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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Kambing 

 Taksonomi kambing menurut Sutama dan Budiarsana 

(2009) yaitu: 

Kingdom : Animalia 

Fillum  : Chordata 

Kelas  : Mamalia 

Ordo  : Artiodactyla 

Subordo : Ruminansia 

Famili  : Bovidae 

Subfamili : Caprini 

Genus  : Capra 

Spesies  : Capra aegragus 

Kambing termasuk hewan memamah biak dengan 

ukuran sedang, dan hewan yang pertama kali didomestikasi 

oleh manusia, berasal dari hewan liar yang hidup di daerah yang 

ekstrim dan berbatu. Pada mulanya diperkirakan pemburu-

pemburu membawa pulang kambing hasil buruaannya, 

kemudian anak-anak kambing dipelihara di desa sebagai hewan 

kesayangan, kemudian dimanfaatkan untuk diambil susunya, 

daging, dan kulitnya. Kambing banyak dipelihara masyarakat 

pedesaan karena mudah dalam pemeliharaannya, tidak 

membutuhkan lahan yang luas, pakan mudah, daya untuk 

melakukan epoduksi cukup tinggi lama pemeliharaan juga 

relatif cepat (Blakely and Bade, 1994). Ternak kambing 

memiliki potensi yang baik untuk ketahanan pangan dan 

sebagai komoditas ekspor yang prospektif (Bahri, Adjid, 

Beriajaya dan Wardhana, 2003).  
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Nasich (2011) menyatakan bahwa ternak kambing 

merupakan ruminansia kecil yang dalam kehidupannya sehari-

hari dekat hubungannya dengan peternak kecil di pedesaan, 

keberadaan ternak kambing ditengah-tengah masyarakat kecil 

sangat membantu perekonomian mereka. Kambing merupakan 

salah satu ternak yang disukai banyak masyarakat sehingga 

dipelihara karena menguntungkan bagi peternak, antara lain 

perkembangan dan pertumbuhannya cepat, membutuhkan 

modal yang relatif kecil, pemeliharaannya mudah, serta dapat 

digunakan sebagai tabungan (Tama, 2016). Secara biologis 

ternak kambing cukup produktif dan mudah beradaptasi dengan 

berbagai kondisi lingkungan di Indonesia, mudah 

pemeliharaannya, sehingga mudah dalam pengembangannya 

(Sutama, 2007).    

 

2.2 Kambing Boer 

 Kambing Boer merupakan kambing yang berasal dari 

Afrika Selatan dan telah ter-registrasi di Indonesia selama lebih 

dari 65 tahun. Ciri-ciri  Kambing Boer yaitu: memiliki tanduk 

melengkung ke atas dan ke belakang, hidung cembung, telinga 

lebar dan menggantung, tubuh yang pendek dan lebar, dapat 

hidup pada suhu lingkungan yang ekstrim suhu sangat panas 

(43°C) hingga suhu sangat dingin (-25°C), mudah beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan dan tahan degan penyakit 

(Syawal, 2010). Kambing Boer merupakan kambing dengan 

jenis pedaging dan memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. 

Kambing Boer memiliki tubuh yang lebar dan panjang, kaki 

pendek, sedangkan hidung cembung dan telinganya panjang. 

Rambut berwarna putih bagian badan, sedangkan rambut 

bagian kepala berwarna merah kecoklatan, cokelat muda, atau 

cokelat tua. Warna cokelat pada bulu berfungsi untuk 
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melindungi dari kanker kulit. Hal ini disebabkan kambing ini 

sangat suka berjemur dibawah terik matahari secara langsung 

(Setiawan dan Farm, 2011).    

 Potensi genetik yang dimiliki kambing Boer sangat 

unggul untuk tipe kambing pedaging. Keunggulan yang 

dimiliki kambing Boer adalah sebagai penghasil daging yang 

unggul, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

lingkungan baru. Rataan pertambahan bobot badan harian 

mencapai 200g/hari pada pemeliharaan feedlot, sedangkan 

pemeliharaan standar 150-170g/hari. Pubertas yang dimiliki 

kambing Boer sangat baik, yaitu dapat 3 kali beranak dalam 

waktu 2 tahun (Nurgiartiningsih, 2011). Perbedaan Kambing 

Boer dan Kambing Cross Boer dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

(a)              (b) 

Gambar 1. Perbedaan Kambing Boer (a) dan Kambing Cross 

Boer (b) 

 

2.3 Kambing Lokal  

Kambing lokal adalah kambing yang berasal asli dari 

Indonesia. Kambing lokal Indonesia merupakan kambing tropis 

yang telah didomestikasi menjadi plasma nutfah di Indonesia 

(Subandriyo, 2004). Kambing lokal memiliki adaptasi 

lingkungan yang baik pada suatu agroekosistem yang mengikuti 
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lingkungan dan manajemen pemeliharannya di habitatnya 

(Batubara, dkk., 2006). Kambing lokal merupakan ternak yang 

cepat mengalami dewasa kelamin, dan mudah disilangkan 

dengan kambing lain serta dapat bertahan dengan pakan yang 

memiliki kualitas lemah (Doloksaribu, dkk., 2005). Kambing 

lokal memiliki ciri-ciri umum yaitu memiliki tanduk relatif 

kecil dan pendek, postur tubuh relatif kecil, berbulu lurus 

dengan tekstur kasar, dahi datar, ekor melengkung keatas, 

panjang badan sekitar 66-110 cm, panjang ekor 10-15 cm 

(Batubara, dkk., 2006). 

Subandriyo (2003) menyatakan bahwa kambing kacang 

dan PE merupakan kambing lokal yang berasal dari Indonesia. 

Ciri-ciri yang dimiliki kambing Kacang adalah memiliki badan 

yang kecil dan pendek, telinga tegak kesisi samping, pada 

jantan terdapat janggut, pada betina jarang, kulit badan tipis, 

rambut yang dimiliki kasar, warna hitam, coklat, terkadag 

terdapat bintik putih pada badan kaki (Haryzamry, 2007). 

Keunggulan dari kambing Kacang adalah memiliki fertilitas 

yang tinggi, jumlah anak yang dilahirkan antara 1-4 ekor, dan 

memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik pada kondisi 

lingkungan yang kurang menguntungkan (Trinil, 2011). 

Kambing PE adalah kambing hasil persilangan antara kambing 

Kacang dengan kambing Etawah dan sudah mengalami adaptasi 

yang baik dengan kondisi habitat di Indonesia. Ciri-ciri yang 

dimiliki kambing PE adalah muka cembung melengkung dan 

dagu berjenggot, terdapat gelambir dibawah leher, telinga 

panjang dan menggantung, tubuh tinggi, tanduk melengkung, 

rambut tumbuh panjang dibagian leher, pundak, punggung, dan 

paha, memiliki warna yang bervariasi, antara lain cokelat, hitam 

(Djajanegara dan Miniswati, 2003). 
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2.4 Crossbreeding 

 Persilangan antara bangsa yang berbeda disebut dengan 

istilah Crossbreeding. Persilangan memiliki peranan yang 

penting dalam perkembangan bidang peternakan. Bangsa-

bangsa yang disilangkan merupakan bangsa dari 

iklim/lingkungan yang berbeda. Persilangan dapat pula 

dilakukan pada spesies, strain maupun galur yang berbeda 

(Maylinda, 2010). Persilangan adalah salah satu metode untuk 

memperoleh suatu individu ternak baru yang memiliki sejumlah 

sifat yang unggul dari kedua ternak. Hasil dari ternak yang 

disilangkan akan lebih baik dari ternak yang hanya diseleksi. 

(Rusfrida, 2006).  

 Persilangan pada kambing yaitu dengan menggunakan 

sumber daya genetik kambing dengan perencanaan sistem 

perkawinan untuk menghasilkan keturunan yang spesifik. 

Adanya persilangan dapat menghasilkan kambing yang 

memiliki karakteristik dan morfologis yang lebih baik dari 

kambing lokal (Mahmelia dan Taringan, 2006). Upaya untuk 

meningkatkan produktivitas ternak lokal adalah persilangan 

dengan ternak impor yang memiliki keunggulan tertentu 

(Mahmelia dan Taringan, 2007). Sistem perkawinan antar 

individu tidak berkerabat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu : 

1) Outcrossing adalah sistem perkawinan ternak dalam satu 

bangsa, 2) Linecrossing merupakan sistem perkawinan antara 

dua galur yang berbeda dalam satu bangsa, 3) Crossbreeding 

merupakan sistem perkawinan ternak tidak berkerabat dari 

bangsa yang berbeda (Hardjosubroto, 1994).    

 Tujuan dari dilakukan persilangan antara Kambing 

Boer dengan kambing lokal adalah untuk diturunkan 

karakteristik fenotip yang unggul dari satu bangsa kepada 

keturunannya, keunggulan keturunannya dapat diketahui 
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dengan melihat karakter fenotip hasil dari persilangannya 

(Barry dan Godke, 1997). Menurut Hardjosubroto (1994) tujuan 

utama dari persilangan merupakan menggabungkan antara dua 

sifat atau lebih dari dua bangsa yang berbeda kedalam satu 

bangsa silangan. Persilangan dilakukan dengan maksud: 1) 

penggabungan beberapa sifat dari dua bangsa yang berbeda 

daam satu siangan, 2) pembentukan bangsa baru, 3) Gradding 

Up, dan 4) pemanfaatan heterosis.   

2.5 Pendugaan Umur Ternak 

 Pendugaan umur ternak dapat diketahui dengan melihat 

keadaan gigi ternak. Gigi yang digunakan sebagai pedoman 

dalam estimasi umur ternak adalah keadaan gigi serinya. 

Kambing hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham, gigi seri 

kambing hanya terdapat pada rahang bagian bawah (Taylor, 

1992). Sejak lahir semua ternak ruminansia telah memiliki 20 

buah gigi, yang terdiri dari tiga pasang gigi seri, sepasang taring 

dan tiga pasang gigi premolar pada rahang atas maupun bawah, 

kemudian setelah dewasa akan tumbuh 3 pasang gigi geraham 

pada rahang atas maupun bawah (Herring, 2014). 

 Ternak ruminansia sedang yaitu kambing memiliki 8 buah gigi 

seri dan 24 gigi geraham. Anak kambing biasanya lahir dengan 

gigi seri susu yang lengkap dan pergantian gigi seri susu 

menjadi gigi seri tetap. Pergantian dari gigi seri susu menjadi 

gigi seri tetap dapat dijadikan pedoman untuk penentuan umur 

pada ternak karena pergantian gigi terjadi pada umur-umur 

tertentu (Sosroamidjojo, 1991). Pergantian gigi seri susu 

menjadi gigi seri permanen akan terganti semua dan selesai 

pada umur 4 tahun. Pergantian gigi seri susu dengan gigi seri 

permanen dimulai dari gigi depan. Cara pergantian gigi adalah 

dimulai saat umur 1-2 tahun gigi seri dalam sudah berganti 

menjadi gigi permanen, kemudian pada umur 2-3 tahun gigi seri 
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susu tengah dalam berganti menjadi gigi seri permanen, pada 

umur 3-4 gigi seri susu tengah luar akan berganti menjadi gigi 

seri permanen, dan umur 4 tahun gigi seri susu sudut sudah 

berganti menjadi gigi permanen. Menurut Abegaz dan 

Awgichew (2009) pergantian gigi kambing serta penentuan 

umur kambing dapat dilihat dari pasangan gigi seri susu 

menjadi gigi seri permanen pada ternak. Pergantian gigi seri 

kambing dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pergantian Gigi Kambing  

Jumlah Gigi 

Permanen 

(pasang) 

Pendugaan Umur 

Kambing 

(tahun) 

Domba 

(tahun) 

0  < 1  < 1 

1 1 – 1,5 1 – 2  

2  1,5 – 2  2 – 3  

3  2,5 – 3,5 3 – 4  

4 > 3,5  > 4  
 

 

Penentuan umur pada kambing berdasarkan gigi seri dapat 

dilihat pada Gambar 3.  

 
Gambar 2. Penentuan umur berdasarkan gigi seri 
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2.6 Bobot Badan 

 Menurut Philips (2010) bobot badan ternak merupakan 

suatu hal yang sangat penting antara lain untuk menduga dan 

mengevaluasi produksi daging dan persentase karkas yang 

dihasilkan, harga jual, pemilihan bibit, kebutuhan pakan dan 

pemberian dosis obat yang tepat. Bobot badan seekor kambing 

perlu diketahui agar peternak dapat menentukan nilai kambing 

tersebut, seperti produksi daging, harga jual, pemilihan bibit 

dan kebutuhan pakan (Fourie, et al., 2002). Bobot badan 

merupakan indikator pertumbuhan. Pertumbuhan seekor ternak 

dimanifestasikan dengan berubahnya bobot badan dan ukuran 

tubuh secara bersamaan (Mergawati, 2011). Field and Taylor 

(2012) menjelaskan bahwa ketika ternak mencapai dewasa 

tubuh memungkinkan adanya penyimpangan yang fluktuatif 

pada bobot badan, contoh sederhananya adalah peningkatan 

atau penurunan jumlah lemak atau air.  

 Di lapangan masih banyak dijumpai peternak yang 

memberikan pakan tidak mempertimbangkan jumlah 

kebutuhan berdasarkan bobot badan. Kurangnya pengetahuan 

peternak tentang cara penentuan jumlah pakan serta penentuan 

harga jual yang tidak lepas dari pengaruh bobot badan dan 

minimnya fasilitas untuk mengetahui bobot badan yang tepat 

menjadi salah satu alasan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 

dikaji bagaimana cara pendugaan bobot badan yang dilakukan 

dengan pengukuran ukuran tubuh (Ni’am, 2012).  

 Ashari, Suhandriani, dan Andriati (2015) menyatakan 

bahwa ternak jantan memiliki pertumbuhan lebih tinggi 

daripada ternak betina, hal ini dikarenakan bahwa konsumsi 

pakan ternak jantan lebih banyak daripada ternak betina. Gall 

(1981) menyatakan bahwa kambing jantan mempunyai hormon 

androgen yang dapat menyebabakan adanya retensi nitrogen 
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lebih banyak bila dibandingkan dengan kambing betina 

sehingga menyebabkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. 

2.7 Statistik Vital 

Ukuran-ukuran tubuh dapat digunakan untuk menaksir 

bobot badan ternak maupun karkas (Fourie et al., 2002). 

Pengukuran tubuh ternak digunakan untuk mengetahui macam-

macam bentuk ternak secara visual dan melihat 

pertumbuhannya secara ideal. Pertambahan bobot badan 

umumnya merupakan suatu variabel yang digunakan untuk 

menyatakan pertumbuhan ternak dalam waktu tertentu dalam 

parameter pertambahan bobot badan tiap hari dan minggu (Kor, 

Baspinar, Karaca, and Keskin, 2006). Sampurna dan Suatha 

(2010) menyatakan bahwa perbedaan perkembangan bagian-

bagian tubuh ternak disebabkan oleh fungsi dan perbedaan 

komponen yang menyusun bagian-bagian tubuh tersebut. 

Bentuk dan ukuran tubuh ternak dapat dideskripsikan dengan 

menggunakan ukuran dan penilaian visual (Fourie et al. 2002). 

Panjang badan terdiri dari bagian depan yaitu dari pundak 

sampai belakang sendi Os scapula, bagian tengah terdiri dari 

bagian dada dan tulang iga, bagian belakang terdiri dari 

pinggang sampai bagian paha (Nurfaridah, Sri dan Siti, 2013). 

Pertambahan volume dada dapat diketahui melalui 

pertambahan lingkar dada, yang mencerminkan pertumbuhan 

tulang rusuk dan jaringan otot yang melekat pada tulang rusuk 

(Setiawati, Sambodho dan Sutiyah, 2013). Pratama (2016) 

menjelaskan bahwa pada umur PI0 ukuran-ukuran tubuh 

mengalami pertumbuhan dimulai dari berkembangnya jaringan 

otot terutama pada bagian dada yang kemudian disusul oleh 

pertambahan ukuran panjang badan. 
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2.8 Hubungan Stastistik Vital dengan Bobot Badan 

Beberapa parameter ukuran tubuh ternak yang 

memiliki hubungan yang erat dengan bobot badan sering 

dimanfaatkan sebagai penduga bobot badan. Ukuran 

permukaan dan bagian tubuh hewan mempunyai banyak 

kegunaan, karena dapat menaksir bobot badan dan karkas, serta 

memberi gambaran bentuk tubuh hewan sebagai ciri suatu 

bangsa tertentu (Malewa, 2009). Ukuran-ukuran tubuh pada 

ternak hidup memiliki hubungan yang erat dengan bobot badan. 

Pendugaan ukuran tubuh dapat dilakukan dengan pengukuran 

secara kuantitatif pada statistik vital ternak (Schoenian, 2004).  

Menurut Ni’am (2012) besarnya bobot badan dapat 

diukur melalui tinggi badan, lingkar dada, lebar dada dan 

sebagainya. Pengukuran lingkar dada dan panjang badan dapat 

memberikan petunjuk bobot badan seekor ternak dengan tepat. 

Basbeth (2015) menyatakan bahwa ukuran tinggi tubuh, lingkar 

dada, dan panjang badan memiliki hubungan yang sangat erat 

terhadap bobot badan. Fajemilehin dan Salako (2008) 

menyatakan ukuran lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

badan memiliki hubungan yang sangat nyata terhadap bobot 

badan kambing West African Dwarf (WAD) pada berbagai 

tingkat umur dan jenis kelamin.  

 Yusuf (2004) menyatakan bahwa bentuk fisiologis 

pada lingkar dada memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap ukuran bobot badan hal ini disebakan karena didalam 

rongga dada terdapat organ-organ seperti jantung dan paru-

paru. Victori, dkk (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan 

panjang badan merupakan pencerminan adanya pertumbuhan 

tulang belakang yang terus meningkat seiring bertambahnya 

umur. Pertumbuhan dalam dada ternak merupakan pencerminan 

dari perkembangan tulang rusuk ternak. Pertumbuhan tinggi 
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badan menunjukkan tulang penyusun kaki mengalami 

pertumbuhan sesuai dengan fungsinya untuk menyangga tubuh 

ternak. 

 


