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LITTER SIZE, BIRTH  AND WEANING WEIGHT BETWEEN 

THE NATURAL AND ARTIFICIAL INSEMINATION 

MATING OF ETTAWAH CROSSBREED GOAT AND BOER 

CROSSBREED GOAT 

Dedy Kaunang1), Suyadi2), and Sri Wahjuningsih3) 

ABSTRACT 

 The research was conducted from what’s date June to July 

2012. The aim of this research was to investigate the number of 

litter size, birth and weaning weight of Boer and PE goat crosses. 

The materials 41 heads of ettawah crossbreed were treated with 

natural mating, while at using buck of Boer goat semen were carried 

out in 24 ettawah crossbreed goat. The variables were litter size, 

birth and weaning weight. Data were analyzed using independent t 

test. The result showed average litter size 1.8 ± 0.64 heads for 

natural mating and 1.79 ± 0.58 heads of Artificial Insemination (AI), 

birth weight and weaning weight of doe, the result of natural mating 

at 2.93 ± 0.56 kg and 11.06 ± 2.0 kg while in the mating of AI at 

2.96 ± 0.39 kg and 11.31 ± 1.54 kg. The result showed that 
crossbreed of Ettawah Crossbreed Goat with Boer goats give the 

same influence on reproductive performance. 

 

Key words : Ettawah Crossbreed Goat, Boer Goat,  Natural and 

Artificial Insemination. 
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JUMLAH ANAK SEKELAHIRAN, BERAT LAHIR 

DAN BOBOT SAPIH HASIL PERKAWINAN KAWIN 

ALAMI DAN INSEMINASI BUATAN KAMBING BOER 

DAN PE 

Dedy  kaunang, Suyadi dan Sri Wahjuningsih 

 

RINGKASAN 

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 
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mutu genetik pada keturunannya, sedangkan pada perkawinan 

alam dapat digunakan untuk meningkatkan populasi ternak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

tehnik 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.  

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan Juli 

2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengevaluasi hasil perkawinan dengan tehnik perkawinan 

alam dan IB  terhadap jumlah anak sekelahiran (litter size), 

berat lahir dan bobot sapih antara Boer dan PE. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kambing betina jenis PE yang dikawinkan 

secara alami sebanyak 41 ekor dan IB sebanyak 24 ekor 

dengan menggunakan pejantan dan semen jenis Boer. Metode 

perkawinan alami dengan cara menempatkan pejantan Boer 

pada populasi kandang betina yang berisi sebanyak 20 ekor 

betina, sedangkan perkawinan buatan dengan cara 

menginseminasi kambing betina yang sedang birahi. 

Penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu 

sampel yang akan digunakan telah ditetapkan berdasarkan 

kriteria tertentu yaitu induk kambing dan anak kambing PE 
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sapih yang berumur 2 bulan yang diambil dari data recording 

pada bulan Mei sampai Desember 2011. Variabel yang 

diamati  meliputi manajemen pemeliharaan dan kemampuan 

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

mortalitas,). Data dianalisis menggunakan uji independent t. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai rata-rata 

pada litter size terhadap perkawinan alami sebesar 1.8 ± 0.64 

ekor dan pada inseminasi buatan sebesar 1.79 ± 0.58 ekor, 

rataan pada bobot lahir terhadap perkawinan alami sebesar 

2.93 ± 0.56 kg dan pada inseminasi buatan sebesar 2.96 ± 0.39 

kg, Rataan pada bobot sapih pada perkawinan alami sebesar 

11,06 ± 2 kg dan pada inseminasi buatan sebesar 11,31 ± 1,54 

kg, dan persentase mortalitas pada perkawinan alami sebesar 

8,82 % dan inseminasi buatan sebesar 12,5 %. 

 Kesimpulan dari penelitian ini metode perkawinan 

tidak mempengaruhi terhadap litter size, bobot lahir dan bobot 

sapih. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu 

dilakukan penelitian lanjut dengan menggunakan umur dan 

paritas yang sama 
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