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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi Kambing
Kambing diklasifikasikan ke dalam : Kingdom :

Animalia; Phylum : Chordata; Group: Cranita
(Vertebrata); Class : Mammalia; Ordo : Artiodactyla;
Sub-ordo : Ruminantia; Family : Bovidae; Sub-family :
Caprinae; Genus : Capra atau Hemitragus; Spesies :
Capra hircus, Capra ibex, Capra caucasica, Capra
pyrenaica, Capra falconeri (Devandra,  1990).

Kambing memiliki 60 kromosom yang terdiri atas
29 pasang kromosom autosom dan sepasang kromosom
kelamin (Gall, 1981). Kambing merupakan salah satu jenis
binatang memamah biak yang berukuran sedang. Kambing
liar jantan maupun betina memiliki tanduk sepasang,
namun tanduk pada kambing jantan lebih besar. Kambing,
umumnya mempunyai jenggot, dahi cembung, ekor agak
ke atas, dan kebanyakan berbulu lurus dan kasar. Panjang
tubuh kambing liar tidak termasuk ekor adalah 1,3-1,4 m,
sedangkan ekornya 12-15 cm. Bobot betina 50-55 kg,
sedangkan jantan bisa mencapai 120 kg (Anonim, 2007).

Kambing mempunyai daya adaptasi yang tinggi
terhadap iklim tropik yang ekstrim, fertilitas tinggi,
interval generasi yang pendek, serta kemampuan
memanfaatkan berbagai macam hijauan dengan efesiensi
biologis yang lebih tinggi dibandingkan sapi (Heriyadi,
2004). Sampai saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 300
bangsa kambing di seluruh dunia. Berdasarkan jumlah
tersebut, baru sekitar 81 bangsa kambing yang telah
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diidentifikasi dan dideskripsikan dengan baik, minimum
dapat dibedakan dari sisi performa fisik yang menyangkut
sifat-sifat kualitatif dan sifat-sifat kuantitatif, serta hanya
beberapa bangsa yang dapat dibedakan dari segi
komposisi darah dan gen (Heriyadi, 2001).

2.2 Jenis Kambing di Indonesia
Kambing salah satu ternak tertua didunia yang

pertmaka kali didomestikasi (budidayakan). Kambing
yang saat ini ada merupakan keturunan kmabing liar yang
hidup di pegunungan Asia. Sebagian kambing yang
dipelihara sekarang ini berasal dari keturunan kambing
spesies Capra aegagrus yang hidup di Asia kecil, Capra
palconeri yang hidup di pegunungan Himalaya dan Capra
prisca yang hidup disekitar pantai Mediterania. Kambing
di Indonesia yang dibudayakan oleh masyrakat ini berasal
dari kambing asli Indonesia yang diternakan oleh
masyarakat secara tutun menurun, kambing luar negeri
yang diternakan oleh mayarakat khusus, dan kambing
persilangan yaitu kambing asli dan kambing luar atau
biasa disebut peranakan.

Dilihat dari segi produksinya menurut Suparman,
(2007)  kambing dapat dibedakan menjadi tiga yaitu
kambing pedaging, kambing perah (yang diambil susunya)
dan dwiguna yaitu kambing yang dapat diambil daging
dan susunya atau bulunya. Ini adalah beberapa jenis
kambing lokal dan kambing yang ada di Indonesia :
a) Kambing Kacang, merupakan kambing asli Indonesia

yang biasa disebut dengan kambing jawa dibudayakan
oleh masyarakat di Indonesia. Kambing ini tidak
mempunyai garis keturunan yang khusus, karena
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sebagian besar cara perkawinannya terjadi dalam
lingkup sejenis. Secara fisik kambing ini mempunyai
badan yang kecil dan pendek baik jantan dan betina
mempunyai tanduk. Warna bulunya hitam, coklat,
merah atau belang.

b) Kambing Gembrong, sering juga disebut sebagai
kambing bali. Kambing ini merupakan kambing asli
Indonesia yang banyak dibudidayakan oleh
masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Bali.
Kambing ini juga tidak mempunyai garis keturunan
yang jelas karena perkawinannya masih dalam lingkup
setempat. Ciri-ciri fisik kambing gembrong hampir
sama dengan ciri fisik kambing Kacang. Bulu-bulnya
lebih panjang, terutama kambing jantan, wrnanya
hampir sama dengan kambing Kacang. Bobot badan
jantan dewasa 40 kg dan betina dewasa mencapai 35
kg. Penyebaranya masih terbatas lokal di pulau Bali.

c) Kambing Mrica, merupakan kambing asli Indonesia
yang penyebaranya banyak terdapat di pulau Sulawesi.
Sesuai dengan namanya kambing mrica mempunyai
ukuran yang agak relatif lebih kecil dibandingkan
dengan kambing Kacang. Kambing ini di Jawa
dinamakan kambing krikil atau trangkil. Kambing ini
datang ke Jawa karena dibawa oleh imigran dari
Sulawesi dan perkawinan yang tidak disengaja oleh
peternak dari kambing Kacang dan kambing Mrica.

d) Kambing peranakan Etawah, sering juga disebut
kambing PE, merupakan saling persilangan antara
kambing Kacang dengan kambing Etawah. Sebagai
kambing persilangan kambing PE telah mampu
beradaptasi dengan baik dengan kondisi di Indonesia.
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Ciri-ciri kambing PE hidung melengkung ke atas,
panjang telingan 15-30 cm kondisi menggantung,
warnanya hitam, putih coklat atau kombonasi dan
bobot badan jantan mencapai 40 kg dan kambing
betina mencapi 35 kg.

2.3 Karakteristik Kambing Kacang
Kambing Kacang merupakan kambing asli

Indonesia yang juga terdapat di Malaysia dan Filipina.
Kambing Kacang sangat cepat berkembang biak, pada
umur 15-18 bulan sudah dapat menghasilkan keturunan.
Kambing ini sangat cocok sebagai penghasil daging dan
kulit, bersifat prolifik (kemampuan beranak kembar),
tahan terhadap berbagai kondisi, dan mampu beradaptasi
dengan baik di berbagai lingkungan yang berbeda
termasuk dalam kondisi pemeliharaan yang sangat
sederhana (Pamungkas, Batubara, Doloksaribu dan Sihite.,
2009).

Ciri-ciri kambing Kacang antara lain bulu pendek
dan berwarna tunggal (putih, hitam dan cokelat). Warna
bulunya dapat berasal dari campuran ketiga warna
tersebut. Kambing jantan maupun betina memiliki tanduk
yang berbentuk pedang, dan melengkung ke atas sampai
ke belakang dengan telinga pendek dan menggantung.
Janggut selalu terdapat pada jantan, sementara pada betina
jarang ditemukan. Leher berukuran pendek dan punggung
berbentuk melengkung. Kambing jantan berbulu surai
panjang dan kasar sepanjang garis leher, pundak, dan
punggung sampai ekor (Garantjang, 2004).

Tingkat kesuburan kambing Kacang tinggi dengan
kemampuan hidup dari lahir sampai sapih 79,4%, sifat
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prolifik anak kembar dua 52,2%, kembar tiga 2,6% dan
anak tunggal 44,9%. Umur rata-rata dewasa kelamin
adalah 307,72 hari dengan persentase karkas 44-51%.
Rata-rata bobot anak lahir 3,28 kg dan bobot sapih (umur
90 hari) sekitar 10,12 kg (Devandra, 1990).

2.4 Jumlah Anak Per Kelahiran (Litter Size)
Litter Size adalah banyaknya 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 persentase
induk dengan jumlah anaka lahir 4 atau 5 ekor. Prolifikasi
pada induk kambing disamping dipengaruhi oleh bangsa
juga dipengaruhi oleh bangsa dan faktor genetik lainnya
juga dipengaruhi oleh umur induk waktu beranak
(Subandriyo, 1993).

Litter size dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti umur induk, tipe kelahiran, bobot badan, musim,
tingkat asupan nutrisi, umur waktu induk beranak dan
pejantan (Land dan Robinson, 1985). Rataan litter size
seperkelahiran kambing adalah 1.17 pada kambing
Kacang dan 1 pada kambing Boerka. Litter size cenderung
meningkat seiring dengan bertambahnya umur induk.
Peningkatan tersebut disebabkan bertambah sempurnanya
kemampuan hormonal kambing karena semakin dewasa,
maka kambing dengan paritas rendah akan mendapatkan
litter size yang rendah pula (Mahmilia, Doloksaribu,
Nasution dan Hasibuan, 2007)

Hasil penelitian Sodiq dan Sadewo (2008)
menyatakan bahwa jumlah anak sekelahiran kambing
dipengaruhi oleh paritas induk dan bobot badan induk.
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Kondisi tubuh induk akan mempengaruhi kemampuan
induk dalam melahirkan jumlah anak. Induk dengan tubuh
yang besar akan melahirkan anak yang besar. Jumlah anak
sekelahiran seekor induk kambing dipengaruhi oleh tiga
faktor yaitu jumlah sel yang diovulasikan setiap birahi.
Fertilisasi dan keadaan induk selama perkembangan
embrio. Ketiga faktor tesebut tergantung pada suhu
lingkungan, umur induk, induk pemacek. Bobot badan
induk  dan genetik tetua. Tingginya litter size dikuti pula
dengan tingginya laju kematian anak (Kostaman dan
Sutama, 2005).

2.5 Bobot Lahir
Bobot lahir merupakan salah satu faktor yang

penting mempengaruhi produktivitas kambing. Bobot lahir
yang tinggi diatas rata-rata, pada umunya akan
mempunyai pertumbuhan, bobot sapih dan kemampuan
hidup yang tinggi pula (Noor dan Gunawan, 2006).

Bobot lahir adalah bobot anak kambing yang baru
lahir kurang dari 12 jam setelah kelahiran. Perubahan
bobot pada anak dalam 36 jam pertama setelah melahirkan
, dan akan kehilangan bobot badan karena pengeringan
bulu rata-rata 206 gram per jam dan kehilangan
metabolisme 20 gram per jam. Jika anak setelah lahir
langsung bisa menyusu pada induk maka bobot anak akan
naik rata-rata 89 gram dalam 12 jam pertama sejak lahir.
Perubuhan bobot pada anak domba dianggap sama dengan
anak kambing. Anak kambing dengan yang lahir tunggal
mempunyai bobot lahir sebesar 2,88+ 0,559 kg, sedangkan
anak yang lahir kembar mempunyai bobot lahir 2,56+
0,556 kg per ekor (Sasongko dan Bulu, 2005).
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Keragaman bobot lahir kambing dapat disebabkan
oleh faktor genetik dan lingkungan, sedangkan terjadinya
keragaman bobot hidup antara lain jumlah anak
sekelahiran, perbedaan bangsa, pakan, persilangan dan
fenotipe-genotipe. Faktor genetik adalah potensi atau
kemampuan yang dimiliki ternak, sedangkan faktor
lingkungan merupakan kesempatan yang diperoleh ternak
pada tempat yang berbeda (Devandra dan Burns, 1994).

Hasil penelitian Kaunang, Suyadi dan
Wahyuningsih (2012) menyatakan bahwa kambing PE
dengan sisitem perkawinan yang berbeda yakni kawin
alami dan inseminasi buatan menujukan hasil yang
berbeda nyata. Bobot lahir pada pada perkawinan alami
2,93±0,57 kg dan perkawinan buatan 2,96±0,4 kg. hal ini
dikarenakan perkawinan buatan berasal dari jenis kambing
Boer purebred yang telah teruji keunggulan segi
reproduksi dan produksinya yang mempunyai kualitas
sama.

2.6 Bobot Sapih
Bobot sapih merupakan bobot anak mulai

dipisahkan dari induknya, bobot sapih mempunyai
korelasi yang positif terhadap bobot lahir, maksudnya
bobot lahir yang tinggi akan menentukan bobot sapih yang
tinggi pula (Noor dan Gunawan, 2006).

Bobot sapih kambing (umur 3 bulan) anak tipe
kelahiran kembar 2 relatif sama dengan anak tipe
kelahiran tunggal (10 dan 11 kg) dan lebih rendah pada
anak tipe kelahiran kembar 3    ( 7 kg ). Rendahnya bobot
lahir anak dan tingginya laju mortalitas (30-40%).
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Penyapihan pada anak cempe dilakukan pada umur 3-4
bulan (Ibrahim dan Gufroni, 2004).

Sutama (2007) menyatakan bahwa kematian
cempe dapat dianggap baik pada suatu usaha peternakan
berkisar pada angka 5-10%. Jumlah kematian anak cempe
dapat banyak ditemui pada proses kelahiran kembar.
Proses kematian cempe pada kelahiran kembar dan pada
kelahiran kembar lebih dari dua biasanya dikarenakan
anak tidak mendapatkan kolostrum dari induknya. Cempe
yang baru saja lahir perlu mendapatkan kolostrum dari
induknya karena kolostrum merupakan satu-satunya
sumber antibody untuk tubuhnya, selain itu kolostrum juga
sebagai sumber protein untuk cempe. Penyebab lainnya
adalah karena kondisi cempe yang lemah ketika dilahirkan
(Devandra dan Burn, 1994).

Hasil penelitian Kaunang, dkk (2011)
menyatakan bahwa tingkat mortalitas kambing Peranakan
Etawah dengan dua sistem perkawinan mempunyai
kecenderungan berbeda, pada perkawinan alami tingkat
kematian lebih rendah yakni 8,82% dan pada perkawinan
buatan 12,5%.

2.7 PBBH (Pertumbuhan Bobot Badan Harian)
Hasil penelitian Mahmilia (2007) di Loka

Penelitian Kambing Potong Sungei Putih, Sumatra Utara.
Penimbangan rutin 2 x seminggu menunjukkan bahwa
rataan pertambahan bobot hidup harian prasapih kambing
Boer (82,29 ± 21,39 g/hari/ekor) lebih tinggi dari kambing
Boerka-1 (61,30 ± 18,00g/hari), dan kambing Boerka-1
lebih tinggi dari kambing Kacang (54,11 ± 12,42
g/hari/ekor). Perbedaan ini dikarenakan setiap bangsa
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ternak mempunyai kemampuan maksimal untuk tumbuh
sesuai dengan potensi genetiknya sepanjang faktor
pendukung terutama pakan tersedia Disamping itu laju
pertumbuhan ternak kambing selama bulan pertama
setelah lahir sangat tergantung pada produksi susu induk,
kemudian tingkat ketergantungannya semakin berkurang
dengan menurunnya produksi susu induk.

2.8 Kematian Anak (Mortalitas)
Mortalitas atau tingkat kematian berpengaruh

terhadap jumlah populasi ternak kambing yang berada
pada suatu wilayah. Memperbaiki produktivitas induk
dengan meningkatkan bobot lahir dan menekan angka
kematian. 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 perkembangan janin.
Pemberian asupan nutrisi yang cukup pada induk yang
bunting tua juaga menyebabkan anak yang dilahirkan
kondisinya lebih sehat dan cepat dalam pertumbuhannya
(Widaningsih dan Yuni, 2000).

Kemampuan hidup kambing merupakan salah satu
parameter yang penting dalam pertumbuhan produktivitas.
Tingginya laju pertumbuhan populasi kambing suatu
wilayah ditujukan dengan rendahnya kematian. Mahmilia,
dkk (2008) menyatakan bahwa angka mortalitas kambing
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Kacang lebih tinggi (22,85%) dibandingkan dengan
Boerka (18,18%).

2.9 Produktivitas induk
Produktivitas induk dipengaruhi oleh faktor

bangsa, tipe kelahiran dan paritas. Peningkatan laju
reproduksi induk dapat dilakukan dengan meningkatkan
jumlah anak sekelahiran, menurunkan laju mortalitas
prasapih dan memperpendek selang beranak. Untuk
meningkatkan jumlah anak sekelahiran dapat dilakukan
dengan jalan memelihara induk domba prolifik.
Pemeliharaan induk domba dengan jumlah anak kembar,
harus diiringi dengan manajemen pemeliharaan yang lebih
intensif untuk menekan laju mortalitas cempe. Selang
beranak dapat diperpendek dengan pengaturan perkawinan
seperti segera mengawinkan induk setelah masa involutio
uteri selesai, yaitu 2-3 bulan setelah domba beranak.
Tingkat reproduksi induk DEG dipengaruhi oleh jumlah
anak sekelahiran (litter size at birth) dan jumlah cempe
yang hidup hingga disapih (litter size at weaning).
Semakin tinggi litter size maka laju reproduksi induk
semakin besar. Upaya untuk meningkatkan laju reproduksi
induk DEG dapat dilakukan melalui upaya memperpendek
selang beranak (lambing interval), meningkatkan litter
size, serta menekan angka kematian cempe prasapih
(Sodiq, 2010).

2.10 Pakan kambing
Kambing merupakan ternak ruminansia. Hampir

semua kambing mempunyai kemampuan beadaptasi
dengan lingkungan agroekosistim. Bahan utama pakan
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dari kambing dapat diperoleh dari hijauan atau limbah
pertanian yang tidak dikonsumsi oleh manusia. Secara
alamiah kambing mempunyai kebiasaan makan browsing
hal ini berbeda dengan domba yang mempunyai kebiasaan
makan secara grazing. Hal ini menunjukan bahwa
kambing lebih menyukai pakan yang daun-daun
hijauannya terletak tinggi diatas kepalanya. Hal ini yang
menyebabkan kambing lebih menyukai pakan leguminosa
dibandingkan dengan rumput (Mulyono, 2009).

Ditinjau dari sudut pakan kambing merupakan
jenis herbivora (pemakan tumbuhan). Secara alami karena
pada awalnya kambing hidup di pegunungan kambing
lebih menyukai rerambanan (daun-daunan) daripada
rumput (Sodiq dan Tawfik, 2004). Sarwono (2002)
menyatakan bahwa kambing memerlukan hijuan yang
mempunyai banyak jenis. Kambing lebih menyukai daun-
daunan sperti daun turi (Sesbania grandiflora), akasia
(Acacia aneura), lamtoro (Leucaena leucocephala), dadap
(Erythrina lithosperma), nangka (Artocarpus
heterophyllus), gamal (Gliricidia sepium) dan rerumputan
(Rhododendrum sp).

Konsumsi pakan kambing dinyatakan dalam
bahan kering. Jumlah pakan yang dibutuhkan kambing
sangat tergantung dari bobot total badan dan kemampuan
memakan pakan (aseptabilitas). Istilah pakan mengandung
dua pengertian, yaitu yag disediakan (feed given) dan
pakan yang dimakan (feed intake). Konsumsi BK rata-rata
3-5% dari bobot badan, sedangkan volume feed given
diberikan lebih banyak (Mulyono dan Sarwono, 2008).
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2.11 Sistem pemeliharaan kambing
Beberapa manfaat dari pola pemeliharaan ternak

kambing PE dengan  sistem kandang kelompok adalah (1)
jarak kandang jauh dari pemukiman penduduk sehingga
dapat mengurangi pencemaran lingkungan, (2) adanya
sistem organisasi sehingga peternak mudah dikumpulkan
dan memudahkan penyampaian berbagai inovas, (3)
hubungan interaksi antar peternak lebih intensif. Beberapa
jenis teknologi tepat guna yang sudah diadopsi oleh
peternak pada pola pemeliharaan sistem kandang
kelompok adalah kawin suntik atau inseminasi buatan
(IB), penggunaan pakan konsentrat dan vaksin/obat-
obatan/mineral, pembuatan kartu ternak, dan kandang
panggung. Dekatnya jarak antara satu kandang dengan
kandang lainnya menyebabkan intensitas penularan
penyakit akan lebih tinggi dan hal ini merupakan salah
satu kekurangan dari pola pemeliharaan ternak sistem
kandang kelompok (Aka, 2008).

Sebagian peternak kambing/domba yang berada
diwilayah Jawa dipelihara sebagai usaha sambilan dengan
sistem pemeliharaan secara dikandangkan terus menerus.
Namun dibeberapa daerah yang penduduknya masih relatif
jarang masih banyak menggembalakan kambing/domba
secara extensif, yaitu dilepas pada siang hari (jam 10-18)
dan pada malam hari dikandangkan. Hasil pengamatan
menunjukan bahwa cara pemeliharaan yang digembalakan
justru perkembangan ternak semakin lambat dan
pendapatan petani dari ternak kambing/domba lebih kecil
dibandingkan dengan sistem pemeliharaan intensif.
Beberapa faktor yang menyebabkan kurang
menguntungkan pemeliharaan extensif : pengawasan
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keamanan ternak kurang memperbesar resiko hilang,
mudah terserang penyakit, mengganggu lingkungan dan
tidak terkontrolnya perkawinan (Soepeno dan Manurung,
1996).


