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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Data statistik peternakan, konsumsi daging dalam 

negeri meningkat dari 0,002 kg/kapita/minggu pada 

tahun 2005 menjadi 0,005 kg/kapita/minggu pada tahun 

2006 (Anonymous, 2007), Dinas Peternakan Jawa Timur 

mencatat total kebutuhan daging di Jawa Timur tahun 

2010 mencapai 74.269 ekor untuk daging domba dan 

2.779.542 ekor untuk daging kambing (Anonymous, 

2010). Direktorat Jendral Peternakan mencatat jumlah 

populasi kambing di Jawa Timur pada tahun 2010 

sebanyak 2.822.912 ekor (Anonymous, 2007). 

 Peningkatan kebutuhan daging kambing ini perlu 

diimbangi dengan peningkatan populasi. Usaha 

peningkatan populasi kambing dapat diupayakan dengan 

pemeliharaan jenis kambing yang memiliki produktivitas 

tinggi. Menurut  Mathius, Gaga dan Sutama (2002) 

kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan salah satu 

jenis kambing penghasil daging yang sangat adaptif 
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dengan kondisi di Indonesia sehingga banyak 

diternakkan. 

 Keberasilan reproduksi akan sangat mendukung 

peningkatan produktivitas ternak selain faktor pakan dan 

manajemen. Daya reproduksi kelompok ternak yang 

tinggi disertai dengan pengelolahan ternak yang baik 

akan menghasilkan effisiensi reproduksi yang tinggi 

diikuti dengan produktifitas ternak yang tinggi pula. 

Faktor penghambat yang diduga sebagai penyebab 

rendahnya produktivitas ternak di Indonesia adalah 

manajemen pemeliharaan yang belum optimal, 

permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melalui 

penerapan teknologi Inseminasi buatan (IB). Peningkatan 

mutu genetik ternak secara cepat dapat dilakukan dengan 

Inseminasi Buatan, pada IB hanya pejantan-pejantan 

yang sudah teruji dan mempunyai genetik unggul yang 

dipakai untuk mengawini ternak betina sehingga dapat 

menghasilkan mutu genetik pada keturunannya (Ihsan, 

2010), sedangkan pada perkawinan alam dapat digunakan 

untuk meningkatkan populasi ternak.  
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Rendahnya tingkat kebuntingan yang diperoleh 

pada IB kambing dan alasan teknis lainnya mungkin 

sebagai salah satu faktor yang menyebabkan penerapan 

IB pada kambing kurang berkembang di masyarakat. 

Namun teknologi ini mempunyai kontribusi yang cukup 

besar dalam meningkatkan produktivitas ternak terutama 

dalam memanfaatkan pejantan unggul (superior). .  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

teknik perkawinan alam dan IB  terhadap jumlah anak 

sekelahiran, berat lahir dan bobot sapih antara Boer dan 

PE di CV. Agriranch Desa Giripurno, Kecamatan Karang 

Ploso Kabupaten Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Peningkatan produktifitas dan peningkatan mutu 

genetik ternak sangat ditentukan oleh sistim perkawinan. 

Sistim perkawinan alami pada kambing masih banyak 

digunakan di masyarakat dari pada perkawinan IB. Hal 

ini disebabkan kurangnya pengetahuan peternak tentang 

manfaat IB tersebut. Perkawinan IB hanya menggunaka 

pejantan yang sudah teruji dan mempunyai genetik 
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unggul untuk mengawini ternak betina sehingga dapat 

memperbaiki mutu genetik pada keturunannya. 

Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang hasil 

perkawinan dengan teknik perkawinan alam dan IB  

terhadap jumlah anak sekelahiran, berat lahir dan bobot 

sapih antara Boer dan PE di CV. Agriranch Desa 

Giripurno, Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang. 

1.3  Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengevaluasi hasil perkawinan dengan teknik 

perkawinan alam dan IB  terhadap jumlah anak 

sekelahiran, berat lahir dan bobot sapih antara Boer dan 

PE di CV. Agriranch Desa Giripurno, Kecamatan Karang 

Ploso Kabupaten Malang Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai sebagai pedoman dalam menentukan sistim 

perkawinan untuk meningkatkan produktifitas 

persilangan antara kambing PE dan Boer serta sebagai 

pijakan penelitia yang akan datang. 



5 

 

1.5 Kerangka pikir 

Kambing lokal di Indonesia yang sangat populer 

saat ini adalah kambing PE, Kambing ini berfungsi 

sebagai penghasil daging dan susu (Sarwono, 2010). 

Kambing Boer merupakan jenis kambing pedaging 

unggul, bobot lahirnya mencapai 3,4-3,7 kg. Keturunsn 

F1 dari hasil perkawinan antara kambing PE dan 

kambing Boer menghasilkan 50% genetik kambing Boer 

dan diperoleh hasil yang lebih baik dari kedua tetuanya 

(Hardjosubroto, 1994). 

Ternak yang mempunyai mutu genetik tinggi akan 

menampilkan sifat yag diharapkan, misalnya berat lahir 

dan pertambahan berat badan harian yang tinggi. Salah 

satu cara untuk meningkatkan produktivitas ternak adalah 

dengan cara melakukan perbaikan bibit melalui grading 

up. Berdasarkan sistem perkawinan dapat diketahui sifat 

produksi dan reproduksi yang nantinya dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam peningkatan produktifitas ternak. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir  

1.6 Hipotesa 

 Performans produksi kambing PE pada 

perkawinan IB lebih tinggi dari pada perkawinan alami. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kambing Peranakan Etawah 

 Kambing PE merupakan bangsa kambing hasil 

persilangan antara kambing Kacang dengan kambing 

Etawa. Kambing PE memiliki sifat antara kambing 

Kacang dengan kambing Etawa. Spesifikasi dari kambing 

ini adalah hidung agak melengkung, telinga agak besar 

dan terkulai (Sodiq, 2002). 

 Anonymous, (2009) menambahkan kambing 

“peranakan Etawa” atau “PE” adalah keturunan silangan 

(hibrida) kambing Etawa dengan kacang, kambing Etawa 

didatangkan dari India (kambing jamnapari). Kambing 

ini berukuran hampir sama dengan Etawa namun lebih 

adatif terhadap lingkungan local Indonesia. Kambing PE 

merupakan hasil dari persilangan antara kambing Etawa 

dengan kambing kacang yang sudah beradaptasi dengan 

kondisi Indonesia, dan sebagai kambing tipe dwiguna 

yaitu pedaging dan penghasil susu. Kelebihan kambing 

PE yaitu mempunyai kecepatan pertumbuhan yang baik 

disbanding dengan kambing kacang, yaitu libidonya yang 
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lebih tinggi dibandingkan kambing etawa, dan 

mempunyai kemampuan produksi yang cukup baik yaitu 

sebagai penghasil daging dan susu (Supriono, 2008). 

  Kambing PE sudah tersebar luas di Indonesia baik 

yang dipelihara oleh peternak rakyat maupun oleh 

perusahaan peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan 

mencatat jumlah populasi kambing di Jawa Timur 

mencapai 2.779.490 ekor pada tahun 2009 dan 2.822.912 

ekor pada tahun 2010 yang tersebar diwilayah 

Kabupaten. Menurut data Dinas Peternakan Propinsi 

Jawa Timur, populasi kambing di daerah Malang pada 

tahun 2009 sebesar 187.344 ekor dan tahun 2010 sebesar 

180.178 ekor (Anonymous, 2007). 

 Bobot kambing PE berkiar antara 40-60 kg, bobot 

lahir 2,4-2,6 kg dan berat sapih 9-11 kg pada umur 90-

120 hari. Kambing PE ini merupakan tipe dwi guna yaitu 

sebagai penghasil susu dan daging (Davendra and Burn, 

1994). 
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2.2 Kambing Boer 

 Kambing Boer menurut Cuter (1995) dalam 

Nasich (2010) bahwa telah dikembangkan di Afrika 

Selatan sebagai bangsa kambing semata-mata ditujukan 

untuk menghasilkan daging. Istilah Boer diambil dari 

bahasa Belanda yang berarti petani. Anonymous, (2006) 

menambahkan kambing Boer telah berkembang di Afrika 

Selatan sejak tahun 1990an sebagai penghasil daging. 

Nama Boer diperoleh dari bahasa Jerman yang berarti 

”petani”. Kambing Boer berasal dari keturunan bangsa 

Namaqua bushmen dan bangsa Bantu yang memiliki 

rasio pertumbuhan cepat dan kualitas karkas bagus, daya 

resisten terhadap penyakit tinggi, mampu beradaptasi 

dengan baik pada suhu panas dan semi kering . 

  Lu (2002) berpendapat bahwa kambing Boer 

merupakan salah satu tipe kambing pedaging yang 

memiliki tubuh kompak dan persentase karkas yang 

tinggi. Kambing Boer telah mendapat pengakuan dunia 

sebagai ternak yang mempunyai konfirmasi tubuh yang 

baik, pertumbuhan yang cepat dan kualitas karkas yang 

baik, sedangkan menurut Mahmilia dan Tarigan (2007) 
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kambing Boer adalah bangsa kambing pedaging yang 

terkenal di dunia yang diketahui mempunyai kelebihan 

dalam hal kecepatan tumbuh. 

 Kambing Boer dapat  dikenali dengan mudah dari 

tubuhnya yang lebar, panjang, berbulu putih, berkaki 

pendek, berhidung cembung, bertelinga panjang 

menggantung, berkepala warna cokelat muda hingga 

coklat tua. Beberapa kambing Boer memiliki garis putih 

kebawah diwajahnya. Kulitnya berwarna cokelat yang 

melindungi tubuhnya dari kanker kulit akibat serangan 

sinar matahari langsung (Ted dan Linda, 2002). 

Kambing Boer adalah kambing tipe pedaging 

(meat-goat), mempunyai berat badan antara 50-120 kg, 

bagus digunakan untuk memperbaiki mutu kambing lokal 

agar pertambahan berat badannya lebih cepat dan 

mempunyai berat jual yang baik. Kambing Boer berasal 

dari Afrika selatan dan telah digunakan untuk 

memperbaiki produktivitas kambing, sehingga menyebar 

di seluruh dunia. Australia melakukan persilangan 

kambing Boer dengan Feral (sebagai populasi dasar), 

melalui pengembangan secara terus menerus, Australia 
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kini memiliki industry kambing Boer dan sebagai Negara 

produsen Kambing Boer yang penting selain Amerika 

serikat (Susilawati, 2011). 

 Kambing Boer merupakan salah satu jenis 

kambing unggul yang dapat dimanfaatkan untuk 

memperbaiki kualitas produksi dan produktifitas 

kambing local ynag ada, beberapa laporan penelitian 

menyebutkan potensi reproduksi dan produksi kambing 

Boer sangat baik. Litter size kambing Boer adalah 2,2 

dengan berat lahir anak rata-rata 2,2 Kg. jika digunakan 

untuk persilangan dengan kambing lokal, dibandingkan 

dengan ras lokal akan mencapai kenaikan berat lahir 

sebesar 37,10% dan berat sapih sebesar 77,8 % jantan 

dan 67,18 % betina (Mahmilia dan Tarigan, 2004). 

2.3 Persilangan Kambing Boer 

 Perkawinan silang merupakan cara instan untuk 

memperoleh individu-individu yang memiliki jumlah 

sifat unggul yang dimiliki oleh kedua bangsa tetuanya, 

bila disilangkan dengan bangsa ternak produktif dari 

Negara lain, maka keturunan pertamanya sering lebih 

baik hasilnya bila dibandingkan dengan ternak aslinya 
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(Nasich, 2010). Rahmat, Dhalika dan Dudi (2006) juga 

menyatakan bahwa dengan persilangan performa 

generasi pertama akan melebihi rataan performa 

tetuanya, sehingga untuk mengevaluasi hasil persilangan 

yang sederhana dapat dilakukan dengan membandingkan 

performa ternak hasil persilangan dengan salah satu 

tetuanya. 

 Persilangan pada ternak kambing adalah 

perkawinan antara kambing jantan dengan kambing 

betina dari bangsa yang berbeda. Persilangan pada 

kambing merupakan penggunaan sumber daya genetik 

kambing dengan pencernaan system yang spesifik. 

Melalui persilangan dapat dihasilkan kambing yang 

mempunyai karasteriktik dan morfologis yang lebih baik 

dibandingkan dengan kambing lokal (Mahmilia, 2007). 

 Persilangan antara kambing Boer dengan 

kambing local bertujuan menurunkan karasteriktik fenotif 

yang unggul dari bangsa kambing Boer kepada 

turunannya. Keunggulan tersebut dapat dilihat dengan 

jelas pada karasteriktik fenotif keturunan hasil 

persilangan (Barry and Godkey, 1997). 
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 Keturunan pertama (F1) hasil persilangan 

kambing Boer dan kambing local menunjukan adanya 

kemampuan genetik yang diekspresikan dengan nilai 

indeks prokduktivitasnya sebesar 41,17kg (Marlita, 

2008). Jika kambing Boer jantan disilangkan dengan 

kambing lokal pada keturunan pertama (F1) mempunyai 

keunggulan yaitu berat lahir (30-40 %) lebih tinggi berat 

lahir kambing lokal, pertambahan berat badan per hari 

umur sebelum sapih mencapai 200 gr/hari, umur setelah 

sapih 125-150 gr/hari, warna bulu masih bervariasi. 

Karkas kambing hasil persilangan dengan kambing Boer 

mencapai (48-50%) dan mempunyai warna daging yang 

cerah (Anonymous, 2008). Persilangan Boer dan PE 

memang mewarisi gen pejantan dan induk asalnya 

sehingga berbadan montok, besar, panjang  dan tinggi. 

Kambing ini berat lahirnya antara 3,5 dan 5 kg, lalu 

tumbuh dengan pesat dan mencapai bobot 45 – 50 kg 

pada umur 8-10 bulan (Anonymous, 2006). 

2.4 Metode Perkawinan 

 Sistem perkawinan pada kambing ada dua yaitu 

kawin alam dan kawin suntik (IB). Kawin alam 
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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, 2007). 

 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. 

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). 

 Inseminasi buatan (IB) di masyarakat lebih 

dikenal dengan istiah kawin suntik, walaupun kedua 

istilah tersebut sebetulnya tidak tepat seutuhnya dan lebih 

tepat adalah perkawinan menggunakan bantuan manusia. 

tujuan dari IB adalah mengatur perkawinan guna 
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memperbaiki mutu genetik ternak dan pelestarian plasma 

nutfah. Beberapa keuntungan IB antara lain dalah (1) 

pemanfaatan pejantan yang bermutu genetik baik 

semaksimal mungkin, (2) dapat mengawini betina dalam 

jumlah banyak pada areal yang luas dengan waktu yang 

hampir tak terbatas, (3) mencegah penularan penyakit 

kelamin (veneral disease), (4) hampir tidak 

membutuhkan biaya pemeliharaan pejantan. Adapun 

kelemahan dari sistem perkawinan dengan menggunakan 

Inseminasi buatan diantaranya adalah apabila seleksi 

pejantan salah, maka dapat menyebabkan sifat jelek 

dalam areal yang luas dalam jumlah banyak, dibutuhkan 

keterampilan relative tinggi dalam seleksi pejantan 

(Susilawati, 2011).  

2.5 Jumlah Anak Per Kelahiran (Litter Size) 

 Kambing Peranakan Etawah (PE) termasuk salah 

satu ternak yang prolific yaitu seekor induk kambing 

yang mampu melahirkan lebih dari satu ekor dalam 

sekali beranak yaitu satu sampai tiga ekor. Sodiq, 

Adjisoedarmo dan Taufik (2002) menyatakan Litter size 
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adalah jumlah total anak yang dilahirkan sekelahiran dari 

tiap induk. 

 Litter size seekor induk kambing ditentukan oleh 

tiga faktor yaitu : Jumlah sel telur yang dihasilkan setiap 

birahi dan ovulasi, fertilisasi dan keadaan selama 

kebuntingan serta kematian embrio. Ketiga faktor 

tersebut tergantung dari umur induk, bobot badan induk, 

kambing pemacek, temperatur lingkungan dan genetik 

tetua. Litter size yang tinggi akan diikuti dengan 

tingginya tingkat kematian anak yang baru lahir dan juga 

dengan penurunan bobot lahir anak (Anonimus, 2007). 

 Indarto (2001) menyatakan bahwa faktor bangsa 

juga mempengaruhi jumlah anak sekelahiran, 

sebagaimana bangsa induk berhubungan dengan berat 

dan ukuran tubuhnya. Induk yang besar dengan berat 

hidup tinggi mempunyai kemungkinan beranak kembar 

lebih tinggi daripada induk yang kecil. Faktor umur 

induk juga mempengaruhi jumlah anak sekelahiran, 

dimana pada umumnya jumlah anak sekelahiran 

cenderung meningkat dengan meningkatnya umur induk 

dari 2-6 tahun. 
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 Litter size adalah banyaknya atau jumlah anak per 

kelahiran dari seekor induk. Pada umumnya litter size 

kambing (jumlah anak yang dilahirkan per induk 

beranak) adalah sebanyak 2 ekor, walaupun terdapat 

sedikit prosentase induk dengan jumlah anak lahir 4 atau 

5 ekor. Prolifikasi pada kambing disamping dipengaruhi 

oleh bangsa dan faktor genetik lainnya juga dipengaruhi 

oleh umur induk waktu beranak (Subandriyo, 2004). 

Subandriyo (2004) menambahkan besarnya litter 

size dipengaruhi oleh keragaman bangsa, kualitas pakan, 

jumlah beranak, maupun pengaruh keturunan. Induk-

induk dengan tipe kelahiran kembar cenderung beranak 

kembar  

Semakin tinggi litter size yang dihasilkan akan 

menurunkan bobot lahir anak dan bobot sapih, karena 

masa pertumbuhan seekor anak kambing ditentukan oleh 

kemampuan induk dalam mengasuh dan menyusui 

anaknya. Jumlah anak yang dilahirkan sekelahiran secara 

umum akan meningkat sejalan dengan bertambahnya 

umur dan paritas untuk setiap induk karena dengan 

bertambahnya umur maka angka ovulasi akan meningkat 



18 

 

pula, sedangkan peningkatan angka ovulasi akan diikuti 

dengan meningkatnya rata-rata jumlah anak yang 

dilahirkan, jumlah anak akan meningkat pada umur 3-4 

tahun dan setelah itu akan menurun (Anonymous, 2001). 

2.6 Bobot Lahir 

 Berat lahir adalah berat anak kambing yang 

ditimbang sesaat setelah anak dilahirkan, namun sering 

dijumpai adanya kesulitan teknis untuk menimbang anak 

kambing tepat sesaat setelah melahirkan, sehingga 

biasanya berat lahir didefinisikan sebagai berat anak yang 

ditimbang dalam kurun waktu 24 jam sesudah lahir 

(Hardjosubroto, 1994). 

Bobot lahir anak kambing cenderung dipengaruhi 

oleh tipe kelahiran, jenis kelamin, umur induk, bangsa 

induk, bangsa pejantan, dan musim saat kelahiran ( 

Kostaman, 2006). 

 Berat lahir merupakan salah satu faktor yang 

dapat digunakan untuk menduga pertumbuhan dan berat 

badan pada saat dewasa, berat lahir anak kambing yang 

tinggi akan tumbuh lebih cepat dibandingkan anak 

kambing yang mempunyai berat lahir yang rendah, 
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karena ternak yang memiliki berat lahir yang tinggi 

mempunyai cadangan makanan yang lebih banyak, 

sehingga peluang untuk tumbuh dan hidup juga besar 

(Kostaman dan Sutama, 2005) 

Kurnianto, Johari dan  Kurniawan (2007) 

menyatakan induk muda biasanya masih dalam proses 

pertumbuhan dan belum sempurna perkembangan alat 

reproduksinya, sifat keindukan dari induk yang berumur 

lebih muda juga lebih lemah bila dibandingkan induk 

yang lebih dewasa. Kecenderungan induk dewasa 

menghasilkan anak dengan bobot lahir relatif tinggi 

karena induk dewasa meliki uterus dan pinggul yang 

maksimal sehingga pertumbuhan fetus akan lebih 

maksimal. 

2.7 Berat Sapih 

Berat sapih merupakan berat badan pada saat anak 

kambing dipisahkan pemeliharaannya dari induknya. 

Kecepatan pertumbuhan sangat menentukan efisiensi dan 

keuntungan usaha peternakan kambing, karena sangat 

berhubungan erat dengan efisiensi dan konversi 

penggunaan pakan ( Hardjosubroto, 1994). 
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Berat sapih bervariasi tergantung pada pengaruh 

genetik, umur sapih, kesehatan serta management 

pemeliharaan, terutama adalah aspek pemberian pakan 

yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan induk 

untuk memproduksi susu selama masa pertumbuhan pra 

sapih anak kambing (Lu, 2000). 

 Penyapihan ternak kambing biasanya dilakukan 

setelah anak berumur 2-3 bulan, karena peternak tidak 

pernah menyapih anak kambing terlalu dini 

(Anonymous,2008). Berat sapih dapat pula jadi indikator 

dari kemampuan induk untuk menghasilkan susu dan 

kemampuan anak untuk mendapatkan susu dan tumbuh. 

Sehingga berat sapih dipengaruhi oleh kondisi induk, 

jumlah dan kondisi anak k.ambing yang dilahirkan 

(Sutama,2007). 

2.8 Kematian Anak (Mortalitas) 

 Kemampuan hidup anak sampai umur sapih ini 

erat kaitannya dengan tingkat kematian anak pra sapih. 

Sebagian besar kematian anak kambing disebabkan oleh 

kondisi anak yang masih lemah sehingga mudah 

terserang penyakit. Kematian anak yang tinggi terjadi 
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sebelum masa pra sapih yaitu umur 1 sampai 2 minggu 

setelah beranak. Kematian ini selain disebabkan oleh 

kondisi anak yang semakin lemah juga karena si anak 

tidak mau menyusui atau kekurangan, apalagi musim 

panas sehingga perlu persiapan makanan yang cukup 

bagi induk (Sulaksana dan Farizal, 2011) 

 Mortalitas tinggi sebagian besar disebabkan oleh 

bobot lahir rendah, anak lahir lemah dan air susu induk 

kurang. Keadaan tersebut disebabkan oleh kondisi induk 

yang buruk pada waktu bunting tua. Dilain pihak 

diketahui bahwa perkembangan janin terjadi dengan 

pesat satu bulan sebelum dilahirkan. Pertumbuhan yang 

cepat membutuhkan dukungan pakan yang baik. 

Kekurangan pakan pada masa akhir kebuntingan 

merupakan penyebab tingginya angka kematian anak 

(Sutama,2007). 

Faktor penyebab tingginya tingkat kematian pada 

kambing selain itu kemungkinan disebabkan masalah 

penanganan induk bunting oleh peternak yang kurang 

baik (terutama penyediaan pakan kualitas dan 

kuantitasnya rendah) sehingga mengakibatkan terjadinya 
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kematian embrio dan terjadinya gangguan pada saat 

kelahiran (distokia). Distokia ini terjadi karena 

ketidakmampuan hormon oxytocin untuk melakukan 

kontraksi pada uterus sehingga menyebabkan induk sulit 

mengeluarkan cempe, apabila tidak segera ditangani akan 

menimbulkan kematian pada cempe (Kostaman dan 

Sutama, 2006). 

Sulaksana dan Farizal (2011) menambahkan 

kemampuan hidup anak sampai umur di sapih, produksi 

susu induk yang baik, berarti kebutuhan makanan bagi 

anak yang menyusui cukup terpenuhi sehingga anak 

menjadi sehat, kondisi tubuhnya baik dan daya tahan 

tubuhnya menjadi tinggi sehingga kemampuan hidup 

anak juga akan tinggi.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di CV. Agriranch Desa 

Giripurno, Kecamatan karang Ploso Kabupaten Malang 

yang mempunyai suhu 26-27 
0
C, ketinggian 429-667 

meter dpl, dan kelembaban 74-83 %. yang dimulai pada 

bulan Juni sampai  dengan Juli 2012. 

3.2. Materi Penelitian 

 Penelitian menggunakan kambing betina jenis PE 

yang dikawinkan secara alami sebanyak 41 ekor dan IB 

sebanyak 24 ekor dengan menggunakan pejantan dan 

semen jenis Boar yang berasal dari data recording pada 

bulan Mei hingga desember tahun 2011 milik  CV. 

Agriranch Desa Giripurno, Kecamatan Karang Ploso 

Kabupaten Malang. Kambing dipelihara dikandang 

panggung, pakan  yang diberikan berupa rumput gajah 

yang dicacah dan konsentrat yang terdiri dari jagung, 

pollard, bungkil kedelai, bungkil kopra, tetes, urea, 

garam, mineral dan kapur. Pemberian hijauan pada 
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pejantan berkisar antara 6 kg/ekor/hari dam konsentrat 

600-650 gram/ekor/hari, pemberian hijauan pada betina 3 

kg/ekor/hari dan konsentrat 300-350 gram/ekor/hari. 

Pemberian pakan hijauan dan konsentrat diberikan 2 kali 

sehari pada pagi hari dan siang hari, pemberian 

konsentrat lebih dahulu untuk memberi pakan mikrobia 

rumen, sehingga ketika pakan hijauan masuk rumen, 

mikrobia rumen telah siap dan aktif mencerna hijauan. 

Pemberian air minum dilakukan secara ad libitum.  

3.3. Metode Penelitian   

Metode perkawinan alami dengan cara 

menempatkan pejantan Boer pada populasi kandang 

betina yang berisi sebanyak 20 ekor kambing PE betina, 

sedangkan pada perkawinan buatan dengan cara 

menginseminasi kambing betina yang sedang birahi. 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data 

yakni data primer dan data sekunder.  Data primer 

diperoleh melalui hasil survey atau pengamatan 

langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

catatan atau recording yang berkaitan dari parameter 
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yang diamati yang sudah resmi disimpan oleh CV. 

Agriranch. 

Penentuan sampel menggunakan purposive 

sampling, yaitu sampel yang akan digunakan telah 

ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yaitu induk 

kambing dan anak kambing PE sapih yang berumur 2 

bulan yang diambil dari data recording pada bulan Mei 

sampai Desember 2011.   

 Pengambilan data primer dilakukan dengan  cara 

pengamatan langsung (observasi) mengenai identifikasi 

ternak, manajemen pemeliharaan dan reproduksi induk. 

Data sekunder diperoleh dari data recording milik CV 

Agriranch, Pengambilan data sekunder dilakukan pada 

kambing yang telah dikawinkan secara alami dan buatan, 

kemudian dicatat data performannya yang meliputi 

jumlah anak sekelahiran, bobot lahir dan bobot sapih. 

3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan meliputi beberapa aspek 

yaitu manajemen pemeliharaan dan kemampuan 

performans induk (litter size, bobot lahir, bobot sapih dan 

mortalitas,). 
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3.5. Analisis Data 

 Data yang diperoleh ditabulasi, dianalisa secara 

deskriptif kemudian dihitung rata-rata dan standar 

deviasinya, rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut:
  

𝑆𝑑 =  
Σ 𝑋−𝑥  2

𝑛−1
𝑥 =

 x

𝑛
                                                  

Keterangan: 

 X    = Rata-rata 

Σ X = Total sampel 

n     = Banyaknya sampel 

Sd  = Standar deviasi (Boediono dan Koster, 2004)  

 Untuk mengetahui pengaruh antara dua perlakuan 

maka dilakukan uji t test tidak berpasangan. Uji t test 

yang digunakan adalah uji independent t test karena ada 

dua perlakuan dan ternak yang digunakan berbeda. Uji 

independent t test menggunakan software SPSS 17.  

 

 

3.6. Batasan Istilah 
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1. Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan 

sekelahiran dari tiap induk. 

2. Bobot lahir adalah berat anak kambing yang baru lahir 

dan ditimbang tidak lebih dari 1 jam 

3. Bobot sapih adalah bobot badan anak kambing yang 

dihitung atau ditimbang pada umur 60 hari setelah 

kelahiran.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Agriranch Karangploso merupakan suatu badan usaha 

yang berbentuk CV (Comanditaire Venootschap) yang 

menjalankan usaha penggemukan domba, breeding domba, 

dan breeding kambing . CV Agriranch Karangploso berlokasi 

di Desa Tawang Argo Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang, memiliki lahan usaha seluas 5,5 hektar. Kecamatan 

Karangploso merupakan wilayah Kabupaten Malang bagian 

barat yang merupakan daerah dengan ketinggian antara  meter 

700 – 850 m dpl. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat 

yang didominasi oleh dataran tinggi yang memiliki kondisi 

lingkungan yang nyaman untuk ternak. Suhu rata-rata 26-27 

°C dan kelembaban udara berkisar 74% - 82%. Jarak lokasi 

penelitian dengan pemukiman penduduk cukup jauh yaitu 

sekitar 100 - 150 m dan akses menuju jalan raya mudah,di 

areal yang cukup luas, udaranya segar dan keadaan 

sekililingnya tenang, dekat dengan sumber pakan, jauh dari 

daerah pemukiman dan dekat dengan pusat pemasaran ternak. 

 Kambing yang dipelihara di lokasi penelitian 

merupakan kambing untuk pembibitan (breeding) yang 
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dipelihara di dalam kandang panggung. Kambing betina 

dikelompokkan dalam jumlah 10-15 ekor per kandang. Dalam 

kelompok kambing yang dikawinkan secara alami juga 

diberikan satu ekor pejantan Boer purebreed untuk mengawini 

satu kelompok. kandang  berukuran sekitar 3 x 3 meter. 

Ketinggian lantai kandang yang berbahan kayu dan bambu 

tersebut adalah 1 meter dari atas tanah, dinding kandang 

dibuat dengan ventilasi yang cukup baik untuk memudahkan 

sirkulasi udara dan mempermudah masuknya sinar matahari 

selanjutnya kualitas pakan juga sangat baik meliputi hijauan 

berupa rumput gajah, serta konsentrat. 

 Induk didatangkan dari pasar hewan dan peternak dari 

daerah disekitar Malang dengan mempertimbangkan sifat-

sifat/ kualitas yang baik dan juga pertimbangan harga. CV 

Agriranch akan melakukan pengguguran pada ternak betina 

yang datang dalam keadaan bunting. Ternak kemudian 

dibiarkan kosong hingga birahi kembali, baru kemudian 

dikawinkan. Di lokasi penelitian dipelihara pejantan Boer 

purebreed sebanyak lima ekor untuk mengawini betina secara 

alami. Sedangkan semen yang digunakan untuk IB berasal dari 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 
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4.2 Manajemen Pemeliharaan secara Umum di Lokasi 

Penelitian 

4.2.1 Perkandangan 

Sistem pemeliharaan kambing yang diterapkan adalah 

pemeliharaan secara intensif dengan model kandang yang 

digunakan adalah kandang panggung yang mempunyai 

ketinggian lantai kandang dengan tanah setinggi 1 meter, 

dengan lantai bercelah agar memudahkan pembuangan 

kotoran dan air kencing. Alasan penggunaan kandang 

berbentuk panggung adalah agar menjaga kesehatan ternak 

dan kebersihan lingkungan, hal ini sesuai dengan pendapat 

Sarwono (2010) yang memaparkan bahwa model kandang 

yang dianjurkan pada pemeliharaan kambing adalah Kandang 

Panggung. Selain lebih menjamin kesehatan, kandang 

panggung juga menjamin kondisi lingkungan lebih bersih. 

Bahan yang paling banyak digunakan pada lokasi penelitian 

adalah kombinasi dari kayu, bambu, cor, dan batu bata, 

sedangkan untuk atap menggunakan esbes bergelombang.  

4.2.2 Pakan  

 Tanaman yang paling banya diberikan pada lokasi 

penelitian adalah hanya rumput gajah, hal ini tidak sesuai 
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dengan pendapat Sarwono (2010) kambing lebih suka 

memakan leguminosa karena leguminosa memiliki kandungan 

protein kasar (PK) yang lebih tinggi dari pada rumput-

rumputan. 

 . Pemberian hijauan pada pejantan berkisar antara 6 

kg/ekor/hari dam konsentrat 600-650 gram/ekor/hari, 

pemberian hijauan pada betina 3 kg/ekor/hari dan konsentrat 

300-350 gram/ekor/hari, Jumlah pemberian tersebut sudah 

mencukupi kebutuhan hidup kambing dapat di lihat pada 

(Lampiran 8), hal ini sudah sesuai dengan pendapat Sarwono 

(2010) bahwa rata-rata feed intake rata-rata 10 % dari bobot 

badan. 

4.3 Kemampuan Reproduksi Kambing 

4.3.1 Jumlah Anak Sekelahiran (Litter Size) 

Litter size memegang peranan penting dalam 

menentukan produktivitas ternak. litter size lebih banyak 

dipengaruhi oleh faktor laju ovulasi, daya hidup anak prenatal, 

serta tingkat gizi pakan induk. Bila ingin mendapatkan litter 

size yang tinggi pada setiap kelahiran, maka resikonya adalah 

terjadi penurunan pada bobot lahir (Sutama, 2006) sedangkan 

menurut Shresta dan Fahmy (2007) menyatakan bahwa, litter 

size merupakan salah satu variabel produksi yang dapat 
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digunakan untuk mengamati tinggi rendahnya produksi anak 

dari seekor induk. 

 

Tabel. 1  Data litter size penampilan anak kambing PE dari 
dua sistem perkawinan 

Perlakuan Induk yang beranak (ekor) X ± sd (ekor) 

Perkawinan Alami 41 1.80 ±  0.64a 

Perkawinan Buatan 24 1.79 ± 0.59 a 

Ket : Notasi yang sama menunjukan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang nyata (P>0,05)  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakuakan 

menunjukan bahwa rata-rata litter size  lebih tinggi dari 

penelitian yang diperoleh Devendra dan Burns (1994) bahwa 

litter size kambing PE sebesar 1,5 ekor per kelahiran.  

 Jumlah anak sekelahiran pada hasil persilangan antara 

kambing Boer dan PE menghasilkan anak lebih dari satu. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Sarwono (2010), bahwa 

keunggulan dari kambing lokal yaitu mempunyai sifat yang 

prolific dan mempunyai kelahiran yang pendek, sedangkan 

pada kambing Boer selalu mempunyai tipe kelahiran lebih dari 

satu yaitu kembar dua (twins) dan kembar tiga (triplets). 
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 Perhitungan sistem perkawinan terhadap litter size  

dapat dilihat ( Lampiran. 5 ) dan hasilnya bahwa sistem 

perkawinan tidak menunjukan adanya perbedaan yang nyata 

terhadap litter size ternak. Hal ini bisa terjadi karena pada 

lokasi penelitian pejantan yang digunakan untuk perkawinan 

alami maupun pada perkawinan buatan menggunakan pejantan 

purebreed  yang telah teruji keunggulannya dari segi produksi 

maupun reproduksi, selain itu tidak adanya perbedaan antara 

sistem perkawinan terhadap litter size dapat disebabkan karena 

manajemen pemeliharaan yang sama. Ihsan (2010) 

mengemukakan pejantan yang sudah teruji mempunyai 

kualitas genetik unggul apabila dikawinkan dengan ternak 

betina dapat memperbaiki mutu genetik pada keturunannya. 

 Hasil rataan IB yang lebih rendah dari pada 

perkawinan alami belum tentu menunjukan rendahnya kualitas 

ternak hasil IB tetapi juga karena jumlah sampel yang 

digunakan terlalu sedikit. Perkawinan IB pada dasarnya 

menggunakan pejantan unggul sehingga keturunannya 

diharapkan memiliki keunggulan daripada ternak hasil 

perkawinan alam. Sutama (2007) menyatakan kesulitan dalam 

melakukan deposisi semen intra-uterine merupakan salah satu 

kendala IB pada kambing. Umumnya deposisi semen hanya 
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dapat dilakukan dimulut servik atau dalam vagina sehingga 

tingkat kebuntingan yang diperoleh masih rendah, 30-56%.  

 Hasil penelitian Sodiq dan Sadewo (2008) 

menyatakan bahwa litter size kambing sangat dipengaruhi oleh 

paritas dan ukuran badan induk. Postur tubuh induk akan 

mempengaruhi kemampuan induk dalam melahirkan jumlah 

anaknya. Induk dengan postur tubuh yang besar akan 

menghasilkan jumlah anak seperindukan yang lebih besar.   

 Land dan Robinson (1985) menambahkan bahwa, 

litter size dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya umur 

induk, bobot badan, tingkat kelahiran, pengaruh pejantan, 

musim pada tahun tersebut dan tingkat nutrisinya, 

ditambahkan pula oleh Tomaszewska, Mastika, Djajanegara, 

Gardiner dan Wiradaja., (1993), bahwa jumlah anak yang 

dilahirkan sekelahiran secara umum akan meningkat sejalan 

dengan bertambahnya umur maka angka ovulasi akan 

meningkat pula, peningkatan angka ovulasi akan diikuti 

dengan meningkatnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, 

jumlah anak akan meningkat pada umur 3-4 tahun. Menurut  

Atabany, (2001) menambahkan besarnya litter size 

dipengaruhi oleh keragaman bangsa, kualitas pakan, jumlah 

beranak (paritas) maupun pengaruh keturunan. Induk-induk 

dengan tipe kelahiran kembar cenderung beranak kembar.  
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 Kostaman dan Sutama  (2005) menyataan bahwa litter 

size seekor induk kambing ditentukan oleh tiga faktor yaitu : 

Jumlah sel telur yang dihasilkan setiap birahi dan ovulasi, 

fertilisasi dan keadaan selama kebuntingan serta kematian 

embrio. Ketiga faktor tersebut tergantung dari umur induk, 

bobot badan induk, kambing pemacek, suhu lingkungan dan 

genetik tetua. Litter size yang tinggi akan diikuti dengan 

tingginya tingkat kematian anak yang baru lahir dan juga 

dengan penurunan bobot lahir anak. 

4.3.2 Bobot Lahir  

 Bobot lahir sangat mempunyai arti penting, karena 

berkolerasi terhadap pertumbuhan dan daya hidup anak 

kambing. Bobot lahir seekor kambing dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain yaitu paritas, jenis kelamin, tipe 

kelahiran, bangsa dan pakan saat induk bunting (Davendra dan 

Burns, 1994).  

Tabel. 2  Data bobot lahir penampilan anak kambing PE dari 

dua sisim perkawinan 

 
Rataan total bobot 

lahir   
Bobot lahir jantan  Bobot lahir betina  

Perkawinan Alami 2.93 ± 0.57 (74)a 3.36 ± 0.4 (37) a 2.49 ± 0.32 (37) a 
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Perkawinan Buatan 

2.96 ± 0.4 (36) a 3.02 ± 0.1(23) a 2.85 ± 0.66 (23) a 

Ket : ( ) = jumlah ternak, notasi yang sama menunjukan bahwa 
tidak terdapat pengaruh yang nyata (P>0,05) 

Dari hasil penelitian yang didapat lebih rendah dari 

penelitian Sutama (2007), yang menyatakan bahwa rataan 

berat lahir anak kambing PE masing-masing sebesar 3,71 ± 

0,89 kg, tetapi lebih tinggi dari penelitian Mahmilia, dkk 

(2004) sebesar 1,85 ± 0,153 kg. Menurut Devendra dan Burns 

(1994) keragaman dari bobot lahir disebabkan oleh faktor 

genetik dan lingkungan, sedangkan terjadinya keragaman 

bobot hidup antara lain perbedaan bangsa, jumlah anak 

sekelahiran, pakan, persilangan dan interaksi fenotip-genotip 

nya. Faktor genetik merupakan potensi atau kemampuan yang 

dimiliki oleh ternak, sedangkan faktor lingkungan merupakan 

kesempatan yang diperoleh ternak pada tempat yang berbeda-

beda. Perhitungan pengaruh sistem perkawinan terhadap 

bobot lahir dapat dilihat ( Lampiran 6 ) dan hasilnya bahwa 

sistem perkawinan tidak menunjukan adanya perbedaan  yang 

nyata (P<0,05) terhadap bobot lahir  ternak. Hal ini bisa terjadi 

karena pada lokasi penelitian pejantan yang digunakan untuk 

perkawinan alami dan semen yang digunakan untuk 

perkawinan buatan berasal dari jenis kambing Boer purebreed 
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yang telah teruji keunggulannya dari segi produksi maupun 

reproduksi yang memilik kualitas yang sama. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ihsan (2010) berat lahir yang tinggi 

menunjukkan bahwa pejantan yang digunakan dalam 

perkawinan ini memiliki mutu genetik yang tinggi dan juga 

manajemen pemeliharaan yang baik. 

Menurut Davendra dan Burns (1994), keragaman 

dalam bobot lahir disebabkan oleh faktor genetik dan 

lingkungan, Kostama dan Sutama (2005), faktor genetik 

merupakan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh ternak, 

sedangkan faktor lingkungan merupakan kesempatan yang 

diperoleh ternak di tempat yang berbeda-beda. 

Pakan merupakan salah satu faktor penting pada bobot 

lahir selain genetik. Rivai (1995), menyatakan induk yang 

diberi pakan yang baik akan meningkatkan bobot badan ternak 

tersebut begitu pula asupan gizi yang diterima oleh foetus. 

Pada hasil penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata 

berat lahir untuk anak kambing jantan lebih tinggi dari pada 

anak kambing betina seperti terlihat pada Tabel. 2. Hal itu 

dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor bangsa atau 

genetik, karena anak yang dilahirkan merupakan hasil 

crossbreed. Menurut Alfiansyah (2011) faktor hormon 

androgen yang terdapat pada sistem hormonal kambing jantan 
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diduga menyebabkan bobot lahir jantan lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis kelamin betina. Hormon estrogen 

yang dihasilkan hewan betina akan membatasi pertumbuhan 

tulang pipa dalam proses pembentukan tulang pada fase 

prenatal sudah berlangsung pada hari ke-50 hari masa 

kebuntingan, dengan demikian hormon estrogen yang 

dihasilkan oleh foetus betina akan menghambat pertumbuhan 

tulang pipa sejak hormon estrogen berfungsi, dengan 

terhambatnya pertumbuhan tulang pipa, maka tempat tempat 

melekatnya daging akan berkurang, sehingga laju 

pertumbuhan otot terbatas. Bagian tubuh yang memiliki tulang 

pipa meliputi tulang paha, tulang hasta, tulang lengan atas, 

tulang pengumpil, tulang betis dan tulang kering. Disebut 

tulang pipa karena tulang jenis tersebut seperti pipa dengan 

kedua ujungnya yang bulat. Ujung tulang berbentuk bulat 

tersusun atas tulang rawan yang disebut epifise, sedangkan 

pada jenis ini bagian tengah tulang pipa yang berbentuk 

silindris dan berongga disebut diafase. Tulang pipa memiliki 

dua sumsum tulang yakni sumsum tulang merah dan kuning. 

Tempat sel-sel darah dibentuk berada di dalam sumsum tulang 

merah. Adapun tempat pembentukan sel-sel lemak terdapat 

pada sel-sel tulang kuning. 
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4.3.3 Bobot Sapih 

 Berat sapih merupakan berat badan pada saat anak 

kambing dipisahkan pemeliharaannya dari induknya. 

Kecepatan pertumbuhan sangat menentukan efisiensi dan 

keuntungan usaha peternakan kambing, karena sangat 

berhubungan erat dengan efisiensi dan konversi penggunaan 

pakan ( Hardjosubroto, 1994). Lu, (2002) menambahkan berat 

sapih tervariasi tergantung pada pengaruh genetik, umur sapih, 

kesehatan serta management pemeliharaan, terutama adalah 

aspek pemberian pakan yang sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan induk untuk memproduksi susu selama masa 

pertumbuhan pra sapih anak kambing. 

Tabel. 3  Data bobot sapih penampilan anak kambing PE dari 

dua sistem perkawinan 

 
Rataan total 

bobot sapih   

Bobot sapih 

jantan  

Bobot sapih 

betina  

Perkawinan 

Alami 

11,06 ± 2 (68) a 
11.7 ± 1.83 (34) a 11.5 ± 2.18 (34) a 

Perkawinan 

Buatan 

11,31 ± 1,54 (32) 

a 

11.17 ± 1.72 (21) 

a 
11.59 ± 1.16 (11) a 

Ket : ( ) = jumlah ternak, notasi yang sama menunjukan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang nyata (P>0,05), 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan lebih rendah 

dari penelitian Nasuha (2011) yaitu 15,41 ± 4,77 kg di 

Kecamatan Ampelgading kabupaten Malang. Terjadinya 

perbedaan bobot sapih dilokasi penelitian disebabkan oleh 

umur sapih yang berbeda. Pada lokasi penelitian cempe di 

sapih pada umur 2 bulan. Sedangkan pada penelitian Nasuha 

(2011) cempe disapih pada umur 3 bulan. 

 Berat sapih dapat pula jadi indikator dari kemampuan 

induk untuk menghasilkan susu dan kemampuan anak untuk 

mendapatkan susu dan tumbuh. Sehingga berat sapih 

dipengaruhi oleh kondisi induk, jumlah dan kondisi anak 

kambing yang dilahirkan (Sutama,2007).  

Perhitungan pengaruh sistem perkawinan terhadap 

bobot sapih dapat dilihat dilampiran ( Lampiran 7 ) dan 

hasilnya bahwa sistem perkawinan tidak menunjukan 

perbedaan  terhadap bobot sapih ternak. Hal ini dikarenakan 

berat sapih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu 

pakan yang diberikan kepada cempe, semakin tinggi 

kandungan nutrisi yang diberikan maka pada saat mencapai 

umur sapih ternak akan memperoleh bobot sapih yang 

maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Maylinda, (2010) 

perbedaan berat sapih ini dikarenakan berat sapih banyak 

dipengaruhi faktor lingkungan diantaranya manajemen 
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pemeliharaan dan produksi susu induk. Lu, (2002) 

menambahkan berat sapih tervariasi tergantung pada pengaruh 

genetik, umur sapih, kesehatan serta management 

pemeliharaan, terutama adalah aspek pemberian pakan yang 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan induk untuk 

memproduksi susu selama masa pertumbuhan pra sapih anak 

kambing. 

4.2.4 Kematian Anak (Mortalitas) 

 Penyebab kematian anak tertinggi sebagian besar 

disebabkan oleh kondisi anak sejak lahir lemah, mati saat lahir 

dan terperosok. Berdasarkan umur kematian anak, umur 

kurang dari satu minggu merupakan periode kritis dimana 

paling banyak mengalami kematian, selain itu pada saat umur 

lepas sapih yang bobot badannya rendah (kecil) merupakan 

penyebab banyakanya kematian. Kematian anak akibat lemah 

sejak lahir, mati di dalam kandungan dan mati saat lahir tidak 

ada hubungannya dengan  paritas induk yang pertama (dara) 

(Rahmad, dkk, 2006). 

Tabel. 4  Data mortalitas prasapih penampilan anak kambing 

PE dari dua sistem perkawinan 

Perlakuan Persentase 

Perkawinan Alami 
8,82 % 
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Perkawinan 

Buatan 
12,5 % 

  

Dari hasil penelitian yang telah dilakuakan lebih tinggi 

dari pada hasil penelitian Badriyah (2011)  yaitu mortalitas pra 

sapih untuk kawin alam sebesar 0,9 % dan lebih rendah untuk 

perkawinan buatan yaitu 10 %. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan bahwa tingkat angka kematian masih pada kondisi 

yang normal nal ini sesuai dengan pendapat  Sutama (2007)  

yang mengatakan bahwa angka  kematian cempe sekitar 5-

10% dapat dianggap sangat baik untuk suatu usaha produksi. 

 Faktor penyebab tingginya tingkat kematian pada 

kambing selain itu kemungkinan disebabkan masalah 

penanganan induk bunting oleh peternak yang kurang baik 

(terutama penyediaan pakan kualitas dan kuantitasnya rendah) 

sehingga mengakibatkan terjadinya kematian embrio dan 

terjadinya gangguan pada saat kelahiran (distokia). Distokia 

ini terjadi karena ketidakmampuan hormon oxytocin untuk 

melakukan kontraksi pada uterus sehingga menyebabkan 

induk sulit mengeluarkan cempe, apabila tidak segera 

ditangani akan menimbulkan kematian pada cempe (Kostaman 

dan Sutama, 2006). 
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 Kematian banyak ditemui pada kasus kelahiran anak 

kembar. Kematian anak pada kasus kelahiran kembar dan 

lebih dari dua biasanya terjadi karena anak tidak mendapatkan 

kolostrum dari induknya. Cempe yang baru lahir perlu 

mendapat kolostrum, karena kolostrum merupakan satu-

satunya sumber antibodi untuk tubuhnya, selain itu kolostrum 

juga merupakan sumber energi bagi cempe. Penyebab 

kematian cempe juga dikarenakan kondisi cempe yang lemah 

saat lahir. Menurut Devendra dan Burns (1994) kematian anak 

yang baru lahir selalu merupakan proporsi yang tinggi dari 

kematian total dan dengan mudah disebabkan oleh kedinginan, 

kekurangan pakan dan penyakit serta kesulitan beranak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di CV. Agriranch Desa 

Giripurno, Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa hasil perkawinan 

dengan teknik perkawinan alam maupun IB memberikan 

pengaruh yang sama terhadap jumlah anak sekelahiran, berat 

lahir dan berat sapih antara Boer dan PE. 

5.2 Saran 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan umur induk yang seragam dan paritas yang 

sama. 
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