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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum
Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu

Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tenggara
kota Bojonegoro berjarak sekitar 37 km dari pusat kota.
Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu Kecamatan
dengan populasi penduduk tinggi setelah Kecamatan kota,
dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara Kecamatan Sumberjo dan Kepohbaru
Kabupaten Bojonegoro.

2. Sebelah timur Kecamatan Sukorame dan Bluluk
Kabupaten Lamongan.

3. Sebelah selatan Kecamatan Ngulu, Lengkong
Kabupaten Nganjuk dan Plandaan Kabupaten
Jombang.

4. Sebelah barat Kecamatan Sukosewu dan Sugiwaras
Kabupaten Bojonegoro.
Luas wilayah kecamatan Kedungadem 145,15 Km2

yang terdiri dari 23 desa yaitu Babad, Pejok, Panjang,
Tondomulo, Kesongo, Mlideg, Dayukidul, Duwel,
Kepohkidul, Geger, Megale, Drokilo, Kedungadem,
Tumbrasanom, Kendung, Mojorejo, Sidorejo, Sidomulyo,
Jamberejo, Tlogoagung, Ngrandu, Kedungrejo dan
Balongcabe.

Pada umumnya kondisi topografi diwilayah
Kedungadem datar dan hanya terdapat sedikit wilayah
berbukitan diwilayah selatan. Curah hujan rata-rata 100 ml per
bulan hal ini cukup tinggi, dengan ketinggian rata-rata
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ketinggian 65 mdpl.  Suhu udara rata-rata 24-32o C, sedang
kelembabpan udara 66-70%.

Bangsa kambing yang terdapat di Kecamatan
Kedungadem ada beberapa jenis mulai dari kambing
Peranakan Etawah, Peranakan Boer, Jawa Randu dan kambing
Kacang. Dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan
Kedungadem bangsa kambing sudah banyak yang mengalami
perkawinan silang, jadi untuk menemukan kambing Kacang
cukup susah dan hanya terdapat di dua Desa Tondomulo dan
Panjang. Ciri-ciri dari kambing Kacang yang berada di
Kecamatan Kedungadem tidak jauh berbeda dengan daerah
lain yaitu secara fisik kambing ini mempunyai badan yang
kecil dan pendek baik jantan dan betina mempunyai tanduk.
Warna bulunya hitam, coklat, merah, putih atau belang.
Contoh induk dan anakanya dapat dilhat pada Gambar 2.

Gambar 2. Kambing Kacang
Gambar induk yang ada di foto tersebut merupakan induk
kambing Kacang dilokasi penelitian. Induk tersebut berumur
sekitar 2 tahun atau poel 2, dengan bobot badan 23 kg. Sistem
pemeliharaan secara dikandangkan beralasakan tanah.
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4.2 Idenditas peternak
Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan

Kedungadem didapatkan indenditas responden pada Tabel 4,
menunjukan bahwa pekerjaan utama responden di lokasi
penelitian yang tertinggi adalah sebagai peternak (45,65%).
Karena di lokasi penelitian lahan pertanian hanya sedikit saja
dan banyak lahan perhutani yang terdapat berbagai macam
jenis pakan ternak, hal inilah yang dimaanfaatkan masyarakat
di lokasi penelitian untuk berternak kambing Kacang.
Tabel 4. Idenditas responden

No Uraian
Jumlah

Peternak
(N)

Presentase
(%)

1 Pekerjaan utama pemilik:

 Petani 12 26,08%

 Perternak 21 45,65%

 Pedagang 7 15,21%

 Lain-lain 6 13,04%

2 Tujuan Pemeliharaan :

 Sebagai tabungan 7 15,21%

 Sebagai pengahasilan utama 20 43,47%

 Sebagai penghasilan sambilan 19 41,30%

3 Lama beternak kambing
kacang :

 < 10 tahun 15 32,61%

 11-20 tahun 6 13,04%

 > 21 tahun 25 54,34%

Keterangan: jumlah responden 46 orang

Pekerjaan yang selanjutnya adalah petani sebesar
26,08%, pedagang 15,21% dan lain nya sebesar 13,04%.
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Dilihat dari tujuan pemeliharaan di lokasi penelitian beternak
sebesar 43,47% sebagai penghasilan utama, karena lokasi
penelitian  yang memungkinkan untuk  berternak dengan
kersedian pakan yang melimpah dan tidak membutukan biaya
yang banyak.

Tabel 4 juga menampilkan data lama beternak
responden diatas 21 tahun yang cukup tinggi, yaitu 54,34%
dan di bawah 10 tahun sebesar 32,61%. Dilihat dari data yang
ada peternak yang ada di lokasi penelitian sudah mempunyai
pengalaman beternak kambing yang sudah cukup lama. Hal ini
cukup kontradiktif di lokasi penelitian dengan ketiadaan
inovasi atau adopsi teknologi peternakan, di karenakan lokasi
yang cukup terpencil dan akses jalan yang susah sehingga
peternak cenderung sederhana serta mengarah ke tatalaksana
tradisional.

4.3 Pakan
Data hasil penelitian konsumsi pakan kambing

Kacang di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5a. Kandungan nutrien bahan pakan

Bahan
Kandungan Nutrien

BK* PK*
Lamtoro 29% 26%
Dadap 25% 20,5%
Rumput Lapang 20% 7%

Sumber: Analisa proksimat Laboratorium Pakan Lolit Sapi
Potong, Grati, Pasuruan (Gunawan, dkk, 2003).
Keterangan: 1). * Berdasarkan 100% BK. 2). BK = Bahan
kering; PK = Protein kasar
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Dilokasi penelitian pakan yang  diberikan pada sistem
perkandangan adalah lamtoro (Leucaena leucocephala) 75%,
dan dadap (Erithrina litosperma) 25%. Dapat dilihat pada
Tabel 5. pemberian pakan hijauan sebanyak 4,3±1,03
kg/ekor/hari dengan konsumsi bahan kering 0,91 kg/hari dan
konsumsi protein kasar 1,17 kg/hari (Lampiran 3). Jumlah
pemberian pakan tersebut sudah cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup kambing dewasa, dengan rata-rata bobot
badan induk kambing 25,31±3,57 kg, jika dibandingkan
dengan  NRC (1985) yang menyatakan bahwa jumlah
kebutuhan kambing dengan bobot badan 25-30 kg, konsumsi
BK  0,66 kg/ekor/hari dan kebutuhan PK 0,05 kg/ekor/hari,
jadi pemberian pakan pada sistem dikandangkan lebih dari
kecukupan BK dan PK kambing yang dianjurkan.

Tabel 5b. Konsumsi dan nutrien pakan kambing
Sistem

pemeliharaan
Bobot Badan
Induk (Kg)

Konsumsi (kg)
Segar BK PK

Penggembalaan 24,07±2,98 2,4 0,48 0,033
Kandangkan 25,31±4,17 4,34±1,02 1,17 0,27
Rata-rata 24,69±3,57 3,35 0,69 0,64

Pada sistem penggembalaan ternak hanya memperoleh
pakan dari rumput yang dimakan ketika digembalakan. Rata-
rata jenis pakan yang yang tersedia pada ladang gembalaan
adalah rumput lapang dan sedikit jenis leguminosa. Kambing
mulai digembalakan rata-rata 7-8 jam per hari. Konsumsi
rumput sekitar 2,4 kg/ekor/hari dengan konsumsi BK 0,48
kg/ekor/hari dan konsumsi PK 0,12 kg/ekor/hari (Lampiran 3)
jika dibandingkan dengan kebutuhan menurut NRC (1985)
yang menyatakan bahwa jumlah kebutuhan konsumsi BK
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kambing 0,66 kg/ekor/hari dan kebutuhan PK 0,05
kg/ekor/hari, masih belum mencukupi dan perlu asupan
tambahan.

4.4 Kemampuan Reproduksi Kambing
4.4.1 Perkawinan

Sistem perkawinan yang dilakukan dilokasi penelitian
menggunakan sistem kawin alam, yaitu peternak
menditeksi birahi ternak dengan cara melihat tingkah
lakunya seperti kambing betina teriak-teriak, kemudian
pejantan dimasukan ke kandang betina. Pejantan pemacek
diletakan pada kandang betina sekitar 1-3 hari, setelah itu
pejantan kembali dipisah. Sistem perkawinan yang
dilakukan oleh peternak sudah cukup baik karena sudah
mampu mengetahui cara menditeksi birahi kambing dan
pejantan yang diletakan pada kandang betina yang sedang
birahi selama 1-3 hari sudah cukup karena masa birahi
kambing betina tidak lebih dari dua hari. Hal ini didukung
Devendra dan Burn (1994)  yang melaporkan bahwa, lama
birahi kambing adalah 24-36 jam. Jadi sistem perkawinan
yang dilakukan oleh peternak sudah cukup baik.
Ditambahkan oleh Socheh, Ismaya, Budisatria dan
Kustantinah (2011) yang menyatakan bahwa kambing
kejobong yang diberi pakan secara flushing (upaya
perbaikan kondisi tubuh ternak melalui pemberian pakan
berkualitas tinggi pada waktu tertentu) akan mengalami
peningkatan lama waktu birahi 37,780± 0,5432 jam
dibandingkan kambing kejobong yang tidak diberi pakan
secara flushing 36,540±0,2459 jam.



32

4.4.2 Litter Size
Hasil penelitian di Kecamatan Kedungadem jumlah

anak per kelahiran (litter size) Data dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Litter size pada sistem pemeliharaan

Sistem pemeliharaan Jumlah
Induk

Rataan
Liter size

Penggembalaan 13 1,69±0,63a

Kandangkan 55 1.67±0,61a

68 1,68±0,62
Keterangan: Superskrip sama tidak  menunjukan berbeda
nyata pada taraf P>0,05 pada uji t student

Pada Tabel 6 menunjukan rata-rata litter size 1,68±0,6
ekor/kelahiran. Hal ini jauh lebih tinggi dari pada litter size
kambing Kacang pada penelitian Mahmilia (2007) sebesar
1,31 ± 0,46 ekor/kelahiran di Loka Penelitian Kambing Potong
Sei Putih, Sumatra Utara. Hal ini kemungkinan diakibatkan
karena bobot induk kambing Kacang yang digunakan pada
penelitian Mahmilia (2007) hanya 14,71 kg pada waktu
dikawinkan dan 16,80 kg pada waktu beranak dan merupakan
kambing pada usia muda, sedangkan di Kedungadem bobot
induk kambing terendah 16,1 kg dengan rata-rata bobot badan
induk keseluruhan 24,69±3,5 kg dengan umur induk yang
lebih bervariasi, hal ini yang menjadi penyebab litter size
kambing di Kedungadem lebih tinggi, karena bobot induk dan
umur induk mempengaruhi litter size dan bobot anak yang
dilahirkan. Hal ini didukung oleh Sodiq dan Sadewo (2008)
yang 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
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besar akan menghasilkan jumlah anak seperindukan yang lebih
besar. Ditambahkan oleh Mahmilia dan Elieser (2008) yang
menyatakan bahwa Litter size cenderung meningkat seiring
dengan bertambahnya umur induk, peningkatan tersebut
disebabkan bertambah sempurnanya mekanisme hormonal
dengan semakin dewasanya induk akan semakin meningkat
litter sizenya, litter size terendah biasanya pada paritas satu.

Pada Tabel 5 menunjukan Litter size kambing Kacang
dilokasi penelitian tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 tetapi
mempunyai kecenderung pada sistem penggembalaan lebih
tinggi yaitu 1,69±0,63 ekor/kelahiran dibandingkan dengan
sistem dikandangkan 1,67±0,61eko/kelahiran. Hal ini
kemungkinan diakibatkan perbedaan sistem pemeliharaan
sehingga jumlah anak perkelahiran tinggi, karena dengan
sistem pemeliharaan berbeda juga dapat mempengaruhi
kualitas dari pejantan dan betina, jika asupan nutrisi yang
diberikan cukup maka perkembangan dari ovum induk dan
semen pejantan juga baik dan dapat meningkatkan jumlah
anak per kelahiran. Hal ini didukung oleh Kostaman dan
Sutama (2005) menyatakan 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.
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4.4.3 Mortalitas (Kematian Anak per Kelahiran)
Data kematian anak kambing di Kecamatan

Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Tabel
7.
Tabel 7. Kematian (mortalitas) anak kambing Kacang

Sistem
Pemeliharaan

Jumlah Anak Mortalitas
(%)Mati Dilahirkan

Penggembalaan 2 22 9,50%
Kandangkan 3 92 3,33%

5 114 4,31%

Pada tabel 7 menunjukan tingkat kematian anak
kambing Kacang dilokasi penelitian adalah 4,31% dari total
anak yang dilahirkan. Angka kematian cempe pada sistem
penggembalaan 9,50% sedangkan pada sistem perkandangan
3,33% dari total kelahiran cempe. Angka kematian yang tinggi
ini kemungkinan  karena induk bunting tua pada sistem
penggembalaan kurang mendapat asupan nutrisi, dengan
sistem  penggembalaan pakan yang diperoleh hanya rumput
lapang hal ini dianggap kurang karena pada sistem
perkandangan pakan yang diberikan cukup baik dalam segi
kualitas dan kuantitas. Hal ini didukung oleh pendapat
Widaningsih dan Yuni, (2000) yang menyatakan bahwa
jumlah kematian pada anak kambing dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya adalah: induk kesulitan
melahirkan, jumlah anak yang dilahirkan, sifat keindukan,
faktor genetik, pengaruh iklim, bobot lahir anak, tatalaksana
pemberian pakan, perawatan dan infesi penyakit. Kondisi
tersebut disebabkan juga oleh induk yang buruk pada bunting
tua. Perlu asupan nutrisi yang cukup agar kondisi bunting tua
karena hal tersebut turut membantu pertumbuhan dan
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perkembangan janin. Pemberian asupan nutrisi yang cukup
pada induk yang bunting tua juaga menyebabkan anak yang
dilahirkan kondisinya lebih sehat dan cepat dalam
pertumbuhannya.

Ditambahkan oleh 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).

4.4.4 Selang beranak (kidding interval)
Data selang beranak (kidding interval) di Kecamatan

Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Tabel
8.

Tabel 8. Kidding Interval (KI) pada sistem pemeliharaan
Sistem pemeliharaan Jumlah

Induk
Rataan KI

(bulan)
Penggembalaan 13 9,19±0,9a

Kandangkan 55 9,27±1,2a

68 9,23±1,1
Keterangan: Superskrib sama tidak  menunjukan berbeda
nyata pada taraf P>0,05 pada uji t student
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Tabel 8 menunjukan selang beranak (kidding Interval)
kambing Kacang di Kecamatan Kedungadem 9,23±1,1 bulan.
Kidding Interval pada sistem pemeliharaan penggembalaan
lebih rendah dibandingkan sistem pemeliharaan yang
dikandangkan. Pada Tabel 8 menunjukan nilai kidding
interval antara sistem pengembalaan 9,19±0,9 bulan dan
pengandangan 9,27±1,2 bulan setelah dianalisis menggunakan
uji t pada taraf P>0,05 tidak menunjukan berbedaan yang
nyata (lampiran 11). Menurut Simon, Sumadi dan Subandrio
(2012) selang beranak kambing Kacang adalah 8,2±0,14
bulan. Hal ini menunjukan bahwa selang beranak dilokasi
penelitian lebih tinggi. Ini akan mengakibat masa produksi
yang semakin lama. Ini terjadi karena mayoritas peternak
dilokasi penelitian mulai penyapihan pada 4-5 bulan. Riyanto
(2008) menyatakan bahwa kidding interval kambing rata-rata
adalah 8-10 bulan. Jadi kidding interval dilokasi penelitian
masih dalam batas normal, namun perlu adanya upaya
peningkatan efisien produksi.

4.4.5 Bobot Sapih
Bobot sapih untuk masing-masing pemeliharaan di

Kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro dapat dilihat
pada Tabel 9.
Tabel 9. Bobot sapih pada sistem pemeliharaan

Sistem pemeliharaan Jumlah
Anak

Rataan Bobot
sapih (kg)

Penggembalaan 22 10,24±0,87a

Kandang 92 10,46±1,24a

114 10,58±1,18
Keterangan: Superskrip sama menunjukan tidak  berbeda
nyata pada taraf P>0,05 pada uji t student
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Rata-rata bobot sapih pada lokasi penelitan
10,58±1,18 kg. Dilihat dari dua sistem pemeliharaan
menunjukan adanya kecenderungan pada sistem
penggembalaan lebih rendah dari pada sistem dikandangkan
dengan rataan bobot sapih masing-masing 10,24±0,87 kg dan
10,46±1,24kg. Dilanjutkan dengan menganalisa dengan t test
pada taraf  0,05 ternyata tidak terdapat perbedaan yang sangat
nyata terhadap bobot sapih pada dua sistem pemeliharaan
berbeda (lampiran 8). Dibandingkan dengan hasil penelitian
Elieser, Sumadi dan Subandrio (2012) bobot sapih kambing
Kacang sebesar 10.2 ± 0.79 kg ini hampir mendekati hasil
penelitian hanya terpaut 0,38 kg dibandingkan penelitian di
Kedungadem dengan bobot sapih kambing Kacang sebesar
10,58 kg. Pada dua sistem pemeliharaan ada kecenderungan
bobot sapih yang digembalaan lebih tinggi dimungkinkan
karena genetik pengaruh sistem perkawinan. Hal ini
dikarenakan bobot 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 bobot sapih  banyak dipengaruhi
faktor lingkungan diantaranya manajemen pemeliharaan dan
produksi susu induk. Ditambahakan oleh Lu, (2002) bobot
sapih tervariasi tergantung pada pengaruh genetik, umur sapih,
kesehatan serta manajemen pemeliharaan, terutama adalah
aspek pemberian pakan yang sangat berpengaruh terhadap
kemampuan induk untuk memproduksi susu selama masa
pertumbuhan pra sapih anak kambing.
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4.4.6 PBBH (Pertumbuhan Bobot Badan Harian)
Pertambahan bobot badan per hari cempe pra sapih

diperoleh dengan cara melakukan 2 kali penimbangan dengan
jarak 21-30 hari kemudian penambahan bobot badan dibagi
selang waktu penimbangan. Data PBBH cempe dapat dilihat
pada Tabel 11.
Tabel 11. Pertambahan bobot badan (PBBH) pada sistem
pemeliharaan

Sistem pemeliharaan Jumlah
Anak

Rataan PBBH
(gram/ekor/hari)

Penggembalaan 22 41,12±11,31a

Kandangkan 92 49,37±9,22b

114 47,75±13,41
Keterangan: Superskrip berbeda menunjukan berbeda nyata
pada taraf P>0,01 pada uji t student

Tabel 11 menunjukan PBBH anak kambing kacang di
lokasi penelitian sebesar 47,75±13,41 gram/ekor/hari. Pada
data hasil penelitian diperoleh data dengan PBBH tertinggi
pada sistem pemeliharaan secara dikandangkan sebesar
49,37±13,43gram/ekor/hari dan pada sistem penggembalakan
sebesar 41,12±11,44 gram/ekor/hari. Dilanjutkan dengan uji t
test ternyata menunjukan perbedaan yang nyata pada taraf
0,01 (Lampiran 7). Ini menunjukan bahwa sistem
pemeliharaan mempengaruhi pertumbuhan bobot anak hal ini
dapat disebabkan oleh faktor pakan, karena pakan kambing
yang dikandangkan mempunyai kualitas yang lebih baik
daripada yang digembalakan. Hal ini didukung oleh pendapat
Nasution, Mahmilia dan Doloksaribu (2010) yang menyatakan
bahwa ketersedian pakan hijauan untuk induk harus terpenuhi,
cempe sangat bergantung pada susu induk karena pada saat
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cempe susu merupakan sumber makan utama. Produksi susu
induk sangat bergantung dengan kondisi hijauan baik kuantitas
maupun kualitas. Kondisi induk menyusui yang mengalami
kekurangan pakan akan menghasilkan susu yang sedikit, hal
ini lah yang menyebabkan pertumbuhan cempe rendah.

Dilihat dari segi ekonomi pertambahan bobot badan pada
sistem digembalakan lebih baik daripada pada sistem yang
digembalakan dengan perhitungan harga hijauan Rp. 200
konsumsi pada sistem gembalakan 2,4 kg/hari mengahsilkan
PBBH 41,12 gram dengan harga bobot hidup kambing Rp.
35.000 diperoleh keuntungan per hari Rp. 940/hari.
Sedangakan pada sistem dikandangkan dengan konsumsi
pakan 4,2 kg/hari dan PBBH 49,37 gram menghasilkan
keuntungan Rp. 875/hari

4.4.9 IPI (Indeks Produktivitas Induk) per Paritas
Hasil  data yang diperoleh dari hasil penelitian

menunjukan nilai indeks produktivitas induk di kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Data dapat dilihat pada
Tabel 12.
Tabel 12. Indeks  produktivitas induk (IPI) per paritas

Paritas Jumlah
Induk

Rataan IPI
(kg)

1 30 20,28±5,31a

2 12 22,92±3,89b

3 12 21,85±5,32b

4 6 18,71±4,81b

5 8 24,08±3,78c

68 21,18±5,05
Keterangan: Notasi berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf
P>0,05 pada uji t student
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Pada Tabel 12 menunjukan data Indeks Produktivitas
Induk kambing Kacang setiap paritas mulai dari paritas 1
hingga paritas ke 5. Nilai Indeks Produktivitas Induk secara
berurutan 20,28 kg, 22,93 kg, 21,85 kg, 18,71 kg dan 24,08
kg. Kemudian dilakukan analisis uji t test ternyata terdapat
perbedaan pada taraf p 0,05. Kemungkinan peningkatan nilai
Indeks Produktivitas Induk dikarenakan induk yang semakin
dewasa sistem reproduksinya akan semakin baek dan sistem
hormonalnya susdah berkembang secara sempurna sehingga
nilai produktivitas semakin naik. Pada paritas ke 4
menunujukan penurunan nilai IPI hal ini kemungkinan
disebabkan karena induk pada paritas ke 4 mempunyai jumlah
anak kelahiran tunggal yang tinggi jadi nilai IPI juga ikut
berpengaruh. Hal ini didukung oleh Mahmilia dan elieser
(2008) yang menyatakan bahwa Indeks Produktivitas Induk
cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur
induk, peningkatan tersebut disebabkan bertambah
sempurnanya mekanisme hormonal dengan semakin
dewasanya induk akan semakin meningkat litter sizenya, litter
size terendah biasanya pada paritas satu.

4.4.8 IPI (Indeks Produktivitas Induk)
Hasil  data yang diperoleh dari hasil penelitian

menunjukan nilai indeks produktivitas induk di Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Data dapat dilihat pada
Tabel 13.
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Tabel 13. Indeks  produktivitas induk sistem pemeliharaan
Sistem pemeliharaan Jumlah

Induk
Rataan IPI

(kg)
Penggembalaan 13 20,73±4,71a

Kandangkan 55 21,46±4,89a

68 21,18±5,05
Keterangan: Superskrip tidak menunjukan berbeda nyata pada
taraf P>0,05 pada uji t student

Pada Tabel 13 menunjukan rata-rata Indeks Prodiktivitas
Induk (IPI) per kelahiran sebesar 21,18±5,05 kg , ternyata hal
ini lebih rendah dibandingakan dengan penelitian Dakhlan,
Idalina dan Suharyati (2011) yang menyatakan bahwa indeks
produktivitas kambing Boerka (Boer dan Kacang) sebesar
23,756 kg yang di beri perlakuan pakan secara tradisional,
yang dilakukan di kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung.
Kemungkinan perbedaan ini diakibatkan karena kambing
persilangan Boerka memiliki performans reproduksi yang
tinggi dan merupakan hasil persilangan Kacang dengan Boer.
Boer merupakan bangsa kambing dengan tipe besar sehingga
menghasilkan indeks produktivitas yang tinggi. Hal ini
didukung oleh Sodiq (2010) yang menyatakan bahwa
produktivitas induk kambing dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu bangsa, tipe kelahiran dan paritas. Ditambahkan oleh
Sukendar (2004), yang menyatakan indeks reproduksi induk
dan bobot sapih memengaruhi nilai IPI. Jika indeks reproduksi
tinggi dan bobot sapihnya juga tinggi maka akan didapat nilai
IPI yang tinggi

Hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukan bahwa IPI
berbeda pada sistem pemeliharaan penggembalaan dan sistem
perkandangan. Data IPI tertinggi pada sistem dikandangkan
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dengan IPI 21,46±4,9 kg dan yang rendah paada sistem yang
digembalakan dengan IPI 20,73±4,7 kg. Setelah dilakukan uji t
ternyata tidak menunjukan perbedaan yang nyata (lampiran
10). Kemungkinan produktivitas induk yang tinggi disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya adalah mortalitas,bobot sapih
yang tinggi dan litter size yang tinggi. Hal inilah yang
menyebabkan sistem pemeliharaan yang dikandangkan indeks
produktivitasnya lebih tinggi. Hal ini didukung oleh pendapat
Sukendar (2004) menyatakan indeks reproduksi induk dan
bobot sapih memengaruhi nilai IPI. Jika indeks reproduksi
tinggi dan bobot sapihnya juga tinggi maka akan didapat nilai
IPI yang tinggi. Hasibuan dan Mahmilia  (2010) menyatakan
bahwa produktivitas induk kambing Kacang dipengaruhi
tingkat kematangan tubuh induk yang semakin dewasa,
sehingga induk yang telah beranak beberapa kali kemampuan
untuk mengasuh anak akan semakin baik.


