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ABSTRACT 

 

 The aim of this research was to know the relationship 

between Body Condition Score (BCS) of late gestation with 

litter size and birth weight on Etawah crossbred goats. The 

materials used in this research were 106 late gestated goats. In 

this research the BCS on late gestation, parturiton, and post 

parturition were observed in Ampelgading area. The results 

showed that the average litter size and birth weight (kg) were 

1.89 ± 0.66 and 3.84 ± 0.73 respectively. Furthermore, the 

BCS score of late gestation, parturition, post parturition were 

found at 2.99 ± 0.51 ; 2.52 ± 0.53 and 2.37 ± 0.42 

respectively. The correlation between BCS and litter size were 

very low (r = 0.13) with regression equation Y= 1.40 + 0.17X 

and determinant coefficient value (R
2
) 1.6%. Meanwhile the 

correlation between BCS and birth weight was very low (r = 

0.11) with regression equation Y= 3.38 + 0.16X, and 

determinant coefficient value (R
2
)1.2%. The conclusion of this 

research was BCS of late gestation had positive correlation on 

litter size and birth weight, however the r value was low.  

 

Key words: Pregnancy, productivity, correlation 
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RINGKASAN 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014 

sampai dengan Maret 2015 di peternakan rakyat Desa 

Mulyoasri  Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Body 

Condition Score (BCS) bunting tua dengan Litter size dan 

bobot lahir anak kambing Peranakan Etawah (PE). 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

106 induk kambing PE dalam keadaan bunting tua (bunting 

umur 4-5 bulan). Metode penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus dan pengambilan sampel secara purposive 

sampling. Variabel yang diamati  BCS bunting tua (bunting 

umur 4-5 bulan), BCS induk saat partus dan BCS induk post 

partus (90 hari setelah melahirkan) serta litter size dan bobot 

lahir anak. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah korelasi dan regresi linear sederhana.  

 Hasil penelitian menunjukkan status fisiologis  BCS 

pada saat induk kambing  bunting tua mempunyai nilai BCS 

sebesar 2,99 ± 0,51, BCS partus sebesar 2,52 ± 0,53 dan BCS 

post partus 2,37 ± 0,42. Rata-rata litter size kambing PE di 

Ampelgading adalah 1,89 ± 0,66 ekor. Hubungan BCS induk 

bunting tua dengan litter size memiliki persamaan regresi Y= 
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1,40 + 0,17X, nilai Koefesien Determinasi (R
2
) sebesar 1,6%, 

nilai keeratan (r) sebesar 0,13 artinya hubungan keeratannya 

sangat rendah. Rata-rata bobot lahir kambing PE di 

Ampelgading adalah 3,84 ± 0,73 kg. Hubungan BCS induk 

bunting tua dengan bobot lahir memiliki persamaan regresi Y 

= 3,38 + 0,16X, nilai Koefesien Determinasi (R
2
) sebesar 

1,2%, nilai keeratan (r) sebesar 0,11 artinya hubungan 

keeratannya sangat rendah. 

 Kesimpulan penelitian ini adalah rata-rata litter size 

kambing PE di Ampelgading adalah 1,89 ± 0,66 dan bobot 

lahir 3,84 ± 0,73 kg sedangkan BCS induk bunting tua 2,99 ± 

0,51, BCS partus 2,52 ± 0,53 dan BCS post partus 2,37 ± 0,42. 

Hubungan BCS bunting tua dengan litter size positif dan nilai 

keeratannya sangat rendah. Hubungan BCS bunting tua dengan 

bobot lahir positif dan nilai keeratannya sangat rendah. 

Penelitian ini menyarankan perlunya dilakukan peningkatan 

produktivitas kambing PE dengan cara mengevaluasi BCS 

secara rutin untuk mengetahui kondisi nutrisi, psikologi, 

cadangan energi dalam tubuh dan manajemen pakan untuk 

memenuhi kebutuhan ternak serta pemilihan bibit yang baik 

disertai hasil recording. Selain itu, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan paritas induk yang sama dan tempat 

penelitian yang berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan kambing 

hasil persilangan antara kambing Etawah dari India dengan 

kambing Kacang dari Indonesia. Kambing PE termasuk 

kambing dwiguna (penghasil daging dan susu). Tingkat 

produktivitas kambing PE masih rendah, oleh karena itu perlu 

peningkatan produktivitasnya seperti memperhatikan bobot 

badan induk pada waktu dikawinkan, Body Condition Score 

(BCS) induk, lama bunting, litter size, bobot lahir anak dan 

korelasi sifat-sifat tersebut. Produktivitas tinggi pada kambing 

PE dapat dicapai apabila memiliki kidding interval, litter size, 

dan bobot lahir kambing yang tinggi. Kondisi induk yang 

optimal saat beranak akan menghasilkan litter size  dan bobot 

lahir anak yang tinggi (performa kambing yang tinggi). 

Kidding interval dan litter size merupakan komponen penting 

dari sistem efisiensi produksi anak. Bobot anak kambing yang 

ideal disertai litter size  yang tinggi akan menunjang 

keberhasilan tujuan produksi daging yang maksimal. 

Pengamatan kondisi induk baik saat laktasi, kering, 

perkawinan, bunting muda dan bunting tua dapat diamati 

secara rutin oleh peternak untuk keberhasilan sebuah 

peternakan itu sendiri, terutama pada masa kebuntingan induk. 

Cara mengamati kondisi tubuh yaitu dengan penilaian skor 

kondisi tubuh atau biasa disebut BCS. 

 BCS adalah metode untuk memberi nilai kondisi tubuh 

ternak baik secara visual maupun dengan perabaan pada 

timbunan lemak tubuh di bawah kulit sekitar pangkal ekor, 

tulang punggung dan pinggul. Cadangan lemak tubuh sangat 
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berpengaruh penting dalam produksi susu, kesuburan dan 

kesehatan umum hewan. Apabila kambing sangat kurus 

dengan cadangan lemak tubuh tidak cukup maka produksi 

susu akan turun atau rendah, karena cadangan tubuh gagal 

untuk mendukung produksi susu. BCS digunakan untuk 

mengevaluasi manajemen pemberian pakan, menilai status 

kesehatan ternak dan membangun kondisi tubuh ternak selama 

berproduksi. BCS telah terbukti menjadi alat praktis yang 

penting dalam menilai kondisi tubuh ternak karena BCS adalah 

indikator sederhana terbaik dari ketersediaan cadangan lemak 

yang dapat digunakan oleh ternak dalam periode apapun 

(permintaan energi tinggi, stress atau suboptimal nutrisi). BCS 

memiliki hubungan dengan bobot badan (BB) ternak, seperti 

pertumbuhan, kebuntingan, proses kelahiran, laktasi dan 

menyusui. Semua periode tersebut akan mempengaruhi berat 

badan ternak. Kegagalan mempertahankan kondisi tubuh yang 

baik atau terjadi perubahan BCS yang cepat selama awal 

kebuntingan menunjukkan adanya masalah kesehatan atau 

manajemen pemberian pakan. Sebaiknya BCS selalu dipantau 

terutama pada saat akan dikawinkan, saat pemeriksaan 

kebuntingan, saat bunting, melahirkan, setelah melahirkan, 

akhir laktasi dan pada saat pengeringan. Litter size  dan bobot 

lahir mempunyai arti penting karena sangat berkorelasi dengan 

laju pertumbuhan, ukuran dewasa dan daya hidup anak. 

 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 sekelahiran yang lebih besar 

(Kaunang dkk, 2012). Litter size  dan bobot lahir anak 

mempunyai arti ekonomis cukup penting dan berguna untuk 
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mengevaluasi kemampuan induk (mothering ability). Litter 

size  dan bobot lahir anak dipengaruhi oleh jenis kelamin anak, 

bangsa ternak, umur induk, bobot badan induk dan 

manajemen. Menurut Munier (2008), kebutuhan pakan bagi 

kambing yang sedang bunting melebihi porsi pada kambing 

yang tidak bunting karena kebutuhan untuk hidup pokok calon 

induk dan untuk pertumbuhan calon anak yang dikandungnya. 

Tinggi rendahnya bobot lahir anak kambing sangat 

dipengaruhi oleh kondisi induknya saat masa kebuntingan. 

Litter size  dan bobot lahir yang rendah dapat pula disebabkan 

oleh faktor umur dan kondisi induk. Kondisi BCS yang ideal 

atau tinggi maka bobot lahir anak juga tinggi. 

 Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui hubungan BCS bunting tua 

dengan litter size  dan bobot lahir anak kambing PE sehingga 

nantinya dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi 

peternak untuk mendapatkan BCS bunting tua yang ideal 

sehingga produktivitas ternak dapat ditingkatkan terutama 

performa anak yang dihasilkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 BCS merupakan indikasi berhasil tidaknya manajemen 

sebuah peternakan untuk mendukung produktivitas ternak. 

Induk dengan postur tubuh yang besar akan menghasilkan 

jumlah anak dan bobot lahir yang lebih besar (Kaunang dkk, 

2012). Kondisi BCS yang tinggi akan menghasilkan jumlah 

anak sekelahiran dan bobot anak yang tinggi. Kambing dengan 

BCS yang tinggi mempunyai cadangan energi untuk 

produktivitasnya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

dirumuskan permasalahan apakah terdapat hubungan BCS 
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bunting tua pada kambing PE dengan litter size  dan bobot 

lahir. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hubungan BCS bunting tua pada 

kambing PE dengan litter size. 

2. Mengetahui hubungan BCS bunting tua pada 

kambing PE dengan bobot lahir anak.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan dapat menambah informasi bagi peternak 

untuk mendapatkan BCS yang tepat pada saat 

kambing PE bunting tua. 

2. Dapat meningkatkan produktivitas ternak dan 

performa anak melalui penilaian BCS induk pada saat 

bunting tua. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Kambing PE merupakan kambing dwiguna yaitu 

penghasil susu dan daging. Pemeliharaan kambing PE yang 

bertujuan untuk produksi daging perlu memperhatikan 

frekuensi beranak, litter size dan bobot lahir. Produktivitas 

yang tinggi dapat diupayakan dengan memperhatikan BCS 

kambing pada masa kebuntingan. BCS memberikan indikasi 

jumlah lemak penutup pada kambing PE. Penilaian dilakukan 

dengan menetapkan skor untuk jumlah lemak yang diamati 

pada beberapa bagian kerangka kambing PE. Koyuncu et al, 

(2013) menyatakan program nutrisi perlu diarahkan agar 

kondisi tubuh mencapai skor 3-4 pada saat bunting tua karena 
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nutrisi pada periode ini memacu perkembangan plasenta serta 

memaksimalkan pertumbuhan fetus. BCS juga tidak boleh 

dibawah skor 2 karena memperpanjang waktu estrus pasca 

melahirkan dan dapat menimbulkan kematian fetus. BCS tidak 

harus mencapai skor 5 karena dapat menyebabkan kesulitan 

melahirkan. Pemilihan bibit kambing PE dari induk yang 

melahirkan anak lebih dari 1 dan bobot lahir tinggi diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas kambing PE. Penelitian 

hubungan BCS bunting tua dengan litter size dan bobot lahir 

kambing PE diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

nilai BCS kambing PE bunting tua yang tepat. Kerangka pikir 

penelitian disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

1.6 Hipotesis 

1. Terdapat hubungan antara BCS bunting tua dengan 

litter size kambing PE. 

2. Terdapat hubungan antara BCS bunting tua dengan 

bobot lahir kambing PE. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kambing Peranakan Etawah (PE) 

 Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan kambing 

hasil persilangan antara kambing Etawah dari India dengan 

kambing Kacang dari Indonesia yang sudah beradaptasi 

dengan kondisi Indonesia. Kambing PE merupakan ternak 

yang berfungsi ganda yaitu sebagai penghasil daging dan susu 

(Kostaman dan Sutama, 2006). Kambing PE dapat beradaptasi 

dengan kondisi iklim Indonesia, mudah dipelihara karena 

mempunyai daya adaptasi yang tinggi serta lebih banyak 

mengkonsumsi dedaunan. Kambing PE juga sangat berpotensi 

dikembangkan untuk usaha pembibitan karena memiliki 

generasi interval yang relatif pendek dan bersifat prolifik (bisa 

beranak lebih dari 1 ekor). Kambing PE beranak pertama kali 

pada umur 16-18 bulan dan dalam waktu 2 tahun bisa beranak 

3 kali jika diusahakan secara intensif dengan hasil anak 

kembar 2-3 ekor/induk dengan masa kebuntingan selama 5 

bulan (Firmansyah dkk, 2014). 

 Kambing PE memiliki ciri-ciri antara lain ukuran 

badan besar, kepala tegak, garis profil cembung, rahang bawah 

lebih panjang dari pada rahang atas, tanduk mengarah ke 

belakang, telinga lebar panjang dan menggantung dengan 

ujung telinga melipat. Warna rambut bermacam-macam dari 

belang putih hitam, putih coklat, sampai campuran antara 

putih, hitam dan coklat, terdapat rambut yang lebat dan 

panjang dibawah ekor. Kambing PE jantan mencapai dewasa 

kelamin pada umur 6-8 bulan pada saat bobot tubuh 12,9-18,7 

Kg. Postur tubuh tinggi untuk ternak jantan dewasa dengan 
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tinggi gumba 90-110 cm dan betina 70-90 cm (Susilawati dkk, 

2011). Jumlah anak sekelahiran bervariasi 1-3 ekor/induk 

(rataan = 1.65 ekor) dengan rataan bobot lahir anak 1,25 

kg/ekor. Tingkat kematian induk dan anak masing-masing 6 

dan 31% sehingga berpotensi untuk meningkatkan tingkat 

ekonomi keluarga petani (Budiarsana dkk, 2006). 

Jumlah anak sekelahiran dapat ditingkatkan dengan 

jalan memelihara induk kambing yang sering beranak kembar. 

Pemeliharaan induk dengan jumlah anak kembar, harus 

diiringi dengan manajemen pemeliharaan yang lebih intensif 

untuk menekan laju mortalitas cempe prasapih. Jarak beranak 

dapat diperpendek dengan memperbaiki tatalaksana 

perkawinan, yaitu dengan mempercepat perkawinan induk 

kambing setelah masa involutio uteri selesai yakni sekitar 2−3 

bulan setelah induk beranak (Sodiq, 2010). 

 Bobot lahir kambing PE kelahiran tunggal memiliki 

rata-rata 3,2 kg untuk betina dan 3,7 kg untuk jantan. Bobot 

badan kambing PE dewasa jantan berkisar antara 65-90 kg dan 

betina berkisar antara 45-70 kg. Lama laktasi kambing PE 

adalah 3-5 bulan dan bisa memproduksi susu 0,5-2,0 liter/hari 

(Firmansyah dkk, 2014). Produksi susu kambing PE pada 

masa puncak laktasi pada bulan ke-3 mencapai 3,8 

liter/ekor/hari. Kemampuan produksi susu kambing PE 

disebabkan adanya genotip Etawah yang menurut tipenya 

termasuk tipe perah. Beragamnya produksi susu banyak 

berhubungan dengan beragamnya proporsi genotip Etawah 

dan lingkungan yang menyertainya. Namun, tidak adanya 

sistem perkawinan yang terarah selama ini mengakibatkan 

produktivitas ternak ini masih sangat beragam (Fitron dkk, 

2014). 
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2.2 Induk Bunting Tua 

 Kebuntingan adalah proses keberhasilan perkawinan / 

fertilisasi, yaitu bertemunya spermatozoa dengan sel telur 

kemudian terbentuk janin dan menempel pada kandungan 

induknya. Pada saat bunting perlu diberi tambahan pakan agar 

induk dan janinnya sehat, sehingga dapat melahirkan dengan 

normal dan menghasilkan susu yang banyak. Tanda – tanda 

induk yang akan melahirkan yaitu pinggul mengendur, ambing 

membesar dan puting susu terisi penuh, alat kelamin (vulva) 

membengkak kemerah-merahan dan lembab, gelisah, 

menggaruk-garuk tanah / lantai kandang dan sering 

mengembik, nafsu makan turun dan sering kencing (Susilawati 

dkk, 2011). Faktor penyebab rendahnya tingkat kelahiran pada 

kambing kemungkinan disebabkan masalah penanganan induk 

bunting oleh peternak yang kurang baik sehingga 

mengakibatkan terjadinya kematian embrio dan terjadinya 

gangguan saat kelahiran (distokia). Distokia 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). Menurut 

Adriani (2011), banyak peternak yang kurang menyadari 

pentingnya memberi perhatian pada kambing sejak mulai dari 

kandungan bahkan sebelum kambing bunting dan beranak 

untuk mendapatkan anak yang lahir dengan bobot badan 

tinggi. Pengamatan kambing sejak dari dalam kandungan akan 

menentukan nantinya kambing yang dilahirkan dengan bobot 

badan yang tinggi, pertumbuhan yang baik dan sistem 

pemeliharaan pasca lahir yang baik akan mendapatkan induk 

dan pejantan kambing yang berkualitas. Menurut Rasminati 

(2013), jumlah kematian pada anak kambing dipengaruhi oleh 
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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 infeksi penyakit. 

 Produktivitas kambing PE dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti manajemen pemeliharaan, genetik dan makanan. 

Produktivitas dipengaruhi semenjak kambing tersebut berada 

dalam kandungan, setelah lahir, dari lahir sampai disapih dan 

setelah sapih sampai dewasa (Adriani, 2011). Sahlu dan 

Goetsch (2003) menyatakan bahwa produksi susu mencapai 

puncak pada bulan ke-3 dan konsumsi pakan mengalami 

peningkatan pada bulan ke-5, namun yang terjadi pada bobot 

badan mengalami penurunan pada saat meningkatnya produksi 

dan konsumsi pakan. Hubungan produksi susu, bobot badan 

dan konsumsi pakan kambing pada masa laktasi bila dipetakan 

dengan kurva ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

  
Gambar 2. Hubungan produksi susu, bobot badan dan 

konsumsi pakan 

 Bobot badan merupakan sifat sangat penting pada 

kambing dan sifat ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan non 

genetik, begitu juga dengan lama bunting ditentukan oleh 

faktor genetik walaupun dapat dimodifikasi oleh faktor-faktor 
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maternal, fetal dan lingkungan (Kostaman dan Sutama, 2006). 

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. Umumnya induk muda 

melahirkan anak yang lebih ringan dari pada induk yang lebih 

tua. Postur tubuh induk akan mempengaruhi kemampuan 

induk dalam melahirkan jumlah anaknya. Menurut Adriani 

(2011), kebanyakan anak kambing dianggap belum dapat 

memberikan hasil yang berarti sehingga kurang diperhatikan. 

Pertumbuhan anak kambing yang tidak baik di awal 

kehidupannya akan mengakibatkan tertundanya pertumbuhan 

dan siklus reproduksi pada periode berikutnya. Parameter 

reproduksi pada kambing PE dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Beberapa parameter reproduksi pada ternak kambing  

No Parameter reproduksi Rataan (kisaran) 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

8 

 

 

9 

10 

Tipe siklus birahi 

 

Panjang siklus birahi 

Lama birahi 

Lonjakan sekresi LH  

Ovulasi 

 

 

Waktu kawin yang 

optimal 

Lama bunting 

Sumber hormon 

progesteron selama 

kebuntingan 

Tipe plasenta 

Umur pubertas 

Polyestrus tidak 

terpengaruh musim 

20 hari (18 – 24 hari ) 

36 jam ( 12 – 48 jam) 

3-6 jam setelah birahi 

12 – 24 jam setelah 

lonjakan LH atau 30 – 36 

jam setelah birahi 

24 – 36 jam setelah birahi 

 

150 hari (147 – 155 hari) 

Corpus luteum (CL) 

 

 

Kotiledon 

6 – 12 bulan  

Sumber : Sutama, 2011 

 Bobot badan induk yang besar mempunyai 

kemungkinan beranak kembar lebih tinggi dari pada induk 

yang memiliki bobot badan lebih rendah. Setiap kenaikan satu 

kilogram rata-rata bobot badan akan menaikkan 0,03 rata-rata 

angka ovulasi. Demikian juga bobot badan induk mempunyai 

pengaruh lebih besar dari pada pejantan terhadap bobot lahir 

anak (Kostaman dan Sutama, 2006). Menurut Rasminati 

(2013), saat kondisi bunting tua induk memerlukan asupan 

nutrisi yang cukup karena hal tersebut turut membantu 

pertumbuhan dan perkembangan janin. Pemberian asupan 
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nutrisi yang cukup pada induk yang bunting tua juga 

menyebabkan anak yang dilahirkan kondisinya lebih sehat dan 

cepat dalam pertumbuhannya.  

 Menurut Sulastri dan Qisthon (2007), litter size dan 

bobot lahir anak mempunyai arti ekonomis cukup penting 

yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan induk 

(mothering ability). Menurut Pryce et al (2002), kinerja 

reproduksi atau kesuburan induk sangat berkorelasi dengan 

rata kondisi tubuh (BCS). 

2.3 Body Condition Score (BCS) 

 Body Condition Score (BCS) merupakan alat peraga 

yang digunakan untuk menilai jumlah otot dan lemak yang 

menutupi tulang ternak. BCS dapat menaksir secara bebas 

bobot badan, status kebuntingan dan hal terpenting dari ternak 

(Moran, 2005). BCS merupakan indikator yang sangat mudah 

untuk mengetahui cadangan lemak yang digunakan oleh ternak 

pada saat stres, permintaan energi atau nutrisi pokok yang 

tinggi (Villaquiran et al, 2004). Menurut Ginting (2007), 

kondisi tubuh merupakan refleksi dari status cadangan tubuh, 

terutama cadangan lemak dan protein tubuh dan kondisi tubuh 

ini terkait atau mempengaruhi berbagai peristiwa reproduksi 

ternak.  

 BCS tidak dapat dinilai hanya dengan melihat 

ternaknya, sebaiknya harus menyentuh dan merasakan 

timbunan lemak dibawah kulit bagian tulang punggung, 

pinggul dan pangkal ekor. Daerah tubuh yang dirasakan dalam 

menentukan BCS adalah daerah lumbal yang merupakan 

daerah di belakang tulang rusuk yang meliputi pinggang. 

Pengamatan di daerah ini menentukan jumlah otot dan lemak 

di sekitar tulang belakang. Vertebra lumbalis memiliki 
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tonjolan vertikal (proses spinosus) dan dua tonjolan horisontal 

(proses transversus). Daerah tubuh selanjutnya adalah lemak 

yang menutupi sternum (tulang dada). Pengamatan di daerah 

ini didasarkan pada jumlah lemak yang bisa terjepit. Bagian 

tubuh selanjutnya adalah tulang rusuk dan penutup lemak pada 

tulang rusuk dan ruang interkostal (antara tulang rusuk) 

(Villaquiran et al, 2004).  

  BCS sangat penting dalam menunjang produksi susu, 

kesuburan, konsumsi pakan dan kesehatan ternak. Ternak yang 

kondisi tubuhnya sangat kurus memiliki cadangan lemak yang 

kurang. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan melahirkan. 

Pada awal laktasi cenderung terjangkit beberapa penyakit 

metabolis yang menyebabkan konsumsi bahan kering ternak 

menurun sehingga produksi susu juga ikut menurun (Muarifah 

dkk, 2014). Sodiq (2004) menyebutkan bahwa BCS dapat 

digunakan untuk mengevaluasi status ternak dan alat potensial 

bagi peternak untuk meningkatkan efisiensi produksi. 

 BCS telah terbukti menjadi alat praktis yang penting 

dalam menilai kondisi tubuh ternak karena BCS adalah 

indikator sederhana terbaik dari ketersediaan cadangan lemak 

yang dapat digunakan oleh ternak dalam periode apapun. BCS 

memiliki hubungan dengan bobot badan (BB) ternak seperti 

pertumbuhan, kebuntingan, proses kelahiran, laktasi dan 

menyusui. Semua periode tersebut akan mempengaruhi berat 

badan ternak (Muarifah dkk, 2014).  

Koyuncu et al (2013) menyatakan bahwa BCS pada 

kambing PE berkisar antara 1-5. Penilaian ini berdasarkan 

timbunan lemak yang dirasakan pada saat perabaan. Nilai 1 

adalah kambing yang sangat kurus dan nilai 5 untuk kambing 

yang sangat gemuk. Kriteria BCS 1-5 pada kambing disajikan 

pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Kriteria BCS  

BCS 1 = Sangat kurus 

 

 Kambing terlihat kurus. 

 Tulang belakang sangat 

terlihat, sayap berongga 

dan rusuk terlihat jelas. 

 Tidak ada penutup lemak 

dan jari-jari dapat 

menembus ruang antara 

tulang rusuk. 

 Lemak sternal mudah 

dipahami antara ibu jari 

dan jari-jari. 

BCS 2 = Kurus 

 

 Sedikit lemak namun 

kambing masih terlihat 

kurus. 

 Tulang belakang terlihat 

dengan punggung dan 

tulang rusuk dapat dilihat 

dan dirasakan. 

 Hanya sedikit penutup 

lemak. 

 Lemak sternal lebar dan 

lebih tebal dari BCS 1 tapi 

masih bisa digenggam dan 

dirasakan. 
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Tabel 2. Kriteria BCS (lanjutan) 

BCS 3 = Normal 

 

 Tulang belakang tidak 

menonjol. 

 Bahkan lapisan lemak 

menutupi tulang rusuk. 

 Lapisan jaringan tebal 

menutupi tulang. 

 Lemak sternal lebar dan 

tebal. Bisa dipahami tetapi 

memiliki sedikit gerakan. 

BCS 4 = Gemuk 

 

 Tulang belakang dan 

tulang rusuk tidak dapat 

dilihat. 

 Tidak bisa mencengkeram 

spinous. 

 Sternal lemak sulit untuk 

pegangan. 
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Tabel 2. Kriteria BCS (lanjutan) 

BCS 5 = Sangat gemuk 

 

 Tulang belakang ditutupi 

lemak. 

 Ribs tidak terlihat dan 

ditutupi dengan lemak 

yang berlebihan. 

 Tanda referensi pada 

proses spinous hilang. 

 Lemak sternal meluas dan 

meliputi tulang dada dan 

tidak dapat digenggam. 

Sumber : Koyuncu et al (2013)  

 Ginting (2007) berpendapat bahwa BCS setiap periode 

kambing berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan: 

1. BCS saat kawin : timbulnya estrus setelah melahirkan 

dapat bervariasi antara 30-90 hari tergantung kondisi 

tubuh. BCS antara 3,0 – 3,5 biasanya dibutuhkan agar 

estrus segera timbul dan laju ovulasi maksimal. 

Program pakan perlu dirancang agar kondisi tubuh 

dapat ditingkatkan kearah kondisi ideal setelah 

melahirkan dalam 30 – 60 hari. 

2. BCS selama bunting : strategi pakan yang optimal 

pada masa kebuntingan merupakan pemberian nutrisi 

pada tingkat kebutuhan hidup pokok dengan tujuan 

untuk meminimalkan kematian embrio. Induk yang 

mencapai BCS 3,5 saat kawin dapat dibiarkan 

kehilangan bobot tubuh sebanyak 5% atau sekitar 0,5 
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unit skor kondisi tubuh selama bulan ke 2 dan ke 3 

umur kebuntingan. Nutrisi yang moderat dalam 

periode ini memacu perkembangan plasenta sehingga 

memantapkan basis bagi pertumbuhan fetus secara 

maksimal selama bulan keempat dan kelima usia 

kebuntingan. Dalam dua bulan terakhir kebuntingan 

tersebut fetus mencapai pertumbuhan lebih dari 80% 

sehingga kebutuhan nutrisi meningkat tajam. Nutrisi 

(energi dan protein) yang tidak mencukupi sebelum 

dan setelah melahirkan memperpanjang waktu estrus 

pasca melahirkan. Cadangan lemak tubuh biasanya 

dimobilisasi untuk memenuhi defisit nutrisi dari 

asupan pakan. Namun ada batasan penggunaan 

cadangan lemak tubuh untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi oleh karena mobilisasi cadangan tubuh yang 

berlebihan akan menimbulkan kasus „pregnancy 

toxemia’. Pemberian konsentrat dalam jumlah lebih 

besar biasanya dibutuhkan untuk meningkatkan 

densitas nutrisi ransum bila menggunakan bahan 

pakan berkualitas rendah sebagai pakan basal. Hal ini 

dapat menyebabkan turunnya pH rumen ke tingkat 

yang dapat mengurangi populasi bakteri yang 

mencerna serat dan sebagai akibatnya akan menekan 

tingkat konsumsi dan mendorong timbulnya 

‘pregnancy toxemia’. Sehubungan dengan itu, selama 

periode akhir kebuntingan defisit energi pada tingkat 

sedang dapat diterima selama asupan protein 

mencukupi kebutuhan.  

3. BCS saat masa laktasi : laktasi membutuhkan jumlah 

nutrisi yang besar terlebih bagi induk yang melahirkan 

anak kembar. BCS induk saat melahirkan biasanya 
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berada pada skor antara 2,0-2,5 bahkan dapat 

mencapai 1,5 apabila nutrisi sangat tidak mencukupi 

untuk mendukung produksi susu induk. Kebutuhan 

energi pada masa laktasi dapat mencapai 3 kali 

kebutuhan hidup pokok, sehingga dalam prakteknya 

kebutuhan energi sulit dipenuhi dari pakan yang 

dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, peran cadangan 

lemak tubuh menjadi semakin penting. Hampir 75% 

dari  cadangan lemak tubuh pada saat kawin masih 

tersedia saat melahirkan dan 50% dari cadangan lemak 

tersebut dapat digunakan untuk mengatasi defisit 

energi. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa 

cadangan lemak tubuh hanya akan dapat dimanfaatkan 

secara efisien bila induk cukup mengabsorbsi protein 

(asam amino) dari pakan yang dikonsumsi. Dengan 

demikian, penggunaan bahan pakan dengan 

kandungan protein tinggi serta bersifat lolos 

fermentasi rumen perlu digunakan didalam ransum 

seperti tepung darah, tepung ikan dan bungkil kedelai. 

Oleh karena timbulnya estrus yang diikuti dengan laju 

ovulasi maksimal akan terjadi pada skor kondisi tubuh 

antara 3,0–3,5, maka program nutrisi perlu diarahkan 

agar kondisi tubuh yang pada awal masa laktasi 

sebesar 1,5–2,5 secepat mungkin dapat mencapai skor 

tubuh ideal untuk masa kawin. Kondisi tubuh induk 

saat melahirkan biasanya berada pada skor antara 2,0–

2,5 bahkan dapat mencapai 1,5 apabila nutrisi sangat 

tidak mencukupi untuk mendukung produksi air susu 

induk. Skor kondisi tubuh antara 3,0–3,5 merupakan 

kondisi ideal bagi timbulnya birahi dan produksi sel 
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telur untuk pembuahan. BCS kambing yang ideal pada 

berbagai periode disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. BCS induk pada puncak produksi 
Fase produksi Kondisi tubuh 

(umum) 

Kondisi tubuh 

(ideal) 

1 bulan sebelum partus 

Saat partus 

1 bulan setelah partus 

2,0 

2,5-3 

1,5-2,0 

3,0-3,5 

2,5-3,0 

2,0-2,5 

Sumber : Ginting (2007) 

 

 BCS merupakan visualisasi dari manajemen pakan. 

Jika pakan yang diberikan kurang jumlahnya atau nutrisinya 

tidak mencukupi untuk ternak, maka ternak tersebut tidak 

dapat memproduksi susu dengan baik. BCS sangat penting 

dalam menunjang produksi susu (Muarifah dkk, 2014). Jumlah 

produksi susu paling tinggi dihasilkan kambing PE dengan 

BCS 3,5 saat awal laktasi (0-60 hari), 2,7 di pertengahan 

laktasi dan pada laktasi terakhir BCS mencapai 3 atau lebih 

sedikit. Kambing dengan BCS lebih rendah dari pada BCS 2 

rata-rata memproduksi susu dalam jumlah yang sangat sedikit. 

BCS diamati pada setiap periode pada kambing PE seperti 

yang disarankan Koyuncu et al (2013). Hubungan antara 

setiap periode dengan harapan kondisi BCS kambing PE 

disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Harapan skor kondisi tubuh kambing PE 

 Gambar 3 menunjukkan bahwa BCS yang bervariasi 

sesuai dengan status fisiologis hewan penting untuk dicatat. 

Saat kawin, ternak tidak harus memiliki skor 3 untuk hasil 

yang optimal dan dengan kisaran 2 sampai 3 masih dapat 

diterima. Sepanjang periode bunting, kambing PE betina harus 

diawasi dengan ketat dan mengupayakan BCS mendekati skor 

3. Setelah anak kambing lahir dan selama menyusui, BCS 

kambing menurun. Jika pada periode menyusui hewan tidak 

diberi makan yang cukup, cadangan tubuh dapat dimobilisasi 

sehingga dalam periode ini kondisi tubuhnya akan menurun. 

Kurangnya perhatian selama periode ini akan berdampak pada 

pertumbuhan anak serta produksi susu. Pada kondisi ideal, 

BCS tidak boleh dibawah skor 2. Kambing tidak harus 

mencapai BCS 4 dan seharusnya tidak pernah mencapai BCS 5 

(Koyuncu et al, 2013). 

2.4 Jumlah Anak Per Kelahiran (Litter Size)  

 Litter size adalah jumlah total anak yang dilahirkan 

dalam satu kelahiran oleh tiap induk. Tingkat ovulasi dan 
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jumlah anak per kelahiran lebih rendah pada saat kelahiran 

pertama. Jumlah anak per kelahiran umumnya akan meningkat 

dengan bertambahnya umur (Munier, 2008). Kecenderungan 

tipe kelahiran kembar terjadi pada bobot induk yang tinggi 

dikarenakan pada bobot badan yang tinggi dengan kondisi 

tubuh yang baik pada saat perkawinan mengakibatkan 

tingginya tingkat ovulasi yang berkaitan erat dengan 

peningkatan jumlah anak. Jumlah anak yang dilahirkan 

merupakan potensi reproduksi kambing betina dan tergantung 

pada jumlah sel telur yang diovulasikan, jumlah sel telur yang 

dapat dibuahi dan laju mortalitas embrional (Pamungkas, 

2008). 

Pengaruh potensi genetik pejantan baru akan terlihat 

pada keragaan reproduksi keturunannya (Adhianto dkk, 2012). 

Kemampuan kambing pada umumnya dapat melahirkan anak 

lebih dari satu ekor atau biasa disebut prolifik. Kambing PE 

dapat diusahakan beranak tiga kali setiap dua tahun dengan 

jumlah anak setiap kelahiran 2-3 ekor (Kostaman dan Sutama, 

2006). Jumlah anak sekelahiran sangat dipengaruhi oleh 

rumpun/bangsa, tahun beranak, paritas dan bobot induk saat 

beranak (Pamungkas, 2008). Menurut Sodiq dan Sadewo 

(2008), kidding interval dan litter size merupakan komponen 

penting dari sistem efisiensi produksi anak. 

Litter size dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur 

induk, bobot badan, tipe kelahiran, pengaruh pejantan, musim 

dan tingkat nutrisi. Selanjutnya dikatakan bahwa jumlah anak 

yang dilahirkan kambing Kacang walaupun dikawinkan 

dengan pejantan ras lain (misalnya kambing Boer) tetap 

merupakan potensi reproduksi ras kambing betina dan belum 

merupakan bagian dari potensi genetik pejantan (Adhianto 

dkk, 2012). Penelitian Kaunang dkk, (2012) menunjukkan 
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bahwa rata-rata 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. Keunggulan 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). 

Kostaman dan Sutama (2006) 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. Munier (2008) 

menyatakan bahwa induk yang besar dengan berat hidup 

tinggi mempunyai kemungkinan beranak kembar lebih tinggi 

dari pada induk yang kecil. Faktor bangsa juga mempengaruhi 

jumlah anak sekelahiran sebagaimana bangsa induk 

berhubungan dengan berat dan ukuran tubuhnya. Menurut 

Sulastri dan Qisthon (2007), faktor umur induk juga 

mempengaruhi jumlah anak sekelahiran dimana pada 

umumnya jumlah anak sekelahiran cenderung  meningkat 

dengan meningkatnya umur induk dari 2-6 tahun. Induk-induk 

dengan tipe kelahiran kembar cenderung beranak kembar. 

Litter size kambing yaitu 1,9 ± 0,28 ekor. 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 
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besar akan menghasilkan jumlah anak seperindukan yang lebih 

besar. 

 

2.5 Bobot lahir 

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 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, 2006). 

Kurnianto dkk (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. Menurut Munier (2008), tinggi 

rendahnya bobot lahir (birth weight) anak kambing sangat 

dipengaruhi oleh kondisi induknya saat masa kebuntingan. 

Bobot lahir anak umumnya akan tergantung terutama 

kepada konformasi dan besaran kerangka tubuh kedua 

tetuanya. Keturunan bangsa kambing atau domba dengan 

ukuran kerangka tubuh yang besar akan tumbuh lebih cepat 

dibandingkan dengan keturunan bangsa dengan ukuran tubuh 

lebih kecil (Ginting, 2007). Keragaman 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 
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lingkungan merupakan kesempatan yang diperoleh ternak 

pada tempat yang berbeda-beda (Kaunang dkk, 2012). 

 Menurut penelitian Doloksaribu et al (2005), ditinjau 

dari urutan kelahiran (paritas) anak bahwa bobot lahir yang 

tertinggi dijumpai pada  paritas 3 (1,92±0,21) dan 2 

(1,89±0,21) dan yang terendah pada paritas 1 (1,66±0,26). 

Bobot lahir dipengaruhi oleh paritas sebagai akibat dari tingkat 

kematangan tubuh induk yang semakin dewasa. Menurut 

Kostaman dan Sutama (2006), terdapat hubungan antara bobot 

badan induk, lama bunting, litter size dan bobot lahir kambing 

PE seperti yang tertera pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rataan bobot badan induk, lama bunting, litter size 

dan bobot lahir kambing PE 

Parameter Rataan ± SD 

Bobot badan induk (kg)  

Lama bunting (hari) 

Litter size (ekor) 

Bobot lahir (kg) 

34,41 ± 7,30 

149,85 ± 3,19 

1,21 ± 0,46 

3,58 ± 0,90 

Sumber : Kostaman dan Sutama, 2006 

 Faktor utama yang paling menentukan bobot lahir 

adalah pakan yang berkaitan dengan jumlah dan mutu pakan 

yang dikonsumsi kambing. Jika kebutuhan pakan kambing 

bunting dapat dipenuhi bahkan berlebih maka akan 

meningkatkan kondisi fisik calon induk, produksi air susu 

cukup menjelang kelahiran, kondisi fisik anak sehat dan 

diikuti dengan bobot lahir yang tinggi (Munier, 2008). 

Menurut Kurnianto dkk (2007), kecenderungan induk dewasa 

menghasilkan anak dengan bobot lahir relatif tinggi karena 
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induk dewasa memiliki uterus dan pinggul yang maksimal 

sehingga pertumbuhan fetus akan lebih maksimal. 

 Induk dengan bobot badan yang besar cenderung 

menghasilkan anak dengan bobot lahir yang besar pula 

sehingga bobot badan induk bisa digunakan sebagai parameter 

seleksi dalam upaya menghasilkan ternak dengan bobot lahir 

yang tinggi (Kostaman dan Sutama, 2006). Menurut Adriani 

(2011), anak kambing yang dilahirkan dengan tipe kelahiran 

tunggal memiliki bobot lahir yang lebih besar. Hal ini 

disebabkan zat makanan yang diperoleh fetus dari induk yang 

memiliki anak tunggal lebih banyak dibandingkan dengan 

anak kembar. Bobot lahir ditentukan oleh ransum tambahan 

pada waktu induk bunting tua, jenis kelamin, bangsa kambing, 

jumlah anak per kelahiran, umur induk dan kondisi induk. 

 Bobot badan induk yang besar mempunyai 

kemungkinan beranak kembar lebih tinggi dari pada induk 

yang bobot badannya lebih rendah. Setiap kenaikan satu 

kilogram rata-rata bobot badan akan menaikkan 0,03 rata-rata 

angka ovulasi, demikian juga bobot badan induk mempunyai 

pengaruh lebih besar dari pada pejantan terhadap bobot lahir 

anak (Kostaman dan Sutama, 2006). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat Desa 

Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang pada 

bulan Desember 2014 sampai dengan Maret 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

106 induk kambing PE dalam keadaan bunting tua (bunting 

umur 4-5 bulan). 

 

3.3 Peralatan 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

timbangan gantung bulat RRC-50 kg. 

 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan 

observasi. Pengambilan sampel secara purposive sampling 

yaitu sampel yang akan digunakan telah ditetapkan 

berdasarkan kriteria tertentu yaitu induk kambing PE yang 

sedang bunting tua (4-5 bulan). Pengamatan yang dilakukan 

meliputi BCS induk bunting tua (4-5 bulan), BCS partus, BCS 

post partus (90 hari setelah melahirkan), litter size dan bobot 

lahir. Data diperoleh dari pengamatan secara langsung serta 

melalui wawancara dengan peternak. Tahapan penelitian 

adalah sebagai berikut :  

Tahap 1 : Pra penelitian 

1. Mencari kambing PE dalam keadaan bunting tua 

(bunting umur 4-5 bulan). 
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2. Memberikan kode pada sampel dan kandang 

kambing PE. 

3. Mendata nama dan alamat peternak pemilik 

kambing PE tersebut. 

 

Tahap II : Koleksi data 

1. Menilai BCS kambing PE pada umur kebuntingan 

4-5 bulan.  

2. Melakukan pencatatan pada induk yang 

melahirkan yang meliputi litter size (jumlah anak 

sekelahiran) dan bobot lahir. 

3. Anak kambing yang baru lahir dibersihkan dari 

kotoran dan lendir, penimbangan bobot lahir anak 

kambing dilakukan setelah anak lahir dan 

ditimbang tidak lebih dari 48 jam setelah lahir.  

 

 Penilaian BCS menggunakan standar Villaquiran et al 

(2004), yaitu : 

1. BCS 1 (sangat kurus) : 

 Kondisi tubuh sangat kurus dan lemah, tulang 

punggung (spinous) sangat menonjol dan terlihat 

jelas, tidak terdeteksi adanya lemak antara tulang 

dan kulit serta jari tangan dengan mudah menembus 

ke ruang interkostal (antara tulang rusuk). 

  Spinous dan lumbalis dapat mudah dirasakan 

dengan tangan ibu jari dan telunjuk, otot dan lemak 

sangat sedikit dan dapat dirasakan antar kulit dan 

tulang.  

 Lemak sternal dapat dengan mudah dirasakan antara 

ibu jari dan jemari tangan. Nilai BCS disajikan pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4. Nilai BCS 1 

2. BCS 2 (kurus) : 

 Tulang punggung sedikit menonjol, beberapa tulang 

rusuk menonjol dan dapat dilihat, setelah diraba dan 

ditekan terdapat lemak dalam jumlah sedikit yang 

menutupi tulang rusuk dan ruang interkostal (antara 

tulang rusuk) masih dapat ditembus. 

 Spinous dan lumbalis jelas dan masih bisa dirasakan 

antara ibu jari dan telunjuk, namun massa otot dapat 

dirasakan antar kulit dan tulang. 

 Lemak sternal lebih lebar dan lebih tebal tapi masih 

dapat diangkat oleh ibu jari dan telunjuk. Nilai BCS 

2 ditampilkan pada Gambar 5. 

Gambar 5. Nilai BCS 2 

 

3. BCS 3 (normal) : 

 Tulang belakang hampir tidak menonjol karena 

ditutupi lemak. Ruang interkostal terasa dengan 

menggunakan tekanan. 

 Spinous dan lumbalis sulit dirasakan karena tebalnya 

lapisan jaringan yang menutupi tulang belakang. 
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 Lemak sternal lebar dan tebal tetapi masih bisa 

diangkat dan sendi bergabung dengan tulang rawan 

dan rusuk nyaris tak terasa. Nilai BCS 3 ditampilkan 

pada Gambar 6. 

Gambar 6. Nilai BCS 3 

4. BCS 4 (gemuk) : 

 Tulang punggung tidak menonjol dan tulang rusuk 

tidak menonjol. 

 Spinous dan vertebra lumbalis terbungkus lapisan 

tebal otot dan lemak. Spinous membentuk garis lurus 

kontinyu. 

 Lemak sternal sulit dipegang karena lebar dan tebal. 

Nilai BCS 4 ditampilkan pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Nilai BCS 4 

5. BCS 5 (sangat gemuk) : 

 Tulang punggung tertutupi lemak dan tulang rusuk 

tidak tampak karena ditutupi oleh kelebihan lemak. 
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 Ketebalan otot dan lemak begitu besar sehingga 

spinous membentuk garis tebal sepanjang tulang 

punggung dan menggembung. 

 Ketebalan otot dan lemak begitu besar sehingga 

tidak dapat diangkat. Sternal gemuk dan bergabung 

dengan lemak menutupi tulang rusuk dan tidak dapat 

digenggam. Nilai BCS 5 disajikan pada Gambar 8. 

Gambar 8. Nilai BCS 5 

3.5 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas : BCS pada induk kambing PE bunting 

tua (X). 

2. Variabel tak bebas : litter size dan bobot lahir (Y) 

 

3.6 Analisis Data  

  Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier sederhana dan korelasi dengan bantuan program SPSS 

16.0 untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara BCS 

bunting tua dengan litter size dan bobot lahir sedangkan 

korelasi untuk mengetahui keeratannya. Persamaan regresi 

linier sederhana untuk bentuk hubungan antara dua variabel 

adalah sebagai berikut : 
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Keterangan :  

Y1= Litter size  

Y2 = Bobot lahir 

X  = BCS bunting tua 

a   = konstanta 

b   = koefisien regresi dari litter size dan bobot lahir. 

 Koefisien a dan b dihitung dengan rumus : 

b         = JHK = ∑XY – (∑X) (∑Y)/n 

              JKx        ∑X²- (∑X)²/n 

a         =  - b X  

 Analisis ragam garis regresi linier sederhana 

Sb Ragam db JK KT F hitung 

Regresi 

Galat 

1 

n-2 

b (JHKxy) 

JK total – JK 

reg 

JK reg / db 

reg 

JK galat / 

(n-2) 

KT reg/KT 

galat 

Total n-1 ∑Yi² - (∑Yi)²/n   

 

 Perhitungan koefisien korelasi 

 r = [ ∑ XY – (∑X ∑Y) / n ] / √JKx √JKy 

 

Perhitungan koefisien determinasi 

 R² = (r)² x 100% 

(Sudjana, 1996). 

 

Y2 = a + bX Y1 = a + bX  
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3.7 Batasan Istilah 

 

BCS : Penilaian kondisi tubuh yang 

didasarkan pada estimasi visual 

timbunan lemak tubuh dibawah 

kulit, sekitar pangkal tulang ekor, 

tulang punggung dan pinggul yang 

menggunakan skor penilaian 1- 5. 

BCS partus : Penilaian BCS pada saat induk 

melahirkan. 

BCS post partus : Penilaian BCS pada induk 90 hari 

setelah beranak (menyapih anak). 

Bobot lahir : Bobot anak setelah lahir dan 

ditimbang tidak lebih dari 48 jam. 

Distokia : Proses melahirkan yang panjang, 

sulit atau abnormal. 

Induk bunting tua : Induk yang sedang bunting dengan 

umur kebuntingan 4-5 bulan 

(mendekati partus). 

Kidding interval : Jangka waktu antara satu kelahiran 

dan kelahiran berikutnya. 

Litter size : Jumlah anak sekelahiran. 

Milk fever : Penyakit yang terjadi akibat 

ketidakmampuan ternak beradaptasi 

terhadap perubahan konsentrasi 

kalsium didalam tubuhnya. 

NEB : Energi yang masuk lebih kecil dari 

energi untuk produksi susu. 

Paritas : Jumlah induk melahirkan. 

Pregnancy toxemia : Penyakit gangguan metabolisme 

pada akhir kebuntingan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat Desa 

Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. 

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan 

bahwa pada wilayah tersebut banyak peternak yang 

memelihara kambing PE sebanyak ± 15 ekor / kepala 

keluarga. Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu 

kecamatan dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang yang 

berada di bagian tenggara Kabupaten Malang dan merupakan 

salah satu daerah pengembangan ternak kambing PE di 

kawasan Malang selatan. Topografi tanah di Kecamatan 

Ampelgading terdiri dari datar sampai berombak, berombak 

sampai berbukit dan berbukit sampai bergunung dengan suhu 

dan kelembaban seperti tertera pada Tabel 5. 

Tabel 5. Temperatur dan kelembaban di lokasi penelitian 

Waktu Suhu (°C) Kelembaban (%) 

Pagi 

Sore 

21,60 

26,78 

85,32 

84,55 

Sumber : Data primer yang diolah (2015) 

 Berdasarkan Tabel 5, nilai rataan suhu dan 

kelembaban di lokasi penelitian tidak jauh berbeda dengan 

pendapat Solaiman (2010) yang menyatakan bahwa suhu 

rendah 5°C (40°F) memiliki efek yang sedikit pada produksi 

susu dan pakan tambahan perlu disediakan untuk menutupi 

energi tubuh yang digunakan untuk menjaga suhu tubuh. Pada 

kisaran kelembaban relatif 60-80% dan suhu 22°C (70°F)-
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25°C (75°F), produksi susu akan stabil dan kandungan lemak 

susu akan meningkat. Apabila suhu diatas kisaran netralitas 

termal 40°C (105°F), produksi susu akan mengalami 

penurunan karena konsumsi pakan turun. Produksi susu dan 

konsumsi pakan pada kambing akan berkurang karena 

upayanya untuk mengurangi produksi panas tubuh. 

Peningkatan laju pernapasan sekitar 5 kali lipat juga akan 

terjadi ketika suhu meningkat diatas suhu 40°C (105°F). Lebih 

lanjut ditambahkan oleh Susilawati dkk (2011) yang 

menyatakan lingkungan yang segar dan tenang serta tersedia 

sumber air yang cukup serta di tempat yang terbuka yang 

terlindung dengan pepohonan dapat berfungsi sebagai sebagai 

pelindung dan sumber pakan (leguminosa pohon) tetapi jangan 

terlalu rindang karena akan menghalangi sinar matahari masuk 

ke kandang. Akibatnya kelembaban kandang akan meningkat 

sehingga kandang dan ternak menjadi kurang sehat dan 

penyebab dari berbagai penyakit. 

 Lokasi penelitian yang berdekatan dengan gunung 

Semeru membuat kesuburan tanah yang cukup tinggi akibat 

pelapukan abu vulkanik. Ketinggian tempat ini (70% berbukit 

sampai bergunung) memperlihatkan bahwa Kecamatan 

Ampelgading sangat prospektif untuk pengembangan kambing 

perah, termasuk jenis kambing PE. Lokasi ideal bagi kambing 

PE adalah daerah dengan suhu sejuk dan di dataran tinggi. 

Menurut Fitron dkk (2014), pada daerah yang bertemperatur 

rendah konsumsi pakan ternak cenderung lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan daerah yang bertemperatur lebih tinggi 

sehingga kebutuhan nutrisi pada ternak yang berada di daerah 

bertemperatur rendah menjadi terpenuhi.  

 Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor genetik 

dan lingkungan (iklim, penyakit dan manajemen). Selain itu 
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juga dipengaruhi oleh kualitas dan keseimbangan pakan. 

Pemberian pakan yang mencukupi kebutuhan kambing dari 

segi kualitas dan kuantitas akan mengoptimalkan produksi 

susu dan pertumbuhan kambing tersebut. Pakan yang 

diberikan selama penelitian terdiri dari hijauan berupa 

kaliandra dan gamal yang pemberiannya bergantian 

disesuaikan dengan ketersediaan hijauan di lapang. Sedangkan 

pakan konsentrat tidak diberikan oleh peternak di lokasi 

penelitian. Pemberian pakan hijauan diberikan sebanyak 2 kali 

dalam sehari  yaitu pagi pukul 08.00 WIB dan sore hari pada 

pukul 16.00 WIB. Menurut Solaiman (2010), proporsi ideal 

hijauan untuk pakan tergantung pada tahap fisiologis ternak 

dan tingkat kinerja yang diinginkan. Kambing dikelola untuk 

produksi susu memiliki kebutuhan gizi yang lebih tinggi dan 

biasanya diberi makan jumlah yang lebih tinggi dari biji-bijian 

untuk mempertahankan produksi susu untuk 9-10 bulan bila 

dibandingkan dengan kambing yang dikelola untuk produksi 

daging (hanya 3-4 bulan produksi susu untuk anak-anak). 

Rata-rata bobot badan kambing di lokasi penelitian 50,5 ± 5,05 

kg. Pakan yang diberikan hanya berupa hijauan terdiri dari 

kaliandra (Calliandra calothyrsus) dan gamal (Gliricidia 

maculata) tanpa konsentrat. Analisis bahan pakan dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak (NMT) Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya dan hasilnya disajikan pada 

Lampiran 1. Sedangkan konsumsi Bahan Kering (BK) 

ditampilkan pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Jumlah BK pemberian dan sisa pakan dari masing-

masing pakan hijauan pada kambing PE di lokasi 

penelitian 
Bahan pakan BK pemberian 

(gram) 

BK sisa (gram) 

Kaliandra 

Gamal 

Total 

832,47 

843,47 

1675,94 

22,62 

138,80 

161,42 

Total konsumsi 1514,52  

Rata-rata terhadap BB 

50,5 ± 5,05 kg 

2,99%  

Sumber : Data primer yang diolah (2015) 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa pakan yang diberikan 

sudah mencukupi kebutuhan nutrisi kambing PE dengan hasil 

perhitungan BK pakan 2,99% dari BB kambing serta total 

konsumsi BK sebesar 1514,52 gram/ekor/hari. Berdasarkan 

Tabel Nutrient Requirement Council (NRC) (1981), kebutuhan 

ternak kambing periode laktasi hendaknya mengonsumsi BK 

untuk produksi susu sebesar 1,3-4,2% dari bobot badan 50 kg 

dengan total konsumsi BK sebesar 958,50 gram/ekor/hari. 

Pakan yang diberikan telah mencukupi kebutuhan nutrisi 

kambing dengan hasil perhitungan BK pakan 2,99% dari BB 

kambing serta total konsumsi BK sebesar 1514,52 

gram/ekor/hari. Pakan yang diberikan pada ternak kambing di 

lokasi penelitian hanya berupa hijauan yang terdiri dari 

kaliandra dan gamal tanpa menggunakan konsentrat. 

 Pakan yang dikonsumsi akan tercermin pada BCS 

ternak karena BCS merupakan visualisasi dari manajemen 

pakan. Menurut MzKenzie (2008), apabila pakan yang 

dikonsumsi kurang, maka BCS akan rendah. Skala BCS 1-5 

digunakan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi pengaruh 
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BCS terhadap performan kambing PE. BCS yang rendah akan 

mengakibatkan produksi susu rendah, interval kawin yang 

panjang dan kesulitan dalam melahirkan. Sedangkan BCS 

yang tinggi maka produksi susunya tinggi, interval kawin 

cepat tetapi dapat meningkatkan kesulitan melahirkan dan 

gangguan metabolisme seperti pregnancy toxemia dan milk 

fever. Pengamatan BCS berguna untuk mengetahui kondisi 

tubuh ternak agar memperoleh kambing dengan BCS tinggi 

atau untuk perbaikan dan evaluasi pemeliharaan. 

  

4.2 Body Condition Score (BCS) 

 BCS merupakan indikator yang sangat mudah untuk 

mengetahui cadangan lemak yang digunakan oleh ternak pada 

saat stres, permintaan energi atau nutrisi pokok yang tinggi 

dan kondisi tubuh ini terkait atau mempengaruhi berbagai 

peristiwa reproduksi ternak. Hasil penilaian BCS di lokasi 

penelitian pada 106 ekor kambing PE induk bunting tua (umur 

kebuntingan 4-5 bulan), BCS induk partus dan BCS induk post 

partus (90 hari setelah partus) ditampilkan pada Tabel 7. 

Sedangkan penilaian BCS secara detail bisa dilihat pada 

Lampiran 2. 

Tabel 7. Perbandingan nilai BCS kambing berdasarkan status 

fisiologis 
BCS Status fisiologis 

Bunting tua Partus Post partus 

Hasil penelitian (n=106 ekor) 

Menurut Ginting (2007) 

Menurut Koyuncu (2013) 

2,99 ± 0,51 

3,0 - 3,5 

3 

2,52 ± 0,53 

2,5 - 3 

2,5 

2,37 ± 0,42 

2,0 - 2,5 

2 
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 Apabila dipetakan dalam grafik hasil penilaian BCS di 

lokasi penelitian pada 106 ekor kambing PE induk bunting tua 

(umur kebuntingan 4-5 bulan), BCS induk saat partus dan BCS 

induk post partus (90 hari setelah partus) dapat dilihat pada 

Gambar 9.  

 

Gambar 9. Rata-rata BCS kambing PE pada saat bunting tua, 

partus dan post partus 

 
 Berdasarkan status fisiologis pada Gambar 9 dapat 

diketahui bahwa BCS pada saat induk kambing bunting tua 

mempunyai nilai tinggi, menurun saat partus dan cenderung 

menurun saat post partus (90 hari setelah partus). Skor BCS 

saat induk bunting tua ke partus dan post partus mengalami 

penurunan disebabkan pada saat bunting tua induk masih 

mempunyai cadangan energi tubuh karena konsumsi pakan 

cukup untuk memenuhi hidup pokoknya. Induk saat partus 

mulai memproduksi susu tetapi konsumsi pakan tidak ada 

peningkatan jadi skor BCS mengalami penurunan karena 

selain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya kambing juga 
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memproduksi susu. Kemudian kondisi induk kambing pada 

saat post partus (tiga bulan setelah beranak) kambing pada 

masa puncak laktasi sedangkan konsumsi pakan tidak ada 

peningkatan jadi skor BCS mengalami penurunan. Sahlu dan 

Goetsch (2003) menyatakan bahwa saat awal laktasi kondisi 

BCS tinggi dan saat akhir laktasi mengalami penurunan. Hal 

tersebut karena pada awal laktasi kambing cenderung memiliki 

konsumsi pakan yang rendah sehingga kambing merombak 

cadangan tubuh untuk produksi susu sehingga BCS kambing 

turun. Pada kondisi ini ternak mengalami kondisi Negative 

Energy Balan (NEB) yaitu energi yang masuk lebih kecil dari 

energi untuk produksi susu. Menurut Ginting (2007), kambing 

PE harus memiliki BCS yang ideal pada setiap periodenya. 

BCS yang ideal untuk periode induk bunting tua yaitu 3,0 - 

3,5, BCS saat partus yaitu 2,5 - 3 dan BCS satu bulan setelah 

partus yaitu 2,0-2,5. Menurut Koyuncu et al (2013), harapan 

BCS yang ideal pada induk bunting tua mencapai BCS 3,5, 

BCS partus 2,5, dan BCS sapih anak 2. Jadi BCS 2 sampai 4 

masih dikatakan ideal pada berbagai status fisiologis kambing 

PE. 

 

4.3 Hubungan BCS Bunting Tua Terhadap Litter Size  

 Penilaian BCS pada kambing PE pada berbagai 

periode sangat perlu dilakukan guna mengevaluasi hasil 

pemeliharaan dari sebuah peternakan tersebut sehingga 

produktivitas ternak dapat ditingkatkan. Ternak yang kondisi 

tubuhnya sangat kurus memiliki cadangan lemak yang kurang. 

Hal ini akan mengakibatkan rendahnya produksi susu dan 

lamanya kambing tersebut untuk birahi/estrus kembali. Ternak 

yang terlalu gemuk pada saat bunting tua juga dapat 

mengakibatkan gangguan saat melahirkan. BCS yang ideal 
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perlu diterapkan untuk memperoleh produktivitas kambing 

yang baik. BCS kambing PE di lokasi penelitian ditampilkan 

pada Lampiran 3. Lima kelompok BCS yaitu 2; 2,5; 3; 3,5 dan 

4 disajikan pada Tabel 8.  

 

Tabel 8. Litter size dan bobot lahir anak kambing pada 

berbagai BCS saat bunting tua 
Keterangan BCS induk 

2 (n = 10) 

9,43 % 

2,5 (n = 29) 

27,36 % 

3 (n = 40) 

37,74 % 

3,5 (n = 22) 

20,75% 

4 (n = 5) 

4,72% 

Rata-rata 

Litter size 

(ekor) 

Bobot 

lahir (kg) 

1,9±0,88 

 

3,49±0,92 

1,7± 0,59 

 

3,69±0,79 

1,9± 0,64 

 

4,11±0,69 

1,8± 0,64 

 

3,77±0,56 

2,4±0,89 

 

3,69±0,19 

1,89±0,66 

 

3,84±0,73 

Sumber : Data primer yang diolah (2015) 

 Persentase jumlah sampel pada lokasi penelitian 

paling rendah (4,72%) pada BCS 4, sedangkan paling tinggi 

(37,74 %) pada BCS 3. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa 

peternakan rakyat di lokasi penelitian sudah memiliki 

manajemen pemeliharaan yang bagus. Hal ini dikarenakan 

jumlah konsumsi BK pakan di lokasi penelitian sudah 

memenuhi kebutuhan ternak seperti yang tersaji pada Tabel 6. 

BCS ideal untuk kambing PE pada saat induk bunting tua 

adalah 3 karena menunjukkan angka bobot lahir yang tinggi 

yaitu 4,11 ± 0,69 kg dan diikuti angka litter size sebesar  1,9 ± 

0,64 ekor. Tetapi angka litter size yang tertinggi ditunjukkan 

pada BCS 4 (2,4 ± 0,89 ekor) karena ternak pada kondisi BCS 

4 masih mempunyai banyak cadangan energi. Namun BCS 4 

tersebut sulit dicapai oleh peternak dan terbukti dengan jumlah 

sampel yang ada di lokasi penelitian hanya 4,72% dari total 

seluruh sampel. Menurut Ginting (2007), kambing PE harus 

memiliki BCS yang ideal pada setiap periodenya dan BCS 

yang ideal untuk periode induk bunting tua yaitu 3,0 - 3,5. 
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Perhitungan regresi pada penelitian ini tertera pada Lampiran 

4 dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Persamaan regresi antara BCS bunting tua terhadap 

 litter size dan bobot lahir 
Keterangan Persamaan 

regresi 

Koefisien 

determinasi 

(R
2
) 

Nilai 

keeratan (r) 

Hubungan BCS 

bunting tua 

terhadap litter size 

Y = 1,40+0,17X 1,6% 0,13 

Hubungan BCS 

bunting tua 

terhadap bobot 

lahir 

Y = 3,38 + 0,16X 1,2% 0,11 

Sumber : Data primer yang diolah (2015) 

 Hasil analisis regresi pada Tabel 9 menunjukkan 

hubungan BCS induk bunting tua (X) dengan litter size (Y) 

memiliki persamaan yang positif, artinya dengan 

bertambahnya BCS bunting tua sebesar 1 poin maka litter size 

akan bertambah sebesar 0,17%. Menurut Pamungkas (2008), 

kecenderungan tipe kelahiran kembar terjadi pada bobot induk 

yang tinggi dikarenakan pada bobot badan yang tinggi dengan 

kondisi tubuh yang baik pada saat perkawinan mengakibatkan 

tingginya tingkat ovulasi yang berkaitan erat dengan 

peningkatan jumlah anak. Jumlah anak yang dilahirkan 

merupakan potensi reproduksi kambing betina dan tergantung 

pada jumlah sel telur yang diovulasikan, jumlah sel telur yang 

dapat dibuahi dan laju mortalitas embrional. Jumlah anak 

sekelahiran sangat dipengaruhi oleh rumpun/bangsa, tahun 

beranak, paritas dan bobot induk saat beranak. 
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 Hubungan BCS bunting tua dengan litter size 

didapatkan nilai koefesien determinasi (R
2
) sebesar 1,6% 

artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa BCS bunting tua 

memberikan kontribusi sebesar 1,6% terhadap litter size, 

selebihnya 98,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Kostaman dan 

Sutama (2006) 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. 

 Hubungan antara BCS bunting tua dengan litter size 

memiliki nilai keeratan (r) sebesar 0,13 yang berarti hubungan 

keeratannya sangat rendah. Hubungan BCS bunting tua 

terhadap litter size dipetakan dalam grafik yang tersaji pada 

Gambar 10. 

   

 



45 

 

 

Gambar 10. Grafik hubungan BCS bunting tua dengan litter 

size 

 Gambar 10 menunjukkan bahwa semakin tinggi BCS 

bunting tua, maka litter size juga akan semakin bertambah 

walaupun sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan BCS 

bunting tua lebih mengarah ke produksi susu induk dan yang 

mempengaruhi litter size adalah BCS saat induk tersebut 

dikawinkan. Dalam kondisi induk bunting tua sudah pasti 

jumlah fetus yang ada didalam kandungan induk tersebut dan 

BCS hanya untuk memprediksi jumlah fetus tersebut. 

Pengamatan BCS pada saat induk dikawinkan sangat perlu 

dilakukan, harapannya dengan BCS yang tinggi maka akan 

tinggi pula angka ovulasi dari induk dan akan bertahan sampai 

induk melahirkan. Faktor-faktor lainnya yang lebih 

mendominasi dalam mempengaruhi litter size antara lain umur 

induk, bobot badan, tipe kelahiran, pengaruh pejantan, musim 

dan tingkat nutrisi (Adhianto dkk, 2012). Sodiq dan Sadewo 
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(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. 

 

4.4 Hubungan BCS Bunting Tua Terhadap Bobot Lahir  

 Bobot lahir mempunyai peran yang sangat penting 

karena sangat berkorelasi dengan laju pertumbuhan, ukuran 

dewasa, daya hidup anak dan untuk mencapai produktivitas 

yang baik pada saat dewasa. Menurut Kostaman dan Sutama 

(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 karena ternak yang 

memiliki berat lahir yang tinggi mempunyai cadangan 

makanan yang lebih banyak sehingga peluang untuk tumbuh 

dan hidup juga besar. 

 Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata bobot lahir 

kambing di lokasi penelitian yaitu 3,84 ± 0,73 kg dengan 

bobot lahir paling tinggi (4,11 ± 0,69 kg) pada skor BCS 3 dan 

rata-rata bobot lahir kambing paling rendah (3,49 ± 0,92 kg) 

pada skor BCS 2 (lihat Tabel 5). Hasil rata-rata bobot lahir di 

lokasi penelitian sudah dikatakan bagus karena lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil penelitian Kostaman dan Sutama 

(2006) dimana bobot lahir kambing PE yaitu 3,58 ± 0,90 Kg.  

 Hasil analisis regresi pada Tabel 6 menunjukkan 

hubungan BCS induk bunting tua (X) dengan bobot lahir (Y) 

memiliki persamaan yang positif (Y = 3,38 + 0,16X) yang 
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artinya dengan bertambahnya BCS bunting tua sebesar 1 poin 

maka bobot lahir akan meningkat sebesar 0,16%. Menurut 

Ginting (2007), bobot lahir anak umumnya akan tergantung 

terutama kepada konformasi dan besaran kerangka tubuh 

kedua tetuanya. Keturunan bangsa kambing atau domba 

dengan ukuran kerangka tubuh yang besar akan tumbuh lebih 

cepat dibandingkan dengan keturunan bangsa dengan ukuran 

tubuh lebih kecil. Ditambahkan oleh Kaunang dkk (2012) 

yang menyatakan 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-

genotipnya. Faktor genetik merupakan potensi atau 

kemampuan yang dimiliki oleh ternak, sedangkan faktor 

lingkungan merupakan kesempatan yang diperoleh ternak 

pada tempat yang berbeda-beda. 

 Hubungan BCS bunting tua dengan bobot lahir 

didapatkan nilai koefesien determinasi (R
2
) sebesar 1,2% 

artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa BCS bunting tua 

memberikan kontribusi sebesar 1,2% terhadap bobot lahir, 

selebihnya 98,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Menurut 

Munier (2008), tinggi rendahnya bobot lahir (birth weight) 

anak kambing sangat dipengaruhi oleh kondisi induknya saat 

masa kebuntingan. Faktor utama yang paling menentukan 

adalah pakan yang berkaitan dengan jumlah dan mutu pakan 

yang dikonsumsi kambing. Namun apabila kebutuhan pakan 

kambing bunting dapat dipenuhi bahkan berlebih maka akan 

meningkatkan kondisi fisik calon induk, produksi air susu 

cukup menjelang kelahiran, kondisi fisik anak sehat dan 

diikuti dengan bobot lahir yang tinggi. Menurut Doloksaribu 

dkk (2005), ditinjau dari urutan kelahiran (paritas) anak bahwa 
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bobot lahir yang tertinggi dijumpai pada  paritas 3 kemudian 2 

dan yang terendah pada paritas 1. Bobot lahir dipengaruhi oleh 

paritas sebagai akibat dari tingkat kematangan tubuh induk 

yang semakin dewasa. 

 Menurut Kostaman dan Sutama (2006), 

kecenderungan induk dewasa menghasilkan anak dengan 

bobot lahir relatif tinggi karena induk dewasa memiliki uterus 

dan pinggul yang maksimal sehingga pertumbuhan fetus akan 

lebih maksimal. Induk dengan bobot badan yang besar 

cenderung menghasilkan anak dengan bobot lahir yang besar 

pula sehingga bobot badan induk bisa digunakan sebagai 

parameter seleksi dalam upaya menghasilkan ternak dengan 

bobot lahir yang tinggi. Bobot badan induk yang besar 

mempunyai kemungkinan beranak kembar lebih tinggi dari 

pada induk yang lebih rendah. Setiap kenaikan satu kilogram 

rata-rata bobot badan akan menaikkan 0,03 rata-rata angka 

ovulasi. Demikian juga bobot badan induk mempunyai 

pengaruh lebih besar daripada pejantan terhadap bobot lahir 

anak. Menurut Badriyah dkk (2010), berat lahir dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya genetik, litter size, jenis 

kelamin, pakan dan manajemen pemeliharaan. 

 Hubungan antara BCS bunting tua dengan bobot lahir 

memiliki nilai keeratan (r) sebesar 0,11 artinya hubungan 

keeratannya sangat rendah. Hubungan BCS bunting tua 

terhadap bobot lahir  dipetakan dalam grafik yang tersaji pada 

Gambar 11. 
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Gambar 11. Grafik hubungan BCS bunting tua dengan bobot 

lahir 

 Grafik pada Gambar 11 menunjukkan bahwa semakin 

tinggi BCS bunting tua, maka bobot lahir juga akan semakin 

bertambah walaupun sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan 

bobot lahir sangat dipengaruhi oleh paritas induk sedangkan 

BCS bunting tua akan memberikan pengaruhnya apabila yang 

diamati paritasnya sama. Masih banyak faktor lainnya yang 

lebih mendominasi dalam mempengaruhi bobot lahir.  

Menurut Mahmilia dkk (2008), terdapat peningkatan bobot 

lahir dari paritas 1 sampai paritas 3. Semakin dewasa induk, 

semakin bertambah bobot hidupnya yang diikuti dengan 

kematangan fungsi dan mekanisme hormonal pada organ 

tubuh dan organ reproduksi sehingga meningkatkan daya 

tampung uterus dan memungkinkan perkembangan fetus 

secara maksimal. Kurnianto dkk (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 
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dewasa menghasilkan anak dengan bobot lahir relatif tinggi 

karena induk dewasa memiliki uterus dan pinggul yang 

maksimal sehingga pertumbuhan fetus akan lebih maksimal.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Rata-rata litter size kambing PE di Ampelgading 

adalah 1,89 ± 0,66 ekor dan bobot lahir 3,84 ± 0,73 

(kg) sedangkan BCS induk bunting tua 2,99 ± 0,51, 

BCS partus 2,52 ± 0,53 dan BCS post partus 2,37 ± 

0,42. 

2. Hubungan BCS bunting tua dengan litter size rendah 

dengan koefisien korelasi (r = 0,13), dengan koefesien 

determinasi (R
2
) sebesar 1,6% dan persamaan regresi 

Y= 1,40 + 0,17X. 

3. Hubungan BCS bunting tua dengan bobot lahir rendah 

dengan koefisien korelasi (r = 0,11), dengan koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 1,2% dan persamaan regresi 

Y= 3,38 + 0,16X. 

 

5.2 Saran 

1. Produktivitas kambing PE perlu ditingkatkan dengan 

dilakukan evaluasi terhadap BCS secara rutin untuk 

mengetahui kondisi nutrisi, psikologi, cadangan energi 

dalam tubuh dan manajemen pakan untuk memenuhi 

kebutuhan ternak serta pemilihan bibit yang baik 

disertai hasil recording. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan paritas 

induk yang sama dan tempat penelitian yang berbeda.
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Perhitungan konsumsi BK kambing PE di lokasi 

penelitian 

Jumlah pakan yang diberikan dan kandungan zat makanannya 

 

Perhitungan konsumsi BK di lokasi penelitian 

BK Kaliandra = 1028 x 80,98 

        100 

  = 832,47 gram 

BK Gamal = 1116 x 75,58 

        100 

  = 843,47 gram 

Total BK = 1675,94 gram 

BK sisa pakan kaliandra  = 27,77 x 81,44 

                     100 

    = 22,62 gram 
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BK sisa pakan gamal  = 177 x 78,42 

                  100 

    = 138,80 gram 

Total BK sisa   = 161,42 gram 

1. Total konsumsi BK  = (jumlah pakan pemberian x 

    % BK pakan pemberian) – 

    (jumlah pakan sisa x % BK 

    pakan sisa) 

    = 1675,94 gram – 161,42 

    gram 

    = 1514,52 gram/ekor/hari 

 

2. Rata – rata BB   = 50,5 ± 5,05 kg 

 

3. Konsumsi BK dari % BB =   1,51 x 100% 

                                             50,5 

                                        = 2,99% 
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Lampiran 2. Data BCS induk, litter size dan bobot lahir 
No. No. 

kode 

BCS induk Litter 

size 

Bobot lahir (Kg) 

Bunting 

5 bulan  

Partus Sapih 

anak 

1 2 3 Rata-

rata 

1 1 2,5 2,5 2,5 1 4   4 

2 2 3 2 2 1 4,3   4,3 

3 3 3 3 2,5 2 4,3 4  4,15 

4 4 3 3 2,5 1 4,8   4,8 

5 5 3 1,5 2,5 2 3,6 4,6  4,1 

6 6 2,5 2,5 2 1 5,3   5,3 

7 7 3 2,5 2,5 1 5,5   5,5 

8 8 3,5 2,5 2,5 2 3,2 3,2  3,2 

9 9 2,5 2 1,5 1 3,3   3,3 

10 10 3 2,5 1,5 3 3,5 4 3,5 3,66 

11 11 3 3 2,5 2 5,6 4,6  5,1 

12 12 3 1,5 1,5 2 4,1 3  3,55 

13 14 2 2 3 1 3,5   3,5 

14 16 2,5 2 2,5 3 3 2,5 3 2,83 

15 17 3 2 2 2 4,9 3,6  4,25 

16 18 2,5 2 2,5 2 3,9 3,7  3,8 

17 19 2,5 2 2 1 5   5 

18 25 2 2 2,5 2 2,2 2,8  2,5 

19 26 3 2,5 2,5 2 4,2 3,8  4 

20 27 3 2,5 2 3 3,9 4,6 2,7 3,73 

21 29 3,5 3 3 2 4,8 4,6  4,7 

22 30 2,5 2,5 2 1 5,4   5,4 

23 31 3 2,5 2 2 4,1 3,9  4 

24 32 3,5 3,5 2,5 2 3,7 3,6  3,65 
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Lampiran 2. Data BCS induk, litter size dan bobot lahir (lanjutan) 

No. No. 

kode 

BCS induk Litter 

size 

Bobot lahir (Kg) 

Bunting 

5 bulan  

Partus Sapih 

anak 

1 2 3 Rata-

rata 

25 33 3,5 3,5 3,5 2 3,6 3,7  3,65 

26 34 3,5 3 2,5 3 4 4,1 4,5 4,2 

27 35 3 2,5 2 3 3,5 2,6 3,2 3,1 

28 37 3 2,5 2,5 2 3,8 3,2  3,5 

29 38 2,5 1,5 3 1 3,7   3,7 

30 39 3 1,5 2 3 4,7 4,2 2,7 3,86 

31 40 3 2,5 2,5 2 3,7 4,4  4,05 

32 42 3 3 2 2 5,6 4,9  5,25 

33 43 2 2 2 1 3   3 

34 44 3,5 2,5 2,5 2 3,1 3,6  3,35 

35 47 3,5 3 2 2 3,9 4  3,95 

36 48 3,5 3 2,5 1 3,7   3,7 

37 49 2 2 2,5 3 2,8 2,5 3,25 2,85 

38 50 2 2 3 2 3 3,5  3,25 

39 53 2,5 2 2,5 2 1,9 2,8  2,35 

40 54 3,5 3,5 3 2 3,5 3  3,25 

41 55 3,5 2,5 2,5 1 4,3   4,3 

42 56 3,5 2,5 2,5 1 3,7   3,7 

43 57 2,5 1 1,5 2 3,1 2,7  2,9 

44 58 3,5 3 2,5 2 4,3 4,3  4,3 

45 59 3 3 2,5 2 4,5 4,5  4,5 

46 60 2,5 3 2,5 2 3,7 3,8  3,75 

47 61 3 2,5 2 1 3,8   3,8 

48 62 3,5 2 2,5 2 3,1 3,3  3,2 
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Lampiran 2. Data BCS induk, litter size dan bobot lahir (lanjutan) 

No. No. 

kode 

BCS induk Litter 

size 

Bobot lahir (Kg) 

Bunting 

5 bulan  

Partus Sapih 

anak 

1 2 3 Rata-

rata 

49 63 4 3 2,5 1 3,5   3,5 

50 64 3 2,5 2,5 1 4   4 

51 65 3 2 3 1 2,9   2,9 

52 68 2,5 2,5 2,5 2 2,2 2,6  2,4 

53 69 2 2 2,5 3 3,4 3,7 4 3,7 

54 70 3 3 2 2 6,2 5,2  5,7 

55 75 2,5 2,5 2 2 3,9 4,3  4,1 

56 76 3 2 2,5 2 4,2 3,5  3,85 

57 78 3 3 2 2 3,2 3,4  3,3 

58 80 2,5 2,5 3 2 3,8 3,3  3,55 

59 81 2,5 2 3 2 3,1 3,2  3,15 

60 83 3 3 2 2 3,1 3,2  3,15 

61 84 2,5 2 2 2 4,2 4,5  4,35 

62 85 3 2,5 2 2 3,1 3  3,05 

63 86 3 2,5 3 2 5,5 4,7  5,1 

64 88 3 2 2,5 2 4,5 4,3  4,4 

65 89 2,5 2,5 2 2 4,4 3,6  4 

66 90 3 3 3 2 4,8 3,9  4,35 

67 92 3,5 3 2,5 2 2,8 2,7  2,75 

68 95 2,5 2 2,5 2 4,1 2,8  3,45 

69 96 2 2 2 1 5,5   5,5 

70 100 4 3,5 2 2 3,5 4,1  3,8 

71 102 4 2,5 2 3 3,6 4,1 3,2 3,63 

72 103 3,5 3,5 3 2 5 4,7  4,85 



64 

 

Lampiran 2. Data BCS induk, litter size dan bobot lahir (lanjutan) 

No. No. 

kode 

BCS induk Litter 

size 

Bobot lahir (Kg) 

Bunting 

5 bulan  

Partus Sapih 

anak 

1 2 3 Rata-

rata 

73 104 3,5 3,5 3 2 3,5 3  3,25 

74 106 3 3 3 3 3,5 3,4 3,5 3,46 

75 111 2,5 2,5 2,5 2 4,2 3,8  4 

76 112 3,5 3 2,5 2 4,4 4,1  4,25 

77 115 3 3 2,5 1 4,8   4,8 

78 120 2,5 2,5 3 2 2,6 2,3  2,45 

79 122 3,5 3 2 1 4,1   4,1 

80 127 4 3,5 2 3 3,8 3,1 3,8 3,56 

81 128 3,5 3 2,5 3 4,1 3,2 3,4 3,56 

82 130 2,5 3 3 2 3,4 3,1  3,25 

83 131 2 2 2,5 1 4,6   4,6 

84 132 3 3 2,5 1 4,8   4,8 

85 134 3,5 3 2,5 3 3,1 3,5 3,3 3,3 

86 137 2 2 2 3 3,5 2,6 2,1 2,73 

87 139 2,5 2,5 2 1 4,5   4,5 

88 142 2,5 2,5 2 2 3,1 3,1  3,1 

89 148 2,5 2,5 2 2 3,1 3,3  3,2 

90 149 2 2 2 2 3,1 3,4  3,25 

91 151 2,5 2,5 2 3 2,7 3,2 3,2 3,03 

92 157 2,5 2,5 1 2 3,4 4,7  4,05 

93 158 3 2,5 2 1 4,5   4,5 

94 162 3 3 3 3 2,5 4,3 3,8 3,53 

95 165 3 2 2 2 3,5 3,5  3,5 

96 166 3,5 2,5 3 1 3,3   3,3 
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Lampiran 2. Data BCS induk, litter size dan bobot lahir (lanjutan) 

No. No. 

kode 

BCS induk Litter 

size 

Bobot lahir (Kg) 

Bunting 

5 bulan  

Partus Sapih 

anak 

1 2 3 Rata-

rata 

97 168 3,5 3 2,5 1 4,5   4,5 

98 170 2,5 2 2,5 1 4,2   4,2 

99 172 2,5 2,5 2,5 1 4,2   4,2 

100 175 3 1,5 2 3 4,5 4,2 2,3 3,66 

101 176 3 2,5 2,5 2 5 4,8  4,9 

102 177 3 2,5 2,5 2 4,4 4,5  4,45 

103 178 3 2,5 2,5 2 3,8 4  3,9 

104 185 2,5 2 2 1 3,6   3,6 

105 186 3 3 2 2 3,8 3,6  3,7 

106 187 4 3,5 2,5 3 4,1 4,6 3,2 3,96 
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Lampiran 3. Pengelompokan BCS bunting tua, rata-rata  litter 

size dan bobot lahir 

 BCS 

Keterangan 2 (n = 10) 

9,43 % 

2,5 (n = 29 

) 27,36 % 

3 (n = 40) 

37,74 % 

3,5 (n = 22) 

20,75% 

4 (n = 5) 

4,72% 

Litter size 

(ekor) 

1,9±0,88 1,7±0,59 1,9±0,64 1,8±0,64 2,4±0,89 

Bobot lahir 

(kg) 

3,49±0,92 3,69±0,79 4,11±0,69 3,77±0,56 3,69±0,19 
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Lampiran 4. Perhitungan manual persamaan regresi 

No. BCS 

(X) 

Litter size Bobot lahir 

Litter 
size (Y) 

X.
Y 

X2 Y2 Bobot 
lahir 

(Y) 

X.Y X2 Y2 

1 2,5 1 2,5 6,25 1 4 10 6,25 16 

2 3 1 3 9 1 4,3 12,9 9 18,49 

3 3 2 6 9 4 4,15 12,45 9 17,22 

4 3 1 3 9 1 4,8 14,4 9 23,04 

5 3 2 6 9 4 4,1 12,3 9 16,81 

6 2,5 1 2,5 6,25 1 5,3 13,25 6,25 28,09 

7 3 1 3 9 1 5,5 16,5 9 30,25 

8 3,5 2 7 12,2
5 

4 3,2 11,2 12,2
5 

10,24 

9 2,5 1 2,5 6,25 1 3,3 8,25 6,25 10,89 

10 3 3 9 9 9 3,66 10,98 9 13,39 

11 3 2 6 9 4 5,1 15,3 9 26,01 

12 3 2 6 9 4 3,55 10,65 9 12,60 

13 2 1 2 4 1 3,5 7 4 12,25 

14 2,5 3 7,5 6,25 9 2,83 7,075 6,25 8,01 

15 3 2 6 9 4 4,25 12,75 9 18,06 

16 2,5 2 5 6,25 4 3,8 9,5 6,25 14,44 

17 2,5 1 2,5 6,25 1 5 12,5 6,25 25 

18 2 2 4 4 4 2,5 5 4 6,25 

19 3 2 6 9 4 4 12 9 16 

20 3 3 9 9 9 3,73 11,19 9 13,91 

21 3,5 2 7 12,2

5 

4 4,7 16,45 12,2

5 

22,09 

22 2,5 1 2,5 6,25 1 5,4 13,5 6,25 29,16 

23 3 2 6 9 4 4 12 9 16 
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Lampiran 4. Perhitungan manual persamaan regresi (lanjutan) 
No. BCS 

(X) 

Litter size Bobot lahir 

Litter size 

(Y) 

X.

Y 

X2 Y
2 

Bobot lahir 

(Y) 

X.Y X2 Y2 

24 3,5 2 7 12,25 4 3,65 12,78 12,25 13,32 

25 3,5 2 7 12,25 4 3,65 12,78 12,25 13,32 

26 3,5 3 10,
5 

12,25 9 4,2 14,7 12,25 17,64 

27 3 3 9 9 9 3,1 9,3 9 9,61 

28 3 2 6 9 4 3,5 10,5 9 12,25 

29 2,5 1 2,5 6,25 1 3,7 9,25 6,25 13,69 

30 3 3 9 9 9 3,86 11,58 9 14,89 

31 3 2 6 9 4 4,05 12,15 9 16,40 

32 3 2 6 9 4 5,25 15,75 9 27,56 

33 2 1 2 4 1 3 6 4 9 

34 3,5 2 7 12,25 4 3,35 11,73 12,25 11,22 

35 3,5 2 7 12,25 4 3,95 13,83 12,25 15,60 

36 3,5 1 3,5 12,25 1 3,7 12,95 12,25 13,69 

37 2 3 6 4 9 2,85 5,7 4 8,12 

38 2 2 4 4 4 3,25 6,5 4 10,56 

39 2,5 2 5 6,25 4 2,35 5,88 6,25 5,52 

40 3,5 2 7 12,25 4 3,25 11,38 12,25 10,56 

41 3,5 1 3,5 12,25 1 4,3 15,05 12,25 18,49 

42 3,5 1 3,5 12,25 1 3,7 12,95 12,25 13,69 

43 2,5 2 5 6,25 4 2,9 7,25 6,25 8,41 

44 3,5 2 7 12,25 4 4,3 15,05 12,25 18,49 

45 3 2 6 9 4 4,5 13,5 9 20,25 

46 2,5 2 5 6,25 4 3,75 9,38 6,25 14,06 
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Lampiran 4. Perhitungan manual  persamaan regresi (lanjutan) 
No. BCS 

(X) 

Litter size Bobot lahir 

Litter 
size 

(Y) 

X.Y X2 Y2 Bobot 
lahir 

(Y) 

X.Y X2 Y2 

47 3 1 3 9 1 3,8 11,4 9 14,44 

48 3,5 2 7 12,25 4 3,2 11,2 12,25 10,24 

49 4 1 4 16 1 3,5 14 16 12,25 

50 3 1 3 9 1 4 12 9 16 

51 3 1 3 9 1 2,9 8,7 9 8,41 

52 2,5 2 5 6,25 4 2,4 6 6,25 5,76 

53 2 3 6 4 9 3,7 7,4 4 13,69 

54 3 2 6 9 4 5,7 17,1 9 32,49 

55 2,5 2 5 6,25 4 4,1 10,25 6,25 16,81 

56 3 2 6 9 4 3,85 11,55 9 14,82 

57 3 2 6 9 4 3,3 9,9 9 10,89 

58 2,5 2 5 6,25 4 3,55 8,88 6,25 12,60 

59 2,5 2 5 6,25 4 3,15 7,88 6,25 9,92 

60 3 2 6 9 4 3,15 9,45 9 9,92 

61 2,5 2 5 6,25 4 4,35 10,88 6,25 18,92 

62 3 2 6 9 4 3,05 9,15 9 9,30 

63 3 2 6 9 4 5,1 15,3 9 26,01 

64 3 2 6 9 4 4,4 13,2 9 19,36 

65 2,5 2 5 6,25 4 4 10 6,25 16 

66 3 2 6 9 4 4,35 13,05 9 18,92 

67 3,5 2 7 12,25 4 2,75 9,63 12,25 7,56 

68 2,5 2 5 6,25 4 3,45 8,63 6,25 11,90 

69 2 1 2 4 1 5,5 11 4 30,25 
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Lampiran 4. Perhitungan manual  persamaan regresi (lanjutan) 

No. BCS 

(X) 

Litter size Bobot lahir 

Litter 
size 

(Y) 

X.Y X2 Y2 Bobot 
lahir 

(Y) 

X.Y X2 Y2 

70 4 2 8 16 4 3,8 15,2 16 14,44 

71 4 3 12 16 9 3,63 14,52 16 13,18 

72 3,5 2 7 12,25 4 4,85 16,98 12,25 23,52 

73 3,5 2 7 12,25 4 3,25 11,38 12,25 10,56 

74 3 3 9 9 9 3,46 10,38 9 11,97 

75 2,5 2 5 6,25 4 4 10 6,25 16 

76 3,5 2 7 12,25 4 4,25 14,88 12,25 18,06 

77 3 1 3 9 1 4,8 14,4 9 23,04 

78 2,5 2 5 6,25 4 2,45 6,13 6,25 6,00 

79 3,5 1 3,5 12,25 1 4,1 14,35 12,25 16,81 

80 4 3 12 16 9 3,56 14,24 16 12,67 

81 3,5 3 10,5 12,25 9 3,56 12,46 12,25 12,67 

82 2,5 2 5 6,25 4 3,25 8,13 6,25 10,56 

83 2 1 2 4 1 4,6 9,2 4 21,16 

84 3 1 3 9 1 4,8 14,4 9 23,04 

85 3,5 3 10,5 12,25 9 3,3 11,55 12,25 10,89 

86 2 3 6 4 9 2,73 5,46 4 7,45 

87 2,5 1 2,5 6,25 1 4,5 11,25 6,25 20,25 

88 2,5 2 5 6,25 4 3,1 7,75 6,25 9,61 

89 2,5 2 5 6,25 4 3,2 8 6,25 10,24 

90 2 2 4 4 4 3,25 6,5 4 10,56 

91 2,5 3 7,5 6,25 9 3,03 7,58 6,25 9,18 

92 2,5 2 5 6,25 4 4,05 10,13 6,25 16,40 
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Lampiran 4. Perhitungan manual  persamaan regresi (lanjutan) 

No. BCS 

(X) 

Litter size Bobot lahir 

Litter 
size 

(Y) 

X.Y X2 Y2 Bobot 
lahir 

(Y) 

X.Y X2 Y2 

93 3 1 3 9 1 4,5 13,5 9 20,25 

94 3 3 9 9 9 3,53 10,59 9 12,46 

95 3 2 6 9 4 3,5 10,5 9 12,25 

96 3,5 1 3,5 12,25 1 3,3 11,55 12,25 10,89 

97 3,5 1 3,5 12,25 1 4,5 15,75 12,25 20,25 

98 2,5 1 2,5 6,25 1 4,2 10,5 6,25 17,64 

99 2,5 1 2,5 6,25 1 4,2 10,5 6,25 17,64 

100 3 3 9 9 9 3,66 10,98 9 13,39 

101 3 2 6 9 4 4,9 14,7 9 24,01 

102 3 2 6 9 4 4,45 13,35 9 19,80 

103 3 2 6 9 4 3,9 11,7 9 15,21 

104 2,5 1 2,5 6,25 1 3,6 9 6,25 12,96 

105 3 2 6 9 4 3,7 11,1 9 13,69 

106 4 3 12 16 9 3,96 15,84 16 15,68 

Jumla

h 

309,

5 

200 588,

5 

930,7

5 

42

4 

407,4

5 

1193,9

7 

930,7

5 

1621,4

9 

 

Hubungan antara BCS bunting tua terhadap litter size kambing 

PE 

∑X     = 309,5 

∑X
2
   = 930,75 

JK x   = 930,75 – (309,5)²/106 = 27,07 
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∑Y     = 200 

∑Y
2  

   = 424 

JKy     = 424 – (200)²/106 = 46,64 

∑X.Y = 588,5 

b         = JHK = ∑XY – (∑X) (∑Y)/n 

              JKx        ∑X²- (∑X)²/n 

           = [588,5 – (309,5) (200)/106] / 27,07 

           = 4,54/27,07 

           = 0,167 

a         =  

           = (200/106) – b (309,5/106) 

           = 1,89 – 0,49 

           = 1,40 

Persamaan garis regresi linear 

Y = 1,40 + 0,17 X 

 

 

 

 



 

75 

 

Uji hipotesis regresi 

Analisis ragam garis regresi linear sederhana 

Sb ragam db JK KT F hitung 

Regresi 1 b (JHKxy) JK reg / db 

reg 

KT reg/KT 

galat 

Galat n-2 JK total – JK 

reg 

JK galat / 

(n-2) 
 

Total n-1 ∑Yi² - 

(∑Yi)²/n 
  

Tabel analisis ragam garis regresi linear sederhana 

SK db  JK KT F 

Hitung 

F 

0,05 

F 

0,01 

Regresi 1 0,758 0,758 1,72 3,93 6,89 

Galat 104 45,88 0,44    

Total 105 46,64     

Hasil analisis ragam menyimpulkan bahwa BCS 

bunting tua terhadap litter size tidak berpengaruh secara nyata 

(P>0,05) 

Perhitungan koefisien korelasi 

r = [ ∑ XY – (∑X ∑Y) / n ] / √JKx √JKy 

 = [588,5 – (309,5 x 200) / 106] / √27,07 . √46,64 

 = 4,54 / 35,52 

 = 0,1278 
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Hasil analisis tersebut maka dapat menyimpulkan 

bahwa tingkat keeratan antara BCS bunting tua dengan litter 

size sebesar r = 0,1278 

Perhitungan koefisien determinasi 

R² = (r)² x 100% 

R² = (0,1278)² x 100% 

     = 1,63% 

Nilai koefisien determinasi sebesar 1,63% artinya 

bahwa litter size ditentukan oleh BCS bunting tua sebesar 

1,63% sedangkan 98,37% ditentukan oleh faktor lain. 

Hubungan antara BCS bunting tua terhadap bobot lahir 

kambing PE 

∑X     = 309,5 

∑X
2
   = 930,75 

JK x   = 930,75 – (309,5)²/106 = 27,07 

∑Y     = 407,45 

∑Y
2  

   = 1621,49 

JKy     = 1621,49 – (407,45)²/106 = 55,31 

∑X.Y =  1193,97 
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b         = JHK = ∑XY – (∑X) (∑Y)/n 

              JKx        ∑X²- (∑X)²/n 

           = [1193,97 – (309,5) (407,45)/106] / 27,07 

           = 4,29 / 27,07 

           = 0,16 

a         =  

           = (407,45/106) – b (309,5/106) 

           = 3,84 – 0,46 

           = 3,38 

Persamaan garis regresi linear 

Y = 3,38 + 0,16 X 

Uji hipotesis regresi 

Analisis ragam garis regresi linear sederhana 

Sb Ragam db JK KT F hitung 

Regresi 1 b (JHKxy) JK reg / db 

reg 

KT reg/KT 

galat 

Galat n-2 JK total – JK 

reg 

JK galat / (n-

2) 

 

Total n-1 ∑Yi² - (∑Yi)²/n   
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Tabel analisis ragam garis regresi linear sederhana 

SK db  JK KT F 

Hitung 
F 

0,05 
F 

0,01 
Regresi 1 0,69 0,69 1,30 3,93 6,89 
Galat 104 54,62 0,53    
Total 105 55,31     

Hasil analisis ragam menyimpulkan bahwa BCS 

bunting tua terhadap bobot lahir tidak berpengaruh secara 

nyata (P>0,05) 

Perhitungan koefisien korelasi 

r =    [ ∑ XY – (∑X ∑Y) / n ] / √JKx √JKy 

 = [1193,97 – (309,5 x 407,45) / 106] / √27,07 . √55,31 

 = 4,29 / 38,69 

 = 0,1108 

Hasil analisis tersebut menyimpulkan bahwa tingkat 

keeratan antara BCS bunting tua dengan bobot lahir sebesar r = 

0,1108 

Perhitungan koefisien determinasi 

R² = (r)² x 100% 

R² = (0,1108)² x 100% 

     = 1,23% 

Nilai koefisien determinasi sebesar 1,23% artinya 

bahwa bobot lahir ditentukan oleh BCS bunting tua sebesar 

1,23% sedangkan 98,77% ditentukan oleh faktor lain.
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Lampiran 5. Hubungan BCS bunting tua terhadap litter size  

 

Keeratan = 0,13 Koefesien determinasi = 1,6 % 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .128a .016 .007 .66420 1.873 

a. Predictors: (Constant), BCS   

b. Dependent Variable: LITTER.SIZE   

 

       

    Probability = 0,19 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
.761 1 .761 

1.7

24 
.192a 

Residual 45.881 104 .441   

Total 46.642 105    

a. Predictors: (Constant), BCS     

b. Dependent Variable: LITTER.SIZE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 BCSa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: LITTER.SIZE 

 



 

80 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Con

stant) 

1.397 
.378 

 
3.694 .000 

  

BCS .168 .128 .128 1.313 .192 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: LITTER.SIZE      

 Konstanta = 1,40 

 Koefesien regresi = 0,17 

Litter size 

 

 

  Y= 1,40 + 0,17X 
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Lampiran 6. Hubungan BCS bunting tua terhadap bobot lahir  

Variables Entered/Removed
b 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 BCS
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: BOBOT.LAHIR 

 

Keeratan = 0,11 Koefesien determinasi = 1,2 % 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .111a .012 .003 .72475 1.871 

a. Predictors: (Constant), BCS   

b. Dependent Variable: BOBOT.LAHIR   

 

       

    Probability = 0,26 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .681 1 .681 1.296 .258a 

Residual 54.627 104 .525   

Total 55.308 105    

a. Predictors: (Constant), BCS     

b. Dependent Variable: BOBOT.LAHIR    
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Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.381 .413  8.190 .000   

BCS .159 .139 .111 1.138 .258 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: 

BOBOT.LAHIR 
     

    Konstanta = 3,38 

    Koefesien regresi = 0,16 

Bobot lahir 

 

 

    Y= 3,38 + 0,16 X 

 

 

 

 

 

 

 

 


