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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Kambing peranakan Etawah merupakan kambing hasil 

persilangan antara Kambing Etawah (asal India) dengan 

Kambing Kacang. Kambing ini tersebar hampir diseluruh 

Indonesia, penampilannya mirip Kambing Etawah tetapi lebih 

kecil (Prabowo, 2010). Ciri-ciri kambing Etawah menurut 

Kartinaty dan Gufroni (2010): 

 Panjang telinga berkisar antara 18-30 cm. 

 Bobot badan jantan dewasa 40 kg sedangkan betina 35 

kg. 

 Tingi pundak berkisar 76-100 cm. 

 warna rambut bervariasi dari coklat sampai hitam. 

Karakter fenotip Kambing PE menurut Badan Standarisasi 

Nasional 2008 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 
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Tabel 1. SNI karakter kuantitatif  bibit Kambing Peranakan 

Etawah 

No Karakter Satuan Umur (Tahun) 

0.5-1 1-2 2-4 

1 Panjang 

telinga 

cm 23 ± 3 26 ± 4 30 ± 4 

3 Lingkar 

dada 

cm 71 ± 6 80 ± 8 89 ± 8 

4 Tinggi 

badan 

cm 67 ± 5 75 ± 8 87 ± 5 

5 Panjang 

badan 

cm 53 ± 8 61 ± 7 63 ± 5 

Sumber. Badan Standarisasi Nasional (BSN), 2008. 
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Tabel 2. SNI karakte kualitatif bibit Kambin Peranakan 

Etawah 

No Karakter Keterangan 

1 Tanduk a. Ada 

2 Telinga a. Panjang terkulai. 

3 Warna rambut 

dominan 

a. Kombinasi warna (putih 

hitam atau putih coklat) 

4 Rambut dahi a. PE             : Lebat (Apabila 

tumbuh banyak dan lebat 

pada dahi). 

b. Selain PE  : Tidak lebat 

(Apabila tumbuh sedikit 

pada dahi). 

5 Rambut 

punggung 

a. Rewos/ gembyong. 

6 Rambut paha a. Bulu panjang dan lebat yang 

tumbuh pada bagian paha 

kaki belakang Kambing PE 

jantan dan betina. 

Sumber. Badan Standarisasi Nasional (BSN), 2008. 

Menurut produk yang dihasilkan, ternak kambing 

dikelompokkan menjadi 4 yaitu penghasil daging (tipe 

pedaging), penghasil susu (tipe perah), penghasil bulu (tipe 

bulu/ mohair/cashmere), dan penghasil daging dan susu (tipe 

dwi guna). Kambing Peranakan Etawah (PE) adalah termasuk 

dalam kelompok kambing dwiguna. Kambing ini merupakan 

hasil persilangan antara kambing Etawah dari India dengan 

kambing Kacang (lokal) di masa lalu (zaman kolonial 

Belanda). Kambing PE telah beradaptasi baik dengan kondisi 

tropis basah di Indonesia. Sistem perkawinan yang tak 
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terkontrol dan tanpa diikuti seleksi yang terarah menyebabkan 

besarnya variasi penotipe (penampakan luar) dan genotipe 

(genetik) dari kambing PE ( Badan litbang pertanian, 2011). 

Perkembangan populasi ternak kambing  cenderung 

meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012 jumlahnya 

17.433.000, sementara pada tahun 2013 jumlahnya sudah 

meningkat menjadi 17.905.860 ( Badan Pusat Statistik, 2013). 

Produksi daging kambing setiap tahun semakain meningkat, 

menurut data Badan Pusat Statistik (2015) produksi daging 

pada tahun 2012 sebanyak 65.215 ton, 65.169 ton pada tahun 

2013 dan mencapai 67.862 pada tahun 2014.   

Kambing termasuk hewan yang pertama kali dapat 

dijinakkan oleh manusia, yang pada dasarnya merupakan 

pemakan tumbuhan semak (Parasmawati, Suyadi dan 

Wahyuningsih, 2012).  Kambing merupakan ternak yang 

mampu beradaptasi dengan baik dan daya tahan hidup yang 

baik pada daerah yang hijauannya terbatas dan mampu 

memanfaatkannya secara efisien. Hasil yang diperoleh dari 

pemeliharaan kambing adalah daging,  selain itu memiliki 

hasil ikutan berupa kulit, pupuk, dan ada jenis kambing yang 

berpotensi mengghasilkan susu (Budi, 2005). 

Menurut Sadewo, Santoso dan Susanto (2012) 

Kambing  Etawah tubuhnya lebih besar dari  Kambing  

Kacang,  dengan  tinggi  pundak  sekitar  70-80  cm,  telinga  

panjang  dan menggantung serta kurang prolifik. Spesifikasi 

umum untuk Kambing PE yang telah ditentukan Badan 

Standarisasi Nasional (2008) adalah telinga panjang, 

kombinasi warna putih-hiitam, kombinasi warna putih-coklat, 

dan bulu rewos/surai menggantung terkulai, sedangkan untuk 

spesifikasi khusus adalah sehat dan bebas penyakit hewan 

menular yang dinyatakan oleh pejabat berwenang, tidak cacat 
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secara fisik, bebas dari cacat reproduksi, tidak memiliki 

silsilah keturunan yang cacat genetik. 

Penentuan grade kambing PE berdasarkan pada ciri-

ciri karakteristik kualitatif maupun kuantitatif kedekatan 

dengan genetik Kambing  Etawah. Kriteria yang digunakan 

adalah tinggi gumba, panjang badan, panjang dan bentuk 

telinga, profil muka, bentuk mandibula (rahang bawah), 

tanduk dan panjang bulu (Rasminati, 2013). 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

produktivitas kambing dalam negeri yaitu dengan melakukan 

perbaikan mutu genetik, upaya yang dilakukan adalah dengan 

melakukan persilangan antar kambing lokal dengan kambing 

yang memiliki keunggulan tertentu. Persilangan dilakuakan 

dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari kualitas-

kualitas baik dari dua bangsa atau lebih yang mempunyai tipe 

yang jelas berbeda untuk saling melengkapi (Parasmawati, 

Suyadi dan Wahyuningsih, 2011).  

2.2 Kekerabatan 

Tingkat kekerabatan antara dua individu dalam 

populasi tergantung dari besarnya populasi, sehingga akan 

dapat dihitung berapa jumlah tetua bersama yang terjadi 

(Prajoga, 2007). keragaman genetik terbentuk  dari  suatu  

proses  dalam  populasi  yang mempunyai  pengaruh  terhadap  

pemanfaatan  ternak dikemudian  hari.  Berdasarkan  

fenomena  ini,  studi karakterisasi  molekuler  pada  kambing  

lokal  Indonesia perlu dilakukan. Sebagai salah satu sumber 

daya hayati Indonesia  yang  memiliki  prospek  bagi  

kebanyakan petani  pedesaan  di  Indonesia,  kambing lokal  

Indonesia perlu dievaluasi dengan menggunakan berbagai 
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marker DNA  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  program 

pengembangan (Zein, dkk 2011). 

Karakterisasi kambing diperlukan untuk membangun 

pemanfaatan variasi genetik dalam mengembangkan produksi 

ternak sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan 

kambing. Kambing yang tersebar di berbagai habitat dengan 

konsentrasi yang cukup besar di daerah tropis di negara-negara 

berkembang (FAOSTAT, 2006). 

Dua individu dikatakan berkerabat atau mempunyai 

hubungan keluarga, bila kedua individu tersebut memiliki satu 

atau lebih tetua bersama (common ancestor) dalam 6 sampai 8 

generasi kebelakang. Tingkat kekerabatan antara dua individu 

dalam populasi tergantung dari besarnya populasi, sehingga 

akan dapat dihitung berapa jumlah tetua bersama yang terjadi 

(Prajoga, 2007) . 

Estimasi hubungan kekerabatan antara suatu makhluk 

hidup dapat diketahui baik melalui pengamatan morfologi, 

anatomi dan poligoni maupun molekular atau kajian 

filogenetik terhadap hewan yang di bandingkan. kambing PE 

dan kambing boer diestimasikan berkekerabatan yang dekat 

dengan indeks kemiripan 0,667. Sedangkan kambing kacang 

diestimasikan berkerabat jauh dengan kambing PE dan 

kambing boer dengan indeks kemiripan 0,500 (Putra, Umie, 

dan Sofia, 2014). 

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 
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tinggi, serta memungkinkan untuk menentukan hubungan 

kekerabatan antar takson (Wahyudi, 2007). Semua karakter 

atau ciri-ciri yang terlihat dimana menentukan jenis tertentu 

dianggap dalam membangun profil fenotip, sedangkan 

karakter genetik diperoleh melalui frekuensi alel dari karakter 

(Salako dan Adebowale. E, 2013).   

 

2.3 Dendogram 

Dendogram adalah ilustrasi diagramatik, dua data 

digabungkan didasarkan pada kesamaan. Penggabungan terus 

berlanjut terhadap data lainnya yang memiliki kemiripan. 

Pengabungan ini membentuk tampilan seperti struktur pohon 

dan mengelompokkan dalam bentuk kelas-kelas (Wiharto, 

2013). Ditambahkan juga oleh Bao Z, Gao X, Zhang Q, Lin J, 

Hu W, Yu H, et al. (2015) digunakan untuk menentukan 

urutan terkait kemudian digambarkan menggunakkan pohon 

fillogenik berdasarkan kemiripan kemudian ditetapkan 

berdasarkan nilai bootstrap. 

Fungsi dari  penggunaan  diagram  dendogram  ialah 

untuk  meng-gambarkan  hubungan  ke-kerabatan  antar  

sampel  yang  diamati (Santika  et  al.,  2010). Hasil  olahan  

data  analisis  cluster yaitu dendogram.  Dendogram adalah 

suatu format  sederhana  untuk  menggambarkan jarak  genetik  

yang  ditampilkan  dalam  bentuk  diagram  pohon, selanjutnya  

dendogram  tersebut  di  interpretasikan  dalam bentuk  

kelompok  (cluster)  yang  menggambarkan kedekatan masing 

objek. Dalam satu  dendogram  terdapat  beberapa  cluster 

(kelompok)  sesuai  kedekatan  data  yang memiliki nilai mirip 

atau hampir sama dalam satu kelompok (Nasution, Wardiyati, 

Nawawi,. 2014). Silsilah yang terbentuk dari hasil analisis 

sidik jari DNA dilengkapi jarak genetik antar individu berupa 
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pohon filogeni, dan dendogram yang terbentuk menunjukkan 

hubungan kekerabatan (geneologi) antar individu (Zein, dan 

Sulanari 2014). Hasil dari pohon filogenitik menunjukkan 

kedekatan jarak genetik dan membentuk suatu kluster ( Zein, 

dkk. 2011) 

Microsatelite diterima secara luas sebagai penanda 

pilihan untuk karakterisasi genetik populasi karena mereka 

sangat polimorfik berdasarkan fenotip. Perpindahan dan aliran 

fenotip pada struktur genetik dari populasi dianalisis 

diperkirakan antara pasangan populasi menurut model pulau di 

bawah netralitas dan mutasi (Karima, Saleha, Lamia, Sakena, 

El-Hanafy. 2013). Mikroatelt dapat digunakkan untuk 

mengetahui karakteristik genetik moleculer kambing 

(Ramljak, Mioc, Urcovic, Pavic, Ivancovic dan Medugorac, 

2011). 

Dendogram memiliki angka 0-1, angka 1 atau 100% 

pada dendogram menunjukkan bahwa anggota kelompok 

memiliki kemiripan sempurna, sedangkan semakin mendekati 

angka 0 berarti jarak kemiripan semakin jauh (Nurmiyati, 

Sugiyanto dan Sajidan, 2010). 

 


