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RINGKASAN

PREDIKSI POTENSI BIBIT KAMBING PERANAKAN ETAWAH (PE) DI 
WILAYAH BIBIT DUSUN ARGOSUKO DESA ARGOYUWONO 

KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG

Penelitian  ini  dilaksanakan  mulai  tanggal  26  Maret  –  24  Mei  2009  di 
Wilayah Sumber Bibit Kambing Peranakan Etawah (PE) di Dusun Argosuko Desa 
Argoyuwono Kecamatan Ampelgading.

Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  besarnya  pertumbuhan 
alami  kambing  Peranakan  Etawah  (PE)  di  lokasi  penelitian.  Manfaat  dari 
penelitian  ini  dapat  dijadikan  bahan  informasi  dan  pertimbangan  tentang 
ketersediaan  bibit  dan  data  populasi  ternak  sehingga  dapat  mengontrol  dan 
mengembangkan populasi kambing Peranakan Etawah (PE) di Desa Argoyuwono 
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang..

Materi  yang  digunakan  adalah  ternak kambing Peranakan Etawah  (PE) 
yang dimiliki oleh petani peternak sebanyak 150 peternak dengan jumlah ternak 
kambing sebanyak 1922 ekor.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perkawinan  ternak  masih 
menggunakan kawin alam dengan S/C rata-rata 1,77. Litter size kambing PE 2,02 
± 0,84 ekor. Persentase kematian ternak sebesar 7,28 % dan persentase kelahiran 
anak  kambing  63,9  %  dari  populasi.  Nilai  Kid  Crop  sebesar  124,5  %.  Nilai 
natural increase 56,62 %, sedangkan nilai potensi bibit ternak sebesar 28,57 %.

Saran yang diberikan adalah untuk lebih meningkatkan potensi  bibit  di 
Dusun  Argosuko  Desa  Argoyuwono,  sebaiknya  perlu  diadakan  penyuluhan 
tentang pengetahuan reproduksi terutama tentang deteksi birahi yang lebih detail 
agar  ternak  tidak  terlambat  dikawinkan,  mengingat  tingkat  pendidikan  formal 
sebagian para peternak hanya sampai tingkat  SD. Penyuluhan hendaknya lebih 
ditujukan langsung ke lapang,  agar  mempermudah komunikasi  antara  peternak 
dengan penyuluh

Kata kunci : potensi bibit, kambing PE
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ABSTRACT

POTENTIAL PREDICTION OF ETAWAH OFFSPRING GOAT  (PE) AT 
OFFSPRING AREA OF ARGOSUKO AND ARGOYUWONO VILLAGE, 

AMPELGADING SUB DISTRICT, MALANG RESIDENCE

The  study  had  conducted  since  March  26th-May  24th  2009  Village 
breeding centre of goat at Area of Argoyuwono of Ampelgading Sub district.

The  aimof  the  research  was  to  know the  offspring  potential  of  Fillial 
Etawah (PE) at  the offspring source area. The research benefit  can be used as 
information  and  consideration  about  the  offspring  availability  and  livestock 
population  able to control and develop the Fillial Etawah (PE) at Argoyuwono, 
Ampelgading sub district of Malang regency.

The used materials were Fillial Etawah (PE) that owned by farmer of 150 
farmer with goat of 1922 heads.

The results showed that breeding still using  natural breeding and S/C in 
average 1,77.  Litter size in average were 2,02±0,84 goats. The mortality of PE 
goats were 7,28% and  kid crop were goat 124,5% from population. The natural 
increase were 56,62%. For livestock breed potential were 28,57%.

The suggestion of the study to improve the breed potential at the Argosuko 
and Argoyuwono, they should to  need improve  counseling about  reproduction 
science. Expecially about heat detection in order more detail and to mate on time, 
remember  education  formal  level  some  of  farmers  only  some  of   elementary 
school level. A counseling they should to go toward direct of open, so that to easy 
communication between farmers and extension agents.

Key word : breed potential, fillial etawah.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

  Dalam  hal  pembangunan  sub  sektor  peternakan  sangat  penting  untuk 

memenuhi  permintaan  masyarakat  akan  hasil  ternak  khususnya  daging. 

Pengembangan  ternak  kambing  melalui  berbagai  kegiatan  yang  selama  ini 

diupayakan tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan populasi  ternak dalam 

negeri. Tujuan lain adalah untuk menjaga keseimbangan stok ternak nasional atau 

lokal.  Namun  demikian  upaya  yang  telah  dirintis  tersebut  belum  sepenuhnya 

berjalan  seperti  apa  yang  diharapkan.  Dengan adanya  kegiatan  pengembangan 

ternak di beberapa wilayah bibit potensial, secara umum telah berdampak positif 

terhadap  pengembangan  populasi  ternak  yang  dikembangkan.  Perkembangan 

populasi  kambing  di  Indonesia  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  (2004-2008) 

menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 12.780.961 ekor yang 

meningkat  pada tahun 2008 sebesar 15.470.215 ekor.  Di  Provinsi  Jawa Timur 

juga  terjadi  peningkatan  yaitu  pada  tahun  2004  sebesar  2.359.375  ekor  yang 

meningkat pada tahun 2008 sebesar 2.487.507 ekor (Anonimus, 2008c).

    Sumber  data  statistik  Ditjennak  mencatat, pada  tahun  2008  konsumsi 

daging kambing berkontribusi sebesar 21,93 % (0,26 kg) terhadap total konsumsi 

daging  ruminansia  yang  nilainya  15,01  %  dari  konsumsi  daging  secara 

keseluruhan (0,62 kg). Hal ini membuktikan bahwa kambing adalah salah satu 

komoditas  ternak dengan permintaan  tinggi,  di  sisi  lain  diiringi  pasokan yang 

cukup, tidak ada impor seperti halnya daging sapi, susu, ataupun bahan baku 
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pakan ternak lainnya (Anonimus,  2007a).  Populasi  ternak kambing pada tahun 

2008 mengalami peningkatan sebesar 2,4%, akan tetapi Indonesia belum dapat 

memenuhi  permintaan  pasar  Luar  Negeri  (LN).  Hal  ini  diungkapkan  Direktur 

Pembibitan  Direktorat  Jenderal  Peternakan  Departemen  Pertanian,  pada  acara 

kampanye pembangunan peternakan Provinsi Lampung. Menurutnya, selama lima 

tahun terakhir  (2004-2008) terjadi  peningkatan populasi  kambing di  Indonesia. 

Arab  Saudi  tiap  tahunnya  membutuhkan  kambing  sebanyak  2,5  juta  ekor.  Di 

samping  itu,  Malaysia  dan  Brunei  Darussalam  juga  membutuhkan  pasokan 

kambing (Anonimus, 2007c). Lepas dari pro-kontra boleh tidaknya ekspor ternak 

ke Malaysia terkait alasan plasma nutfah, pasar Malaysia menunjukkan besarnya 

serapan kambing Indonesia di Malaysia. Berdasarkan catatan surat rekomendasi 

yang  dikeluarkan  Ditjennak,  pada  tahun  2004  sekitar  400  ekor,  tahun  2005 

sebanyak 1.225 ekor, tahun 2006 sebesar 6.220 ekor dan tahun 2007 sebanyak 

31.535 ekor. 

Peternakan  kambing  di  Wilayah  Kecamatan  Ampelgading cukup besar. 

Menurut Ali (2008) jumlah populasi pada awal tahun 2007 mencapai 52.377 ekor, 

dan semakin meningkat pada akhir tahun 2007 yaitu mencapai 63.581 ekor. Untuk 

Desa Argoyuwono pada tahun 2007 jumlah ternak kambing Peranakan Etawah 

mencapai 10.250 ekor. 

Oleh  karena  itu,  untuk  mempertahankan  populasi  potensi  bibit  dan 

populasinya  di  Kecamatan  Ampelgading  perlu  dilakukan  penelitian  tentang 

jumlah  populasi  ternak  kambing,  jumlah  mutasi  ternak,  tingkat  kematian  dan 

kelahiran  serta  nilai  natural  increase.  Hal  ini  disebabkan peternakan  kambing 

khususnya  jenis  Peranakan  Etawah  (PE)  merupakan  salah  satu  alternatif  yang 
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dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa negara. Hal ini mengingat kambing PE 

merupakan kambing yang bertubuh besar, cepat tumbuh dan dikalangan peternak 

telah mendapatkan tempat dihati mengingat harga jualnya yang jauh lebih tinggi 

dibanding dengan kambing lokal (Anonimus, 2001a).

1.2. Rumusan Masalah

Ditinjau dari aspek pasar, pengembangan agribisnis kambing mempunyai 

prospek yang cukup baik untuk dikembangkan, akan tetapi jumlah populasi dan 

pola  pemeliharaan  yang  masih  tradisional  dapat  mengganggu  pemenuhan 

kebutuhan bibit kambing Peranakan Etawah (PE) sebagai pengganti induk yang 

sudah tua dan tidak produktif  sehingga dapat menurunkan produktivitas ternak 

kambing pada khususnya serta tingginya tingkat permintaan pasar. Seperti telah 

diketahui bahwa kambing Peranakan Etawah (PE) Ampelgading adalah sebagai 

salah  satu  komoditas  unggulan,  baik  sebagai  aset  daerah  juga  merupakan 

kekayaan  Nasional  dan  plasma  nutfah  yang  harus  terus  dikembangkan  dan 

dilestarikan (Anonimus, 2007d). 

 Agar  tidak terjadi  penurunan populasi  di  lokasi  penelitian  maka perlu 

dilakukan  penambahan  populasi,  sehingga  timbul  permasalahan  tentang 

bagaimana evaluasi tentang besarnya kebutuhan bibit kambing Peranakan Etawah 

(PE) yang  dapat didasarkan dari  nilai  Natural Increase, tingkat  kelahiran dan 

kematian  ternak,  pengeluaran  serta  pemotongan  ternak  agar  diketahui  berapa 

besar  potensi  bibit  kambing  Peranakan  Etawah  di  Wilayah  Bibit  Desa 

Argoyuwono Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.
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1.3. Kerangka Pikir

   Produksi kambing

      
      Pemenuhan permintaan pasar 
      tinggi

           

                                                 Penurunan populasi

    

                                                                                Keseimbangan 
        Populasi

          
Pertambahan populasi

     
                                                                  

         
Potensi bibit meningkat

             

 

Perlu dilakukan penelitian tentang prediksi potensi bibit 
    Kambing Peranakan Etawah (PE)

                Natural increase, kelahiran dan kematian ternak, 
 Mutasi ternak serta pemotongan ternak

1.4. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi bibit kambing 

Peranakan Etawah (PE) di wilayah bibit berdasarkan populasi, tingkat kelahiran. 
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Kematian,  Natural Increase,  panen jantan dan betina, majir,  replacement stock, 

potensi bibit dan mutasi ternak keluar.

1.5. Manfaat

Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  bahan  informasi  dan  pertimbangan 

tentang ketersediaan bibit dan data populasi ternak sehingga dapat mengontrol dan 

mengembangkan populasi kambing Peranakan Etawah (PE) di Desa Argoyuwono 

Kecamatan Ampelgading..
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Kambing Peranakan Etawah (PE)

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan kambing hasil  persilangan 

antara kambing Etawah dengan kambing kacang, persilangan kedua kambing ini 

menghasilkan ternak kambing dengan tipe produksi dwiguna yaitu selain sebagai 

penghasil  daging,  juga  dapat  menghasilkan  susu  (Anonimus,  2005  dan 

Budiarsana, 2005) 

Kambing Peranakan Etawah di Ampelgading lebih dikenal dengan nama 

Kalimanjing.  Ciri  khas  kambing  Peranakan  Etawah  (PE)  yaitu  bentuk  muka 

cembung, telinga panjang menggantung agak sedikit melipat yang berbentuk pir 

pada bagian ujungnya, bertanduk pendek kebelakang mengarah ke leher, ambing 

besar simetris, warna bulu belang putih, merah coklat dan umumnya mempunyai 

ciri  khas  kepala  hitam dan coklat  atau kombinasi  ketiganya serta  pada bagian 

belakang  terdapat  bulu  yang  lebat  dan  panjang  (Anonimus,  2008b).  Populasi 

kambing di Jawa Timur pada tahun 2004-2008 menunjukkan peningkatan yaitu 

pada tahun 2004 sebanyak 2.359.375 ekor, tahun 2005 sebanyak 2.384.973 ekor, 

tahun 2006 sebanyak 2.414.350, pada tahun 2007 sebanyak 2.444.794 ekor dan 

pada tahun 2008 sebanyak 2.487.507 ekor. 

Berdasarkan  perhitungan  data  diatas,  didapatkan  peningkatan  ±  1-2  % 

setiap tahunnya. Sedangkan di Desa Argoyuwono Kecamatan Ampelgading pada 

tahun 2007, populasi kambing Peranakan Etawah (PE) mencapai 9.380 ekor.
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2.2. Komposisi Ternak

Komposisi  ternak  mempunyai  arti  sangat  penting  dalam  usaha 

pengembangan ternak kambing. Komposisi ternak akan menggambarkan jumlah 

ternak kambing jantan dan betina dewasa, jumlah calon pejantan dan induk serta 

potensi  bibit  suatu wilayah.  Banyaknya  populasi  ternak betina  di  suatu daerah 

dapat  menjadi  gambaran  bahwa  daerah  tersebut  mempunyai  potensi  sebagai 

daerah pembibitan.

Perkembangan ternak kambing selama kurun waktu 3 tahun (2006-2008) 

menunjukkan perkembangan yang meningkat sebesar 0,86 %, yaitu pada tahun 

2006 sebanyak 2.414.350, tahun 2007 sebanyak 2.444.794 ekor dan pada tahun 

2008 sebanyak 2.487.507 ekor.  Hal tersebut dapat disebabkan karena sebagian 

besar  usaha  ternak  kambing  masih  merupakan  usaha  peternakan  rakyat,  yang 

ditandai dengan usaha berskala kecil,  penggunaan teknologi bersifat  tradisonal, 

manajemen pengelolaan sederhana dan dalam kondisi  tempat berpencar-pencar 

(Utomo, Herawati, dan Prawirodigdo, 2005)

 Data Dinas Peternakan Provinsi  Jawa Timur untuk Kabupaten Malang 

pada  tahun  2005  untuk  populasi  ternak  kambing  mencapai  113.874  ekor 

(Anonimus,  2008a).  Perkembangan  komposisi  ternak  kambing  di  Jawa  Timur 

tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Ternak Kambing di Jawa Timur Tahun 2008

Jantan Betina Jumlah
Dewasa 11,6 % 34,9 % 46,5 %
Muda 14,3 % 16,5 % 30,8 %
Anak 10,1 % 12,6 % 22,7 %
Jumlah 36 % 64 % 100 

    Sumber : Statistik Peternakan 2008 (Anonimus, 2008b)
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2.3. Service per Conception (S/C)

Service  per  Conception  adalah  suatu  angka  yang  menunjukkan 

kemampuan ternak dalam perkawinan untuk menghasilkan kebuntingan. Angka 

kawin  perkebuntingan  yang  rendah  merupakan  faktor  ekonomis  yang  sangat 

penting, baik dalam perkawinan alam maupun inseminasi buatan. 

Kostaman,  Keman,  Sunardi,  dan  Sutama,  (2002)  menyatakan  bahwa 

kesuburan sulit  diukur secara tepat,  tetapi  pada hewan betina ditunjukkan oleh 

jumlah perkawinan yang diperlukan per konsepsi (kebuntingan) dan pada hewan 

jantan  dipersentase  perkawinan  yang  menghasilkan  konsepsi,  karena  masing-

masing tergantung pada kesuburan hewan dan jenis kelamin lainnya.

Anonimus (2005) menunjukkan angka kawin per kebuntingan untuk bangsa 

kambing  di  Bangladesh  adalah  1,23.  Nilai  S/C  ini  sangat  dipengaruhi  oleh 

keakuratan  pendeteksian  birahi,  kualitas  semen,  waktu  dan  teknik  inseminasi 

(untuk IB), kesehatan ternak, nutrisi pakan dan fertilitas ternak. Apabila salah satu 

faktor diatas terdapat gangguan, maka ternak harus dikeluarkan dari populasi atau 

akan  meningkatkan  nilai  S/C  yang  dapat  mengakibatkan  naiknya  biaya 

pemeliharaan. Pejantan kambing PE rata-rata mempunyai kemampuan mengawini 

betina  sampai  menjadi  bunting  sebanyak  1,95  perkawinan.  Menurut  Atabany 

(2000), banyaknya perkawinan per kebuntingan berkisar 1,0 – 2,0.

Ilham,  (2006)  menyatakan  bahwa  nilai  rataan  persentase  keberhasilan 

perkawinan  secara  alami  selama tahun 2006 menunjukkan  pada tingkat  angka 

keberhasilan  yang  cukup  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  angka  keberhasilan 

perkawinan yang didapatkan sebesar 91,96 %. Hasil ini jika dibandingkan dengan 

tahun 2005 yaitu 91,07 % mengalami sedikit peningkatan.
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Tinggi  rendahnya  nilai  Service  per  Conception juga  dipengaruhi  oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktor yang berperan penting adalah faktor pejantan. 

Semakin baik kondisi genetik, silsilah keluarga dan performan atau penampilan 

pejantan  maka semen yang  dihasilkan akan semakin baik.  Perkawinan dengan 

pejantan setempat tanpa diseleksi terlebih dahulu dapat mengakibatkan terjadinya 

perkawinan  silang  dalam  (in-breeding)  yang  berakibat  menurunnya  tampilan 

reproduksi pada keturunannya (Utomo, Herawati dan Prawirodigdo,2005).

Hasil  penelitian  Kostaman,  Keman,  Sunardi  dan  Sutama,  (2003) 

menunjukkan bahwa service per conception di daerah penelitian tersebut sebesar 

1,16.  Nilai  yang  didapatkan  tergolong  ideal,  mengingat  semakin  kecil  angka 

kawin per kebuntingan semakin tinggi angka reproduksi induk kambing tersebut.

2.4. Mutasi Ternak

Anonimus (2007a), mutasi adalah pemindahan ternak antar peternak dan 

antar  wilayah, sehingga mutasi ternak dapat terjadi antar peternak  satu wilayah 

maupun berbeda wilayah. 

Jumlah ternak yang masuk sebaiknya lebih kecil dari pada jumlah ternak 

yang  keluar.  Hal  ini  akan  menunjukkan  perkembangan  populasi  ternak  yang 

cukup baik serta dapat menunjukkan kemampuan peternak dalam hal tatlaksana 

pemeliharaan  ternak  kambing.  Pengeluaran  ternak  yang  terlalu  banyak  tanpa 

diiringi pemasukan ternak yang seimbang dapat mengakibatkan penurunan jumlah 

populasi  (Anonimus,  2007e).  Perkembangan  kegiatan  industri  ternak  tidakbisa 

terlepas  dari  ketersediaan  bahan  baku  utama  baik  ternak  hidup  maupun  hasil 

ternak  sebagai  faktor  produksi  yang  dibutuhkan.  Ketersediaan  ternak  hidup 
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sebagai  faktor  input  industri  merupakan  hal  yang  sangat  menentukan  untuk 

kegiatan industri selanjutnya.

Data  Dinas  Peternakan  Jawa  Timur  melaporkan  perkembangan 

Pemasukan & Pengeluaran ternak kambing pada tahun 2003-2007 dapat dilihat 

pada Tabel 2.

Tabel  2.  Perkembangan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Kambing di Jawa 
Timur Tahun 2003-2007.

Tahun Pemasukan 
(ekor)

Pengeluaran 
(ekor)

2003 466.744 394.012
2004 523.938 621.195
2005 387.557 475.496
2006 718.285 870.455
2007 732.611 632.089

      Sumber : Statistik Peternakan 2008 (Anonimus, 2008b)

2.5. Tingkat Kematian dan Kelahiran

Tingkat kematian dan tingkat kelahiran dapat digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan populasi disuatu usaha peternakan ataupun di suatu wilayah. Tingkat 

kematian dan kelahiran sangat berpengaruh pada populasi ternak di suatu wilayah. 

Angka kematian pada anak kambing merupakan faktor utama dalam menentukan 

produktivitas kambing (Sodiq, Adjisoedarmo dan Taufik,2002). 

Tingkat kematian ternak merupakan salah satu penghambat dalam usaha 

peningkatan populasi  ternak apabila tidak ditekan seminimal mungkin. Tingkat 

kematian yang tinggi harus diimbangi dengan tingkat kelahiran yang tinggi pula. 

Kematian  anak  sebagian  besar  disebabkan  oleh  kondisi  anak  sejak  lahir  yang 

lemah, mati saat lahir dan terperosok. Dilihat dari segi umur, umur kurang dari 

satu  minggu  merupakan  periode  kritis  dimana  paling  banyak  mengalami 
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kematian, selain itu periode kritis juga terjadi pada saat umur lepas sapih yang 

bobot badannya rendah (Anonimus, 2007a)  

Tingkat kematian anak pra sapih di Desa Ngrawoh Kecamatan Kradenan 

Kabupaten  Blora  cukup  rendah  yaitu  rata-rata  hanya  sebesar  4,86  %  dengan 

kemampuan  hidup  95,14%.  Hasil  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  hasil 

Puslitbang Peternakan yaitu dengan menekan laju mortalitas  anak sebesar 5 % 

(kemampuan hidup 95%) maka laju reproduksi induk dapat meningkat menjadi 

1,5  %  ekor/induk/tahun.  Laju  mortalitas  sebesar  5  %  memungkinkan  untuk 

dilaksankan oleh peternak (Utomo, Herawati, dan Prawirodigdo, 2005)

Di Jawa Timur pada tahun 2006-2007 persentase kematian rata-rata ternak 

kambing adalah sebesar 3,87 %, sedangkan persentase kelahiran rata-rata ternak 

kambing pada tahun 2006-2007 adalah sebesar 33,12% (Utoyo, 2003)

Faktor penyebab rendahnya tingkat kelahiran pada kambing kemungkinan 

disebabkan masalah penanganan induk bunting oleh peternak yang kurang baik 

(terutama  penyediaan  pakan  kualitas  dan  kuantitasnya  rendah)  sehingga 

mengakibatkan  terjadinya  kematian  embrio  dan terjadinya  gangguan pada saat 

kelahiran (distokia). Distokia ini terjadi karena ketidakmampuan hormon oxytocin 

untuk  melakukan  kontraksi  pada  uterus  sehingga  menyebabkan  induk  sulit 

mengeluarkan cempe, apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian 

pada cempe (Kostaman dan Sutama, 2006).

2.6. Jumlah Anak Per Kelahiran (Litter Size)

Kambing Peranakan Etawah (PE) termasuk salah satu ternak yang prolifik 

yaitu seekor induk kambing yang mampu melahirkan lebih dari satu ekor dalam 

sekali  beranak  yaitu  satu  sampai  tiga  ekor.  Sodiq,  Adjisoedarmo  dan  Taufik 
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(2002)  menyatakan  Litter  size  adalah  jumlah  total  anak  yang  dilahirkan 

sekelahiran dari tiap induk. 

Litter size seekor induk kambing ditentukan oleh tiga faktor yaitu : Jumlah 

sel telur yang dihasilkan setiap birahi dan ovulasi, fertilisasi dan keadaan selama 

kebuntingan serta kematian embrio. Ketiga faktor tersebut tergantung dari umur 

induk, bobot badan induk, kambing pemacek, temperatur lingkungan dan genetik 

tetua.  Litter size yang tinggi akan diikuti dengan tingginya tingkat kematian anak 

yang baru lahir dan juga dengan penurunan bobot lahir anak (Anonimus, 2007c). 

Diketahui nilai  litter size  bahwa hasil penelitian Kostaman dan Sutama, (2006) 

sebesar    1,21 ± 0,46 ekor. Berbeda dengan hasil penelitian Utomo, Herawati, dan 

Prawirodigdo (2005) yaitu sebesar 1,63. 

Kostaman, Keman, Sunardi, dan Sutama, (2002) menyatakan bahwa faktor 

bangsa juga mempengaruhi jumlah anak sekelahiran, sebagaimana bangsa induk 

berhubungan dengan berat dan ukuran tubuhnya. Induk yang besar dengan berat 

hidup  tinggi  mempunyai  kemungkinan  beranak  kembar  lebih  tinggi  daripada 

induk  yang  kecil.  Faktor  umur  induk  juga  mempengaruhi  jumlah  anak 

sekelahiran,  dimana  pada  umumnya  jumlah  anak  sekelahiran  cenderung 

meningkat dengan meningkatnya umur induk dari 2-6 tahun. 

2.7. Kebutuhan Bibit Kambing

Program  pengembangan  ternak  kambing  di  Indonesia  ditujukan  pada 

daerah pertanian lahan kering dan daerah yang memiliki lahan perkebunan besar 

di  Jawa  dan  Sumatera.  Peningkatan  dapat  dilakukan  dengan  pelayanan 

penyuluhan  yang  intensif,  mendirikan  pusat-pusat  pembibitan  ternak  serta 

menyediakan ransum dan fasilitas pemasaran. Kendala yang ada adalah pemilikan 

12



lahan yang kecil akan mengurangi jumlah penyediaan pakan, keterbatasan fasilitas 

transportasi  dan  masalah  penyakit  yang  belum  sepenuhnya  teratasi.  Produksi 

kambing merupakan suatu metode transfer income yang tinggi dari daerah kota ke 

pedesaan yang masih rendah incomenya. Selama ini daging umumnya dikonsumsi 

oleh  golongan  masyarakat  berpenghasilan  tinggi.  Untuk  itu  diperlukan  suatu 

teknologi  baru melalui  sistem penyuluhan langsung ke  peternak.  Pemeliharaan 

ternak kambing dapat dilakukan bersamaan dengan tanaman pangan (Budiarsana, 

Sutama dan Supriyati, 2006).

Ternak kambing digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di kota 

yang  semakin meningkat  maupun untuk pengadaan  stock  bibit  bagi  keperluan 

penyebaran  dan  pengembangan  kambing  di  daerah.  Faktor  yang  penting 

diperhatikan dalam pengembangan ternak kambing adalah ketersediaan sumber 

pakan,  pengendalian  penyakit,  pemilikan  lahan,  keterampilan,  daya  dukung 

prasarana  serta  besarnya  modal  yang  dimiliki.  Kostaman  dan  Sutama  (2006) 

menyatakan  bahwa ditinjau  dari  kemungkinan  pengembangan  ternak  kambing, 

pemeliharaan tradisional di pedesaan masih cukup baik, karena dari beberapa data 

diperoleh tidak berbeda jauh dengan penelitian secara intensif.

Pengembangan subsektor peternakan khususnya produksi kambing masih 

tertinggal jauh dibandingkan dengan ternak besar seperti sapi dan kerbau. Hal ini 

dipengaruhi  oleh  pengembangan  produksi  yang  sangat  dipengaruhi  oleh 

ketersediaan  bibit.  Ketersediaan  bahan  baku  bibit  ternak  seharusnya  tetap 

dipertahankan untuk menjaga kesinambungan program pemuliaan kambing dalam 

rangka  peningkatan  populasi  (Doloksaribu,  Elieser,  Mahmilia  dan  Pamungkas, 

2005).
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Kebutuhan bibit  perlu diketahui untuk melakukan program  replacement  

stock  sebagai pengganti induk dari suatu wilayah.  Replacement stock  yang baik 

adalah  ±  20%,  apabila  produksi  dan  kebutuhan  akan  sebagai  sudah  dapat 

diperkirakan  maka  sisanya  merupakan  supply atau  jumlah  ternak  yang  dapat 

dikeluarkan dari wilayah tersebut. Untuk itu perlu diketahui nilai natural increase 

dan populasi ternak.

2.8. Natural Increase

Natural  Increase  (NI)  atau  pertambahan  populasi  secara  alami  dapat 

diketahui berdasarkan selisih tingkat kelahiran dan tingkat kematian dalam jangka 

waktu satu tahun. Besarnya nilai natural increase tergantung dari reproduktivitas 

induk,  persentase induk dalam populasi,  angka kematian dan juga dipengaruhi 

oleh pola pembiakannya (breeding) (Anonimus, 2004b).

Hariyanti (2003) menunjukkan bahwa nilai natural increase pada kambing 

Peranakan Etawah (PE) di Kabupaten Blitar yaitu sebesar 48 % dengan tingkat 

kelahiran 52,68 % dan tingkat kematian 4,68 %.

Faktor  yang  menyebabkan  perbedaan  nilai  natural  increase  antara  lain 

persentase  induk  dalam  populasi,  persentase  kelahiran  dan  juga  persentase 

kematian.
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah pembibitan kambing Peranakan Etawah 

(PE)  yaitu  di  Dusun  Argosuko  Desa  Argoyuwono  Kecamatan  Ampelgading 

Kabupaten  Malang  dengan  ketinggian  ±  1500  m  dpl.  Kegiatan  penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 26 Maret – 24 Mei 2009. Populasi ternak kambing di 

Dusun  Argosuko  Desa  Argoyuwono  Kecamatan  Ampelgading  sebanyak  1.922 

ekor,  serta  sumber  pendapatan  utama  sebagian  penduduk  berasal  dari  sektor 

perkebunan  kopi  dan  peternakan  kambing,  dengan  menempatkan  tanaman 

pelindung sebagai pakan ternak. 

3.2. Materi Penelitian

Materi penelitian adalah kambing Peranakan Etawah (PE) yang dimiliki 

oleh petani peternak sebanyak 151 orang yang berjumlah 1922 ekor dengan tujuan 

untuk mendapatkan bibit. Variabel yang diamati meliputi jumlah populasi, jumlah 

betina dewasa, kelahiran dan kematian, mutasi ternak masuk dan keluar, panen 

jantan dan betina,  replacement, Natural Increase, stock bibit, potensi bibit serta 

pemotongan ternak.

3.3. Metode Penelitian

15



Metode penelitian adalah metode survei. Untuk data primer diperoleh dari 

wawancara langsung dengan peternak responden menggunakan teknik kuisioner 

dan  data  recording  peternak  serta  data  sekunder  yang  diperoleh  dengan 

mengambil data dari Dinas Kehewanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Malang 

(Suliyanto, 2000).

Penentuan lokasi Kecamatan dilakukan secara  purposive sampling yaitu 

metode  pengambilan  sampel  wilayah  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan-

pertimbangan  tertentu  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  (Gulo,  2002). 

Pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan lokasi Kecamatan ini berdasarkan 

pada daerah yang merupakan sentra produksi bibit  kambing Peranakan Etawah 

(PE) di Kabupaten Malang dan merupakan daerah pengembangan yang terdiri dari 

kelompok-kelompok  tani  setempat  dan  merupakan  binaan  Dinas  Peternakan 

Kabupaten Malang dan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

3.4. Analisa Data

Data  yang  diperoleh  ditabulasikan,  dihitung  persentase,  rata-rata  dan 

simpangan baku. 

Perhitungan rata-rata dan simpangan baku menggunakan rumus sebagai 

berikut :

x   =   ∑  x
             n

Sd =    
1

(
−
−

n
xx

Keterangan :

n    =  banyaknya sampel

x    =  total sampel
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x   =  rata-rata

Sd = standar deviasi

Menurut  Hariyanti  (2003)  Persentase  kelahiran  anak  kambing  dan 

persentase kematian anak kambing, kambing muda dan dewasa digunakan untuk 

analisa  terhadap  nilai  natural  increase  (pertambahan  populasi  secara  alami) 

dengan perhitungan :

Natural Increase = Persen Kelahiran – Persen Kematian 

Pertambahan populasi alami, pemotongan ternak dan pengeluaran ternak 

digunakan  untuk analisa  terhadap  nilai  pertumbuhan populasi  di  suatu  daerah. 

Dari nilai pertumbuhan populasi dapat diketahui seberapa besar potensi bibit di 

daerah tersebut. Nilai pertumbuhan populasi dapat diperoleh dengan perhitungan :

Pertumbuhan populasi = Pertambahan  Alami  –  Pemotongan  Ternak 
– Pengeluaran Ternak

       (Hariyanti, 
2003)

3.5. Batasan Istilah

1. Komposisi Ternak

a. Cempe : anak kambing sejak lahir sampai berumur 4 bulan

b. Kambing muda : kambing yang berumur 4 – 12 bulan

c. Kambing dewasa : kambing yang berumur lebih dari 12 bulan

2. Unit Ternak

Satu unit ternak adalah  seekor  ternak  dewasa yang telah  mencapai  berat 

badan  optimal  sebagai  komoditi  siap  potong,  komposisinya  sebagai 

berikut :

a. Cempe : 0,04 UT

b. Kambing muda : 0,07 UT
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c. Kambing dewasa : 0,14 UT

3. Rata-rata Kepemilikan Ternak

Rata-rata  kepemilikan  ternak  adalah  rata-rata  kepemilikan  ternak  yang 

sedang dipelihara saat dilakukan penelitian.

4. Persentase Kelahiran

Persentase  kelahiran anak kambing dari  seluruh populasi  dibagi  dengan 

jumlah populasi yang ada di wilayah tersebut dikalikan 100 %

5. Persentase Kematian

Jumlah  kambing  yang  mati  selama  satu  tahun  dibagi  dengan  populasi 

kambing yang ada di wilayah tersebut dikalikan 100 %

6. Mutasi Ternak

Mutasi ternak adalah keluar masuknya ternak antar peternak, baik dalam 

wilayah yang sama maupun berbeda. Mutasi ternak disini meliputi :

a. Jumlah ternak kambing yang dimasukkan

b. Jumlah ternak kambing yang keluar

7. Bibit kambing Peranakan Etawah (PE)

Bibit kambing PE adalah ternak kambing PE yang dipelihara untuk tujuan 

reproduksi dan memiliki sifat-sifat ekonomis yang khas.

8. Wilayah pembibitan

Wilayah pembibitan  adalah  suatu  wilyah  tertentu  yang  ditetapkan  oleh 

Dinas Kehewanan untuk dijadikan daerah pembibitan Peranakan Etawah 

(PE) berdasarkan potensi dan kondisi wilayah serta sosial budayanya.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten 

Malang  terbagi  ke  dalam  19  wilayah  kecamatan.  Luas  wilayahnya  secara 

keseluruhan adalah ± 2,977,05 km2, dari seluruh total luas tersebut ± 54,93 persen 

dimanfaatkan  lahan  pertanian  (tegalan,  sawah  dan  perkebunan)  dan  lahan 

peternakan  sedangkan  pemanfaatan  untuk  pemukiman  penduduk  baru  ±  13,71 

persen (Anonimus, 2001b)

Penelitian tepatnya dilaksanakan di Dusun Argosuko Desa Argoyuwono, 

Kecamatan  Ampelgading  Kabupaten  Malang  Propinsi  Jawa  Timur.  Desa 

Argoyuwono berjarak ± 10 km dari pusat Kecamatan Ampelgading dan ± 77 km 

dari pusat Kabupaten Malang. Luas Desa Argoyuwono secara keseluruhan ± 608 

Ha.  Batas  wilayah  Desa  Argoyuwono  di  sebelah  utara  adalah  hutan  lindung 

(Lereng  Gunung  Semeru),  untuk  sebelah  selatan  adalah  Desa  Tirtomulyo 

Kecamatan  Ampelgading,  sedangkan  sebelah  barat  terdapat  Desa  Mulyoasri 

Kecamatan Ampelgading dan sebelah timur terdapat Desa Sidorenggo Kecamatan 

Ampelgading. 

Secara  topografis  Desa  Argoyuwono  merupakan  daerah  dataran  tinggi 

dengan kondisi geografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan 40°. Kecamatan 

Ampelgading  terletak  pada  ketinggian  ±1500  m diatas  permukaan  laut.  Suhu 
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udara berkisar antara 18° – 27° C dengan kelembapan udara 55% - 85% serta 

memiliki curah hujan per bulan rata – rata 100 ml. Oleh karena itu kondisi daerah 

ini cukup cocok untuk peternakan kambing PE karena cukup tersedianya pakan 

yang melimpah di lereng gunung Semeru serta udara yang tidak terlalu panas di 

daerah tersebut. Penggunaan lahan perkebunan yang mencapai 57,04 % dengan 

tanaman kopi yang memerlukan berbagai tanaman pelindung. Tersedianya lahan 

yang  luas  merupakan  potensi  yang  memadai  untuk  pemenuhan  pakan  ternak 

terutama  kambing  dimana  pada  semua  jenis  lahan  terdapat  setiap  jenis  pakan 

ternak yang ditanam untuk tanaman pelindung seperti  Kaliandra,  Lamtoro dan 

Rumput Gajah (Budiarsana, Sutama dan Supriyati, 2006).

4.2. Tingkat Pendidikan Peternak

Tingkat  pendidikan  Peternak  di  Desa  Argoyuwono  dapat  dilihat  pada 

Tabel 3.

Tabel 3. Pendidikan Peternak Dusun Argosuko
No Pendidikan Jumlah Persentase
1 Tidak Sekolah 3 1,98 %
2 SD 137 90,73 %
3 SLTP 9 5,96 %
4 SLTA 2 1,32 %

Total 151 100 %
Sumber : Data yang diolah dari Desa Argoyuwono.

Berdasarkan  Tabel  3  diatas,  tingkat  pendidikan  masyarakat  di  Desa 

Argoyuwono Kecamatan Ampelgading sangat bervariasi. Secara teoritis tingkat 

pendidikan seseorang akan mempengaruhi jenis pekerjaan yang diperoleh, yaitu 

semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  maka  semakin  besar  peluang  untuk 

memperoleh jenis pekerjaan dengan penghasilan yang semakin besar, sedangkan 

penduduk yang mempunyai  pendidikan rendah akan terserap pada sektor yang 

lebih  membutuhkan  kemampuan  fisik  terutama  di  sektor  pertanian  yang 
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mempunyai  pendapatan  rendah  (Anonimus,  2003).  Secara  umum  pendidikan 

formal sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang diserap oleh masyarakat, 

sehingga dapat memperbaiki manajemen pemeliharaan ternak yang dimiliki oleh 

masing-masing peternak. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal maka semakin 

mudah dalam penyerapan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan. Akan tetapi 

di lokasi penelitian sekitar 90,73 % hanya sampai tingkat pendidikan formal yaitu 

SD. Sedangkan untuk peternak yang mempunyai pendidikan tinggi yaitu SLTA 

hanya  sebesar  1,32  %.  Oleh  karena  itu,  untuk  mempermudah  dalam 

menyampaikan  suatu  pengetahuan  atau  teknologi  baru  kepada  peternak, 

hendaknya  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan-kegiatan  di  lapang.  Hal  ini 

dikarenakan, peternak lebih mudah menyerap ilmu yang diberikan daripada hanya 

melalui penyuluhan secara teoritis.

4.3. Identitas Peternak

Jenis Pekerjaan peternak di Desa Argoyuwono Kecamatan Ampelgading 

dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Identitas Peternak Dusun Argosuko
No Pekerjaan Jumlah Persentase
1 Petani & Peternak 146 96,65 %
2 Pedagang 2 1,34 %
3 Wiraswasta 1 0,67 %
4 Tukang 2 1,34 %

Total 151 100 %
Sumber :Data yang diolah dari Desa Argoyuwono.

Dari  Tabel  4,  diketahui  bahwa  persentase  petani  dan  peternak  sebesar 

96,65 % adalah yang paling tinggi.  Hal  ini  mungkin  disebabkan karena usaha 

pertanian dan peternakan memberi kesempatan kerja lebih besar. Di samping itu, 

sektor  ini  sebagian  besar  masyarakat  menjadi  buruh  tani  yang  mempunyai 

pendapatan yang relatif  rendah. Oleh karena itu untuk menambah penghasilan, 
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petani  akan  beternak  kambing  yang  dapat  membantu  tingkat  perekonomian. 

Sedangkan untuk persentase pekerjaan pedagang, wiraswasta dan tukang masing-

masing  mempunyai  nilai  1,34  %  ;  0,67  %  dan  1,34  %.  Masyarakat  Dusun 

Argosuko mempunyai minat yang kecil pada ketiga aspek pekerjaan tersebut. Hal 

ini  dikarenakan  keterbatasan  modal  usaha  yang  menghambat,  sehingga 

masyarakat  memilih  untuk  beternak  kambing.  Sebagian  besar  masyarakat 

mendapatkan kambing dari sumbangan-sumbangan dari pemerintah setempat, lalu 

mengembang  biakan  dan secara  teratur  melakukan  peremajaan  sehingga dapat 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 Tomasweszewska,  dan  Mastika,  (2001)  menyebutkan  bahwa  ternak 

kambing biasanya  dimiliki  oleh petani  kecil,  dimana pemilihan ternak tersebut 

dijadikan  sumber  mata  pencaharian  utama.  Di  Asia  Selatan  contohnya,  ternak 

ruminansia kecil satu –satunya sumber pendapatan bagi petani ternak yang tidak 

mempunyai lahan pertanian.

Dari hasil penelitian Atabany, Abdulgani, Sudono, dan Mudikdjo, (2000), 

untuk  dapat  memanfaatkan  tenaga  kerja  keluarga  secara  optimal  dan 

dimungkinkannya  tercapainya  tingkat  investasi  yang  cocok  bagi  kebanyakan 

masyarakat di Cianjur, maka skala usaha yang disarankan dalam usaha kambing 

Etawah  untuk  produksi  air  susu  adalah  16  ekor  induk  kambing  dengan  masa 

pemeliharaan  6  tahun.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  yang  didapatkan  di  lokasi 

peternakan,  bahwa  untuk  menambah  penghasilan,  penduduk  akan  beternak 

kambing  dan  memanfaatkan  produksi  susunya  untuk  dijual  yang  telah 

terkoordinasi dengan gabungan kelompok tani ternak (Gapoktan).

22



4.4. Komposisi Ternak

Komposisi  ternak  adalah  jumlah  populasi  ternak  yang  ada  pada  saat 

penelitian dilakukan. Data komposisi ternak dari 151 peternak dapat dilihat pada 

Tabel 5.

Tabel 5. Data Komposisi Ternak Di Desa Argoyuwono.
No Kelompok ♂ ♀ Jumlah

1 Dewasa 5,68 %
15,5 UT

30,4 %
83,4 UT 36,08 %

2 Muda 13,12 %
18 UT

12,13 %
16,6 UT 25,25 %

3 Anak 18,9 %
14,52 UT

19,77 %
15,24 UT 38,67 %

Jumlah 37,7 % 62,3 % 100
Sumber : Data yang diolah dari Desa Argoyuwono

Berdasarkan Tabel 5 diatas, komposisi kambing dewasa sebesar 36,08 % 

yang terdiri dari 5,68 % jantan dan 30,4 % betina atau sebesar 2,32 ± 2,43 ekor 

jantan dan 4 ± 2,13 ekor betina dengan ratio 1 : 6 (Lampiran 4).  Jumlah ternak 

terbanyak adalah induk kambing PE sebanyak 584 ekor (83,4 UT),  sedangkan 

pejantan dewasa sebanyak 109 ekor (15,6 UT). Jumlah betina dewasa lebih tinggi 

daripada jumlah jantan dewasa yang artinya satu ekor pejantan dewasa digunakan 

untuk  mengawini  ±  5  –  6  ekor  betina.  Dalam hal  ini  jumlah  pejantan  sangat 

mencukupi  untuk  mengawini  betina  dengan  perbandingan  1  :  5,  akan  tetapi 

penyebaran ternak harus merata agar tidak terjadi inbreeding, mengingat daerah 

ini masih menggunakan kawin alam dan recording yang belum terlaksana dengan 

baik.

Di  dalam suatu  peternakan,  sebaiknya jumlah  betina  harus  lebih  tinggi 

daripada  jumlah  jantan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  keefisiensian  dan  efektifitas 
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program pembibitan. Peternak menganggap jika memelihara ternak jantan sangat 

merugikan.  Selain  harga  jual  yang  rendah,  ternak  dewasa  jantan  biasanya 

dipinjam oleh peternak lainnya untuk dikawinkan dengan ternak betinanya. Hal 

ini  sangat  menimbulkan  kekhawatiran  akan  adanya  penularan  penyakit  atau 

kerugian pemberian pakan dan transportasi. Pemeliharaan ternak betina dewasa, 

untuk jumlah populasinya sangat tinggi yaitu 584 ekor, hal ini dikarenakan ternak 

kambing  betina  dapat  menghasilkan  anak  lebih  dari  1  ekor  sebagai  penentu 

produksi  anak  dan  susu.  Seperti  diketahui  bahwa  kambing  mempunyai  sifat 

prolifik.  

Perkawinan  yang  tidak  terkontrol  dapat  mengakibatkan  terjadinya 

perkawinan  sedarah  atau  inbreeding.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  tingginya 

tingkat  kematian,  sedangkan  besarnya  persentase  ternak  kambing  betina  yang 

didapat selama penelitian menunjukkan bahwa tujuan peternak memelihara ternak 

adalah  untuk  mengambil  keturunan  yang  dapat  dijual  sewaktu-waktu  guna 

memenuhi kebutuhan ekonominya (Anonimus, 2004c)

4.5. Penampilan Reproduksi

Hasil  penelitian  reproduksi  kambing  Peranakan  Etawah  (PE)  di  lokasi 

dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Penampilan  Reproduksi  Kambing  PE  Hasil  Penelitian  di  Desa 
Argoyuwono,  Kecamatan  Ampelgading,  Kabupaten  Malang  Tahun 
2009.

No Parameter Rata-rata ± sd 
1
2
3

Service per Conception
Litter size (ekor)
Kelahiran
     a. Kelahiran jantan ( % ) 
     b. Kelahiran betina ( % )

1,77 
2,02  ± 0,82

 
50,1 ± 2,14
49,9 ± 1,96
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Service per Conception (S/C) adalah jumlah perkawinan yang diperlukan 

sampai  menjadi bunting. Nilai  angka perkawinan per kebuntingan (service per 

conception) dapat dicapai dengan mengatur waktu manajemen perkawinan yang 

tepat.  Angka  perkawinan  perkebuntingan  yang  rendah  merupakan  faktor 

ekonomis yang sangat penting, baik dalam perkawinan alam maupun inseminasi 

buatan.  Berdasarkan  Tabel  6.  service  per  conception   di  Desa  Argoyuwono 

didapatkan nilai rata-rata 1,77 ± 0,41. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan 

hasil penelitian Sulastri dan Qisthon, (2007) yaitu 1,80 ± 0,61, tetapi masih jauh 

lebih tinggi dari hasil penelitian Kostaman, Keman, Sunardi dan Sutama, (2003) 

yaitu  1,16.  Semakin rendah nilai  service per conception  maka semakin efisien 

sistem perkawinan. Nilai  service per conception  dengan perkawinan alami akan 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan  perkawinan Inseminasi Buatan (IB) yaitu 

1,75 ± 0,35 (Sutiyono, Widyani dan Purbowati, 2006). Rendahnya nilai  service  

per  conception  juga  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  peternak  di  lokasi 

penelitian,  sehingga  perkawinan  dilakukan  secara  alami.  Nilai  hasil  penelitian 

tergolong ideal, mengingat semakin kecil angka kawin per kebuntingan semakin 

tinggi angka reproduksi induk kambing tersebut.

Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pengamatan birahi sudah benar 

yaitu  bengak-bengok  dan  membuat  gaduh.  Akan  tetapi  pengetahuan  tentang 

deteksi  birahi  yang  seperti  itu  masih  sangat  kurang  mengingat  gejala-gejala 

tersebut hampir sama dengan gejala ternak sedang kelaparan.

Tinggi  rendahnya  nilai  Service  per  Conception juga  dipengaruhi  oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktor yang berperan penting adalah faktor pejantan. 

Semakin baik kondisi genetik, silsilah keluarga dan performan atau penampilan 
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pejantan  maka semen yang  dihasilkan akan semakin baik.  Perkawinan dengan 

pejantan setempat tanpa diseleksi terlebih dahulu dapat mengakibatkan terjadinya 

perkawinan  silang  dalam  (in-breeding)  yang  berakibat  menurunnya  tampilan 

reproduksi pada keturunannya (Utomo, Herawati dan Prawirodigdo, 2005)

4.6. Litter Size

Litter  Size  adalah  jumlah  anak  yang  dilahirkan  dalam  satu  kelahiran. 

Ternak kambing termasuk ternak prolifik atau ternak yang mampu melahirkan 

anak lebih dari satu ekor dalam satu kali beranak, umumnya kambing beranak dua 

ekor setiap kelahiran sampai terdapat litter size 3 sampai 4 ekor. 

Berdasarkan Tabel 6. didapatkan nilai rata-rata litter size kambing di Desa 

Argoyuwono sebesar 2,02 ± 0,84 ekor. Hasil penelitian tersebut lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Kostaman dan Sutama, (2006), yaitu 1,21 ± 

0,46  ekor,  tetapi  akan  lebih  rendah  jika  dibandingkan  kembali  dengan  hasil 

penelitian Doloksaribu,  Elieser,  Mahmilia dan Pamungkas (2005) yaitu  sebesar 

1,23 ekor sedangkan hasil penelitian Utomo, Herawati dan Prawirodigdo, (2005) 

yaitu 1,63 ekor. Keragaman jumlah anak sekelahiran ini dapat disebabkan karena 

jumlah  anak  sekelahiran  tergantung  pada  jumlah  ovum  yang  diovulasikan, 

dibuahi,  kemampuan ovum untuk membelah  dan mengimplantasikan  diri  serta 

mampu  bertahan  hidup  selama  masa  kebuntingan  yang  kemudian  dilahirkan 

sebagai anak yang hidup.

Kostaman, Keman, Sunardi dan Sutama, (2003) menyatakan bahwa faktor 

bangsa induk juga mempengaruhi jumlah anak sekelahiran, dimana bangsa induk 

berhubungan dengan berat induk dan ukuran tubuhnya. Induk yang besar dengan 
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berat hidup tinggi mempunyai kemungkinan beranak kembar lebih tinggi daripada 

induk yang kecil.

Anonimus  (2001),  semakin  tinggi  litter  size  yang  dihasilkan  akan 

menurunkan bobot lahir anak dan bobot sapih, karena masa pertumbuhan seekor 

anak kambing ditentukan oleh kemampuan induk dalam mengasuh dan menyusui 

anaknya. Jumlah anak yang dilahirkan sekelahiran secara umum akan meningkat 

sejalan dengan bertambahnya umur dan paritas untuk setiap induk karena dengan 

bertambahnya  umur  maka  angka  ovulasi  akan  meningkat  pula,  sedangkan 

peningkatan  angka ovulasi  akan diikuti  dengan meningkatnya  rata-rata  jumlah 

anak  yang  dilahirkan,  jumlah  anak akan  meningkat  pada  umur  3-4  tahun  dan 

setelah itu akan menurun.

Dari  data  yang  diperoleh  dapat  disimpulkan  bahwa  litter  size  di  Desa 

Argoyuwono adalah normal dan kemungkinan untuk meningkat lagi masih besar 

sehingga peningkatan ternak ke arah populasi semakin besar. 

4.7. Kelahiran dan Kematian

Hasil  penelitian  kelahiran  dan  kematian  ternak  kambing  di  Desa 

Argoyuwono dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai  kelahiran  dan  kematian  ternak  kambing  di  Desa  Argoyuwono, 
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2009.

No Parameter Rata-rata ± sd 
1
2
3

4
5

Kelahiran (%)
Kematian (%)
Induk yang 
melahirkan/tahun (ekor) 
Kid Crop (%)
Natural Increase (%)

63,9 ± 2,05
7,28 ± 1,61

511

124,5
56,62
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Berdasarkan  Tabel 7 didapatkan nilai  rata-rata tingkat  kelahiran sebesar 

63,9  ±  2,05  ekor.  (Lampiran  5).  Hasil  penelitian  tersebut  lebih  tinggi  jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Atabany, Abdulgani, Sudono, dan Mudikdjo 

(2000)  yaitu  57,52 %. Tipe kelahiran  anak kembar  lebih  tinggi  daripada anak 

tunggal.  Hal ini disebabkan zat makanan yang diperoleh fetus dari  induk yang 

memiliki anak tunggal lebih banyak dibandingkan dengan anak kembar dua atau 

lebih, sehingga pertumbuhan pra lahir anak tunggal lebih cepat. Angka ini besar 

karena  kemampuan  induk kambing untuk beranak lebih  dari  satu  perkelahiran 

(prolific)  dengan jumlah  anak perkelahiran  berkisar  antara  2  –  3  ekor.  Secara 

kuantitatif anak yang dilahirkan selama satu tahun terakhir sebanyak 1.228 ekor 

(Lampiran 5).

Berdasarkan Tabel 6. didapatkan nilai rata-rata tingkat kematian sebesar 

2,26 ± 1,61 ekor atau sebesar 7,28 % (Lampiran 6). Hasil penelitian ini jauh lebih 

tinggi  jika  dibandingkan  dengan  hasil  penelitian  Utomo,  Herawati,  dan 

Prawirodigdo (2005) yaitu 4,86 %. Tingkat kematian anak pra sapih berkaitan erat 

dengan jumlah anak yang dilahirkan, pada kelahiran tahap pertama jumlah anak 

yang  dilahirkan lebih  tinggi  daripada tahap kedua,  sehingga pada tahap kedua 

terlihat kematian anak pra sapih lebih tinggi. Kematian anak pra sapih sebagian 

besar disebabkan abortus pada usia kebuntingan tua. Hasil penelitian ini lebih baik 

jika  dibandingkan  dengan  hasil  penelitian  Budiarsana,  (2004)  yaitu  induk 

kambing yang dipelihara pada agroekosistem dataran rendah di tingkat pedesaan 

di Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap tingkat 

kebuntingan dapat mencapai 100 % tetapi tingkat kematian anak prasapih cukup 

besar yaitu 11,7 %.  Faktor penyebab tingginya tingkat kematian pada kambing 
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selain  itu  kemungkinan  disebabkan  masalah  penanganan  induk  bunting  oleh 

peternak yang kurang baik (terutama penyediaan pakan kualitas dan kuantitasnya 

rendah)  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  kematian  embrio  dan  terjadinya 

gangguan  pada  saat  kelahiran  (distokia).  Distokia  ini  terjadi  karena 

ketidakmampuan  hormon  oxytocin  untuk  melakukan  kontraksi  pada  uterus 

sehingga  menyebabkan  induk  sulit  mengeluarkan  cempe,  apabila  tidak  segera 

ditangani  akan  menimbulkan  kematian  pada  cempe  (Kostaman  dan  Sutama, 

2006).

Kematian anak dilokasi penelitian cukup tinggi, hal ini banyak disebabkan 

oleh penanganan anak yang  kurang baik setelah kelahiran atau karena kondisi 

induk  yang  tidak  sehat  selama  kebuntingan.  Selain  itu  juga  karena  ukuran 

kandang yang sempit dan kotor sehingga anak tidak dapat  bergerak bebas dan 

kemungkinan  anak  terinjak-injak  sangat  tinggi.  Ukuran  kandang  yang  sesuai 

menurut Utomo, Herawati dan Prawirodigdo, (2005) adalah untuk kambing jantan 

dewasa sebesar 1,2 x 1,5 m2 per ekor, kambing betina dewasa sebesar 1,2 x 1,2 m2 

per ekor, kambing dara dan anak sebesar 1 x 1,2 m2 per ekor. Sedangkan kematian 

kambing  dewasa  terutama kambing betina  banyak  disebabkan karena  penyakit 

mastitis yang tidak tertangani. 

Hal ini sesuai dengan Kostaman dan Sutama, (2006) menyatakan bahwa 

anak kambing yang mati lebih banyak disebabkan karena saat lahir anak terlalu 

lemah sehingga tidak mampu untuk menyusu pada induknya. Penyebab yang lain 

adalah  anak  secara  tidak  sengaja  tertindih  oleh  induknya  sendiri  yang 

menyebabkan anak tidak dapat bernafas dan akhirnya mati,  kejadian ini sering 

terjadi pada saat malam hari. Induk yang akan beristirahat tidak akan menyadari 
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bahwa  anaknya  tertindih  oleh  tubuhnya  dan  baru  diketahui  pagi  harinya. 

Sedangkan kematian ternak kambing muda dan dewasa lebih sering disebabkan 

oleh  keracunan pakan.  Sedangkan menurut  hasil  penelitian  Budiarsana,  (2004) 

selama kurun waktu 9 bulan terlihat bahwa dari 60 ekor induk (12 ekor jantan dan 

48 ekor betina) yang dibagikan kepada petani pada awal kegiatan telah lahir anak 

kambing sebanyak  69 ekor,  namun 22 ekor  (31,9 %) anak tersebut  mati  pada 

umur pra sapih (< 3 bulan). Sementara itu, jumlah ternak induk yang mati adalah 

3  ekor  (6,25%),  sehingga populasinya menjadi  104 ekor.  Terjadinya  kematian 

induk pada penelitian ini dikarenakan oleh berbagai sebab, diantaranya kembung, 

dan lemah tidak mau makan. 

Potensi  bibit  di  Dusun Argosuko Desa Argoyuwono cukup tinggi  yaitu 

28,57 % (Lampiran 10). Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat kelahiran 

yang mengakibatkan tingginya populasi di daerah tersebut. 

 Nilai  Kid  crop  menunjukkan  kemampuan  seekor  induk  dalam 

menghasilkan anak sampai sapih, hidup dan dihitung per tahun. Dari data yang 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa Kid Crop di Desa Argoyuwono sangat tinggi 

yaitu 124,5 % (Lampiran 10).  Hasil penelitian ini lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan  hasil  penelitian  Indarto,  (2001)  yaitu  sebesar  119,5  %.  Kemungkinan 

untuk meningkat lagi masih besar sehingga peningkatan ternak ke arah populasi 

semakin  besar,  sedangkan  untuk tingkat  kematian  cukup rendah  yaitu  7,28  % 

(Lampiran 6). 

4.8. Natural Increase

Hasil penelitian untuk persentase tingkat kelahiran dan kematian sehingga 

di dapatkan nilai natural increase dapat dilihat pada Tabel 8.
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Tabel 8. Nilai  natural  increase  ternak  kambing  Peranakan  Etawah  di  Desa 
Argoyuwono Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

No Parameter Jumlah (%)
1
2

Tingkat Kelahiran dari populasi
Tingkat Kematian dari populasi

63,9
7,28

3 Natural Increase 56,62

Nilai  natural  increase  (pertambahan  populasi  secara  alami)  merupakan 

selisih  antara  besarnya  tingkat  kelahiran  dikurangi  dengan  besarnya  tingkat 

kematian dalam jangka waktu satu tahun. 

Berdasarkan  Tabel  8.  Didapatkan  persentase  kelahiran  dan  kematian 

ternak,  didapatkan nilai  natural   increase  sebesar  56,62 %  dengan  tingkat 

kelahiran   terhadap    populasi  sebesar  63,9  %  dan  tingkat  kematian  ternak 

terhadap populasi sebesar 7,28 % (Lampiran 6). Nilai tersebut lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan nilai natural increase pada kambing PE di Kabupaten Blitar 

yaitu  sebesar  48  %  dengan  tingkat  kelahiran  sebesar  52,68  %  dan  tingkat 

kematian sebesar 4,68 % (Hariyanti, 2003)

Faktor  yang menyebabkan perbedaan nilai  natural  increase  antara  lain, 

persentase kelahiran dan juga persentase kematian.  Semakin rendah persentase 

kematian  maka  semakin  tinggi  pula  nilai  natural  increase  yang  didapatkan. 

Berdasarkan Tabel 5. Jumlah kelahiran anak dan muda sangat tinggi yaitu sebesar 

38,66 % dan 25,23 % (Lampiran 5). Tingginya tingkat kelahiran dapat disebabkan 

karena jumlah induk di lokasi penelitian sangat tinggi yaitu  30,4 %.

4.9. Mutasi Ternak
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Mutasi  adalah jumlah ternak yang  keluar  dan masuk dari  wilayah  atau 

daerah, dalam hal ini ternak akan dibeli atau dijual oleh pemiliknya. 

Nilai mutasi keluar dan mutasi masuk ternak kambing dapat dilihat pada 

Tabel 9.

Tabel 9. Nilai  rata-rata  mutasi  masuk  dan  mutasi  keluar  ternak  kambing 
Peranakan  Etawah  di  Desa  Argoyuwono  Kecamatan  Ampelgading 
Kabupaten Malang

No Parameter Rata-rata ± sd (%)
1

2

Mutasi Ternak Keluar
  - Jantan
  - Betina
Mutasi Ternak Masuk
  - Jantan
  - Betina

9,52 ± 2,34
4,53 ± 2,05

1,09 ± 0,94
1,93 ± 0,69

Berdasarkan Tabel 9. Didapatkan nilai rata-rata mutasi ternak keluar yaitu 

untuk jantan 9,52 ± 2,34 ekor dan betina 4,53 ± 2,05 ekor, sedangkan untuk nilai 

rata-rata mutasi ternak masuk yaitu untuk jantan 1,09 ± 0,94 ekor dan 1,93 ± 0,69 

ekor untuk betina.

Peternak lebih banyak menjual pejantan karena kebutuhan konsumsi, hal 

ini dimungkinkan karena laju pertumbuhan kambing jantan lebih cepat daripada 

betina  sehingga  ternak  jantan  memiliki  harga  jual  yang  lebih  tinggi  daripada 

betina.  Sebaliknya  ternak  betina  dipelihara  untuk  diambil  keturunannya  untuk 

kemudian dipelihara atau dijual setelah tidak produktif (Parwati, 2001) 

Sedangkan pemasukan ternak selama satu tahun terakhir sebesar 1,09 % 

untuk jantan dan 1,93 % untuk betina.  Jumlah ternak yang  masuk lebih  kecil 

daripada ternak yang keluar, hal ini menunjukkan perkembangan populasi ternak 

yang cukup baik. Juga menunjukkan kemampuan peternak dalam hal tatalaksana 

pemeliharaan  ternak  kambing.  Pengeluaran  ternak  yang  terlalu  banyak  tanpa 
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diiringi pemasukan ternak yang seimbang dapat mengakibatkan penurunan jumlah 

populasi (Anonimus, 2007e)

4.10. Analisa Potensi Bibit Kambing 

Analisa  Potensi  Bibit  Kambing  Tahun  2009  di  Desa  Argoyuwono 

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Analisa Potensi Bibit Kambing Tahun 2009

No KOMPONEN
PARAMETER

Dusun Argosuko Desa 
Argoyuwono Kecamatan 

Ampelgading
% Ekor

1 Populasi 100 1.922
2 Betina Dewasa 30,4 584
3 Jantan Dewasa 5,67 109
4 Kelahiran 63,9 1.228
5 Kematian 7,28 140
6 Tamb. Alamiah 56,62 1.088
7 Panen Jantan 50,1 615
8 Panen Betina 49,9 613
9 Majir 9,9 58
10 Replacement 20 384
11 Net. Increase 28,57 549
12 Stock Bibit Betina 12,1 233
13 Stock Bibit Jantan 13,1 252
14 Potensi Bibit 28,57 549
15 Pemotongan Ternak 14 269
16 Mutasi Ternak Keluar 14,05 270

 

Berdasarkan  Tabel  10,  didapatkan  nilai  persentase  untuk  panen  jantan 

sebesar 50,1 % dan untuk panen betina sebesar 49,9 %. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Atabany, Abdulgani, Sudono dan Mudikdjo, (2002) bahwa anak 

jantan yang lahir sebesar 51,96 % lebih banyak daripada anak betina yaitu sebesar 

48,04  %.  Nilai  pertumbuhan  populasi  di  Desa  Argoyuwono  Kecamatan 

Ampelgading  Kabupaten  Malang  sebesar  42,57  %  sebelum  dikurangi 

pemotongan,  sedangkan 28,57  % setelah  dikurangi  pemotongan  sebesar  14  % 
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(Lampiran 2). Hasil penelitian ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian  dari  Budiarsana,  Sutama  dan  Supriyati,  (2006)  yaitu  di  Kecamatan 

Jerowaru  (lokasi  kegiatan)  menunjukkan  pertumbuhan  sebesar  16,15  %. 

Terjadinya  peningkatan  populasi  ternak  kambing  menunjukkan  tingginya  daya 

dukung sumberdaya  alam dalam menyediakan pakan bagi ternak kambing dan 

tingginya  produktivitas  ternak  tersebut.  Pengamatan  secara  kualitatif 

menunjukkan  bahwa  pada  musim  penghujan  kondisi  ternak  kambing  dapat 

dikategorikan dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan adanya subtitusi pakan yang 

cukup baik.  Jenis  pakan yang  umum diberikan  oleh  petani  pada musim hujan 

yaitu daun turi, rumput dan daun lamtoro.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  potensi  bibit  kambing 

Peranakan  Etawah  (PE)  di  Dusun  Argosuko  Desa  Argoyuwono  Kecamatan 

Ampelgading sangat tinggi yaitu 28,57 % jika dibandingkan dengan lokasi bibit di 

wilayah berbeda. Hal ini dapat dilihat dari nilai  natural increase  pada kambing 

Peranakan Etawah (PE) sebesar 56,62 % dari populasi dengan tingkat kelahiran 

ternak sebesar 63,9 % dari populasi yang terdiri dari 31,1 % ternak jantan dan 

32,8 % ternak betina. 

5.2. Saran

Untuk  lebih  meningkatkan  potensi  bibit  di  Dusun  Argosuko  Desa 

Argoyuwono,  sebaiknya  perlu  diadakan  penyuluhan  tentang  pengetahuan 

reproduksi  terutama tentang  deteksi  birahi  yang  lebih  detail  agar  ternak  tidak 

terlambat  dikawinkan,  mengingat  tingkat  pendidikan  formal  sebagian  para 

peternak  hanya  sampai  tingkat  SD.  Penyuluhan  hendaknya  lebih  ditujukan 

langsung  ke  lapang,  agar  mempermudah  komunikasi  antara  peternak  dengan 

penyuluh. 
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Lampiran 1. Analisa Kebutuhan Ternak Bibit Kambing
                                            ANALISA KEBUTUHAN TERNAK BIBIT KAMBING
No
 

Komponen Parameter
 

Parameter
100%

Actual 
2009

                               Sasaran 5 tahun
2010 2011 2012 2013 2014

1 Populasi 100 1922 2471 3177 4085 5252 6752
2 Pertumbuhan Populasi 28.57 549 706 908 1167 1500 1929
3 Betina Dewasa 30.38 584 751 965 1241 1595 2051
4 Kelahiran 63.9 1228 1579 2030 2610 3356 4314
5 Kematian (dari Populasi) 7.28 140 180 234 297 382 491
6 Pertambahan Populasi 56.62 1088 1399 1796 2313 2974 3823
 
 

Pertambahan populasi Betina 49.9 613 788 1013 1302 1675 2153
Pertambahan populasi Jantan 50.1 615 791 1017 1308 1681 2161

 
 

Pertambahan Bibit Betina 90 552 709 912 1171 1507 1937
Pertambahan Bibit Jantan 10 61 79 102 131 168 216

7 Kebutuhan Bibit Betina        
 
 

Replacement, majir (dari betina produktif) 29,9 175 225 288 371 477 613
Pertumbuhan (dari populasi)  549 706 908 1167 1500 1929

 Total Kebutuhan Bibit Betina  724 931 1196 1538 1977 2542
8 Kekurangan Bibit Betina        

 
(Tambahan bibit betina-Total Kebutuhan 
Bibit)        

9
 
 

Kebutuhan Bibit Pejantan 10 72 93 119 154 198 254
(10% dari betina prod.Kwin alam ratio        
jantan 1 : betina 10)        

10 Kekurangan Bibit Pejantan  11 14 17 23 30 38
 (Kebutuhan pejantan-Tambahan Bibit jantan)        
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Lampiran  2.  Analisa  Potensi  Kebutuhan  Ternak  Bibit  Kambing  di  Dusun 
Argosuko Desa Argoyuwono Kecamatan Ampelgading Kabupaten 
Malang Tahun 2009 – 2014

Keterangan Perhitungan :

1. Pertumbuhan Populasi =  Natural  Increase  –  Pemotongan  Ternak  – 

Pengeluaran Ternak 

=   56,62 % - 14 % - 14,05 % 

=   28,57 %

2. Betina Dewasa =   Populasi Betina Dewasa     x   100 %

                                                        Populasi Ternak

=   584 ekor     x   100 %   =  30,38 %

                                                1922 ekor

3. Kelahiran =   Jumlah Kelahiran   x  100 %

                                                   Populasi Ternak

=   1228 ekor  x  100 %  = 63,9 %

                                                  1922 ekor

4. Kematian (dari Populasi ) =  Jumlah Kematian  x  100 %

                                                     Populasi Ternak

   =  140 ekor  x  100 %   =  7,28 %

                                                    1922 ekor

5. Pertambahan Populasi =   Persentase Kelahiran – Persentase Kematian

=   63,9 %  -  7,28 %  = 56,62 %

6. Pertambahan Populasi Betina  =   Kelahiran  x  % Pertambahan Populasi

      Betina

          =   1228 ekor  x  49,9 %

 =    613 ekor     

7. Pertambahan Populasi Jantan  =    Kelahiran  x % Pertambahan Populasi 

       Jantan     

=     1228 ekor  x  50,1 %

=     615  ekor  

40



8. Pertambahan Bibit Betina  =  Pertambahan Populasi Betina  x  90 %

    =  613 ekor  x  90 %  =  552 ekor

9. Pertambahan Bibit Jantan  =  Pertambahan Populasi Jantan  x  10 %

    =  615 ekor  x  10 %  =  61 ekor

10. Kebutuhan Bibit Betina =  Pertumbuhan  Populasi  +  Replacement  & 

Majir ( dari betina produktif)

=  549 ekor  + 175 ekor

=  724 ekor.

11. Kebutuhan Bibit Jantan  =  Kebutuhan Bibit Betina   x  10 %

 =  724 ekor  x  10 %

 =  72 ekor

12. Kekurangan Bibit Pejantan  =  Kebutuhan  Bibit  Pejantan  –  Pertambahan 

           Bibit Pejantan

      =  72 ekor – 61 ekor

      =  11 ekor
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Lampiran 3. Prediksi  Jumlah  Populasi  Kambing  PE  di  Desa  Argoyuwono 

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2009 – 2014.

No Uraian Tahun (Ekor)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
2

3

Jumlah Populasi
Kenaikan Jumlah
Populasi/tahun (%)
Rata-rata kenaikan 
jumlah Populasi
/tahun (%)

1.922

12,5

2.471
22,2

12,5

3.177
22,2

12,5

4.085
22,2

12,5

5.252
22,2

12,5

6752
22,2

12,5

      Gambar 1. Prediksi  Grafik  Populasi  Kambing  PE  di  Desa  Argoyuwono 
Kecamatan  Ampelgading  Kabupaten  Malang  Tahun  2009  – 
2014.
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Lampiran 4. Komposisi  Populasi  Ternak  Kambing  PE  di  Desa  Argoyuwono 
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2009

                        

No Uraian Jenis Kelamin (ekor)
♂ ♀ Jumlah

1 Dewasa 109
(2,32 ± 2,43)

584
(4 ± 2,13)

693

2 Muda 252
(3 ± 2,2)

233
(2,68 ± 1,48) 

485

3 Anak 363
(3,52 ± 2,05)

380
(3,49 ± 2,11)

744

Jumlah 724 1.198 1922
Rata-rata 3,09 ± 2,21 3,51 ± 2,11
Persen 37,67 62,33
Ratio ♂ : ♀ 1 : 5,4

Keterangan : angka  dalam kurung  menunjukkan  rata-rata  jumlah  ternak  yang 
dimiliki oleh peternak
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Lampiran 5. Jumlah kelahiran ternak kambing Peranakan Etawah (PE) di Desa 
Argoyuwono Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 
2009

No Uraian
Jenis Kelamin (ekor)

♂ ♀

Jumlah 
Kelahiran 

(ekor)
1 Umur 4 – 12 bln 252 233 485
2 Umur 0 – 4 bln 363 380 743

Jumlah 615 613 1228
Jumlah Populasi 1922

Dari data tersebut dapat diketahui :

1. Kelahiran anak umur 4 – 12 bln terhadap kelahiran :

(485/1228) x 100 % = 39,5 %

2. Kelahiran anak umur 4 – 12 bln terhadap populasi :

(485/1922) x 100 % = 25,23 %

3. Kelahiran anak umur 0 – 4 bln terhadap kelahiran :

(743/1228) x 100 % = 60,5 %

4. Kelahiran anak umur 0 – 4 bln terhadap populasi :

(743/1922) x 100 % =38,66 %

Jadi  persentase  kelahiran  ternak  kambing  adalah  25,23  %  +  38,66  % 

=  63,9 %.
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Lampiran 6. Jumlah  kematian  ternak  kambing  Peranakan  Etawah  (PE)  di  Desa 
Argoyuwono Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2009

No Uraian

Kematian
Anak Kematian Ternak Muda Kematian Ternak 

Dewasa
∑ Mati ∑ Lahir ∑ Mati ∑ Kambing

    Muda
∑ Mati ∑ Kambing 

    Dewasa 

Jumlah

1 Jantan 61 615 6 252 2 109 724
2 Betina 46 613 7 233 18 584 1198

Jumlah 107 1228 13 485 20 693 1922

Dari data tersebut dapat diketahui :

1. Kematian anak terhadap kelahiran :

(107/1228) x 100 % = 8,7 %

2. Kematian anak terhadap populasi :

(107/1922) x 100 % = 5,56 %

3. Kematian kambing muda dan dewasa terhadap populasi  kambing muda 

dan dewasa :

(33/1178) x 100 % = 2,8 %

4. Kematian kambing muda dan dewasa terhadap populasi :

(33/1922) x 100 % = 1,72 %

Jadi persentase kematian ternak kambing adalah 5,56 % + 1,72 % = 7,28 %
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Lampiran 7.  Natural Increase kambing Peranakan Etawah di Desa Argoyuwono 
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2009.

Natural Increase  = Persentase Kelahiran – Persentase Kematian

= 63,9 % – 7,28 %

= 56,62 %
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Lampiran 8. Pemasukan  Ternak  Kambing  Peranakan  Etawah  di  Desa 
Argoyuwono  Kecamatan  Ampelgading  Kabupaten  Malang 
Tahun 2009.

No Uraian Ternak Masuk (ekor)
Jantan Betina Jumlah

1 Dewasa 2 16 18
2 Muda 15 18 33
3 Anak 4 3 7
4 Jumlah 21 37 58
5 Jumlah Populasi 1922

Dari data tersebut dapat diketahui :

1. Pemasukan ternak jantan terhadap total pengeluaran :

(21/58) x 100 % = 36,2 %

2. Pemasukan ternak jantan terhadap populasi :

(21/1922) x 100 % = 1,09 %

3. Pemasukan ternak betina terhadap total pengeluaran :

(37/58) x 100 % = 63,8 %

4. Pemasukan ternak betina terhadap populasi :

(37/1922) x 100 % = 1,93 %

Jadi persentase pemasukan ternak kambing adalah 1,09 % + 1,93 % = 3,02 %

47



Lampiran 9. Pengeluaran  Ternak  Kambing  Peranakan  Etawah  di  Desa 
Argoyuwono  Kecamatan  Ampelgading  Kabupaten  Malang 
Tahun 2009.

No Uraian Ternak Keluar (ekor)
Jantan Betina Jumlah

1 Dewasa 63 40 103
2 Muda 101 33 134
3 Anak 19 14 33
4 Jumlah 183 87 270
5 Jumlah Populasi 1922

Dari data tersebut dapat diketahui :

1. Pengeluaran ternak jantan terhadap total pengeluaran :

(183/270) x 100 % = 67,8 %

2. Pengeluaran ternak jantan terhadap populasi :

(183/1922) x 100 % = 9,52 %

3. Pengeluaran ternak betina terhadap total pengeluaran :

(87/270) x 100 % = 32,2 %

4. Pengeluaran ternak betina terhadap populasi :

(87/1922) x 100 % = 4,53 %

Jadi  persentase  pengeluaran  ternak  kambing  adalah  9,52  %  +  4,53  % 

= 14,05 %
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Lampiran 10. Analisa  Potensi  Bibit  Ternak  Kambing  Peranakan Etawah  (PE), 
Kid  Crop di  Desa  Argoyuwono  Kecamatan  Ampelgading 
Kabupaten Malang Tahun 2009.

Potensi Bibit   =    Natural Increase – Pemotongan Ternak – Pengeluaran Ternak

                        =   56,62 %  -  14 % - 14,05 %

=   28,57 %

Kid Crop =   Kelahiran – Kematian Pra sapih      x      100 %

                                  ∑ induk yang melahirkan

=     743 – 107      x    100 %

                                    511

=    124,5 %
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Lampiran 11. Analisa  Potensi  Kebutuhan  Ternak  Bibit  Kambing  di  Desa 
Argoyuwono Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 
2009.

Keterangan perhitungan :

1. % Betina Dewasa = ∑ Betina Dewasa   x  100 %

    ∑ Populasi

=  584    x  100%    =   30,4 %

1.922

2. % Jantan Dewasa = ∑ Jantan Dewasa   x  100 %

     ∑ Populasi

=   109   x  100 %   =  5,67  %

1.922

3. % Kelahiran = ∑ Kelahiran   x  100 %

 ∑ Populasi

= 1.228    x    100 %   =  63,9 %

1.922

4. % Kematian = ∑ Kematian   x   100 %

∑  Populasi

=   140     x    100 %  =  7,28 %

1.922   

5. % Natural Increase = % Kelahiran - % Kematian

= 63,9 %  -  7,28 %

= 56,62 %

6. % Panen jantan = ∑  Jantan Muda & Anak    x    100 %

       ∑   Kelahiran

=   615    x   100 %   =  50,1 %

1.228 

7. % Panen betina = ∑  Betina Muda & Anak    x    100 %

       ∑   Kelahiran

=   613   x   100 %   =  49,9 %

1.228
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8. % Majir =   ∑ ternak majir   x   100 %

∑  Betina Dewasa

=  58   x  100 %  =  9,9 %

584 

9. Replacement = % Replacement  x  ∑ Populasi

= 20 % x   1.922 ekor 

= 384 ekor

10. % Net. Increase = Natural  increase  –  Pemotongan  Ternak  – 

Pengeluaran Ternak

= 56,62 % - 14 % - 14,05 %

= 28,57 %

11. % Stock Bibit Betina = ∑  Betina Muda     x    100 %

   ∑  Populasi

=   233   x   100 %   =   12,1 %

1.922 

12. % Stock Bibit Jantan = ∑ Jantan Muda     x   100 %

   ∑ Populasi

=   252   x  100 %  =  13,1 %

      1.922

13. Pemotongan Ternak = % Pemotongan Ternak   x  ∑ Populasi

= 14 %  x  1.922 ekor

=    269 ekor

14. % Mutasi Keluar = ∑  Mutasi Ternak Keluar   x   100 %

          ∑    Populasi

=   270   x   100 %    =  14,05 %

1.922   
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