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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kambing sebagai salah satu ternak, keberadaannya 

memberikan andil yang cukup besar bagi pendapatan 

masyarakat utamanya masyarakat peternak kecil. Kambing 

sebagai penghasil daging dan hasil ikutannya berupa kulit dan 

pupuk yang sudah memasyarakat, kambing juga berpotensi 

untuk menghasilkan susu. 

Kambing  lokal  Indonesia secara genetik sudah 

menunjukkan  garis  keturunan  yang  berbeda.  Hal demikian 

maka kegiatan pengembangan kambing lokal Indonesia harus  

berbasis  pada  perlindungan  kemurnian bangsa  kambing  

lokal  Indonesia  yang  telah  terbentuk dari  hasil  

pengembangan  dimasa  lalu.  Kuantitas  dan kualitas populasi 

ditingkatkan dengan membentuk gene pool yang besar dan 

didukung keragaman genetik yang tinggi  dalam  usaha  

pemanfaatan  ternak  secara berkesinambungan. serta 

dibandingkan terhadap beberapa populasi kambing dari  

berbagai  negara  sehingga  dapat  diketahui  posisi dari  

keadaan  populasi  kambing  Indonesia (Zein, Sulandari, 

Muladno, Subandriyo, Riwantoro. 2011). 

Propinsi  Jawa  Timur  memiliki  potensi ternak  

kambing  dengan jumlah populasi mencapai 3.090.159 ekor 

(Dinas Peternakan  Propinsi  Jawa  Timur,  2013). Kabupaten  

Malang  merupakan  sentra pengembangan  ternak  kambing  

yang  terbesar kedua  di  daerah  Jawa  Timur  yang  memiliki 

populasi  sebesar  225.374  ekor.  Rata-rata  tiap tahun  terjadi  

kenaikan  populasi  ternak kambing  sebesar  3,41%  dan  

tersebar  di Kecamatan  Ampelgading,  Tirtoyudo,  Wajak,  
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Kalipare,  Pagak,  Kromengan  dan  Wonosari (Dinas  

Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Kabupaten Malang, 

2013). 

Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu 

wilayah sentra pembibitan untuk ternak kambing Peranakan 

Etawah (PE) yang ditetapkan oleh dinas Peternakan 

Kabupaten Malang yang bertopografi wilayah di lereng 

pegunungan dan memiliki jumlah ternak terbesar 

dibandingkan dengan kecamatan lain. Selain itu, pada tahun 

2009 pernah dilakukan up grading kambing Etawah untuk 

memperbaiki mutu genetik kambing di desa Mulyoasri 

kecamatan Ampelgading yang merupakan Village Breeding 

Centre (VBC) kambing untuk menghasilkan bibit kambing 

yang mempunyai nilai jual tinggi dan sebagai penghasil susu 

yang nilai jualnya tinggi.  

Peningkatan populasi kambing perlu dilakukan dengan 

meningkatkan produktivitas kambing, yang dapat dilakukan 

melalui perbaikan efisiensi reproduksi, perbaikan tatalaksana 

pemeliharaan dan perawatan (Mahmalia dan Elieser, 2008). 

Peningkatkan  mutu  genetik  ternak dapat  dilakukan  melalui 

sistem perkawinan  ke  arah  suatu  sifat  yang  dikehendaki 

(pesilangan), terutama  sifat-sifat  yang  mempunyai  nilai 

ekonomis dan seleksi (Karnaen, 2008 dan Nurgiatiningsih, 

2011). 

Pengadaan ternak kambing untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen maupun untuk pengadaan bibit bagi 

keperluan penyebaran dan pengembangan kambing di daerah-

daerah yang semakin meningkat dilakukan dengan perkawinan 

yang dilakukan untuk mempertahankan sifat tetuanya (pure 

breed) atau melakukan persilangan untuk memperoleh 

individu-individu yang memiliki sejumlah sifat unggul yang 
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dipunyai oleh kedua bangsa tetuanya. Program perbaikan mutu 

genetik untuk meningkatkan produktivitas dan daerah 

pengembangan ternak kambing belum banyak mendapat 

perhatian. Perkawinan yang tidak terprogram di lapang dapat 

memunculkan sifat-sifat baru dan hilangnya sifat asli tetuanya, 

sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang akan 

hilang salah satu plasma nutfah lokal.  

Kambing yang berada di Kecamatan Ampelgading 

tidak diketahui arah tujuan produksinya. Masyarakat kurang 

memperhatikan kearah mana yang akan mereka tuju antara 

produksi daging atau produksi susu. Penelitian ini lebih 

dikhususkan untuk mengetahui kejelasan produksi kambing 

yang berada di Desa Tawangagung dan Desa Mulyoasri. 

Penggolongan bangsa kambing dapat dilakukan 

dengan mendasarkan pada karakteristik fenotip yaitu sifat 

kualitatif dan sifat kuantitatif. Sifat kualitatif meliputi Warna 

rambut dominan, ketebalan rambut punggung, ketebalan 

rambut paha, tipe telinga, ada tidaknya tanduk, ketebalan 

rambut dahi, kecembungan muka. Sifat kuantitatif meliputi 

panjang badan, tinggi badan, lingkar dada, panjang telinga 

(BSN, 2008), Oleh karena itu perlu adanya analisa kemiripan 

kambing lokal berdasar karakter fenotip untuk mengetahui 

apakah kambing yang berada di Desa Tawangagung dan Desa 

Mulyoasri masih memenuhi standart Kambing Peranakan 

Etawah. Dengan menggunakkan standart BBIB Singosari yang 

sebagian besar kambing PE yang dikembangkan untuk 

kambing perah dan Keputusan Menteri Pertanin Nomor 

695/PD.410/2/2013 . Berdasarkan analisa tersebut dapat 

diketahui kemiripan kambing yang ada di Desa Tawangagung 

dan Desa Mulyoasri dengan kambing yang ada di BBIB 
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singosari dan Keputusan Menteri Pertanin Nomor 

695/PD.410/2/2013. 

Filogeni adalah kajian tentang hubungan antar 

organisme dengan menempatkannya berdasarkan karakteristik 

organisme tersebut pada peta hubungan kekerabatan yang 

direpresentasikan sebagai suatu diagram. Filogeni memegang 

peranan tersendiri dalam kajian sistematika dan taksonomi. 

Filogeni berperan dalam menentukan kemiripan yang berguna 

untuk menempatkan organisme ke dalam takson yang lebih 

tinggi, serta memungkinkan untuk menentukan hubungan 

kekerabatan antar takson (Wahyudi, 2007). 

Tingkat kekerabatan antara dua individu dalam 

populasi tergantung dari besarnya populasi. Silsilah yang 

terbentuk dari hasil analisis antar individu berupa pohon 

filogeni, dan dendogram yang terbentuk menunjukkan 

hubungan kekerabatan antar individu (Zein, dan Sulanari 

2014). Hasil dari pohon filogenitik menunjukkan kedekatan 

jarak genetik dan membentuk suatu kluster ( Zein, dkk. 2011) 

Berdasarkan uraian di atas dengan mengetahui nilai 

kekerabatannya dapat lebih dipreoritaskan ke arah mana 

kambing dapat diunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan kebijakan guna mengontrol dan mengembangkan 

kambing lokal yang ada di Kabupaten Malang.. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perkawinan yang tidak terprogram di lapang dapat 

memunculkan sifat-sifat baru dan hilangnya sifat asli tetuanya, 

sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang akan 

hilang salah satu plasma nutfah lokal. Oleh karena itu perlu 

adanya analisa kemiripan kambing lokal berdasar karakter 

fenotip untuk mengetahui apakah kambing yang berada di 
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Desa Tawangagung dan Desa Mulyoasrimemiliki kemiripan 

fenotip dengan SK menteri Pertanian dan kambing yang 

berada di BBIB Singosari. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kemiripan fenotip kambing Peranakan Etawah di Kecamatan 

Ampelgading dengan standart BBIB Singosari dan SK Menteri 

Pertanian Nomor 695/PD.410/2/2013. 

1.4 Kegunaan Penelitian. 

Informasi dasar dan bahan pertimbangan untuk 

menentukan kebijakan guna mengontrol dan mengembangkan 

kambing lokal yang ada di Kabupaten Malang. 

1.5 Kerangka Pikir 

Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu 

wilayah sentra pembibitan untuk ternak kambing Peranakan 

Etawah (PE) yang ditetapkan oleh dinas Peternakan 

Kabupaten Malang yang bertopografi wilayah di lereng 

pegunungan dan memiliki jumlah ternak terbesar 

dibandingkan dengan kecamatan lain. Terdapat beberapa desa 

yang memiliki potensi seperti Argoyuwono, Mulyoasri, 

Tawangagung, Taman Sari dan Wirotaman hal ini di tegaskan 

juga oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan 

kesehatan hewan Pemkab Malang (2008). Banyaknya 

permintaan kambing dari luar negeri, mengakibatkan 

terkurasnya bibit ungul yang berada di dalam negeri. 

Peningkatkan  mutu  genetik  ternak dapat  dilakukan  

melalui sistem perkawinan  ke  arah  suatu  sifat  yang  

dikehendaki (pesilangan), terutama  sifat-sifat  yang  
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mempunyai  nilai ekonomis dan seleksi (Karnaen, 2008 dan 

Nurgiatiningsih, 2011). 

Pengadaan ternak kambing untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen  maupun untuk pengadaan bibit bagi 

keperluan penyebaran dan pengembangan kambing di daerah-

daerah yang semakin meningkat dilakukan dengan perkawinan 

untuk mempertahankan sifat tetuanya (pure breed) atau 

melakukan persilangan untuk memperoleh individu-individu 

yang memiliki sejumlah sifat unggul yang dipunyai oleh kedua 

bangsa tetuanya. Program perbaikan mutu genetik untuk 

meningkatkan produktivitas dan daerah pengembangan ternak 

kambing belum banyak mendapat perhatian.  

Penyebaran ternak kambing sangat luas di seluruh 

wilayah Indonesia. Ditinjau dari tingkat produktivitas dan 

reproduktivitas sangat bervariasi di setiap daerah. 

Dikawatirkan suatu saat kambing lokal ini akan punah apabila 

tidak dilaksanakan penggalian dan pelestarian kembali. Dalam 

menanggulangi penurunan produksi ternak khususnya 

kambing lokal maka perlu adanya usaha-usaha menjaga 

kelestarian sumber kambing lokal agar populasinya tetap 

terjaga dan selain itu juga perlu adanya usaha pemuliaan dari 

ternak tersebut. 

Penggolongan bangsa kambing dapat dilakukan 

dengan mendasarkan pada berbagai karakter fenotip seperti 

misalnya ciri khas tanduk, tipe telinga, ukuran tubuh, ukuran 

telinga,  kecembungan muka, warna kepala dan warna rambut 

dominan.  

Penelitian ini lebih dikhususkan untuk mengetahui 

karakter fenotipnya yaitu melalui rekonstruksi dendogram 

membandingkan kambing yang berada di Kecamatan 

Ampelgading dengan kambing yang berada di BBIB Singosari 
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dengan SK Kementrian. Berdasarkan analisa tersebut dapat 

diketahui kemiripan kambing yang ada di Kabupaten Malang. 

Skema kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 

 Kambing Peranakan Etawah (PE) di Kecamatan 

Ampelgading memiliki kemiripan fenotip sebesar 60% dengan 

kambing BBIB Singosari dan SK Menteri Pertanian. 
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