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ABSTRACT 

 

This research was conducted at the goat livestock groups “Oro-oro” in the Sawohan village 

Buduran subdistrict Sidoarjo. The purpose this research was to study the growth of Kacang goats at 

post-weaning period, were based on litter size and sex. The numbers of goats observed were 71 heads. 

Parameters studied of growth as live body and sex ratio weight were analyzed with chi-square (X²) 

test. The result of this research showed that average daily gain between difference litter sizes and sex 

were not significantly (X² =0.71; db = 2; Xtable = 5.991; 𝛼 = 0.05), however in results indicated was 

slightly higher in single born and twins compared to triplets (54.76 ± 40.65; 57.03 ± 28.70 and 40.87 ± 

14.82 g/day/head for single born, twin and triplet). The highest growth was found on male and the 

lowest on female (64.87 ± 40.93 and 41.77 ± 29.10 g/day/head for male and female). While sex ratio 

was not significantly  (X² = 3.61; db = 1; Xtable = 3.84; 𝛼 = 0.05) those 63.53% for male and 36.47% 

for female.  

(Keyword: Average daily gain) 

 

Pendahuluan 

Performa produktivitas kambing dapat diukur melalui pertambahan bobot badan.Bobot badan 

berfungsi sebagai salah satu kriteria ukuran yang penting dalam menentukan pertumbuhan 

ternak.Pertumbuhan merupakan salah satu kriteria yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan 

pemeliharaan kambing potong, yaitu untuk penentu ukuran produksi dan nilai ekonomi (Nasution, 

Mahmilia dan Doloksaribu, 2010).Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan anak 

kambing adalah umur beranak induk yang akan mempengaruhi produksi susu, musim beranak, tipe 

kelahiran dan ketersediaan pakan (Setiadi, 1996). Ditambahkan Sodiq, Priyono dan Tawfik(2010) 

bahwa  jenis kelamin juga mempengaruhi laju pertumbuhan anak. 

Kambing Kacang memiliki keunggulan pada jumlah anak sekelahiran atau litter size yang 

tinggi. Litter size kambing Kacang menurut Sodiq et al. (2004) 2,06 ekor, sedangkan pada kambing 

Peranakan Etawah (PE) 1,56 ekor yang menunjukkan litter size kambing Kacang lebih tinggi 

dibanding dengan kambing PE. Jumlah anak sekelahiran menentukan terhadap laju peningkatan 

populasi ternak kambing (Doloksaribu , Elieser, Mahmilia dan Pamungkas, 2005).  

Tingginya litter sizeakan berhubungan dengan penurunan bobot lahir, yang selanjutnya akan 

menghasilkan bobot sapih lebih rendah. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan anak 

sampai pascasapih dan produktivitas kambing setelah dewasa (Adriani, 2014). Pertumbuhan anak 

kambing yang tidak baik diawal kehidupannya akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan setelah 

dewasa (Budiarsana dan Sutama, 2012). Pada periode pascasapih kambing sudah tidak lagi menyusu 

pada induknya, sehingga menurut Sutama, Budiarsana, Mathius dan Juarini (1999) bahwa pada saat 

pascasapih pertumbuhan anak kambing akan ditentukan oleh potensi genetiknya dan dukungan faktor 

lingkungan terutama pakan yang dikonsumsi.  
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Kelahiran tunggal memiliki pertambahan bobot badan harian yang lebih tinggi daripada kembar 

dua dan kembar tiga pada kambing Peranakan Etawah periode pascasapih yaitu 78,51 ± 16,50 

g/ekor/hari pada kelahiran tunggal, 76,83 ± 7,10 g/ekor/hari kembar dua dan 60,93 ± 1,35 g/ekor/hari 

kembar tiga (Adriani, 2014). Jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan.Diketahui bahwa laju pertumbuhan yaitu bobot badan pada ternak jantan lebih cepat 

daripada ternak betina. Hasil penelitian Martawidjaja, Setiadi dan Sitorus (1999) pada kambing 

Kacang muda jantan 70,27 g/ekor/hari dan betina 54,83 g/ekor/hari dengan manajemen pemeliharaan 

dikandangkan dan pemberian pakan berupa hijauan yang ditambah konsentrat. Oleh sebab itu potensi 

produksi ternak kambing Kacang yang ada di wilayah Sidoarjo Kecamatan Buduran, Desa Sawohan 

perlu dilakukan evaluasi terhadap sifat produksi berupa laju pertumbuhan periode pascasapih. 

 

Materi dan Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kelompok Ternak Kambing “Oro-oro” Desa Sawohan Kecamatan 

Buduran, Sidoarjo.Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016 hingga Januari 

2017. Lokasi penelitian berada di area tambak yang berjarak ±1km dari pemukiman atau rumah 

peternak dengan ketinggian 4 m dari permukaan laut dan curah hujan sebesar 2.000  mm/tahun. Suhu  

udara rata-rata pada lokasi penelitian 30
0
C serta kelembaban 79%. Kelompok Ternak Kambing Oro-

oro memiliki 37 orang anggota dengan jumlah populasi kambing sekitar 1.700 ekor.Sejumlah peternak 

tersebut yang bersedia dijadikan sampel penelitian hanya 5 peternak dan lainnya menolak dengan 

berbagai alasan. 

Sistem pemeliharaan ternak dilakukan secara semi intensif yaitu ternak kambing dikandangkan 

pada malam hari dan diarahkan menuju lahan gembala pada siang hari.Sebagian besar peternak 

melepaskan kambing untuk digembalakan pada pukul 09.00-17.00 yang dilakukan secara bergantian 

pada kandang yang berbeda. Jenis rumput yang sering dijumpai di lahan penggembalaan antara lain 

rumput ruzi(Brachiaria ruzisiensis) dan rumput signal (Brachiaria decumbens), selanjutnya rumput 

para (Brachiaria mutica), rumput pangola (Digitaria decumbens), dan rumput setaria (Setaria 

sphacelata). Ternak kambing yang digembalakan dibiarkan merumput sejauh mungkin di lahan 

tambak dan dengan sendirinya akan kembali ke kandang saat menjelang malam hari. 

Penyapihan anak kambing menurut peternak pada Kelompok Ternak Kambing Oro-oro ditandai 

apabila induk telah melahirkan anak kembali yang selanjutnya akan berhenti menyusui anak yang 

dilahirkan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya catatan kelahiran atau recording dan 

pemeliharaannya dicampur antara ternak dewasa dan ternak muda baik di kandang maupun pada saat 

di padang gembala. 

Metode pengambilan data dilakukan secara purposive samplingdengan pertimbangan kambing 

Kacang yang dijadikan materi penelitian yaitu jantan dan betina periode pascasapih berasal dari 

kelahiran tunggal, kembar dua dan kembar tiga. Kambing Kacang yang digunakan sebanyak 71 ekor 

terdiri dari 44 ekor jantan dan 27 ekor betina yang terdiri dari 46 ekor berasal dari kelahiran tunggal, 

21 ekor kembar dua dan 4 ekor kembar tiga.Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang 

bertujuan untuk mengeksplorasi kasus spesifik, khas dan unik.Juliandi, Irfan dan Manurung (2014) 

objek tertentu pada pendekatan ini digali untuk mendapatkan informasi dan fakta dengan 

mempelajarinya sebagai suatu kasus yang ada pada Kelompok Ternak Kambing Oro-oro. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pertumbuhan yang ditampilkan dalam 

pertambahan bobot badan kambing Kacang periode pascasapih di Desa Sawohan Kecamatan Buduran, 

Sidoarjo.Pertambahan bobot badan diamati selama 3 minggu, dengan penimbangan bobot badan yang 

dilakukan setiap satu minggu sekali sebelum digembalakan.Penandaan kambing yang digunakan 
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dalam penelitian yaitu diberi pita yang terdapat nomer serta di foto.Perhitungan pertambahan bobot 

badan harian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Edey, 1983): 

PBBH =
W2 − W1

T2 − T1
 

Keterangan: 

PBBH = Pertambahan Bobot Badan Harian 

W2  = Bobot badan akhir 

W1  = Bobot badan awal 

T2  = Waktu akhir pengamatan 

T1  = Waktu awal pengamatan 

 

Anilisis Data 

Data pertambahan bobot badan harian berdasarkan litter size dan jenis kelamindianalisis dengan 

uji chi square tabel kontingensi serta analisis chi square dengan proporsi binomial digunakan untuk 

mengetahui rasio jenis kelamin jantan dan betina dari banyaknya ternak yang diperoleh saat penelitian. 

Analisis chi square (X
2
) secara umum dinyatakan dengan rumus sebagai berikut (Hadi, 1995): 

 

X2 =  
(fo − fh )²

fh
 

Keterangan: 

X
2
 = Chi square hitung 

fo = Frekuensi yang diobservasi 

fh = Frekuensi yang diharapkan 
          = Jumlah 

 

Analisis chi square dengan proporsi binomial dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

 

X2 =
( X − n. Po − 0,5)²

n. Po  1 − Po 
 

 

X      = Hasil dari suatu pengamatan harus menentukan apa yang diuji 

Po    = Probabilitas yang dicari 

n      = Jumlah data 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pengaruh Litter Size terhadap Pertumbuhan periode Pascasapih 

Hasil penelitian pertumbuhan kambing Kacang periode pascasapih berdasarkan litter size di 

Desa Sawohan Kecamatan Buduran, Sidoarjo yang diamati selama 3 minggu ditunjukkan pada Tabel 

1. 

Tabel 2. Bobot badan dan Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) berdasarkan litter size 

Litter 

Size 
n (ekor) 

Bobot Badan (kg) 
PBBH (g/ekor/hari) 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 

1 46 16,53 ± 3,83 17,02 ± 3,82 17,58 ± 4,14 54,76 ± 40,65
 

2 21 15,60 ± 2,99 16,14 ± 3,02 16,39 ± 3,20 57,03 ± 28,70
 

3 4 17,38 ± 5,09 17,38 ± 5,30 18,83 ± 6,21 40,87 ± 14,82
 

Laju pertumbuhan kambing Kacang periode pascasapih secara keseluruhan menunjukkan 

pertambahan bobot badan harian yaitu 54,65 ± 36,32 g/ekor/hari. Rataan pertambahan bobot badan 
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harian tersebut menunjukkan hasil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penelitian 

Mahmilia, Pamungkas dan Doloksaribu (2007) pada kambing Kacang periode pascasapih yaitu 

sebesar 25,98± 5,73 g/ekor/hari. Pemeliharaan yang diterapkan pada lokasi penelitian yaitu 

digembalakan, diduga memungkinkan kambing saat dipadang penggembalaan bebas memilih pakan 

yang berkualitas. Kuswandi dan Thalib (2005) menyatakan bahwa kambing dikenal memiliki sifat 

memilih-milih jenis pakan yang dijumpai, sehingga dalam keadaan pakanyangbanyakdan beragam, 

jenis-jenispakan yang dikonsumsi seringkali berkualitas tinggi. Hal yang sama juga dikatakan oleh 

Van (2006) bahwa kambing seringmenghabiskan banyakwaktu untuk memilih-milih pakan yang 

berkualitas tinggi jika pakan yang disediakan atau yang tersedia berkualitas rendah. Selain itu diduga 

karena pada lokasi penelitian didapati peternak yang memiliki kambing PE yang pemeliharaannya 

juga digembalakan, sehingga diduga kambing-kambing tersebut bertemu dan kawin saat digembalakan 

yang kemudian menghasilkan anak dengan pertambahan bobot badan yang lebih tinggi dibanding 

kambing Kacang, karena kambing PE merupakan kambing kategori besar. Hal tersebut diperkuat oleh 

pernyataan Setiadi (1996) bahwa secara umum dapat dikatakan anak kambing yang berasal dari tipe 

besar akan tumbuh lebih cepat daripada anak kambing yang berasal dari tipe kecil.  

Adiwinarti, Budisatria, Kustinah dan Rusman (2015) melaporkan hasil penelitian pertambahan 

bobot badan harian pada kambing Kacang jantan berumur kurang lebih 1-1,5 tahun yang 

digembalakan di halaman sekitar rumah atau lapangan sepak bola atau pinggir jalan yaitu sebesar 3,20 

± 21,14 g/ekor/hari. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pertambahan bobot badan harian yang 

lebih rendah daripada hasil penelitian pada Kelompok Ternak Kambing Oro-oro.Hal tersebut diduga 

karena penggembalaan kambing dilakukan pada lokasi yang berbeda.Selain itu diduga terjadi 

perlambatan laju pertumbuhan seiring dengan bertambahnya umur (Ginting dan Mahmilia, 

2008).Lokasi penggembalaan kambing pada Kelompok Ternak Kambing Oro-oro yaitu berada 

disekitar lahan tambak dengan kondisi sepi serta jauh dari rumah penduduk atau keramaian sehingga 

memungkinkan kambing lebih nyaman dan tidak terganggu oleh kendaraan saat digembalakan. 

Hasil analisis dengan uji chi square menunjukkan tidak adanya pengaruh (X² =0,71; db = 2; 

Xtabel = 5,991; 𝛼 = 0,05) antara litter size dan jenis kelamin terhadap pertumbuhan kambing Kacang 

periode pascasapih. Hal tersebut diduga disebabkan anak yang berasal dari kelahirandua maupun tiga 

mampu beradaptasi dengan lingkungan, karena pada periode pascasapih anak sudah tidak 

mengkonsumsi susu dan mencari pakan saat digembalakan. Sutama dkk. (1999) menyatakan bahwa 

saat pascasapih pertumbuhan anak kambing akan ditentukan oleh potensi genetiknya dan dukungan 

faktor lingkungan terutama pakan yang dikonsumsi. Ditambahkan Edey (1983) bahwa bobot badan 

pascasapih seekor ternak dipengaruhi oleh jenis pakan, jenis kelamin, genotip, umur  dan bobot sapih 

serta lingkungan. Sehingga litter size diduga tidak mempengaruhi pertumbuhan kambing periode 

pascasapih. Perbedaan yang tidak nyata juga diduga karena peternak yang memiliki anak kambing 

yang berasal dari kelahiran tiga pada masa sebelum disapih, anak kambing tersebut disusukan pada 

induk kambing lain yang anaknya telah mati, sehingga pertumbuhan periode pascasapih anak menjadi 

lebih baik. Hal tersebut dilakukan karena ketidakseimbangan jumlah puting susu induk yang hanya 

berjumlah dua namun jumlah anak yang dilahirkan tiga, supaya tidak berimbas pada anak kambing 

yang kalah bersaing dalam mendapatkan susu induknya yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi 

lambat.Bobot badan kambing Kacang periode pascasapih berdasarkan litter size selama 3 minggu 

pengamatan disajikan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Bobot badan kambing Kacang periode pascasapih berdasarkan litter size (kg) 

Gambar 1 memperlihatkan pertumbuhan anak kambing periode pascasapih selama 3 minggu 

pengamatan yang dilakukan penimbangan sebanyak tiga kali menunjukkan bahwa  bobot badan anak 

kambing yang berasal dari kelahiran tiga lebih tinggi dibandingkan dengan kelahiran tunggal dan dua. 

Hal tersebut diduga karena pada materi kambing kelahiran kembar tiga yang dilakukan pengamatan 

hanya berjumlah empat ekor dan umur ternak mendekati 1 tahun, sehingga rataan bobot badan yang 

dicapai tinggi.Namun pertambahan bobot badan harian periode pascasapih yang diamati pada 

kelahiran tunggal dan dua lebih tinggi daripada kelahiran tiga.Mavrogenis (1983) dalam Dhanda, 

Taylor, Murray, Pegg dan Shand (2003) menyatakan bahwa laju pertumbuhan periode pascasapih, 

walaupun dengan status nutrisi yang maksimal akan mengalami perlambatan jika dibandingkan 

dengan pertumbuhan selama masa prasapih. Hal tersebut menunjukkan terjadinya perlambatan laju 

pertumbuhan seiring dengan bertambahnya umur (Ginting dan Mahmilia, 2008).Abadi, Lestari dan 

Purbowati (2015) menambahkan bahwa bobot badan meningkat dengan meningkatnya umur, namun 

kecepatannya berbeda. 

 

Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Pertumbuhan Periode Pascasapih 

Hasil penelitian pertumbuhan kambing Kacang periode pascasapih berdasarkan jenis kelamin di 

Desa Sawohan Kecamatan Buduran, Sidoarjo yang diamati  selama 3 minggu ditunjukkan pada Tabel 

2.  

Tabel 2. Bobot badan dan Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) berdasarkan jenis kelamin 

Jenis 

Kelamin 

n 

(ekor) 

Bobot Badan (kg) 
PBBH (g/ekor/hari) 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 

Jantan 54 16,99 ± 3,89 17,44 ± 3,87 17,92 ± 4,19 64,87 ± 40,93 

Betina 31 15,19 ± 2,98 15,74 ± 3,06 16,25 ± 3,35 41,77 ± 29,10 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan bobot badan kambing Kacang periode 

pascasapih jenis kelamin jantan lebih tinggi dari pada betina.Perbedaan pertumbuhan pada penelitian 

ini diduga adanya pengaruh hormon pertumbuhan pada kambing jantan dan betina.Rataan 

pertambahan bobot badan harian tersebut lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Martawidjaja 

dkk.(1999) pada kambing Kacang muda jantan 70,27 g/ekor/hari dan  betina 54,83  g/ekor/hari  

dengan manajemen pemeliharaan dikandangkan dan pemberian pakan berupa hijauan yang ditambah 

konsentrat. Hal tersebut diduga karena perbedaan manajemen pemeliharaan pada lokasi penelitian 

yaitu ternak di digembalakan dan hanya mengkonsumsi rumput yang tersedia di alam tanpa tambahan 

pakan lagi.Bobot badan kambing Kacang periode pascasapih berdasarkan jenis kelamin selama 3 

minggu pengamatan disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Bobot badan kambing Kacang periode pascasapih berdasarkan jenis kelamin 

Gambar 2 memperlihatkan pertumbuhan anak kambing periode pascasapih selama 3 minggu 

pengamatan menunjukkan bahwa rataan bobot badan kambing jantan lebih tinggi dibandingkan 

dengan betina.Iffandi (2014) menyatakan bahwa hormon jenis kelamin yang mempengaruhi 

konsentrasi hormon pertumbuhan didalam tubuh ternak adalah hormon androgen pada jantan dan 

estrogen pada betina.pada hewan jantan salah satu steroid androgen adalah testosteron yang 

mempengaruhi sekresi dari hormon pertumbuhan. Pada hewan betina hormon esterogen menyebabkan 

penurunan konsentrasi kalsium dan lipid dalam darah. Peningkatan sekresi esterogen menyebabkan 

penurunan konsentrasi kalsium dan lipid dalam darah, sehingga dengan meningkatnya sekresi estrogen 

akan terjadi penurunan laju pertumbuhan tulang. Sedangkan pada ternak jantan proses anabolik dari 

androgen dapat meningkatkan pertumbuhan sehingga ternak jantan lebih besar dibandingkan dengan 

betina.  

Perbandingan jumlah kambing Kacang periode pascasapih jantan dan betina yang diperoleh 

pada saat penelitian dengan hasil pengujian chi-square menunjukkan tidak adanya perbedaan (X² = 

3,61; db = 1; Xtabel = 3,84; 𝛼 = 0,05) namun rasio jumlah kambing jantan periode pascasapih yang 

diamati lebih tinggi dibandingkan betina yaitu 61,97% untuk jantan dan 38,03% untuk betina. Hasil 

tersebut berarti bahwa tidak ada faktor lain diluar faktor kemungkinan yang berperan (Suryo, 2012). 

Teori probabilitas jenis kelamin dalam setiap kelahiran per induk masing-masing adalah sama. 

Probabilitas kelahiran jantan dan betina menurut Zhang (2009) dalam Elieser dkk.(2012) adalah 

50:50%.Terdapatnya perbedaan rasio jenis kelamin yang diperoleh diduga karena perbedaan jumlah 

materi kambing yang digunakan saat penelitian. Perbandingan jumlah kambing jantan periode 

pascasapih lebih tinggi daripada betina karena pada salah satu peternak pemeliharaan kambing 

ditujukan untuk pemeliharaan kambing jantan pada umur sekitar 3 bulan yang selanjutnya akan dijual 

untuk acara keagamaan apabila dewasa, namun faktor tersebut tidak berperan dalam mempengaruhi 

faktor lain diluar faktor kemungkinan, sehingga menunjukkan tidak adanya perbedaan. 

 

Kesimpulan 

Litter size yang berbeda memberikan pertumbuhan yang sama pada periode pascasapih ditunjukkan 

dengan tidak adanya pengaruh terhadap pertambahan bobot badan harian baik pada jenis kelamin 

jantan maupun betina. 
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