
th

 Edition.  

Lea& Febinger. Philadelphia. USA. 

 

Hardjoprandjoto, S., 1995. Ilmu Kemajiran Ternak. Airlangga University Press. 

Surabaya. 

 



 31 

Harris , Jr.B. and Springer. F. 2005. Dairy Goat Production Guide.  (0nline). 

(http://edls.Ifas.ufl.edu/DS134. Tanggal akses 12 Mei 2007). 

 

Karen, A., Kovacs, P., Beackers, J.F and Szenci,O. 2001. Pregnancy Diagnosis 

In Sheep ; Review of The Most Partial Methods. Acta Vet 70 : 115-

26. 

 

Kinne, M. 2002. Heat Detection For Hand Breeding. (Online) 

(http:/kinne.net/heat-det.htm. Tanggal akses 12 Mei 2007). 

 

Kostaman, T, Keman, S, Sunardi dan Sutama (2003). Penampilan Reproduksi 

Kambing PE yang Dikawinkan dengan Kambing Boer Jantan. 

Program Studi Ilmu Peternakan. Program Pasca Sarjana Universitas 

Gajahmada. Yogjakarta. 

 

Mathius, I.W, I.B. Gaga dan I.K. Sutama. 2002. Kebutuhan Kambing PE 

Jantan Muda akan Energi dan Protein Kasar: Konsumsi, 

Kecernaan, Ketersediaan dan Pemanfaatan Nutrien. Fakultas 

Peternakan. Universitas Udayana. Bali. 

 

Mellado, M., Gercia, J.E., Ledezma, R and Mellado, J. 2004. Prediction of Goat 

Litter Size Using Body Measurements. Interciencia Vol. 29, No. 012. 

698-701. Caracas. Venezuela.  

 

Nuryadi. 2000. Dasar-dasar Reproduksi Ternak. Jurusan Produksi Ternak, 

Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Panhwar, F. 2007.  Modern reproductive methods used to enhance goat 

production. Latifabad. Hyderabad. Pakistan.(Online). (E-mail: 

www.farzana panhwar@ hotmail .com. Tanggal akses 16 Januari 2007). 

 

Sutama , I-K., B. Setiadi , P. Situmorang , U. Adiati, IGM. Budiarsana , T. 

Kostaman, maulana, mulyawan dan R. Sukmana. 2002. Uji kualitas  

       semen beku kambing peranakan etawah dan kambing Boer. Pros. 

Hasil Penelitian Bagian Proyek Rekayasa Teknologi Peternakan/ARMP-

II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, hlm: 88-111. 

 

Sutama, I K. 2004. Tantangan Dan Peluang Peningkatan Produktivitas 

Kambing Melalui Inovasi Teknologi Reproduksi. (Online). (http:// 

peternakan.litbang.deptan.go.id/download/infoteknis/kambingpotong/pro

kpo04-23.pdf. Tanggal akses 8 Mei 2007). 

 

Verberckmoes, S., Vandeale, L and De Cat, S. 2004. New Test For Early 

Pregnancy Diagnosis In Sheep. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 

73, 119-127. (Online). ( http://wisc.edu /dysci /uwex/ genetics/pubs 

/usingercr .pdf. Tanggal akses 15 Januari 2008). 

 



 32 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palpasi abdominal 

(Umur kebuntingan 90 

hari atau 3 bulan) 

Kambing PE betina birahi (yang ditandai 

dengan ; vulva merah, bengkak, hangat, 

keluar lendir. gelisah, nafsu makan 

menurun dan menaiki kambing lainnya) 

dikawinkan dengan pejantan PE yang 

tersedia di KUBE. 

Diamati NRR (hari ke19-21, 

40-42 dan 57-60), tidak birahi 

dianggap bunting, jika birahi 

kembali dianggap tidak 

bunting 

Birahi Tidak Birahi 

Bunting 

Dikawinkan 

lagi pada 

siklus birahi 

berikutnya 
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Lampiran 2. Denah Lokasi Penelitian 
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Keterangan Gambar :  1. KUBE Sidodadi (Ketua: Bp. Suroso) 

   2. KUBE Sidomulyo (Ketua: Bp. Gandhi) 

   3. KUBE Argomulyo (Ketua: Bp. Mugiono) 

   4. KUBE Sidomakmur (Ketua: Bp.Sunaryo) 

   5. KUBE Sidojoyo (Ketua: Bp. Manan) 

   6. KUBE Sidorukun (Ketua:  Bp. Tamad) 

   7. Kantor Desa Ndono 

   8. KUBE Barokah (Ketua: Ny. Ana) 

   9. KUBE Bahagia (Ketua: Bp. Haryono) 

   10. KUBE Seruni (Ketua: Bp. Khamim) 

   11. KUBE Anggrek (Ketua: Bp. Jarwi) 

   12. KUBE Mawar (Ketua: Bp. Mujib) 

   13. KUBE Cempaka (Ketua: Bp. Sunarji) 

   14. KUBE Melati (Ketua: Bp. Suyadi) 

   15. KUBE Menur (Ketua: Bp. Suwarni) 

   16. KUBE Dahlia (Ketua: Bp. Mali) 

   17. KUBE Melati (Ketua: Bp. Sumaji) 

   18. Pasar Kec. Kauman 

   19. SMUN 1 Kedungwaru 

   20. Kantor DINSOS Kab. Tulungagung 
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