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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 
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RINGKASAN 

 

Pemeliharaan kambing Kacang digunakan untuk 

produksi daging, sehingga penentu keuntungan dalam 

pemeliharaan kambing yang perlu diperhatikan adalah jumlah 

anak sekelahiran atau litter size dan pertumbuhan. 

Pertumbuhan yang ditampilkan dalam tampilan bobot badan 

merupakan salah satu kriteria yang digunakan sebagai 

petunjuk keberhasilan pemeliharaan kambing potong, yaitu 

sebagai penentu ukuran produksi dan nilai ekonomi. Laju 

pertumbuhan jantan diduga lebih tinggi dibandingkan dengan 

betina dan laju pertumbuhan anak pada kelahiran tunggal 

diduga lebih tinggi dibandingkan pada kelahiran kembar. 

Kondisi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan anak 

sampai pascasapih dan produktivitas kambing setelah dewasa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pertumbuhan kambing Kacang periode pascasapih berdasarkan 

litter size dan jenis kelamin di Desa Sawohan Kecamatan 

Buduran, Sidoarjo. Hasil penelitian diharapkan dapat 

digunakan sebagai informasi tentang pertumbuhan kambing 

Kacang periode pascasapih pada litter size dan jenis kelamin 

yang berbeda.  
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Materi yang digunakan adalah 71 ekor kambing Kacang 

jantan dan betina periode pascasapih yaitu berasal dari 

kelahiran tunggal, kembar dua dan kembar tiga dengan metode 

pengambilan sampel purposive sampling. Metode penelitian 

adalah studi kasus. Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

adalah pertumbuhan yang ditampilkan dalam pertambahan 

bobot badan kambing Kacang periode pascasapih. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan uji chi square (X
2
). 

Hasil penelitian 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. Rataan pertambahan bobot badan harian 

berdasarkan litter size menunjukkan kelahiran tunggal dan 

kembar dua lebih tinggi dari kembar tiga berturut-turut 54,76 

± 40,65; 57,03 ± 28,70 dan 40,87 ± 14,82 g/ekor/hari. Laju 

pertumbuhan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 

kambing jantan memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi 

dibandingkan betina 64,87 ± 40,93 dan 41,77 ± 29,10 

g/ekor/hari. Perbandingan jumlah kambing Kacang periode 

pascasapih jantan dan betina yang diperoleh menunjukkan 

tidak adanya perbedaan (X² = 3,61; db = 1; Xtabel = 3,84; 𝛼 = 

0,05) namun rasio jumlah anak jantan periode pascasapih yang 

diamati lebih tinggi dibandingkan anak betina yaitu 61,97% 

dan 38,03%. 

Disimpulkan bahwa pertambahan bobot badan harian 

kambing Kacang periode pascasapih didesa Sawohan 

Kecamatan Buduran, Sidoarjo yaitu 54,65 ± 36,32 g/ekor/hari. 

Litter size yang berbeda memberikan pertumbuhan yang sama 

pada periode pascasapih ditunjukkan dengan tidak adanya 

pengaruh pertambahan bobot badan harian baik pada jantan 

maupun betina. Saran dari penelitian ini adalah jumlah anak 
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sekelahiran yang tinggi perlu diikuti dengan perbaikan 

pemeliharaan anak seperti pemberian hijauan saat anak 

kambing dikandangkan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dalam sistem manajemen pemeliharaan yang lebih baik seperti 

adanya recording sehingga dapat diketahui pertumbuhan pada 

umur sesungguhnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peternakan merupakan subsektor pertanian yang 

berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. 

Perkembangan subsektor peternakan memberikan dampak 

positif bagi masyarakat untuk peningkatan perbaikan gizi dan 

berdampak positif bagi pelaku ternak untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Perkembangannya itu sendiri tidak luput dari 

kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein 

hewani terutama protein yang berasal dari daging. Peningkatan 

konsumsi protein asal daging tersebut memacu dalam 

meningkatnya populasi kambing. Data Direktorat Jendral 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016) menyatakan bahwa 

populasi kambing di Jawa Timur mulai tahun 2014 sampai 

2016 terus mengalami kenaikan dengan jumlah kambing 

berturut-turut 3.090.159 ekor, 3.178.197 ekor dan 3.267.954 

ekor. Peningkatan konsumsi protein asal daging tersebut 

memacu meningkatnya populasi kambing. Pengembangan 

peningkatan populasi hanya berdasarkan pada pengetahuan 

sistem pemeliharaan yang turun temurun atau pemeliharaan 

secara tradisional, masih dirasa kurang untuk mendukung 

peningkatan produktivitas kambing. Data dan informasi yang 

objektif, diperlukan dalam upaya meningkatkan produktivitas 

ternak kambing untuk menunjang pembangunan dan 

pengembangan peternakan khususnya pada ternak kambing. 

Produktivitas kambing dapat diukur melalui 

pertambahan bobot badan. Bobot badan berfungsi sebagai 

salah satu kriteria ukuran yang penting dalam menentukan 
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pertumbuhan ternak yang digunakan sebagai petunjuk 

keberhasilan pemeliharaan kambing potong dalam 

menentukan 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). Sodiq, Priyono dan Tawfik (2010) 

menambahkan bahwa jenis kelamin juga mempengaruhi laju 

pertumbuhan anak. 

Kambing Kacang merupakan salah satu ternak di 

Indonesia yang penyebarannya sangat luas diseluruh wilayah 

Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. 

Kambing Kacang banyak diusahakan di pedesaan oleh 

peternak kecil, karena memiliki beberapa keistimewaan 

diantaranya adalah dapat memanfaatkan kondisi pakan yang 

kurang bagus, manajemen cocok untuk digembalakan, serta 

memiliki komposisi karkas dengan proporsi tinggi. 

Kekurangannya adalah memiliki postur tubuh yang relatif 

kecil yang ditunjukkan adanya bobot badan dewasa yang 

relatif rendah (Priyanto, Setiadi, Yulistiani dan Setiyanto, 

2002).  

Peningkatan jumlah anak yang lahir sangat berguna 

dalam meningkatkan nilai ekonomi peternak, selanjutnya 

dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kemampuan 

produktivitas induk. Jumlah anak sekelahiran atau litter size 

yang tinggi akan mempengaruhi kenaikan populasi. 

Doloksaribu, Elieser, Mahmilia dan Pamungkas (2005) 

menyatakan bahwa jumlah anak sekelahiran juga sangat 

menentukan terhadap laju peningkatan populasi ternak 

kambing. Rataan litter size pada kelahiran kambing Kacang 
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sebesar 2,06 ekor (Sodiq, Adjisoedarmo dan Tawfik, 2004). 

Tingginya litter size akan 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. Sutama, 

Budiarsana, Mathius dan Juarini (1999) menambahkan bahwa 

pada saat pascasapih pertumbuhan anak kambing akan 

ditentukan oleh potensi genetiknya dan dukungan faktor 

lingkungan terutama pakan yang dikonsumsi. 

Jenis kelamin jantan dan betina memiliki pertumbuhan 

yang berbeda dan mempengaruhi performa produksi. Ternak 

jantan diketahui pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan 

ternak betina. Hasil penelitian Priyanto dkk. (2002) 

menunjukkan bahwa bobot lahir pada kambing Kacang jantan 

lebih tinggi dibandingkan dengan betina, selanjutnya diikuti 

dengan bobot sapih dan bobot umur 1 tahun pada kambing 

Kacang jantan yang lebih tinggi daripada betina.  

Wilayah Sidoarjo Kecamatan Buduran, Desa Sawohan 

sebagian besar matapencaharian penduduknya sebagai pekerja 

tambak, namun saat ini mulai banyak warganya yang beternak 

kambing Kacang sebagai usaha penunjang hingga berdiri 

Kelompok Ternak Kambing  “Oro-oro”. Sebagian besar 

pemeliharaan kambing Kacang digunakan untuk produksi 

daging, sehingga penentu dari keuntungan dalam pemeliharaan 

kambing tersebut yang perlu diperhatikan adalah jumlah anak 

dan pertumbuhannya. Pertumbuhan yang ditampilkan dalam 
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tampilan bobot badan merupakan ukuran produksi yang dapat 

dijadikan penentu ekonomi peternak. 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.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan 

kambing Kacang periode pascasapih berdasarkan litter size 

dan jenis kelamin di Desa Sawohan Kecamatan Buduran, 

Sidoarjo. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi 

peternak sebagai langkah awal dalam pemeliharaan kambing, 

sehingga peternak akan mengetahui bahwa dengan 

meningkatnya litter size perlu dilakukan pemeliharaan serta 

perlakuan khusus yang akan mempengaruhi produktivitas 

kambing. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

melengkapi dan menambah data tentang pertumbuhan 

kambing Kacang periode pascasapih berdasarkan litter size 

dan jenis kelamin. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana pertumbuhan kambing Kacang periode 

pascasapih berdasarkan litter size dan jenis kelamin yang 

ditampilkan dalam tampilan bobot badan di Desa Sawohan 

Kecamatan Buduran, Sidoarjo.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pertumbuhan kambing Kacang periode pascasapih berdasarkan 

litter size dan jenis kelamin yang ditampilkan dalam tampilan 

bobot badan di Desa Sawohan Kecamatan Buduran, Sidoarjo. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini memiliki kegunaan yaitu  

1. Mengetahui pertumbuhan kambing Kacang periode 

pascasapih pada litter size dan jenis kelamin yang 

berbeda.  

2. Sumber informasi bagi pihak yang berhubungan dengan 

usaha peternakan kambing Kacang sebagai ukuran 

produksi ternak kambing Kacang. 

3. Informasi bagi peternak sebagai langkah awal dalam 

pemeliharaan kambing Kacang. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

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 dkk., 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 et al. (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 
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menentukan terhadap laju peningkatan populasi ternak 

kambing (Doloksaribu dkk., 2005). Tingginya litter size akan 

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. 

Sutama dkk. (1999) menambahkan bahwa pada saat 

pascasapih pertumbuhan anak kambing akan ditentukan oleh 

potensi genetiknya dan dukungan faktor lingkungan terutama 

pakan yang dikonsumsi.  

Semakin tinggi litter size diketahui akan menurunkan 

pertambahan bobot badan harian. Bushara, Mekki, Idris, 

Elemam, Abdelhadi, Ahmed, Nikhiala dan Alimon (2013) 

menyatakan bahwa pada kelahiran anak kambing Taggar satu 

lebih banyak mendapatkan produksi susu induk dan 

performanya lebih unggul dibanding anak kembar dua maupun 

kembar tiga. Adriani (2014) menyatakan bahwa 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 

(Andriani, 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 Mahmilia, 

Pamungkas dan Doloksaribu (2007) menunjukkan 
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pertambahan bobot badan harian pada kambing Boer, Kacang 

dan Boerka periode pascasapih yaitu 26,88 ± 12,22 g/ekor/hari 

pada jantan dan 25,67 ± 17,67 g/ekor/hari pada betina.  

Berdasarkan uraian diatas diperoleh gambaran bahwa 

litter size dan jenis kelamin akan mempengaruhi pertumbuhan 

yang ditampilkan dalam tampilan pertambahan bobot badan 

pada kambing Kacang periode pascasapih. Skema kerangka 

pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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1.6. Hipotesis 

Laju pertumbuhan kambing Kacang periode pascasapih 

yang berasal dari litter size satu lebih tinggi daripada kembar 

dua dan kembar tiga. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan 

kambing sebelum pascasapih adalah genotip, bobot lahir, 

produksi susu induk, jumlah anak perkelahiran, umur induk, 

jenis kelamin dan umur sapih. Bobot badan pascasapih seekor 

ternak dipengaruhi oleh jenis pakan, jenis kelamin, genotip, 

umur dan bobot sapih serta lingkungan (Edey, 1983). Sutama 

dkk. (1999) menambahkan bahwa pada saat pascasapih 

perumbuhan anak kambing akan ditentukan oleh potensi 

genetiknya dan dukungan faktor lingkungan terutama pakan 

yang dikonsumsi.  

Pertumbuhan mempunyai tahap-tahap yang cepat dan 

lambat. Tahap cepat terjadi pada saat lahir sampai pubertas 

dan tahap lambat terjadi pada saat kedewasaan tubuh tercapai. 

Umumnya pertumbuhan dinyatakan dengan pengukuran 

kenaikan bobot badan yang dengan mudah dilakukan dengan 

penimbangan berulang dan ditunjukkan dengan pertambahan 

bobot badan tiap hari atau persatuan waktu lainnya (Tillman, 

Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan Labkoesojo, 

1998).  

Hormon yang berperan dalam pertumbuhan ternak 

jantan yaitu hormon androgen yang dihasilkan ternak jantan 

dan hormon estrogen yang dihasilkan oleh ternak betina. 

Hormon kelamin jantan ini mengakibatkan pertumbuhan yang 

lebih cepat pada ternak jantan dibandingkan ternak betina, 

terutama setelah munculnya sifat-sifat kelamin sekunder pada 

ternak jantan. Esterogen adalah hormon yang dihasilkan oleh 
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ovarium, plasenta dan kortek adrenal. Estrogen juga termasuk 

hormon katabolik yang antara lain menekan dan menghambat 

resorbsi tulang (Soeparno 2005). Pada hewan jantan salah satu 

steroid androgen adalah testosterone yang mempengaruhi 

sekresi hormon pertumbuhan. Testosteron merupakan hormon 

steroid dari ternak jantan yang mempunyai kemampuan 

anabolisme protein. Hasil kerja dari hormon testosteron pada 

ternak jantan adalah kemampuan menghasilkan pertumbuhan 

yang lebih cepat dan lebih besar dibandingkan pada ternak 

betina (Iffandi, 2014). 

Jumlah anak sekelahiran yang tinggi dan tetap hidup 

sampai sapih akan mempengaruhi kenaikan populasi. 

Ditambahkan Adriani (2004) bahwa litter size yang lebih 

tinggi menghasilkan bobot lahir yang lebih rendah dengan 

pertumbuhan anak yang lebih rendah dan diikuti dengan 

tingkat mortalitas tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi 

pertumbuhan anak sampai pascasapih dan produktivitas 

kambing setelah dewasa. Bobot lahir anak satu lebih tinggi 

dibandingkan bobot lahir anak kembar sebab selama dalam 

kandungan anak kambing satu memiliki kesempatan lebih 

besar mendapatkan nutrisi daripada kambing dengan jumlah 

anak kembar. Hal tersebut menyebabkan menurunnya bobot 

lahir, dikarenakan penurunan ketersediaan nutrisi dan 

persaingan tumbuh selama dalam kandungan (Sodiq et al., 

2010). Selanjutnya ditambahkan bahwa berat lahir, berat sapih 

dan pascasapih pada kelahiran anak satu lebih tinggi dibanding 

anak kembar dua dan kembar tiga, serta dapat menjadi 

indikator sebagai tingkat mothering ability induk. Bushara et 

al. (2013) menyatakan bahwa anak kelahiran tunggal 

pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan kelahiran kembar 

dua dan kembar tiga dan diketahui bahwa pada kelahiran 
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kembar tiga menghasilkan bobot badan yang rendah. 

Kelahiran anak satu memiliki akses yang lebih mudah untuk 

menyusui disebabkan tidak adanya kompetisi dengan anak 

lainnya dibandingkan dengan kelahiran anak kembar dua dan 

kembar tiga. 

 

2.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu  

2.2.1. Kambing 

Ternak kambing mempunyai peranan sosial yaitu 

sebagai penyedia pangan protein berupa daging dan susu, 

peningkatan kesehatan gizi masyarakat, bernilai sosial bagi 

pengikat kebersamaan di pedesaan, dan bernilai rekreasi atau 

hobi. Usaha ternak kambing umumnya masih bersifat 

sambilan dan sistem pemeliharaan ternak umumnya masih 

secara ekstensif maupun semi intensif (Misniwaty, 2004). 

Keragaman genetik kambing di Indonesia berawal dari 

beberapa jenis kambing yang didatangkan ke Indonesia pada 

jaman pemerintahan Hindia Belanda dalam jumlah kecil. 

Sejalan dengan bertambahnya bangsa kambing maka semakin 

lama terjadi proses adaptasi terhadap agroekosistem yang 

spesifik sesuai dengan lingkungan dan manajemen 

pemelihaaraan yang ada ditempat tersebut. Dengan demikian 

terjadi evolusi yang membuka kemungkinan munculnya jenis 

kambing baru. Mulanya penjinakan kambing terjadi di daerah 

pegunungan Asia Barat sekitar 8000-7000 SM. Kambing yang 

dipelihara (Capra aegagrus hircus) berasal dari 3 kelompok 

kambing liar yang telah dijinakan, yaitu Bezoar goat atau 

kambing liar Eropa (Capra aegagrus), kambing liar India 

(Capra aegagrus blithy), dan Makhor goat atau kambing 

Makhor di pegunungan Himalaya (Capra falconeri). 
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Sebagaian besar kambing yang diternakan di Asia berasal dari 

keturunan Bezoar (Batubara, Doloksaribu dan Tiesnamurti, 

2006). 

Perkembangan bangsa kambing di dunia mengarah 

kepada tiga produk utama yaitu daging, susu dan bulu 

(mohair). Oleh karena kemampuan adaptasinya yang baik 

terhadap berbagai keragaman klimat, maka terdapat beberapa 

bangsa kambing yang menyebar di berbagai zona 

agroekosistem (Ginting dan Mahmilia, 2008). Di Indonesia 

terdapat dua keturunan utama kambing yaitu kambing Kacang 

dan Peranakan Etawah (PE). Kambing Kacang yang 

dikategorikan sebagai penghasil daging sementara kambing 

Peranakan Etawah untuk produksi daging dan susu. Kedua 

kambing ini juga disesuaikan dengan kondisi tropis di 

Indonesia dan selanjutnya sebagai komponen penting dalam 

kegiatan pertanian bagi petani. Sebagian besar pemeliharaan 

kambing dilakukan oleh peternak kecil yang berperan penting 

dalam rumah tangga (Budiarsana dan Sutama, 2012). 

 Kambing Peranakan Etawah merupakan keturunan dari 

persilangan kambing Kacang dengan kambing Etawah 

(Jamnapari). Secara umum kambing PE berbeda dengan 

kambing Kacang karena memiliki telinga yang panjang, 

tubuhnya besar, bentuk wajah yang cembung dan tanduk yang 

besar (Sodiq et al., 2004). Kambing Boer berasal dari Afrika 

Selatan telah menjadi ternak ter-registrasi di Indonesia. Secara 

umum kambing Boer memiliki tanda-tanda yang jelas yaitu 

tanduk melengkung keatas dan kebelakang, telinga lebar dan 

menggantung, hidung cembung, rambut relatif pendek sampai 

sedang. Kambing Boer merupakan satu-satunya kambing 

pedaging yang sesungguhnya ada di dunia karena 

pertumbuhannya yang cepat (Syawal, 2010). Kambing Marica 
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adalah suatu jenis kambing lokal yang hanya dijumpai di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kambing Marica mempunyai 

potensi genetik yang mampu beradaptasi baik di daerah 

agroekosistem lahan kering, yaitu daerah dengan curah hujan 

tahunan yang sangat rendah. Kambing ini dapat bertahan 

hidup pada musim kemarau walau hanya memakan rumput-

rumput kering di daerah tanah berbatu-batu. Hal ini 

berdampak terhadap penampilan morfologi yang kecil 

dibandingkan kambing Kacang atau kambing lainnya 

(Ngitung, Hasan, Sonjaya dan Pakiding, 2013).  

Batubara dkk. (2006) menurutnya terdapat tujuh bangsa 

kambing lokal Indonesia yaitu kambing Marica, kambing 

Samosir, kambing Muara, kambing Kosta, kambing 

Gembrong, kambing PE dan kambing Kacang. Tujuh bangsa 

ternak kambing lokal Indonesia tersebut yang termasuk 

kategori besar adalah kambing PE dan kambing Muara, 

kambing kategori sedang adalah kambing Kosta, Gembrong 

dan kategori kecil adalah kambing Kacang, kambing Samosir 

dan kambing Marica. Kambing Marica memiliki karakteristik 

morfologik hampir mirip dengan kambing Kacang, namun 

terdapat perbedaan yaitu tubuh lebih kecil dibandingkan 

kambing Kacang, telinga berdiri menghadap arah ke depan 

dan relatif lebih kecil dan pendek dibandingkan telinga 

kambing Kacang, tanduk relatif kecil dan pendek, serta 

kelihatan lincah dan agresif. Daerah sebaran kambing Marica 

dapat dijumpai di Kabupaten Maros, Kabupaten Jenoponto, 

Kabupaten Sopheng dan daerah Makassar di sekitar Provinsi 

Sulawesi Selatan. Mampu beradaptasi sangat baik dengan 

kondisi rumput yang minim dan kering pada musim kemarau, 

yaitu pada daerah topografi tanah perbukitan dan berbatu-batu 

disekitar pantai. Bobot badan induk dewasa dan pejantan 
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dewasa kambing Marica rata-rata antara 26,2 kg dan 24 kg, 

diduga kambing dewasa jantan dapat mencapai bobot badan 

28 kg.  

Kambing Samosir dipelihara secara turun-temurun di 

Pulau Samosir, di tengah Danau Toba, Kabupaten Toba 

Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang mulanya digunakan 

untuk bahan upacara persembahan pada acara keagamaan 

salah satu aliran kepercayaan penduduk setempat. Ternak 

kambing dalam selang waktu yang lama maka beradaptasi 

dengan kondisi alam yang cenderung kering berbatu-batu serta 

topografi berbukit, ternak kambing diduga mengalami evolusi 

dan beradaptasi dengan lingkungan Pulau Samosir sehingga 

membentuk kambing spesifik lokasi yang disebut kambing 

Samosir atau kambing Batak oleh penduduk setempat. Bobot 

badan kambing Samosir lebih besar daripada kambing Marica, 

atau hampir sama besarnya dengan kambing Kacang. Ciri-ciri 

yang paling khas yaitu warna bulu putihnya sangat dominan, 

warna tanduk dan kukunya juga agak keputihan. Kambing 

Samosir bisa menyesuaikan diri dan berkembang biak dengan 

baik dalam kondisi ekosistem lahan kering dan berbatu-batu, 

walaupun pada musim kemarau biasanya rumput sangat sulit 

untuk dijumpai dan kering.  

Kambing Muara dari segi penampilan tampak gagah, 

tubuhnya kompak dan sebaran warna bulu bervariasi antara 

warna bulu coklat kemerahan, putih dan sebagian berwarna 

hitam. Bobot kambing Muara lebih besar daripada kambing 

Kacang dan kelihatan prolifik. Secara perlahan-lahan kambing 

tersebut beradaptasi dengan kondisi topografi Kecamatan 

Muara yang bergunung-gunung dengan kemiringan lereng 

bukit antara 15-50
0
 dan tanah berbatuan vulkanik, tetapi 

rumput dan ilalang serta tumbuhan semak banyak terdapat di 
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sekitar desa dan pegunungan sekitar. Kambing Muara sering 

beranak dua hingga empat sekelahiran (prolifik), meskipun 

anak yang dilahirkan empat ternyata dapat hidup hingga besar 

walau tanpa campur tangan manusia dengan penampilan anak 

yang cukup sehat. Rata-rata bobot badan dewasa induk sekitar 

49,4 kg dan pejantan dewasa sekitar 68,3 kg. Penampilan 

kambing ini termasuk tipe pedaging, tetapi kemungkinan 

diduga bisa juga dikembangkan sebagai kambing tipe perah. 

Kambing Muara memiliki ciri yaitu lebar dan dalam dada 

lebih panjang jika dibandingkan dengan kambing PE, bentuk 

badannya bulat, cenderung mengarah mirip dengan tubuh 

kambing Boer. Bentuk telinga kambing Muara panjang dan 

jatuh tetapi hidung tidak melengkung seperti kambing Boer. 

Tanduk sedang serta panjang dibandingkan dengan kambing 

Kacang.  

Kambing Kosta memiliki bentuk tubuh sedang, hidung 

rata dan kadang-kadang ada yang melengkung, tanduk pendek 

serta berbulu pendek. Kambing ini diduga terbentuk dari 

persilangan kambing Kacang dan kambing Khasmir (kambing 

impor). Sebaran warna dari kambing Kosta ini adalah coklat 

tua sampai hitam. Pola warna tubuh umunya terdiri dari 2 

warna, dan bagian yang belang didominasi oleh warna putih.  

Kambing Gembrong terdapat di kawasan timur Pulau 

Bali terutama di Kabupaten Karangasem. Ciri khas dari 

kambing Gembrong adalah berbulu panjang yaitu berkisar 15-

25 cm, bahkan rambut bagian kepala menutupi muka dan 

telinga. Rambut panjang terdapat pada kambing jantan, 

sedangkan betina berbulu pendek berkisar 2-3 cm. Kambing 

Gembrong jantan dan betina umumnya bertanduk, namun 

tanduk pada jantan dewasa lebih panjang daripada betina. 
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Warna tubuh dominan yaitu putih, sebagian berwarna coklat 

muda dan sedikit berwana coklat. 

Kambing PE merupakan hasil persilangan antara 

kambing Etawah yang berasal dari India dengan kambing 

Kacang, penampilannya mirip Etawah namun lebih kecil. 

Kambing PE tipe dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan 

susu (perah). Peranakan yang penampilannya mirip Kacang 

disebut Bligon atau Jawarandu yang merupakan tipe pedaging. 

Ciri khas kambing PE yaitu bentuk muka cembung 

melengkung dan dagu berjanggut, terdapat gelambir di bawah 

leher yang tumbuh berawal dari sudut janggut, telinga 

panjang, menggantung dan ujungnya mengombak ke 

belakang, bulu tumbuh panjang dibagian leher, pundak, 

punggung dan paha, bulu paha panjang dan tebal. Warna bulu 

ada yang tunggal yaitu putih, hitam dan coklat, tetapi jarang 

ditemukan. Kebanyakan terdiri dari dua atau tiga pola warna, 

yaitu belang hitam, belang coklat dan putih bertotol hitam.  

 

2.2.2. Kambing Kacang 

Kambing Kacang merupakan kambing lokal yang 

banyak ditemukan di Indonesia dengan wilayah penyebaran 

yang sangat luas. Sodiq et al. (2004) menyatakan bahwa 

karakteristik kambing Kacang yaitu ukuran tubuhnya relatif 

kecil dengan bentuk tubuh yang kompak, bertelinga tegak, dan 

pada jenis kelamin jantan maupun betina berbulu pendek. 

Mahmilia dan Tarigan (2004) menyatakan bahwa ciri-ciri 

kambing Kacang diantaranya adalah berbadan kecil yaitu 

dengan bobot badan dewasa hanya 20-25 kg, pendek yaitu 

dengan tinggi pundak sekitar 55 cm, hidung rata, telinga tegak 

dan kecil, bulu pendek dan warnanya beragam. Selain itu 

kambing ini memiliki tanduk baik jantan maupun betina dan 
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secara umum warna tubuhnya gelap dan coklat. 

Produktivitasnya relatif rendah, tetapi mempunyai daya 

adaptasi yang cukup baik pada berbagai kondisi lingkungan 

yang beragam disamping itu kambing ini tergolong subur. 

Wati, Rahim dan Takdir (2014) menyatakan bahwa kambing 

Kacang merupakan kambing yang diketahui memiliki daya 

adaptasi yang tinggi terhadap kondisi alam sekitarnya, serta 

memiliki tingkat reproduksi yang tinggi. Selain itu, memiliki 

keistimewaan dibandingkan dengan ternak subtropis lainnya 

yaitu mampu menghasilkan anak sepanjang tahun atau 

kemampuan reproduksinya tidak tergantung pada musim.  

Batubara dkk. (2006) menyatakan bahwa kambing 

Kacang merupakan kambing asli Indonesia, juga didapati di 

Malaysia dan Philipina. Kelebihan dari kambing Kacang 

adalah mampu beradaptasi dengan baik diberbagai lingkungan 

yang berbeda termasuk dalam kondisi pemeliharaan yang 

sangat sederhana serta sifatnya yang lincah. Kambing Kacang 

memiliki ciri yaitu bulu pendek dan warna tunggal yaitu putih, 

hitam dan coklat. Adapula warna bulunya yang berasal dari 

campuran ketiga warna tersebut. Kambing jantan  maupun 

betina memiliki tanduk yang berbentuk pedang, melengkung 

ke atas sampai ke belakang. Telinga pendek  dan pendek, 

janggut selalu terdapat pada kambing jantan, sementara pada 

betina jarang ditemukan. Leher pendek dan punggung 

melengkung. Kambing jantan berbulu surai panjang dan kasar 

sepanjang garis leher, pundak, pungggung sampai ekor. 

Kambing Kacang dewasa kelamin rata-rata umur 307,72 hari. 

Ditambahkan Devandra dan Burns (1994) bahwa kegunaan 

utama kambing Kacang adalah sebagai penghasil daging. 

 Priyanto dkk. (2002) menambahkan bahwa kambing 

Kacang banyak diusahakan di pedesaan oleh peternak kecil 
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karena memiliki keistimewaan dapat memanfaatkan kondisi 

pakan yang kurang bagus, manajemen cocok untuk 

digembalakan dan komposisi karkas dengan proporsi yang 

tinggi. Sodiq et al. (2004) menambahkan bahwa kekurangan 

kambing Kacang yaitu postur tubuh yang relatif kecil yang 

ditunjukkan adanya bobot badan yang relatif rendah dengan 

pencapaian bobot badan umur 1 tahun pada kambing jantan 

sebesar 17,66 kg dan betina 15,72 kg. Umur pertama kawin 

pada kambing Kacang betina kurang dari 7 bulan dengan rata-

rata litter size pada kelahiran kambing Kacang yaitu 2,06 ekor. 

Ditambahkan kembali bahwa kambing Kacang berturut-turut 

menunjukkan persentase tipe kelahiran pada anak satu 15,3%, 

kembar dua 63,4% dan kembar tiga 21,3%. 

 

2.2.3. Pertumbuhan Kambing dan Pertambahan bobot 

badan harian 

Pertumbuhan anak kambing sejak dilahirkan hingga 

menjelang disapih merupakan periode kritis. Pada saat itu 

kelangsungan hidup maupun pertumbuhannya sangat 

tergantung pada gizi yang diperoleh dari susu induk, maupun 

tambahan pakan lainnya karena rumen belum berfungsi 

dengan sempurna. Ketergantungan anak kambing pada susu 

induk berlangsung hingga berumur 7 sampai dengan 8 minggu 

(Sitorus, 2004). 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan anak kambing adalah umur beranak yang akan 

mempengaruhi produksi susu, musim beranak, tipe kelahiran 

dan ketersediaan pakan. Induk beranak pertama relatif kurang 

menghasilkan susu daripada induk yang lebih tua.  Musim 

beranak juga akan mempengaruhi pertumbuhan anak kambing 

(Setiadi, 1996). Saat musim kemarau produksi hijauan sangat 
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sedikit sehingga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan 

pakan ternak dan mengakibatkan induk menyusui yang 

kekurangan pakan akan menghasilkan produksi susu yang 

sedikit dan menyebabkan pertumbuhan anak kambing rendah 

(Nasution dkk. 2010). Laju pertumbuhan ternak dapat diukur 

dari pertambahan bobot badan persatuan waktunya 

(Martawidjaja, Setiadi dan Sitorus, 1999). 

Tipe kelahiran dan jenis kelamin mempengaruhi laju 

pertumbuhan anak kambing Boerka. Sesuai dengan sifat jenis 

kelamin, maka laju pertumbuhan jantan lebih tinggi 

dibandingkan dengan betina dan laju pertumbuhan anak 

dengan tipe kelahiran tunggal lebih tinggi dibandingkan pada 

kelahiran kembar (Ginting dan Mahmilia, 2008). Laju 

pertumbuhan periode pascasapih, walaupun dengan status 

nutrisi yang maksimal akan mengalami perlambatan jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan selama masa prasapih 

(Mavrogenis, 1983 dalam Dhanda, Taylor, Murray, Pegg dan 

Shand, 2003). Hal tersebut menunjukkan terjadinya 

perlambatan laju pertumbuhan seiring dengan bertambahnya 

umur (Ginting dan Mahmilia, 2008). Hasil penelitian 

Mahmilia dkk. (2007) menunjukkan adanya peningkatan bobot 

badan harian anak dari lahir sampai umur 9 bulan pada 

kambing hasil persilangan Boerka-1 dibandingkan dengan 

kambing Kacang, namun peningkatan tersebut cenderung 

menurun. Hal ini mungkin disebabkan belum terpenuhinya 

faktor pendukung terutama pakan, baik secara kualitas 

maupun kuantitas sehingga ternak belum mampu untuk 

tumbuh optimal sesuai dengan potensi genetiknya. Selain itu 

ditambahkan pertambahan bobot badan prasapih (0-3 bulan) 

lebih cepat dan pertambahan bobot badan harian pascasapih 

(3-6 bulan) mengalami perlambatan. Kondisi ini mungkin 
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disebabkan setelah sapih anak kambing mengalami stres akibat 

penghentian susu, sehingga kondisi tubuh dan kesehatan 

terganggu. Konsekuensinya konsumsi menurun dan 

pertumbuhan jadi terhambat. Pertumbuhan kambing Kacang di 

Kabupaten Grobogan disajikan pada Gambar 2. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2. Pertumbuhan bobot badan kambing Kacang di 

Kabupaten Grobogan (a) Jantan (Septian, Arifin dan Rianto, 

2015) dan (b) betina (Abadi, Lestari dan Purbowati, 2015) 

Pertumbuhan kambing Kacang jantan yang ditampilkan 

pada Gambar 2.(a) dalam tampilan bobot badan menunjukkan 

B
o
b
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pola berbentuk sigmoid. Umur 8 bulan pertumbuhan bobot 

badan kambing Kacang jantan mengalami pertumbuhan yang 

sangat cepat, karena pada umur tersebut kambing Kacang 

jantan belum dewasa kelamin. Umur 9-42 bulan pertumbuhan 

kambing Kacang jantan mengalami perlambatan, karena 

ternak sudah dewasa tubuh dan pertumbuhan ternak saat itu 

tidak hanya dipergunakan untuk pertambahan bobot badan saja 

melainkan juga digunakan untuk reproduksi (Septian dkk., 

2015). Abadi dkk. (2015) menambahkan pada bobot badan 

kambing Kacang betina meningkat dengan meningkatnya 

umur, namun kecepatannya berbeda yang terlihat dari 

ketajaman kenaikan kurva pada Gambar 2.(b). Umur 0 sampai 

9 bulan terlihat kurva meningkat dengan tajam yang berarti 

kecepatan pertumbuhannya berlangsung dengan cepat, 

kemudian kurva meningkat dengan landai yang berarti 

kecepatannya menurun. Kurva tersebut sehingga tidak 

berbentuk sigmoid, karena keberagaman kambing Kacang 

yang sangat menonjol. Hal tersebut disebabkan setiap individu 

kambing Kacang mendapatkan perlakuan yang berbeda oleh 

masing-masing pemilik dari segi pakan maupun perawatannya 

sehingga pertumbuhannya pun tidak seragam, ada yang 

optimal ada pula yang kurang optimal. Bobot lahir serta laju 

pertumbuhan pada suatu ras kambing tergantung pada potensi 

bobotnya saat mencapai dewasa, sehingga tingkat 

pertumbuhan anak pada ras kambing dengan tipe besar akan 

lebih tinggi dibandingkan pada ras kambing tipe kecil (Dhanda 

et al., 2003). 

 

2.2.4. Bobot Lahir 

Sodiq et al. (2010) menyatakan bahwa manajemen dari 

lahir merupakan komponen yang penting pada usaha 
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peternakan kambing. Manajemen anak mempunyai pengaruh 

yang tinggi dalam jangka panjang yaitu produktivitas pada 

ternak kambing tersebut. Bobot lahir lebih dominan 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak setelah 

lahir (Istiqomah, Sumantri dan Wiradarya, 2006). Ashari, 

Suhardini dan Andriati (2015) menyatakan bahwa bobot lahir 

merupakan salah satu tolak ukur tingkat pertumbuhan prenatal 

pada anak dan merupakan cerminan potensi tumbuh ternak 

untuk periode berikutnya seperti pertumbuhan prasapih 

maupun pascasapih. Bobot lahir mempunyai arti penting 

karena sangat berkorelasi dengan laju pertumbuhan ukuran 

dewasa dan daya hidup anak (Kostaman dan Sutama, 2005). 

Andriani (2014) menambahkan bahwa bobot lahir kambing 

dipengaruhi oleh bangsa ternak, umur induk, litter size dan 

manajemen.  

Hasil penelitian Priyanto dkk. (2002) menunjukkan 

tingkat produktivitas kambing Kacang memiliki bobot lahir 

pada jantan 1,75 kg dan betina 1,53 kg. Bobot lahir yang 

tinggi diatas rataan, umumnya akan memiliki kemampuan 

hidup lebih tinggi dalam melewati masa kritis, 

pertumbuhannya cepat dan akan memiliki bobot sapih yang 

lebih tinggi  (Nasution dkk. 2010). Budiarsana dan Sutama 

(2012) menambahkan bahwa berat lahir yang rendah dan 

produksi susu yang buruk adalah penyebab utama kematian 

anak pada usia 0-3 hari, masa ini  merupakan masa kritis 

dimana dalam periode tersebut anak kambing membutuhkan 

banyak perhatian dan memastikan mendapat cukup banyak 

kolostrum karena akan mempengaruhi daya tahan dan 

pertumbuhan anak. 

Rataan bobot lahir pada tipe kelahiran tunggal 

(Monotocous) lebih tinggi (P<0,01) dibandingkan kelahiran 



25 
 

kembar dua dan kembar tiga atau lebih. Rendahnya bobot lahir 

anak kembar dibandingkan anak satu tersebut disebabkan 

karena pada tipe kelahiran kembar terdapat keterbatasan 

volume uterus induk sehingga apabila di dalam uterus terdapat 

lebih dari satu fetus (kembar) maka calon anak tersebut akan 

terganggu pertumbuhannya akibat harus berdesakan dalam 

uterus yang sempit. Jumlah fetus yang semakin banyak akan 

mengurangi makanan yang diperoleh masing-masing fetus 

sehingga pertumbuhan pra-natal akan terganggu (Istiqomah 

dkk., 2006).  

Kurnianto, Johari dan Kurniawan (2007) menyatakan 

bahwa bobot lahir yang lebih kecil pada kelahiran kembar 

kemungkinan berkaitan dengan kapasitas uterus induk sewaktu 

bunting yang lebih padat daripada fetus tunggal. Kapasitas 

yang terlalu padat padat pada tipe kembar menyebabkan 

kompetisi dalam mendapatkan nutrisi dari induk sehingga 

menyebabkan bobot lahir yang rendah. Selain itu fetus tunggal 

tentunya mendapat suplai nutrisi yang lebih besar daripada 

fetus kembar.  

 

2.2.5. Bobot Sapih 

Bobot sapih adalah bobot saat anak tersebut mulai 

dipisahkan dari induknya pada umur yang paling muda 

(Kostaman dan Sutama, 2005). Bobot sapih banyak 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu pakan yang diberikan 

kepada cempe, semakin tinggi kandungan nutrisi yang 

diberikan maka pada saat mencapai umur sapih ternak akan 

memperoleh bobot sapih yang maksimal (Anggara, Nasich, 

Nugroho dan Kuswati, 2014). Adriani (2014) menambahkan 

bahwa secara umum bobot sapih lebih banyak dipengaruhi 

oleh bobot lahir dan lingkungan terutama ketersediaan susu 
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dari induk. Bobot sapih atau bobot badan umur 90 hari ini 

secara umum dapat dijadikan kriteria seleksi ternak. Bobot 

sapih yang tinggi diharapkan akan menghasilkan laju 

pertambahan bobot badan pascasapih yang tinggi pula 

(Mahmilia dkk. 2007).  

Bobot sapih dipengaruhi bobot lahir sehingga bobot 

lahir yang lebih tinggi pada jantan dibandingkan betina akan 

berdampak pada besarnya bobot sapih jantan dibandingkan 

betina. Penyapihan yang dilakukan pada umur kurang dari 90 

hari akan menyebabkan anak kekurangan suplai nutrisi dari 

susu induk, sedangkan penyapihan pada umur lebih dari 90 

hari mengakibatkan produktivitas induk menurun karena 

rentang waktu masa kosong yang lebih panjang (Istiqomah 

dkk., 2006). Ashari dkk. (2015) menambahkan bahwa 

pencapaian bobot badan umur 90 hari menggambarkan potensi 

tumbuh ternak ketika mendapatkan gizi yang lebih baik, 

karena pada umur tersebut sebagian besar kebutuhan pakan 

anak diperoleh dari susu induk. 

Lebih awalnya penyapihan maka dapat mengurangi 

biaya pemeliharaan dan mengurangi kerusakan pada 

perkembangan fungsi rumen. Selain itu, apabila penyapihan 

dilakukan sedini mungkin maka akan meningkatkan efisiensi 

pakan dan pertambahan bobot badan harian serta menghindari 

kelainan perkembangan fungsi rumen (Lu dan Potchoiba, 1988 

dalam Suprijati, 2014). Sutama dkk. (1999) menyatakan 

bahwa pada umur 4-6 minggu anak kambing umumnya sudah 

mulai belajar memakan makanan padat. Namun dalam 

penelitiannya penyapihan anak pada umur yang relatif lambat 

yaitu 4 bulan, yang menjamin semua ternak sudah terbiasa 

dengan pakan padat. Walaupun demikian terdapat indikasi 

setelah penyapihan pada umur 4 bulan ternak mengalami 
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depresi pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan terputusnya 

konsumsi susu induk dan ternak mulai sepenuhnya tergantung 

dari makanan padat. Suprijati (2014) menambahkan awal 

pemberian pakan padat pada anak kambing maupun domba 

bervariasi dari saat umur ternak satu minggu sampai umur 

ternak delapan minggu, selanjutnya ternak mulai dapat disapih 

umur 8-12 minggu.  

Rataan bobot sapih berdasarkan tipe kelahiran 

menunjukkan bahwa bobot sapih pada tipe kelahiran tunggal 

lebih tinggi dibandingkan tipe kelahiran kembar dua dan 

kembar tiga atau lebih. Hal ini dikarenakan produksi susu 

induk terbatas bila memiliki anak kembar sehingga jumlah 

tersebut harus dibagi-bagi, sedangkan anak satu mendapat 

lebih banyak susu sehingga pertumbuhan prasapih lebih cepat 

dan memiliki bobot sapih yang lebih besar dibandingkan anak 

kembar. Selain itu pada anak satu memiliki peluang hidup 

(kesempatan hidup) yang lebih tinggi dibandingkan anak 

kembar karena tidak adanya persaingan (kompetisi) dalam 

mendapatkan susu induk sehingga bobot sapihnya lebih tinggi. 

Saat periode prasapih pertumbuhan lebih dominan dipengaruhi 

oleh nutrisi yang hampir seluruhnya tergantung pada produksi 

susu induk atau dengan kata lain, bobot sapih terutama 

dipengaruhi oleh kemampuan induk untuk memproduksi susu 

serta kemampuan anak untuk mendapatkan susu dan tumbuh. 

Konsumsi susu induk pada anak yang masih menyusui 

tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan hingga pascasapih 

dan dewasa (Istiqomah dkk., 2006).  

Produksi susu induk pada masa sebelum anak disapih 

sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan mortalitas 

anak-anak terutama pada induk yang memiliki anak kembar. 

Jumlah anak sekelahiran yang tinggi dan tetap hidup sampai 
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sapih akan dapat mempengaruhi kenaikan populasi (Elieser, 

Sumadi, Suparta dan Subandriyo, 2012). Kematian banyak 

ditemui pada kasus kelahiran anak kembar. Kematian anak 

pada kasus kelahiran kembar dan kelahiran lebih dari dua 

biasanya terjadi karena anak tidak mendapatkan kolostrum 

dari induknya. Anak kambing yang baru lahir perlu mendapat 

kolostrum, karena kolostrum merupakan satu-satunya sumber 

antibodi untuk tubuhnya, selain itu kolostrum juga merupakan 

sumber energi bagi anak (Kaunang, Suyadi dan Wahjuningsih, 

2012). 

 

2.2.6. Litter size (Jumlah Anak Sekelahiran) 

Litter size atau jumlah anak merupakan definisi dari 

total jumlah anak yang dilahirkan per kelahiran dan per induk 

(Akpa, Alphonsus, Dalha, Yakubu dan Garba, 2011). Jumah 

anak sekelahiran sangat menentukan terhadap laju peningkatan 

populasi ternak kambing. Kostaman dan Sutama (2005) 

menyatakan bahwa litter size memegang peranan penting 

dalam menentukan produktivitas ternak dalam perbibitan atau 

pembesaran. 

 Jumlah anak sekelahiran yang tinggi akan dapat 

mempengaruhi terhadap kenaikan populasi dan menurut hasil 

penelitian Doloksaribu dkk. (2005), rataan jumlah anak 

sekelahiran pada kambing Kacang sebesar 1,23 ekor. Litter 

size kambing Kacang menurut Sodiq et al. (2004) 2,06 ekor, 

sedangkan pada kambing Peranakan Etawah 1,56 ekor yang 

menunjukkan litter size kambing Kacang lebih tinggi 

dibanding dengan kambing Peranakan Etawah. Namun Elieser 

dkk. (2012) menambahkan litter size kambing Kacang 1,53 

ekor dan kambing Boer 1,75 ekor yang menunjukkan bahwa 

litter size kambing Kacang lebih rendah dibanding kambing 
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Boer. Bobot badan kambing berdasarkan jumlah anak 

sekelahiran ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Bobot badan kambing berdasarkan litter size dari 

berbagai sumber data 

 
Sumber: (a) Sodiq et al. (2010) 

(b) Adriani (2014) 

(c) Syahirah, Mat, Rusli dan Hasnita (2016) 

(d) Zhang, Zhang, Xu, Li, Su dan Yang (2009) 

Tipe kelahiran anak satu relatif mendapat susu lebih 

banyak daripada anak kembar (Setiadi, 1996). Tipe kelahiran 

tunggal menghasilkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan 

tipe kelahiran kembar atau dengan kata lain ada 

kecenderungan bahwa semakin banyak anak dilahirkan per 

kelahiran maka rataan bobot lahir akan makin kecil, yang 

menyebabkan kondisi tubuh anak kembar lemah, sangat 

lambat berdiri dan menyusu (mendapatkan susu induk pertama 

atau kolostrum). Pada kondisi demikian dapat dimaklumi bila 

anak yang lahir dengan tipe kelahiran kembar tiga atau lebih, 

daya hidup dan laju pertumbuhannya menjadi sangat rendah. 

Anak satu mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat karena 

mendapat lebih susu induk dibandingkan anak kembar. Efek 

kompetisi antar anak yang dilahirkan kembar dari ketersediaan 

susu induk yang terbatas pada permulaan laktasi dan masalah 

fisik induk menyebabkan perbedaan konsumsi tiap anak 
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sehingga pertambahan bobot prasapih akan berbeda pada 

masing-masing anak dan cenderung lebih rendah pada 

kelahiran kembar (Istiqomah dkk., 2006).  

Syahirah et al. (2016) menyatakan bahwa bobot lahir 

pada kelahiran tunggal, kembar dua dan kembar tiga pada 

kambing Boer menunjukkan hasil yang berbeda nyata. 

Menurutnya anak tunggal pada saat didalam kandungan tidak 

bersaing dalam mendapatkan nutrisi dibandingkan dengan 

kembar dua dan kembar tiga. Mahmilia dkk. (2007) 

menunjukkan semakin tinggi litter size semakin rendah 

pertambahan bobot badan pascasapih pada kambing Boer, 

Boerka dan Kacang. Rataan pertambahan bobot badan harian 

pascasapih yaitu pada kelahiran tunggal 30,00 ± 16,98 g/hari 

dan kembar dua 24,63 ± 8,10 g/hari.  

Pertambahan bobot badan harian kambing Boer pada 

periode sebelum disapih berdasarkan litter size menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Namun pertambahan 

bobot badan harian periode pascasapih menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) pada anak kembar dan 

tunggal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kelahiran 

kembar memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar pada 

masa ini dibandingkan dengan anak tunggal. Keuntungan 

pertumbuhan kelahiran tunggal pada masa awal atau sebelum 

dilahirkan mungkin karena tidak adanya kompetisi dalam 

mendapatkan nutrisi pada saat dikandungan dibandingkan 

dengan anak kembar. Selanjutnya pertumbuhan didominasi 

anak kembar pada periode pascasapih, hal tersebut disebabkan 

gizi yang diperoleh dan lingkungan dari induk pada masa saat 

menyusui dan sebagian dikarenakan kemampuan beradaptasi 

dengan lingkungan (Zhang et al., 2009) 
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2.7. Jenis Kelamin 

Selain tipe kelahiran, jenis kelamin juga mempengaruhi 

laju pertumbuhan anak pada kambing Boerka (Ginting dan 

Mahmilia 2008).  Selanjutnya dikatakan bahwa sesuai dengan 

sifat jenis kelamin, maka laju pertumbuhan jantan lebih tinggi 

dibandingkan dengan betina. Ashari dkk. (2015) menyatakan 

bahwa jenis kelamin berpengaruh nyata (P<0.01) terhadap 

bobot lahir cempe pada domba Ekor Gemuk. Anak domba 

jantan lebih agresif dalam mendapat susu induk dibandingkan 

anak domba betina sehingga laju tumbuh jantan lebih cepat 

daripada betina dan pada akhirnya akan mempengaruhi bobot 

sapih.  

Selama masa sebelum sapih jenis kelamin berpengaruh 

pula pada bobot lahir yang mempengaruhi laju pertumbuhan. 

Hasil penelitian Bushara et al. (2013) menunjukkan pada 

kambing Taggar bobot badan anak jantan lebih tinggi 

dibanding dengan anak betina dan mempengaruhi laju 

pertumbuhan dan pertumbuhan pada kambing Taggar jantan 

lebih cepat dibanding betina. Namun menurut Mahmilia, 

Dolosaribu dan Nasution (2010), jenis kelamin anak tidak 

berpengaruh (P>0.05) terhadap bobot lahir. Bobot lahir 

kambing Boer anak jantan dan anak betina masing-masing 

adalah 2.73 ± 0.51 kg dan 2.69 ± 0.52 kg. Namun secara angka 

bobot lahir anak jantan lebih tinggi 1.49% dibandingkan 

dengan anak betina. Ashari dkk. (2015) menyatakan bahwa 

potensi tumbuh pada ternak jantan lebih tinggi dari ternak 

betina, pada kondisi pemeliharaan (pakan) yang sama ternak 

jantan akan tumbuh lebih cepat dari ternak betina, karena 

ternak jantan mampu mengkonsumsi pakan lebih tinggi. Jenis 

kelamin berdasarkan bobot badan kambing ditunjukkan pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Bobot badan kambing berdasarkan jenis kelamin dari 

berbagai sumber data 

Kurnianto dkk. (2007)  menyatakan bahwa faktor 

hormon androgen yang terdapat pada sistem hormonal 

kambing jantan menyebabkan bobot badan pada kambing PE 

jantan lebih tinggi daripada kambing PE betina. Hasil 

penelitian Mahmilia (2007) menunjukkan bahwa pada 

kambing Boer, Kaboer dan Kacang jantan memiliki 

pertambahan bobot badan harian yang lebih tinggi daripada 

betina yaitu berturut-turut 26,88 ± 12,22 g/hari dan 25,67 ± 

17,67 g/hari.  

 

 

Kambing  
Rata-rata Bobot Badan (Kg) Sumber 

Data Lahir Sapih  9 Bulan  12 Bulan 

Kaboer 

jantan 
2,70 15,01 22,51 25,96 

Priyanto dkk. 

(2011) 

Kaboer 

betina 
2,40 10,27 14,04 18,60 

Kacang 

jantan 
1,75 8,90 14,80 17,66 

Kacang 

betina 
1,53 8,20 13,26 15,72 

PE jantan 3,50 ± 1,10 10,20 ± 1,40 - - Adriani 

(2014) PE betina 3,20 ± 1,10 9,50 ± 2,50 - - 

Kacang 

jantan 
1,81 ± 0,23 6,69 ± 1,38 - - 

Doloksaribu dkk. 

(2005) Kacang 

betina 
1,74 ± 0,21 6,41 ± 1,34 - - 

Taggar 

jantan 
2,21 ± 0,06 8,38 ± 0,28 - - 

Bushara et al. 

(2013) Taggar 

betina 
1,92 ± 0,05 7,12 ± 0,26 - - 

Boer Jantan 3,90 ± 0,03 15,7 ± 0,14 - - Zhang et al. 

(2009) Boer Betina 3,50 ± 0,71 14,3 ± 3,23 - - 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu 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. Penentuan lokasi penelitian 

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

bahwa di Desa Sawohan terdapat Kelompok Ternak Kambing 

Oro-oro dengan populasi kambing sekitar 1.700 ekor dan 

pemeliharaannya dilakukan secara digembalakan. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Metode pengambilan data dilakukan secara purposive 

sampling yang berarti bahwa sampel yang diambil telah 

ditetapkan berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu 

(Sukardi, 2013), yaitu kambing Kacang 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. Peralatan yang digunakan 

untuk menimbang bobot badan kambing yaitu timbangan 

gantung merek FRT dengan kapasitas 150 kg.  

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus 

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

pendekatan ini digali untuk mendapatkan informasi dan fakta 

dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus, yaitu yang ada di 

Kelompok Ternak Kambing Oro-oro. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

melihat atau mengamati secara langsung suatu objek yang 

diteliti. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara berdialog langsung untuk mengetahui sesuatu 

secara mendalam (Juliandi dkk. 2014) 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui hasil 

observasi atau pengamatan yaitu pengukuran langsung saat 

penelitian mengenai identifikasi ternak, manajemen 

pemeliharaan dan penimbangan bobot badan kambing Kacang 

periode pascasapih. Wawancara kepada peternak untuk 

mengetahui periode ternak saat itu dan pemeliharaan yang 

diterapkan. Pertambahan bobot badan diamati selama 3 

minggu, dengan penimbangan bobot badan yang dilakukan 

setiap satu minggu sekali sebelum digembalakan. Penandaan 

kambing yang digunakan dalam penelitian yaitu diberi pita 

yang terdapat nomer serta di foto. Data sekunder diperoleh 

dari catatan atau profil milik Kelompok Ternak Kambing Oro-

oro berkaitan dengan parameter yang diamati yaitu keadaan 

umum.  

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan yang ditampilkan dalam pertambahan bobot 

badan pada kambing Kacang periode pascasapih di Desa 

Sawohan Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Perhitungan 
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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 

 

3.5. Analisis Data 

Data hasil penelitian yaitu bobot badan kambing 

Kacang yang diperoleh dengan cara penimbangan sebanyak 

tiga kali dan selanjutnya data disusun dalam tabel, kemudian 

dihitung menggunakan rataan dan simpangan baku (arithmetic 

mean ± standart deviation). Data pertambahan bobot badan 

harian berdasarkan litter size dan jenis kelamin dianalisis 

dengan uji chi square tabel kontingensi. Analisis chi square 

dengan proporsi binomial digunakan untuk mengetahui rasio 

jenis kelamin jantan dan betina dari banyaknya ternak yang 

diperoleh saat penelitian. Perhitungan rataan dan simpangan 

baku yaitu sebagai berikut (Gulo, 2000):  

𝑋 =
 𝑋𝑖

𝑛
                                    S =  

 (Xi − X )²

n − 1
 

Keterangan: 

S = Standar deviasi 

  X1   = Jumlah seluruh data 

X   = Rata-rata 

n = Banyak data 



36 
 

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 

 

3.6. Batasan Istilah  

Periode pascasapih = Kambing yang sudah tidak lagi 

disusui induk ditandai dengan induk 

yang telah melahirkan anak kembali 

yaitu umur 6-12 bulan pada Kelompok 

Ternak Kambing Oro-oro. 
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Kambing Kacang = Kambing dengan bulu pendek 

berwarna coklat, hitam dan putih atau 

campuran ketiganya, telinga tegak dan 

kecil, pada kambing betina memiliki 

tanduk yang cenderung lebih kecil 

dibanding jantan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum dan Pemeliharaan Kambing 

Desa Sawohan merupakan salah satu Desa di 

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Berada pada 

ketinggian 4 m dari permukaan laut dengan curah hujan 

sebesar 2.000  mm/tahun dan suhu  udara rata-rata 30
0
C serta 

kelembapan 79%. Desa ini terletak 15 km disebelah selatan 

pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki batas-

batas wilayah yaitu batas sebelah utara Desa Damarsi, batas 

sebelah selatan Desa Prasung, batas sebelah barat Desa 

Damarsi dan batas sebelah timur Desa Pepe. Kepadatan 

penduduk Desa Sawohan sebanyak 3.925 jiwa dan sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani 

tambak dan peternak, khususnya kambing. Luas wilayah Desa 

Sawohan dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Luas Desa Sawohan Kecamatan Buduran, Sidoarjo 

Peruntukan Luas (Ha) 

Tambak 830,270 

Pekarangan 0,3 

Pemukiman 10,844 

Dll 99,18 

Total 940,594 

Sumber: Kelompok Ternak Kambing Oro-oro 

Lahan tambak yang luas dimanfaatkan masyarakat 

sekitar untuk memilihara kambing di sekitar tambak. Peternak 

kambing yang ada di Desa Sawohan terhimpun dalam 

Kelompok Ternak Kambing “Oro-oro” yang terdiri dari 37 
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orang anggota peternak dengan jumlah seluruh kambing 

sekitar 1.700 ekor. Kandang-kandang kambing milik anggota 

kelompok tersebut berada pada satu lokasi yaitu ditengah 

tambak yang berjarak ±1km dari pemukiman atau rumah 

peternak. Peta lokasi pemukiman dan kandang anggota 

Kelompok Ternak Kambing Oro-oro dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Peta lokasi kandang Kelompok Ternak Kambing  

Oro-oro 

Pemeliharaan ternak kambing Kacang yang dilakukan 

oleh peternak di Desa Sawohan dengan cara yang masih 

sederhana 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. Kambing pada 

kandang yang berbeda dilepaskan secara bergantian, hal 

tersebut dilakukan agar kambing dari kandang lain tidak salah 

arah pada saat penggembalaan serta memudahkan pencarian 

oleh peternak apabila kambing tidak pulang. Hal ini karena 

dipengaruhi oleh kebiasaan penduduk setempat dan 
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tersedianya lahan atau padang penggembalaan disekitar lahan 

tambak. 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. Tujuannya adalah agar ternak mencari pakan sendiri 

sehingga menghemat tenaga peternak untuk mencari pakan. 

Hal tersebut juga disampaikan Soepeno dan Manurung (1996) 

bahwa ternak kambing atau domba yang dipelihara secara 

dikandangkan pada malam hari dan dilepas pada siang hari 

bertujuan agar ternak mencari pakan sendiri, sehingga 

menghemat tenaga dalam mencari pakan. Ditambahkan 

Priyanto dkk. (2002) bahwa kambing Kacang banyak 

diusahakan di pedesaan oleh peternak kecil, karena memiliki 

beberapa keistimewaan diantaranya adalah manajemen 

pemeliharaannya cocok untuk digembalakan. Pemeliharaan 

ternak kambing yang dilakukan anggota Kelompok Ternak 

Kambing Oro-oro masih bersifat usaha penunjang, namun 

peranannya cukup penting karena dapat meningkatkan 

pendapatan. Tujuan dalam pemeliharaan kambing yaitu 

sebagai tabungan yang dapat dijual setiap saat. Struktur 

populasi jumlah kepemilikan kambing yang digunakan selama 

penelitian disajikan dalam Tabel 4. 
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Tabel 4. Struktur populasi jumlah kepemilikan kambing pada 

sampel peternak 

Pemilik 

Prasapih (ekor) 

 0-6 bulan 

Pascasapih (ekor) 

6-12 bulan 

Dewasa (ekor) 

12-48 bulan 
Jumlah 

(ekor)  
Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina 

Amang 1 4 27 7 3 5 47 
An‟am 11 17 7 8 5 21 69 
Majid 13 22 14 17 3 27 96 
Mat Jaini 7 8 5 2 2 10 34 
Kurniawan 5 10 8 11 4 14 52 

Jumlah  37 61 61 45 17 77 298 

Rataan  59,6 

Kepemilikan ternak kambing yang dipelihara yaitu rata-

rata 59,6 ekor/peternak. Tabel 4 memperlihatkan rataan 

kepemilikan ternak yang tinggi yang dapat menunjukkan 

bahwa peternak serius dalam mengelola usaha ini walaupun 

pemeliharaan yang dilakukan secara tradisional dan bersifat 

sebagai usaha sambilan. Hasil penelitian Makatita (2013) 

menunjukkan bahwa kepemilikan ternak kambing berkisar 

antara 3-16 ekor dengan rataan 9,2 ekor/peternak. Menurutnya 

besar atau kecil jumlah kepemilikan ternak yang dimiliki oleh 

peternak namun sangat membantu dalam meningkatkan 

pendapatan dan pemenuhan kebutuhan. Peternak anggota 

Ternak Kambing Oro-oro umumnya memberi penanda pada 

kambing yang dipelihara seperti pemberian kalung dari tali 

berwarna, tanduk yang dicat dan telinga yang dilubangi 

sebagai penanda kepemilikan ternak tersebut. 

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. Penyapihan yang 

dilakukan pada lokasi penelitian tidak berdasarkan umur 



43 
 

penyapihan pada umumnya yaitu 90 hari, melainkan 

berdasarkan apabila induk melahirkan anak kembali yang 

menandakan bahwa anak kambing sebelumnya telah disapih. 

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. 

Sistem perkandangan pada Kelompok Ternak Kambing 

Oro-oro umumnya menggunakan sistem kandang koloni 

dibuat tanpa sekat, sehingga ternak jantan dan betina dicampur 

dalam kandangan yang sama. Sedangkan pada anak kambing 

yang baru dilahirkan diberi sekat bersama induknya untuk 

menghindari anak terinjak oleh kambing dewasa. Murtiyeni, 

Priyanto dan Yulistiani (2005) menyatakan bahwa sistem 

perkandangan pada pemeliharaan diangon atau digembalakan 

kurang memperhatikan kaidah kandang sehat. Ditambahkan 

bahwa kandang dibuat tanpa sekat sehingga ternak kecil dan 

besar, jantan dan betina dicampur dalam kandang yang sama. 

Begitu pula dari sisi sanitasi seperti lokasi kandang, 

lingkungan kandang dan kebersihan kandang kurang 

mendapatkan perhatian peternak. Kandang harus memenuhi 

syarat kesehatan, yaitu berbentuk panggung, kotoran 

diusahkan gampang jatuh kebawah dan tinja hewan tidak 

mencemari tempat pakan dan minum (Soepono dan 

Manurung, 1996).  

Model kandang milik seluruh anggota kelompok yaitu 

panggung dengan alas lantai berbahan bambu yang diberi 

celah antar bilah, sehingga kotoran dengan mudah jatuh 

kebawah dan mempermudah dalam proses pembersihan. Alas 

lantai yang diberi celah juga memberikan sirkulasi udara yang 

lebih baik, selain itu bentuk kandang panggung membuat 
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kandang tetap dalam keadaan bersih dan kering karena kotoran 

jatuh kebawah lantai kandang. Selain itu dinding juga 

berbahan bambu yang diberi celah antar bilah sehingga baik 

untuk sirkulasi udara. Atap yang digunakan peternak 

umumnya adalah genteng dan sebagian menggunakan asbes. 

Genteng kaca juga ditambahkan pada atap agar sinar matahari 

dapat masuk ke kandang. Suretno dan Basri (2008) 

menambahkan, faktor yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan kandang yaitu kandang harus cukup mendapat 

cahaya sinar matahari, mempunyai ventilasi yang baik dan 

mendapatkan cukup udara segar, selanjutnya penempatan 

kandang cukup jauh dari rumah penduduk. Kandang milik 

anggota Kelompok Ternak Kambing  Oro-oro ditempatkan 

pada satu lokasi dan letaknya berada jauh dari rumah 

penduduk yaitu berada di lahan bekas tambak dan dikelilingi 

dengan tambak yang masih berfungsi.  

 

4.2. 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 5.  

Tabel 5. 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 
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Laju pertumbuhan kambing Kacang periode pascasapih 

secara keseluruhan pada hasil penelitian yang tertera pada 

Lampiran 1 menunjukkan pertambahan bobot badan harian 

yaitu 54,65 ± 36,32 g/ekor/hari. Rataan pertambahan bobot 

badan harian tersebut menunjukkan hasil yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Mahmilia dkk. (2007) 

pada kambing Kacang periode pascasapih 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 pakan yang 

banyak dan beragam, jenis-jenis pakan yang dikonsumsi 

seringkali berkualitas tinggi. Hal yang sama juga dikatakan 

oleh Van (2006) bahwa kambing sering menghabiskan banyak 

waktu untuk memilih-milih pakan yang berkualitas tinggi jika 

pakan yang disediakan atau yang tersedia berkualitas rendah. 

Ngitung dkk. (2012) menunjukkan hasil pertambahan 

bobot badan yang rendah pada kambing Marica dengan 

pemeliharaan dikandangkan dan pemberian pakan berupa 

rumput lapang, rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. 

Mott) dan gamal  (Gliricidia Maculata) karena menurutnya 

hewan dikandangkan dengan hijauan yang ditentukan 

sehingga kambing tidak mendapat kebebasan memilih hijauan 

untuk dikonsumsi. 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 
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kambing Kacang, karena kambing PE merupakan kambing 

kategori besar. Murtiyeni dkk. (2005) menyatakan 

pemeliharaan pejantan dengan sistem angon atau gembala 

kurang mendapat perhatian peternak, karena tanpa memiliki 

pejantan sendiri ternak dapat kawin dengan ternak dari 

kelompok lainnya bila bertemu di padang penggembalaan. 

Selain itu diketahui bahwa kambing PE termasuk kambing 

kategori besar sehingga menghasilkan pertumbuhan yang lebih 

cepat. 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. Selain itu manajemen 

pemeliharaan yang diterapkan berbeda. 

Hasil penelitian Martawidjaja dkk. (1999) yaitu 62,57 

g/ekor/hari pada kambing Kacang muda jantan dan betina 

secara keseluruhan menunjukkan hasil yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian ini. pada kambing 

Kacang muda jantan dan betina yang diberi pakan hijauan 

dengan pakan pakan tambahan konsentrat. Perbedaan rataan 

pertambahan bobot badan harian tersebut diduga manajemen 

pemeliharaan yang diterapkan berbeda. 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 
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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, dibandingkan dengan 

penggembalaan yang dilakukan dipingir jalan. Selain itu 

disekitar tambak  ditumbuhi banyak rerumputan sehingga 

kambing dapat memilih pakan yang disukai.  

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. Tabel 5 Menunjukkan 

bahwa rata-rata kelahiran tunggal dan kembar dua memiliki 

pertambahan bobot badan harian yang lebih tinggi daripada 

kembar tiga. Hasil yang sama juga ditunjukkan Zhang et al. 

(2009) bahwa pertambahan bobot badan harian kambing Boer 

periode pascasapih menunjukkan tidak adanya perbedaan 

(P>0,05) yaitu kelahiran satu 63,7 ± 2,94 g/ekor/hari,  kembar 

dua 74,6 ± 1,88 g/ekor/hari dan kembar tiga 71,0 ± 4,49 

g/ekor/hari. Hal tersebut diduga disebabkan anak yang berasal 

dari kelahiran dua maupun tiga mampu beradaptasi dengan 

lingkungan, karena pada periode pascasapih anak sudah tidak 

mengkonsumsi susu dan mencari pakan saat digembalakan. 

Hal tersebut disebabkan gizi yang diperoleh dan lingkungan 

dari induk pada masa saat menyusui dan sebagian dikarenakan 

kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. 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 
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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.  

Hasil penelitian Andriani (2014) menunjukkan bahwa 

pada kelahiran tunggal pertambahan bobot badan hariannya 

lebih tinggi daripada kembar dua dan kembar tiga yaitu pada 

kambing Peranakan Etawah periode pascasapih kelahiran 

tunggal 78,51 ± 16,50 g/ekor/hari, kembar dua 76,83 ± 7,10 

g/ekor/hari dan kembar tiga 60,93 ± 1,35 g/ekor/hari 

(Andriani, 2014). Pertambahan bobot badan harian penelitian 

terdahulu pada kambing PE menunjukkan hasil yang lebih 

tinggi dibandingkan pada hasil penelitian dikarenakan 

kambing PE merupakan bangsa kambing tipe besar, sehingga 

tumbuh lebih cepat dibandingkan pada kambing Kacang yang 

merupakan bangsa kambing tipe kecil. Batubara (2006) 

menyatakan bahwa kambing PE termasuk kambing tipe besar, 

sedangkan kambing Kacang merupakan kambing tipe kecil. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Setiadi (1996), secara 

umum dapat dikatakan anak kambing yang berasal dari bangsa 
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tipe besar akan tumbuh lebih cepat daripada kambing yang 

berasal dari tipe kecil.  

Pertambahan bobot badan harian hasil penelitian 

Mahmilia dkk. (2007) pada kambing Boer, Boerka dan 

Kacang periode pascasapih adalah 30,00 ± 16,98 g/ekor/hari 

untuk kelahiran tunggal dan 24,63 ± 8,10 g/ekor/hari untuk 

kelahiran kembar dua. Penelitian tersebut menunjukkan 

pertambahan bobot badan harian yang lebih rendah 

dibandingkan pada Kelompok Ternak Kambing Oro-oro. 

Menurutnya adanya peningkatan bobot badan anak dari lahir 

sampai umur 9 bulan pada kambing Boerka dibandingkan 

dengan kambing Kacang. Tetapi peningkatan tersebut 

cenderung menurun yang disebabkan belum terpenuhinya 

faktor pendukung terutama pakan, baik secara kualitas 

maupun kuantitas sehingga ternak belum mampu untuk 

tumbuh optimal sesuai dengan potensi genetiknya. 

Ditambahkan adanya perbedaan pertambahan bobot badan 

pada jenis kambing yang berbeda tersebut dikarenakan setiap 

bangsa ternak mempunyai kemampuan maksimal untuk 

tumbuh sesuai dengan potensi genetiknya sepanjang faktor 

pendukung terutama pakan tersedia (Mahmilia dkk., 2007).   

Hasil yang berbeda ditunjukkan Zhang et al. (2009) 

bahwa pertambahan bobot badan harian kambing Boer periode 

pascasapih pada kelahiran tunggal lebih rendah dibanding 

kembar dua dan kembar tiga yaitu 63,7 ± 2,94 g/ekor/hari,  

kembar dua 74,6 ± 1,88 g/ekor/hari dan kembar tiga 71,0 ± 

4,49 g/ekor/hari. Hal tersebut diduga disebabkan anak yang 

berasal dari kembar dua maupun tiga mampu beradaptasi 

dengan lingkungan, karena pada periode pascasapih anak 

sudah tidak mengkonsumsi susu dan mencari pakan saat 

digembalakan. Hal tersebut disebabkan gizi yang diperoleh 
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dan lingkungan dari induk pada masa saat menyusui dan 

sebagian dikarenakan kemampuan beradaptasi dengan 

lingkungan. 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. Peternak dapat memberikan pakan tambahan 

berupa hijauan saat kambing dikandangkan, sehingga faktor 

pendukung terutama pakan dapat tercukupi dan 

pertumbuhannya menjadi lebih baik pada kelahiraan tunggal 

dan kembar. Bobot badan kambing Kacang periode pascasapih 

berdasarkan litter size selama 3 minggu pengamatan disajikan 

pada Gambar 4.  

 

Gambar 4. Bobot badan kambing Kacang periode pascasapih 

berdasarkan litter size (kg) 

Gambar 4 memperlihatkan pertumbuhan anak kambing 

periode pascasapih selama 3 minggu pengamatan yang 
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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 yaitu berturut-turut pada kelahiran tunggal 54,76 

± 40,65 g/ekor/hari, dua 57,03 ± 28,70 g/ekor/hari dan tiga 

40,87 ± 14,82 g/ekor/hari. Kondisi tersebut diduga disebabkan 

pertumbuhan kambing telah mengalami perlambatan.  

Septian dkk. (2015) menyatakan bahwa pada umur 8 

bulan pertumbuhan bobot badan kambing Kacang jantan 

mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, karena pada umur 

tersebut kambing belum dewasa kelamin, sedangkan pada 

umur 9-42 bulan pertumbuhannya mengalami perlambatan, 

karena ternak sudah dewasa tubuh dan pertumbuhan ternak 

saat itu tidak hanya digunakan untuk pertambahan bobot 

badan saja melainkan digunakan untuk reproduksi juga. Abadi 

dkk. (2015) menambahkan bahwa bobot badan meningkat 

dengan meningkatnya umur, namun kecepatannya berbeda. 

Menurutnya umur 0 sampai 9 bulan terlihat adanya 

peningkatan bobot badan yang cepat, kemudian peningkatanan 

tersebut mengalami penurunan seiring bertambahnya umur. 

Kambing pada kelahiran tiga yang diteliti kemungkinan 

hampir mencapai pertumbuhan lambat, sehingga pertambahan 

bobot badannya rendah. Laju pertumbuhan periode 

pascasapih, walaupun dengan status nutrisi yang maksimal 

akan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan 
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pertumbuhan selama masa prasapih (Mavrogenis, 1983) dalam 

(Dhanda, Taylor, Murray, Pegg dan Shand, 2003). Hal tersebut 

menunjukkan terjadinya perlambatan laju pertumbuhan seiring 

dengan bertambahnya umur (Ginting dan Mahmilia, 2008). 

 

4.3. 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 6.  

Tabel 6. 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 

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. Tabel 6 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 
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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. Penelitian Mahmilia dkk. 

(2007) pada kambing Boer, Kacang dan Boerka periode 

pascasapih menunjukkan hasil yang lebih tinggi pada jantan 

yaitu 26,88 ± 12,22 g/ekor/hari dan lebih rendah pada betina 

yaitu 25,67 ± 17,67 g/ekor/hari. Hal tersebut menurutnya 

disebabkan oleh belum terpenuhinya faktor pendukung 

terutama pakan, sehingga ternak belum mampu tumbuh 

optimal sesuai dengan potensi genetiknya. Ditambahkan 

bahwa pertambahan bobot hidup harian pascasapih bila 

dibandingkan dengan pertambahan bobot hidup harian 

prasapih menunjukkan hasil yang lebih rendah. Kondisi 

tersebut disebabkan setelah sapih anak mengalami stres akibat 

penghentian susu, sehingga kondisi tubuh dan kesehatan agak 

terganggu. Konsekuensinya konsumsi menurun dan 

pertumbuhan terhambat.  

Adriani (2014) menyatakan bahwa bobot sapih kambing 

jantan lebih tinggi dibandingkan dengan bobot sapih kambing 

betina. Adanya perbedaan ini disebabkan bobot lahir kambing 

jantan juga lebih tinggi daripada kambing betina, sehingga 

pertumbuhannya menjadi lebih baik. Secara umum bobot 

sapih lebih banyak dipengaruhi oleh bobot lahir dan 

lingkungan terutama ketersediaan susu dari induk. Edey 

(1983) menambahkan bahwa bobot badan periode sapih akan 

mempengaruhi bobot badan periode pascasapih. Sehingga 

dalam hal ini kambing periode pascasapih jantan memiliki 

pertambahan bobot badan harian yang lebih tinggi daripada 

betina. Bobot badan kambing Kacang periode pascasapih 
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berdasarkan jenis kelamin selama 3 minggu pengamatan 

disajikan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Bobot badan kambing Kacang periode pascasapih 

berdasarkan jenis kelamin 

Gambar 5 memperlihatkan pertumbuhan anak kambing 

periode pascasapih selama 3 minggu pengamatan 

menunjukkan bahwa rataan bobot badan kambing jantan lebih 

tinggi dibandingkan dengan betina. Ginting dan Mahmilia 

(2008) menyatakan bahwa sesuai dengan sifat jenis kelamin, 

maka laju pertumbuhan jantan lebih tinggi dibandingkan 

dengan betina. Ashari dkk. (2015) menanambahkan bahwa 

jenis kelamin berpengaruh nyata (P<0.01) terhadap bobot lahir 

anak pada domba Ekor Gemuk. Anak domba jantan lebih 

agresif dalam mendapat susu induk pada saat sebelum disapih 

dibandingkan domba betina, sehingga laju tumbuh pada jenis 

kelamin jantan lebih cepat daripada betina dan pada akhirnya 

akan mempengaruhi bobot sapih. Hasil penelitian Bushara et 

al. (2013) pada kambing Taggar menunjukkan bobot badan 

anak jantan lebih tinggi dibanding dengan anak betina dan 
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mempengaruhi laju pertumbuhan dan pertumbuhan pada 

kambing Taggar jantan lebih cepat dibanding betina. Mahmilia 

dkk. (2007) menambahkan bahwa Kambing jantan relatif lebih 

mampu menyusu dibandingkan kambing betina, serta akibat 

adanya pengaruh hormon testosteron yang berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan. 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 
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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. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Rataan pertambahan bobot badan harian kambing 

Kacang periode pascasapih di Desa Sawohan 

Kecamatan Buduran, Sidoarjo yaitu 54,65 ± 36,32 

g/ekor/hari. 

2. Litter size yang berbeda memberikan pertumbuhan yang 

sama pada periode pascasapih ditunjukkan dengan tidak 

adanya pengaruh pertambahan bobot badan harian baik 

pada jenis kelamin jantan maupun betina.  

3. Kelahiran tunggal dan kembar dua memiliki 

pertumbuhan yang lebih tinggi daripada kembar tiga 

yaitu 54,76 ± 40,65; 57,03 ± 28,70 dan 40,87 ± 14,82 

g/ekor/hari. 

4. Pertambahan bobot badan harian pada jantan 64,87 ± 

40,93 g/ekor/hari lebih tinggi dari betina 41,77 ± 29,10 

g/ekor/hari.  

 

5.2. Saran 

Saran dari penelitian ini adalah peternak dapat 

mempertahankan induk yang memiliki anak sekelahiran tinggi 

diikuti dengan perbaikan pemeliharaan anak seperti pemberian 

hijauan saat anak kambing dikandangkan, baik pada kelahiran 

kembar maupun tunggal agar bobot badan yang dicapai saat 

dewasa tidak berbeda sehingga akan lebih menguntungkan. 

Apabila ternak tidak digembalakan sebaiknya peternak tetap 

memberikan hijauan sehingga kebutuhan pakan ternak tetap 
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tercukupi dan tidak mengganggu pertumbuhannya. Perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dalam sistem manajemen 

pemeliharaan yang lebih baik seperti adanya recording 

sehingga dapat diketahui pertumbuhan pada umur 

sesungguhnya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Bobot Badan Kambing Kacang Periode 

Pascasapih 

 

a) Jantan kelahiran tunggal 

No. 
(1) 

Bobot Minggu ke- (kg) 
(2)

 
PBB 

(g) 
(6) 

PBBH (g) 
(7) 

1 
(3) 

2 
(4) 

3 
(5) 

1 14,00 14,50 14,50 500,00 31,25 

2 14,00 15,00 15,50 1500,00 93,75 

3 18,50 19,00 19,50 1000,00 71,43 

4 18,00 18,00 19,50 1500,00 107,14 

5 15,00 16,00 16,50 1500,00 107,14 

6 12,00 12,50 12,50 500,00 35,71 

7 14,50 14,50 14,50 0,00 0,00 

8 18,00 19,50 19,00 1000,00 66,67 

9 14,00 13,00 14,00 0,00 0,00 

10 18,00 18,50 18,00 0,00 0,00 

11 26,00 26,00 27,00 1000,00 66,67 

12 24,00 25,00 26,00 2000,00 133,33 

13 14,00 14,00 14,50 500,00 33,33 

14 14,50 14,50 15,00 500,00 33,33 

15 12,50 13,00 13,50 1000,00 66,67 

16 14,00 14,00 14,50 500,00 33,33 

17 19,00 20,00 20,50 1500,00 100,00 

18 19,50 19,50 21,50 2000,00 133,33 
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 (1) 

 (2) 

(6)  (7) 

 (3)  (4)  (5) 

19 14,50 15,00 15,50 1000,00 66,67 

20 20,50 21,00 22,00 1500,00 100,00 

21 29,00 29,00 30,00 1000,00 66,67 

22 15,00 15,50 16,00 1000,00 66,67 

23 15,50 16,50 16,00 500,00 33,33 

24 16,50 17,00 17,00 500,00 33,33 

25 20,00 21,00 22,00 2000,00 133,33 

26 13,50 14,50 15,00 1500,00 100,00 

27 12,00 12,50 12,50 500,00 35,71 

28 16,00 16,00 18,00 2000,00 142,86 

29 13,00 13,50 13,50 500,00 38,46 

30 21,50 21,50 21,50 0,00 0,00 

31 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 

32 14,00 15,00 15,00 1000,00 66,67 

Rataan 62,40 ± 43,13 

 

b) Jantan kelahiran kembar dua 

No. 
(1) 

Bobot Minggu ke- (kg) 
(2) PBB 

(g) 
(6) 

PBBH (g) 
(7) 

1 
(3) 

2 
(4) 

3 
(5) 

1 19,00 19,50 20,00 1000,00 62,50 

2 19,00 20,00 20,00 1000,00 62,50 

3 17,00 17,50 18,00 1000,00 71,43 

4 20,00 19,50 20,50 500,00 33,33 

5 17,50 17,50 19,00 1500,00 100,00 
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(1) 

 (2) 

 (6)  (7) 

 (3)  (4)  (5) 

6 14,50 15,50 16,00 1500,00 100,00 

7 16,00 17,00 17,00 1000,00 66,67 

8 16,00 16,50 16,50 500,00 55,56 

9 11,00 11,50 12,00 1000,00 71,43 

10 19,50 20,00 20,00 500,00 38,46 

Rataan 66,19 ± 21,93 

 

c) Jantan kelahiran kembar tiga 

No. 
(1) 

Bobot Minggu ke- (kg) 
(2) PBB 

(g) 
(6) 

PBBH (g) 
(7) 

1 
(3) 

2 
(4) 

3 
(5) 

1 25,00 25,50 26,00 1000,00 62,50 

2 15,00 15,50 15,50 500,00 31,25 

Rataan 46,88 ± 22,10 

 

d) Betina kelahiran tunggal 

No.
 

(1) 

 

Bobot Minggu ke- (kg)  
(2) PBB 

(g) 
(6) 

PBBH (g) 
(7) 

1 
(3) 

2 
(4) 

3 
(5) 

1 18,00 18,50 18,50 500,00 31,25 

2 16,00 16,50 16,50 1000,00 31,25 

3 17,50 18,50 18,00 500,00 31,25 

4 20,50 22,00 21,50 1000,00 71,43 

5 14,50 15,00 15,50 1000,00 71,43 

6 22,50 22,00 23,00 500,00 35,71 
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(1) 

 (2) 

 (6)  (7) 

 (3)  (4)  (5) 

7 11,00 12,00 12,00 1000,00 62,50 

8 17,50 17,50 18,00 500,00 31,25 

9 17,50 19,00 19,00 1500,00 93,75 

10 12,50 13,00 12,50 0,00 0,00 

11 12,50 13,00 12,50 0,00 0,00 

12 12,50 13,00 13,00 500,00 31,25 

13 14,50 15,00 15,00 500,00 31,25 

14 15,50 15,50 15,50 0,00 0,00 

Rataan 37,31 ± 28,48 

 

e) Betina kelahiran kembar dua 

No.
 Bobot Minggu ke- (kg)

 
PBB 

(g)
 PBBH (g)

 

1
 

2
 

3
 

1 14,00 14,50 15,50 1500,00 107,14 

2 10,00 9,50 10,50 500,00 35,71 

3 15,50 16,00 16,50 1000,00 71,43 

4 12,00 13,50 12,00 0,00 0,00 

5 14,50 15,00 14,50 0,00 0,00 

6 15,00 15,50 15,50 500,00 31,25 

7 13,00 14,00 14,00 1000,00 62,50 

8 20,50 21,50 21,50 1000,00 62,50 

9 12,50 13,00 13,00 500,00 31,25 

10 17,00 17,50 18,00 1000,00 71,43 

11 14,00 14,50 14,50 500,00 62,50 

Rataan 48,70 ± 32,47 
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f) Betina kelahiran kembar tiga 

No. 
(1) 

Bobot Minggu ke- (kg) 
(2) PBB 

(g) 
(6) 

PBBH (g) 
(7) 

1 
(3) 

2 
(4) 

3 
(5) 

1 14,50 14,00 15,00 500,00 31,25 

2 15,00 15,50 15,50 500,00 38,46 

Jumlah 34,86 

Rataan 34,86 ± 5,10 
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Lampiran 2. Uji Chi Square dari Tabel Kontingensi 

(Pengaruh Litter Size dan Jenis Kelamin 

terhadap Pertumbuhan) 

Frekuensi 

observasi (fo) 

Jenis Kelamin 
Jumlah ( ) 

Jantan Betina 

Litter 

size 

1 62,40 37,31 99,71 

2 66,19 48,70 114,89 

3 46,88 34,86 81,73 

 Jumlah 175,46 120,87 296,33 

 

fo = Pertambahan bobot badan harian (g/ekor/hari) 

 

fh =
( frekuensi sebaris ) × ( frekuensi sekolom)

 seluruh
 

 

𝑓ℎ(1) =
99,71

296,33
× 175,46 = 59,04 

𝑓ℎ(2) =
99,71

296,33
× 120,87 = 40,67 

….. 

𝑓ℎ 6 =
81,73

296,33
× 120,87 = 33,34 

 

X2 =  
(fo − fh )²

fh
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X2 =
(62,40 − 59,04)²

59,04
+

(37,31 − 40,67)²

40,67
+ ⋯

+
(34,86 − 33,34)²

33,34
 

 = 0,71 

 

 fo fh (fo – fh)² (fo – fh)² / fh 

1 62,40 59,04 11,29 0,19 

2 37,31 40,67 11,29 0,28 

3 66,19 68,03 3,39 0,05 

4 48,70 46,86 3,39 0,07 

5 46,88 48,39 2,31 0,05 

6 34,86 33,34 2,31 0,07 

  Chi square hitung (X
2
) 0,71 

 

df =  r − 1 × (c − 1) 

df =  2 − 1 ×  3 − 1  

= 2 

 

X
2

tabel (0,05;2)  = 5,991 

X
2

tabel (0,01;2)  = 9,210 

X
2

hitung   = 0,71 

 

Keterangan:  

X
2

hitung < X
2

tabel (0,05) 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. 

 



74 
 

Lampiran 4. Uji Chi-Square dengan Proporsi Binomial 

untuk Rasio Jenis Kelamin 

X2 =
( X − n. Po − 0,5)²

n. Po  1 − Po 
 

X2 =
( 44 − 71.0,5 − 0,5)²

71.0,5  1 − 0,5 
 

=
64

17,75
 

= 3,61 

 

df = 2 − 1 

= 1 

 

X
2

hitung  = 3,61 

Xtabel (0,05;1) = 3,84 

Xtabel (0,01;1) = 6,63 

 

Keterangan: 

X
2
hitung 

 
< Xtabel (0,05) pengujian chi square menunjukkan 

tidak adanya perbedaan (X² = 3,61; db = 1; Xtabel = 3,84; 

𝛼  = 0,05) antara jumlah kambing jantan dan betina 

periode pascasapih yang diperoleh pada saat penelitian, 

yang berarti tidak ada faktor lain diluar faktor 

kemungkinan yang berperan. 
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 Lampiran 5. Gambar Pemeliharaan Kambing Kacang di 

Desa Sawohan 

 
1. Pemeliharaan kambing saat dikandangkan 

 

 
2. Perkandangan milik salah satu peternak 
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3. Kandang anggota Kelompok Ternak Kambing Oro-oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kandang Kelompok Ternak Kambing Oro-oro berada 

disekitar 
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5. Ternak diarahkan menuju lahan penggembalaan 

 

 
6. Penggembalaan disekitar tambak Desa Sawohan 

 


