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ABSTRACT 

 

THE ANALYSIS OF POTENTIAL AGAINST FILLIAL ETAWAH (PE) 

PRODUCTION GOAD BREED AT THE BREEDING REGION MULYOASRI 

VILLAGE,AMPELGADING SUBDISTRICT, MALANG RESIDENCE 

 

 Study had been conducted at  Mulyoasri village as the PE village breeding center at 
Ampelgading Subdistrict. Research started from March to May of 2009. 

The objective of study seem to analyze to potential of fillial etawah (PE) good breed 
at Mulyoasri Village, Ampelgading Subdistrict based on natural increase in considering the 
birth, mortality, and the total number of ewes and kid crop. Result of  research may give 
information and consideration  about the demand of fillial etawah (PE) goat breed.  

The material used in this study counts to 1573 heads fillial etawah (PE) from 151 
farmers in Mulyoasri Village, Ampelgading Subdistrict. Methods of research employs case 
study with simple random sampling as the sampling technique. 
 The results showed that breeding still using  natural breeding and S/C in average 
1,03. Litter size in average were 1,97�0,71 goats. The birth rate average 75,84% and The 
mortality of PE goats were 2,99% from populations . The mutation attains 33,72%. The Male 
harvest equals to 44,46% (510 heads) and female harvest refers to 55,54% (636 heads). Kid 
crop were goat 150%. The natural increase were 72,85%. For livestock breed potential were 
23,15%. 
 Conclusion from study, the Natural Increase in Mulyoasri village were  72,85 %. 
The suggestion of the study to improve the breed potential at the, they should to  improve 
productive pattern of female goat breeding to produce higher birth rate and to suppress the 
mortality  as well as to supervise against mutation at the young female goat. The counseling 
from related officials about reproduction technology, artificial insemination, and the 
resolution against breeding issues (reproduction and maintenance), seems also important.. 

 

Key word : breed potential, fillial etawah. 



RINGKASAN 

 

ANALISA  POTENSI PRODUKSI BIBIT KAMBING PERANAKAN ETAWAH (PE) 

DI WILAYAH BIBIT DESA MULYOASRI KECAMATAN AMPELGADING 

 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat desa Mulyoasri sebagai sentra 
pembibitan kambing PE Kecamatan Ampelgading pada bulan Maret – Mei 2009. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa potensi produksi bibit 
kambing PE didesa Mulyoasri kecamatan Ampelgading berdasarkan Natural increase 
dengan mempertimbangkan tingkat kelahiran, tingkat kematian ternak dan jumlah 
total populasi induk serta prosentase induk yang melahirkan. Hasil dari penelitian ini 
dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan tentang kebutuhan bibit 
kambing Peranakan Etawah (PE).  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing PE sebanyak 
1573 ekor dari 151 responden di peternakan rakyat Desa Mulyoasri Kecamatan 
Ampelgading Kabupaten Malang. Metode penelitian yang dipakai adalah metode 
Studi kasus, dengan pengambilan sample secara simple random sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan masih menggunakan kawin 
alam dengan litter size (1,97±0,71) ekor dan S/C 1,03. Tingkat kelahiran sebesar  75,84% dan 
tingkat kematian sebesar 2,99 % dari populasi. Mutasi sebesar 33,72%. Panen jantan 
44,46%(510 ekor) dan panen betina 55,54 %(636 ekor). Kid crop sebesar 150 %. Potensi 
bibit ternak sebesar 25,13 %. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai Natural Increase di Desa Mulyoasri 
sebesar 72,85 %. Saran yang diberikan adalah untuk dapat meningkatkan potensi bibit 
sebaiknya peternak lebih meningkatkan pola pemeliharaan kambing betina produktif 
sehingga angka kelahiran tinggi dan menekan angka kamatian serta pengawasan terhadap 
mutasi kambing betina muda. Penyuluhan dari dinas terkait masih sangat diperlukan 
khususnya mengenai teknologi reproduksi Inseminasi buatan dan penanganan terhadap 
masalah-masalah ternak (reproduksi dan pemeliharaan). 

 

Kata kunci : potensi bibit, kambing Peranakan Etawah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kambing peranakan etawah (PE) merupakan persilangan antara kambing 

Etawah (kambing  jenis unggul dari India) dengan kambing kacang (kambing asli 

Indonesia). Kambing PE dapat beradaptasi dengan kondisi iklim Indonesia, mudah 

dipelihara dan penghasil daging serta susu. Produksi daging kambing PE lebih tinggi 

dibandingkan dengan kambing kacang. Bobot kambing PE jantan dewasa antara 65-

90 kg dan kambing betina antara 45-70 kg. produksi susu bisa mencapai 1-3 liter/hari 

(Anonimous, 2008a).   

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Peternakan, jumlah populasi 

kambing di Jawa Timur 2.408.969 ekor pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 

2.444.794 ekor pada tahun 2007. Kabupaten Malang menduduki peringkat nomor 

tujuh yaitu sebesar 130.776 ekor ((Anonimus, 2008e). Perkembangan populasi 

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

kecenderungan yang meningkat. Jumlah populasi pada tahun 2004 sebesar 

12.780.961 ekor dan meningkat di tahun 2008 sebesar 15.470.215 ekor. Peningkatan 

ini juga terjadi di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2004 sebesar 2.359.375 ekor dan 

meningkat di tahun 2008 sebesar 2.487.507 ekor . Rata-rata pertumbuhan 4,02 % per-

tahun  (Anonimus, 2008c)   

Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Malang yang  menjadi sentral pembibitan kambing PE Kalimanjing. Hal ini 



dikarenakan didaerah Ampelgading mempunyai populasi terbesar dibandingkan 

daerah lain di Kabupaten Malang yaitu sebesar 63581 ekor. Produksi kambing  

ditujukan untuk memenuhi permintaan dari daerah Malang, Jawa timur atau luar jawa 

serta Malaysia dan Korea. Ampelgading ditetapkan sebagai sentra bibit di Kabupeten 

Malang hal ini menyebabkan jumlah permintaan bibit sangat tinggi. Untuk 

mengimbangi tingginya  permintaan terhadap kambing didaerah tersebut maka 

dilakukan upaya peningkatan populasi kambing. Potensi pasar yang tinggi diperlukan 

peningkatan produksi terutama dalam hal bibit sehingga perlu diketahui berapa 

potensi bibit daerah Ampelgading khususnya Mulyoasri. Oleh karena itu untuk  

mengetahui seberapa besar potensi bibit kambing PE pada daerah Ampelgading 

(Mulyoasri) dengan mengetahui terlebih dahulu jumlah populasi suatu pendataan 

yang terperinci yang didasarkan jumlah populasi,� jumlah betina dewasa, tingkat  

kematian, tingkat kelahiran, kemajiran pada ternak, mutasi ternak, Natural Increase, 

dan replacement. 

 

1.2. Rumusan Masalah � � � � � �

� Peningkatan permintaan kambing dari berbagai daerah dapat menurunkan 

populasi dan produktivitas ternak didaerah Ampelgading khususnya Desa Mulyoasri. 

Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap potensi bibit kambing Peranakan 

Etawah berdasarkan jumlah populasi, jumlah betina dewasa, tingkat  kematian, 

tingkat kelahiran, kemajiran pada ternak, mutasi ternak, Natural Increase, dan 

replacement. 

 



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

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi produksi bibit 

kambing PE didesa Mulyoasri kecamatan Ampelgading sebagai lokasi sumber bibit. 

 



1.5. Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan tentang kebutuhan bibit kambing PE. Selain itu juga  sebagai data dasar 

upaya pengembangan ternak khususnya kambing PE di Desa Mulyoasri, Kecamatan 

Ampelgading, Kabupeten Malang. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing PE      

Kambing termasuk salah satu jenis ternak yang akrab dengan sistem usaha 

tani di pedesaan. Peranan ternak kambing bagi kehidupan petani cukup besar, hal ini 

disebabkan karena harganya terjangkau oleh daya beli petani dan memiliki daya 

reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ternak besar. Sebagian petani 

memelihara ternak kambing sebagai tambahan sumber pendapatan dan  sebagai 

tabungan (Anonimus, 2008g). Kambing PE pun sangat adaptif dengan topografi 

Indonesia, tidak memerlukan lahan luas, dan budidayanya relatif mudah sehingga 

dapat dijadikan bisnis sampingan keluarga. Jenis kambing ini baik untuk digemukkan 

dan dibudidayakan karena dagingnya disukai masyarakat karena lebih empuk dan 

lebih gurih, daya reproduksi dan pertumbuhan berat badannya relatif cepat, dengan 

harga jual yang baik.(Bachtiar,2007)  

 Salah satu jenis kambing yang populer saat ini adalah kambing Peranakan 

Ettawa. Kambing Peranakan Etawah merupakan persilangan antara kambing Kacang 

dengan kambing Etawah dengan proporsi genotype yang tidak jelas. Potensi produksi 

yang cukup tinggi dengan ciri khas bentuk muka cembung, telinga panjang 

menggantung dengan postur tubuh tinggi, panjang dan agak ramping Kambing PE 

merupakan kambing hasil persilangan antara kambing Etawah dengan kambing 

Kacang Produksi daging kambing PE lebih tinggi dibandingkan dengan kambing 

kacang. Bobot badan kambing PE jantan dewasa antara 65 – 90 kg dan yang betina 



antara 45 – 70 kg. Produksi susu bisa mencapai 1 – 3 liter/hari. (Anonimus, 

2008a,Anonimus, 2009a, Budiarsana, 2005).    

2.2. Komposisi Ternak        

 Komposisi ternak akan menggambarkan jumlah kambing jantan dan  betina 

dewasa, jumlah calon pejantan dan induk serta potensi bibit dari suatu wilayah. 

Kambing PE tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia baik itu dipelihara oleh 

rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral 

Peternakan, jumlah populasi kambing tingkat Jawa Timur pada tahun 2008 sebesar 

2.335.997 ekor. Kabupaten Malang menduduki peringkat nomor tujuh yaitu sebesar 

137.093 ekor (Anonimus, 2008e). 

Komposisi ternak kambing di Jawa Timur tahun 2008 berdasarkan jenis kelamin 

adalah sebagai berikut: 

 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, 2008d) 

Perkembangan populasi kambing di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun 

(2004-2008), menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Jumlah populasi pada 

tahun 2004 sebesar 12.780.961 ekor dan meningkat di tahun 2008 sebesar 15.470.215 

ekor.. Rata-rata pertumbuhan 4,02 % per-tahun  (Anonimus, 2008e) 

  Pertumbuhan populasi kambing saat ini  belum sebanding dengan angka 

permintaan yang terus meningkat. Dapat dikatakan pertumbuhan populasi kambing di 

Indonesia relatif kecil sedangkan permintaan terus meningkat seiring jumlah 



penduduk dan perbaikan pendapatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, 

keberadaan kambing hampir tersebar dengan merata di seluruh wilayah. Namun 

sayangnya pemeliharaan ternak domba dan kambing di negeri ini sebagian besar 

masih dalam skala kecil dan tradisional (Setiadi, 2005). 

2.3.     Tingkat Kelahiran dan Kematian    

 Angka kelahiran kambing PE 1,89 ekor untuk angka kelahiran setahun di desa 

Cinagara, kecamatan Caringin, kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angka kelahiran 

kambing PE di Purwakarta 1, 49 ekor ( Atabany, 2002). Prosentase anak yang lahir 

118,25% ( Muzani. Wildan, Sauki, dan Farida, 2000) 

Tingkat kematian ternak merupakan salah satu penghambat dalam usaha 

peningkatan populasi ternak apabila tidak segera ditekan seminimal mungkin. Sekitar 

11%-36% anak kambing mati tiap tahun. Dari jumlah ini, 93,9% diantaranya terjadi 

pada periode pra-sapih. Faktor inilah yang mempengaruhi produktivitas ternak 

kambing PE rendah (Anonimus, 2008��) 

Hambatan utama yang dihadapi peternak kambing adalah tingginya angka 

kematian pada anak kambing. Beberapa penyebab tingginya angka kematian 

diantaranya adalah lahir premature, terjepit saat dilahirkan, terserang diare (mencret) 

dan yang terbanyak adalah mati karena tidak tahan terhadap lingkungan (pemelihara, 

ternak lainnya, makan dan minuman, kandang, dan iklim)  (Sukmawati,dan 

Sasongko,2008). Penyebab kematian anak tertinggi sebagian besar disebabkan oleh 

kondisi anak sejak lahir lemah, mati saat lahir, dan terperosok. Dilihat dari segi umur, 

umur kurang dari satu minggu merupakan periode kritis dimana paling banyak 



mengalami kematian, selain itu pada saat umur lepas sapih yang bobot badannya 

rendah (Anonimus, 2006).    

Tingkat kematian anak pra sapih yang relatif tinggi 10-50 %. Kematian anak 

pra-sapih banyak disebabkan karena kesalahan atau kelalaian manajemen, 

Pengawasan pada periode ini sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa anak 

tersebut cukup mendapat kolostrum, atau aman dari gangguan fisik misalnya tertindih 

induknya karena kondisi kandang yang sempit ( Sutama, Tatan, dan Budiarsana, 

2006).       

2.4. Jumlah Anak Perkelahiran (litter size)     

 Kambing merupakan ternak yang dipelihara oleh masyarakat secara luas 

karena kambing mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan, antara lain cepat 

berkembang biak yaitu sering melahirkan anak lebih dari 1ekor (2 – 4 ekor) dan di 

daerah tropis umumnya dalam waktu 2 tahun dapat beranak 3 kali. Hal ini biasa 

disebut Litter size, yaitu jumlah anak yang dilahirkan dalam satu kali kelahiran. Lama 

bunting kambing adalah 148 hari dan kisaran normal litter size pada kambing adalah 

2-3 ekor Data reproduksi yang diperoleh adalah lama bunting 160 hari dan litter size 

3 ekor (Anonimus, 2008a). Keunggulan kambing lokal adalah daya adaptasi dan 

kemampuan reproduksinya cukup baik, dengan jumlah anak sekelahiran berkisar 

1,49-1,61 (Tambing, Gozali dan Purwantara, 2001). Beberapa hasil penelitian  

memperlihatkan keragaman produksi kambing Etawah dengan sistem pemeliharaan 

yang dikandangkan (sistem pemeliharaan intensif) diperlihatkan dalam data litter size 

sebesar 2,25 ekor/kelahiran. (Anonimus, 2008a). Rata-rata jumlah anak per kelahiran 

induk kambing PE 1,723±0,264 ekor ( Nyoman, Dakhlan, Sulastri, 2009) 



Kemampuan beranak banyak merupakan satu hal yang spesifik dari sifat 

produksi ternak kambing dan sifat ini merupakan hasil interaksi yang besar antara 

faktor genotipe dan lingkungan. Produktivitas kambing sangat ditentukan oleh 

kelahiran anaknya dan semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan per kelahiran, 

maka seekor induk dianggap memiliki produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan 

keturunan (Sutiyono, Nurul, Endang , 2006) 

2.5 Service per Conception 

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

per Conception adalah jumlah perkawinan alami sampai seekor ternak betina menjadi 

bunting. Utoyo (2003) menyatakan bahwa tinggi rendahnya S/C dipengaruhi oleh 

beberapa factor dimana salah satunya adalah factor pejantan. Perkawinan dengan 

pejantan setempat tanpa diseleksi terlebih dahulu dapat mengakibatkan terjadinya 

perkawinan inbreeding yang berakibat menurunnya reproduksi keturunan. 

Anonimus (2002), angka kawin perkebuntingan untuk semua bangsa kambing 

di Bangladesh adalah 1,23. Menurut Atabany (2002), banyaknya perkawinan per 

kebuntingan berkisar 1,0 – 2,0. 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 factor diatas 

terdapat gangguan, maka ternak harus dikeluarkan dari populasi atau akan 

meningkatkan nilai S/C yang dapat mengakibatkan naiknya biaya pemeliharaan 

(Anonimous, 2005). 

 

 



2.6. Kebutuhan Bibit Kambing       

Ditjennak Deptan, mengatakan bahwa masalah bibit memang menjadi salah 

satu kendala yang hingga kini menghambat pengembangan peternakan kambing. 

Banyak pihak masih enggan bergerak di bidang pembibitan ini, karena secara teknis 

memang cukup rumit, dan keuntungan yang diperoleh bisa tidak sepadan. Berbagai 

persyaratan harus dipenuhi, seperti kualitas induk dan pejantan yang bagus, harus ada 

proses seleksi anak, dan tata cara kawin harus memperhatikan silsilah yang baik 

(Trobos, 2008). 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). 

Mengingat potensi di wilayah Indonesia, seperti sumberdaya alam, potensi 

tenaga kerja, lingkungan sangat mendukung, maka pengembangan peternakan 

kambing penghasil susu dan daging dapat dilakukan melalui sistem pertanian terpadu 

baik organik maupun spesifik dengan mengintegrasikan tanaman dan peternakan. 

Dengan pengembangan sektor tersebut, diharapkan petani peternak akan meningkat 

pendapatan dan kesejahteraannya yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan 

dan meningkatkan pengetahuan, serta meningkatkan pendidikan generasi selanjutnya 

yang akan menciptakan sebuah generasi terdidik yang siap pakai sebagai:” sumber 

daya manusia yang mampu menyerap alih teknologi” (Waluyo, 2009)  



Kebutuhan bibit perlu diketahui untuk melakukan replacement stock sebagai 

pengganti induk dari suatu wilayah. Replacement stock yang baik adalah ± 20%. 

Kalau produksi dan kebutuhan bibit dapat diperkirakan maka sisanya adalah jumlah 

ternak yang dapat dikeluarkan dari daerah tersebut.  



Pada data statistik Dirjen peternakan Jawa Timur tercatat jumlah pemasukan 

dan pengeluaran ternak kambing. Dari data tersebut diketahui bahwa selama tahun 

2006-2007 di Jawa Timur tidak ada pemasukan ternak, sedangkan untuk pengeluaran 

ternak tercatat sebanyak 61.649 ekor pada tahun 2006 dan 12.104 ekor pada tahun 

2007. Selain itu juga tercatat jumlah pemotongan ternak di Jawa Timur sebesar 

971.825 ekor pada tahun 2006 dan 1.015.860 ekor pada tahun 2007 (Dirjen 

peternakan, 2007) .   

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, 2004). Nilai natural increase kambing di 

Kabupaten Blitar yang mempunyai nilai 48% dimana tingkat kelahiran sebesar 

52,68% dan tingkat kematian sebesar 4,68% ( Hariyanti, 2003) 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi Penelitian        

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat Desa Mulyoasri Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang pada bulan Maret sampai Mei 2009. 

3.2. Materi Penelitian  

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing PE sebanyak 

1573 ekor dari 151 responden di peternakan rakyat Desa Mulyoasri Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang. Variable yang diamati adalah jumlah populasi, 

jumlah betina dewasa, kelahiran dan kematian ternak, mutasi ternak, replacement, 

pemotongan ternak, natural increase, potensi bibit dan stock bibit. 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah studi kasus. Pengambilan data primer dilakukan 

dengan cara langsung kepada peternak responden dengan menggunakan quisioner. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Malang. 

 Pengambilan sampel responden dilakukan secara simple random sampling, di 

mana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama 

kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel. Dengan 

teknik semacam itu maka terpilihnya individu menjadi anggota sampel benar-benar 

atas dasar faktor kesempatan (chance), dalam arti memiliki kesempatan yang sama, 

bukan karena adanya pertimbangan subjektif dari peneliti (Kartika, 2008). 



3.4. Analisa Data        

 Data yang diperoleh ditabulasi, dianalisis secara deskriptif  kemudian dihitung 

rata-rata dan standart deviasi, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

X = 
1−

�
n

X
       

Sd = 
( )

1

2

−
−�

n

xx
 

Keterangan:   n = Banyaknya Sampel 

X = Total sampel 

x  = Rata-rata 

Sd = Standart Deviasi 

Besar presentase kelahiran anak kambing dan presentase kematian 

kambing(muda dan dewasa),dengan rumus sebagai berikut : 

Kelahiran       =       � Kelahiran   x  100 % 
                            � Populasi 
�

Kematian       =       � Kematian   x  100 % 
                            � Populasi 
�

 Persentase kelahiran anak kambing dan persentase kematian anak kambing, 

kambing muda dan dewasa digunakan untuk analisa terhadap nilai natural increase 

(pertambahan populasi secara alami). 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.  Perhitungan perhitungan natural increase dan 

pertumbuhan alamiah (net increase) adalah sebagai berikut : 

 Natural Increase = % Kelahiran – % Kematian   

 Pertumbuhan populasi = Pertambahan Alami – Pemotongan Ternak        – 

Pengeluaran Ternak 

(Hariyanti, 2003) 

Tabel 1.  Format tabel kebutuhan bibit dihitung berdasarkan tabel  berikut : 

No Variabel Parameter 
(%) 

Actual 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Populasi        

2 Pertumbuhan populasi        

3 Betina Dewasa        

4 Kelahiran         

5 Kematian ( dari populasi)        

6 Pertambahan Populasi               

 
a. Pertambahan Populasi    

Betina        

 
b. Pertambahan populasi 

jantan        

 c. Pertambahan Bibit Betina        

 d. Pertambahan Bibit Jantan        

7 Kebutuhan Bibit Betina               

 a. Replacement + kemajiran        

 b. Pertumbuhan        

 
Total Kebutuhan Bibit 
Betina               

8 Kekurangan Bibit Betina*               

9 
Kebutuhan Bibit 
Pejantan**        

10 
Kekurangan Bibit 
Pejantan***               

 



3.5. Batasan Istilah 

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 

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 

Wilayah pembibitan 

Wilayah pembibitan  adalah  suatu  wilyah  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  

Dinas Peternakan untuk dijadikan daerah pembibitan Peranakan Etawah (PE) 

berdasarkan potensi dan kondisi wilayah serta sosial budayanya 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu wilayah sentra pembibitan 

untuk Kambing Peranakan Etawah (PE) setelah Kecamatan Kaligesing (Jawa 

Tengah). Kecamatan ini ditetapkan sebagai Sentra Perbibitan untuk Kambing PE oleh 

dinas Peternakan Kabupaten Malang yang bertopografi wilayah di lereng pegunungan 

dan jumlah ternak terbesar dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Pada 

Kecamatan ini terdapat beberapa desa yang memiliki potensi kambing, yaitu 

Argoyuwono, Mulyoasri, Tawang Agung, Taman Sari, dan Wirotaman. Penelitian 

dilaksanakan di desa Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. 

Penelitian dilaksanakan pada dua kelompok tani yaitu Ngudiasri dan Sari tani. 

Topografi wilayah ini adalah lereng pegunungan Semeru. Luas wialayah desa 

Mulyoasri sebesar 1020 Ha. Desa ini terletak pada ketinggian 600 m diatas 

permukaan laut. Keadaan iklim didaerah Kecamatan Ampelgading (termasuk desa 

Mulyoasri) memiliki temperature berkisar antara 18º-27ºC, Kelembaban udara 55%-

85%, dengan curah hujan  rata-rata 2500mm/th. 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. Faktor lingkungan adalah faktor yang memberikan pengaruh cukup besar 

terhadap tingkat produksi. Di antara sekian banyak komponen faktor lingkungan , 

yang paling nyata pengaruhnya terhadap kambing perah, terutama pada masa laktasi 



(produksi susu) adalah temperatur, yang selalu berkaitan erat dengan 

kelembaban.Supaya dapat berproduksi baik, kambing perah harus dipelihara pada 

kondisi lingkungan yang nyaman (comfort zone), dengan batas maximum dan 

minimum temperatur dan kelembaban lingkungan berada pada thermo neutral zone. 

Di luar kondisi ini kambing perah akan mengalami stres. Stres yang banyak terjadi 

adalah stres panas.  

Pemeliharaan secara Intensif merupakan sistem pemeliharaan yang diterapkan 

pada desa ini. Sistem pemeliharaan sangat mendukung upaya peningkatan 

produktivitas ternak kambing, Selain itu didukung pula dengan manajemen 

pemberian pakan. Pakan yang diberikan adalah hijauan yang didapatkan dari kebun 

kopi sebagai tanaman pelindung diaritkan dan kambing tidak mendapatkan 

konsentrat. Hijauan yang diberikan berupa rambanan yaitu dari jenis leguminosa 

yaitu gamal (Gliricida sepium), Kaliandra   

( Calliandra colothyrsus), lamtoro (Leucaena leucocephala), dan dadap, sebagai 

pakan sumber protein dan energi. Sebagaimana diungkapkan oleh Sodiq dan 

Abidin(2002) bahwa rambanan umumnya hanya merupakan bahan pakan sumber 

energi, sehingga penambahan bahan pakan sebagai sumber protein merupakan suatu 

hal yang mutlak diperlukan dalam usaha peternakan kambing Peranakan Etawah. 

Pengolahan terhadap pakan tidak ada melainkan pakan langsung diberikan ke ternak. 

Pemberian pakan hijauan sehari dilakukan 1-3 kali sehari yaitu pagi, siang, dan sore 

hari. Pemberian minum dilakukan 1 kali sehari yaitu pada sore hari dengan 

menggunakan air hangat dicampur garam secara terbatas (Tabel 2) 



Sistem perkandangan menggunakan model panggung. Sistem perkandangan 

ini bertujuan agar air kencing dan kotoran bisa jatuh ke bawah melalui sela lantai 

panggung karena kotoran dan air kencing akan menganggu kesehatan ternak jika 

bersentuhan langsung dengan kaki kambing. Kandang terbuat dari bambu  dan kayu 

papan, atap kandang sebagian besar menggunakan atap genteng dan hanya beberapa 

(1,32%) yang menggunakan atap asbes. Atap  genteng lebih umum digunakan karena 

mudah didapat disekitar lokasi, harganya murah dan memiliki daya tahan yang cukup 

lama Dalam satu kandang terbagi atas petak-petak dengan ukuran seragam (1mx2m) 

guna untuk memisahkan ternak berdasarkan umur dan jenis kelamin. 

Tabel 2.Sistem Pemeliharaan  Desa Mulyoasri 

Variabel % 
1. System Pemeliharaan : Dikandangkan (intensif) 
2. Bahan Kandang : Kayu dan bambu 
  
3. Bahan Atap : Genteng    
4. Model Kandang : Panggung  
  
5. Macam pakan : Rambanan(dedaunan) 
  
6. Frekuensi pemberian pakan : 2 kali//hari   
7. Pemberian Air Minum : Terbatas   
8. Pemberian Pakan Tambahan : Tidak diberikan 
9.Pengolahan Pakan : Tidak dilakukan 

  

100 
100 
98,6
8 
100 
100 
89,40 
100 
100 
100 

     Sumber: Data yang diolah dari 2 kelompok tani ternak di Desa Mulyoasri 
 
4.2  Komposisi Ternak 

 Komposisi ternak kambing PE hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 



Tabel 3. Komposisi ternak di Desa Mulyoasri 

No Kelompok Ternak � (ekor) �(ekor) Jumlah 
(ekor) 

1 Anak 261 (16,59%) 326 (20,72%) 587 (37,32%) 
2 Muda 235 (14,94%) 371 (23,59%) 606 (38,53%) 
3 Dewasa 10 (0,64%) 370 (23,52%) 380 (24,16%) 
 Jumlah 506 (32,17%) 1067 (67,83%) 1573 (100%) 

Sumber : data yang diolah dari 2 kelompok tani di desa Mulyoasri 

Komposisi ternak yang diambil secara random dari dua kelompok tani ternak 

adalah ternak jantan 506 ekor (32,17%) dan ternak betina sebesar 1067 ekor 

(67,83%). Dari Tabel 3 terlihat bahwa jumlah pejantan hanya 10 ekor (0,64%) 

sedangkan jumlah untuk induk sebesar 370 ekor (23,52%). Sehingga ratio jantan dan 

betina adalah 1 : 37. Dari komposisi tersebut menunjukkan bahwa satu pejantan dapat 

mengawini 37 ekor betina. Jumlah pejantan yang digunakan untuk pemacek pada satu 

wilayah kurang seimbang, seekor pemacek digunakan untuk mengawini banyak 

induk. Perbandingan tersebut lebih besar dibandingkan dengan Anonimus (2008b) 

bahwa perbandingan yang baik antara induk jantan dan betina untuk perkawinan 

alami adalah 1 : 20. 

Jumlah jantan yang sedikit disebabkan banyak ternak jantan muda banyak 

dijual oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan sehingga pada saat dewasa 

pejantannya lebih sedikit dibanding ternak betina. Terlihat dari mutasi keluar sebesar 

33,72%, akibatnya banyak peternak yang tidak mempunyai pejantan, sehingga harus 

meminjam pejantan dari peternak lain jika betinanya birahi. Kondisi tersebut 

dikhawatirkan akan terjadi pengurasan ternak jantan yang ada dalam populasi. 

Terdapat kecenderungan ternak jantan yang bagus ikut terjual karena peternak 



mengejar harga tinggi sebagai pendapatan usaha. Apabila kondisi tersebut tidak 

dilkendalikan maka yang tinggal hanya ternak jantan dengan kualitas yang jelek dan 

kedepannya akan menurunkan kualitas kambing. Oleh karena itu untuk mengatasi hal 

tersebut maka upaya yang ditempuh adalah pengendalian penjualan kambing jantan 

kualitas bagus atau dengan melakukan program IB dalam mendukung kualitas 

kambing di Desa Mulyoasri. Priyanto dan Umi (2006)menyatakan bahwa program IB 

dilakukan karena beberapa alasan  diantaranya adalah peternak memiliki jumlah 

induk yang relatif lebih banyak sehingga deteksi birahi sulit untuk dilakukan dan 

kurang tersedianya jumlah pemacek yang dimilki peternak karena dianggap kurang 

menguntungkan sehingga berdampak sulitnya program perkawinan.  Besarnya 

persentase betina dewasa menunjukkan bahwa tujuan peternak memelihara ternak 

adalah untuk mengambil keturunan yang dapat dijual sewaktu-waktu guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi.  

Berdasarkan Tabel 3 prosentase kambing muda adalah 14,94% jantan dan 

23,59% betina. Kambing betina lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kambing 

jantan, hal ini disebabkan peternak cenderung menjual kambing jantan untuk 

memenuhi permintaan pasar didaerah lain atau untuk dipotong sedangkan betina 

muda digunakan untuk replacement stock. Prosentase kambing anak masing-masing 

sebesar 16,59% jantan dan 20,73% betina. Dengan ratio jantan betina adalah 50:50.  

4.3   Identitas Peternak 

 Penyebab tinggi rendahnya populasi, potensi ternak tidak lepas dari identitas 

peternak. Kodisi tersebut meliputi umur peternak, lama beternak, tingkat pendidikan 

dan status kepemilikan. Kondisi umum peternak dapat dilihat pada Tabel 4. 



Tabel 4. Identifikasi peternak Desa Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten   
Malang 

No Variabel Jumlah(Rata-rata ± sd) 
1 Umur Peternak 45,64 ± 10,00  
2 Lama Beternak 9,50 ± 5,36 
3 Tingkat pendidikan 

- Tidak sekolah 
- SD 
- SLTP 
- SLTA 
- PT 

 
          5 (3,31%) 
      133 (88,08%) 
          9 (5,96 %) 
          3 (1,99%) 
          1 (0,66%) 

4 Pekerjaan 
- Peternak 
- Tukang 
- Wiraswasta 
- Lain-lain 

 
      137 (90,37%) 
         8 (1,99%) 
         3 (5,03%) 
         8 (1,99) 

Sumber : data yang diolah dari 2 kelompok tani di desa Mulyoasri 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata umur peternak desa Mulyoasri 

adalah 45,64 ± 10,00 Tahun, disimpulkan bahwa umur responden masih dalam usia 

produktif, yaitu usia seseorang yang masih mampu bekerja untuk mendapatkan 

penghasilan bagi kebutuhan keluarga. Sedangkan rata-rata lama beternak  adalah 9,50 

± 5,36 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peternak kambing PE di desa Mulyoasri 

memiliki pengalaman beternak kambing PE yang cukup lama, sehingga mampu 

menunjang kehidupan ternaknya dengan baik namun masih perlu inovasi teknologi 

tepat  guna dan berani mengambil resiko perluasan usaha. Perluasan usaha tersebut 

salah satunya adalah perubahan kandang, dan Inseminasi Buatan (IB). 

Tabel 4 menunjukkan bahwa responden bervariasi sebagian besar hanya 

berpendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 133 orang (88,08%). Sedangkan yang tidak 

tamat SD, SLTP, SLTA dan tamat perguruan tinggi berturut-turut 3,31%, 5,96%, 

1,99%, dan 0,66%. Diperkirakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 



mudah dalam transfer informasi dan teknologi. 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 mempunyai pendapatan rendah (Anonimus, 2003). 

Status pekerjaan responden yang terlihat pada Tabel 4 tertinggi adalah 

peternak yaitu 90,37%. Hal ini dikarenakan beternak kambing memberikan peluang 

besar guna membantu perekonomian keluarga, beternak merupakan pilihan yang 

banyak diminati masyarakat Mulyoasri. Sedangkan tukang, wiraswasta, lain-lain 

berturut-turut  1,99%, 5,03%, dan 1,99%. Pekerjaan utama beternak dengan 

prosentase tinggi akan mendukung keberhasilan peternakan kambing didaerah 

Mulyoasri. Dengan demikian usaha peternakan pada daerah ini akan terkelola secara 

semaksimal mungkin. Tomasweszewska, dan Mastika, (2001) menyebutkan bahwa 

ternak kambing biasanya dimiliki oleh petani kecil, 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.  

Status kepemilikan ternak di Desa Mulyoasri tertinggi adalah milik sendiri 

sebesar 1436 ekor (91,29%) sedangkan gaduhan sebesar 137 ekor (8,71%) (Lampiran 

1). Usaha peternakan secara gaduhan memiliki beberapa tujuan antara lain membuka 

lapangan kerja, meningkatkan populasi ternak, meningkatkan penghasilan pemilik 

ternak dan peternak yang diberi gaduhan,  memanfaatkan hijauan peternak yang tidak 



memiliki ternak, dan karena lahan kandang untuk memelihara ternak kambing kurang 

sehingga digaduhkan kepada peternak yang mempunyai lahan luas 

4.4  Penampilan Reproduksi  

Catatan reproduksi ternak kambing selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 

5. 

Tabel 5. Penampilan Reproduksi Kambing Peranakan Etawah Hasil penelitian di desa 
Mulyoasri, kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang Tahun 2009 

 
Parameter Reproduksi

  
Rata-rata 
±SD 

111111 1.   Umur Pertama Kali Kawin (bulan) 
Jantan     
Betina     

2.   Lama Kebuntingan (bulan) 
  
3.   Litter Size (ekor)    
4.     S/C    

 
10,11±2,66 
8,88 ±1,14 
5,04±0,22 
1,97 
1,03 

 Sumber: data yang diolah dari 2 kelompok tani ternak didesa Mulyoasri 

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa umur pertama kambing dikawinkan 

adalah jantan 10,11 ±2,66(antara 8-12bulan) dan antara betina 8,88 ±1,14( antara 7-

10 bulan), terlau dini untuk umur perkawinan.  Dari hasil tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan Anonimus(2009c) bahwa syarat ternak dikawinkan yaitu sudah 

mengalami dewasa tubuh atau sudah berumur lebih dari 12 bulan atau telah mencapai 

berat badan ±25 kg jantan dan ±20 kg betina. Saluran reproduksi pada umur >12 

bulan sudah sempurna dan dapat berfungsi secara optimal.  

S/C atau Service per Conception yaitu jumlah perkawinan per kebuntingan 

merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan ternak dalam perkawinan 

untuk menghasilkan kebuntingan. S/C atau Service per Conception adalah salah satu 



factor yang menentukan tinggi rendahnya efisiensi reproduksi dari sekelompok 

ternak. Nilai rata-rata S/C di Desa Mulyoasri adalah sebesar 1,03 kali (Table 5) nilai 

tersebut tergolong baik, berarti semakin kecil angka kawin perkebuntingan maka 

semakin tinggi tingkat kesuburan induk kambing tersebut. Nilai tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan  Atabany (2002), bahwa banyaknya perkawinan per 

kebuntingan pada kambing di Purwakarta sebesar 1,14. 

Nilai S/C ini sangat dipengaruhi oleh keakuratan deteksi birahi, kualitas 

semen, waktu dan teknik inseminasi (untuk IB), kesehatan ternak, nutrisi pakan dan 

fertilitas ternak, apabila salah satu factor diatas terdapat gangguan, maka ternak harus 

dikeluarkan dari populasi atau akan meningkatkan nilai S/C yang dapat 

mengakibatkan naiknya biaya pemeliharaan (Anonimus,2005). Utomo, Herawati dan 

Prawirodigdo (2005) menyatakan bahwa tinggi rendahnya nilai S/C 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. 

4.5 Litter Size  

 Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan dalam satu kali 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. Lama kebuntingan 



kambing dipengaruhi oleh aktifitas, konsumsi pakan, bangsa umur, dan keadaan 

lingkungan sekitar  (Anonimus, 2008a) 

Pada Table 5 terlihat bahwa, nilai litter size kambing di desa Mulyoasri adalah 

sebesar 1,97±0,71. hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan  penelitian 

Nyoman, Dakhlan, dan Sulastri (2009) bahwa rata-rata jumlah anak per kelahiran 

induk kambing PE 1,723±0,264 ekor. Kostaman, Keman, Sunardi, dan Sutama, 

(2002) menyatakan bahwa faktor bangsa dapat mempengaruhi jumlah anak 

sekelahiran, sebagaimana bangsa induk berhubungan dengan berat dan ukuran 

tubuhnya. Faktor umur induk juga mempengaruhi jumlah anak sekelahiran, jumlah 

anak sekelahiran cenderung meningkat dengan meningkatnya umur induk dari 2-6 

tahun. 

Dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa litter size di desa Mulyoasri 

adalah dalam standart toleransi, sesuai dengan Anonimus (2008a) bahwa kisaran 

normal litter size pada kambing adalah 2-3 ekor. 

4.6. Kelahiran Dan Kematian Ternak 

 Tingkat kelahiran ternak yang didapat di lokasi penelitian sebesar 1193 ekor 

atau 75,84% (pada Lampiran 5).  Hasil penelitian tersebut lebih tinggi jika 

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

(2002) yaitu 57,52%.  

Tingkat kematian ternak merupakan salah satu penghambat dalam usaha 

peningkatan populasi ternak apabila tidak segera ditekan seminimal mungkin. 

Tingkat kematian yang tinggi harus diimbangi dengan tingkat kelahiran yang tinggi  

pula. Jumlah kematian yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun terakhir ini didesa 



Mulyoasri tercatat sebanyak 47 ekor atau 2,99 % dari populasi yang terdiri dari anak, 

muda dan dewasa (pada Lampiran 4). Tingkat kematian tertinggi terjadi pada 

kambing anak atau kambing sebelum sapih yaitu 76,60% (Lampiran 3). Kematian 

disebabkan tidak menyusu pada induk, kejang-kejang, pilek, tergencet induk, 

keracunan makanan dan juga mati saat masih dalam kandungan. Penyebab kematian 

dalam kandungan (abortus) dapat disebabkan infeksi maupun non infeksi. Non 

infeksi biasanya karena faktor genetik, stres dan keracunan. Abortus yang disebabkan 

infeksi virus, protozoa, jamur, maupun bakteri. 

Anonimus (2006) bahwa penyebab kematian anak tertinggi disebabkan oleh 

kondisi anak sejak lahir lemah, mati saat lahir, dan terperosok. Dilihat dari segi umur, 

umur kurang dari satu minggu merupakan periode kritis artinya paling banyak 

mengalami kematian, selain itu juga dipengaruhi oleh bobot badan rendah pada saat 

lahir 

Hasil penelitian didapatkan kamatian tertinggi pada anak pra-sapih yaitu 

72,34% (pada Lampiran 3). Penyebab kematian ini sebagian besar karna anak tidak 

menyusu pada induknya dan kejang. Pernyataan Kostamanan dan Sutama (2006) 

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

terlalu lemah sehingga tidak mampu menyusu pada induknya. Kematian anak pra-

sapih lebih banyak disebabkan karena kesalahan atau kelalaian manajemen. Anak 

kambing yang lahir hampir tanpa antibodi sehingga tidak memiliki kekebalan tubuh, 

dan tergantung asupan kolustrum induk sedangkan ketersediaan kolostrum induk 

terbatas. Hal ini disebabkan jumlah anak yang dilahirkan ikut mempengaruhi jumlah 

kolostrum induk., jumlah kolostrum yang diproduksi tidak meningkat sebanding 



dengan jumlah anak maka diperlukan pakan yang baik sebelum melahirkan untuk 

meningkatkan produksi kolostrum (Anonimus, 2008 f) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kid Crop di Desa Mulyoasri  yaitu 150 % 

(Lampiran 4). Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Muzani. 

Wildan, Sauki, dan Farida (2000), bahwa prosentase anak yang lahir 118,25%, hal ini 

menunjukkan bahwa perkawinan pada usia lebih muda dapat meningkatkan kid crop 

ternak. Kemungkinan bisa meningkat lebih besar sehingga berdampak pada 

peningkatan populasi ternak. 

4.7 Mutasi Ternak  

Berdasarkan hasil penelitian, besarnya mutasi ternak dapat dilihat pada Tabel 

6. 

Table 6. Mutasi Ternak Kambing Peranakan Etawah di Desa Mulyoasri, Kecamatan 
Ampelgading Kabupaten Malang  

 
Uraian                  % 

Ternak Masuk (dari populasi)  
 Ternak Jantan    
 Ternak Betina    
Ternak Keluar(dari populasi)  
 Ternak Jantan   
 Ternak Betina    

               2,32 
               1.03 
               1,29 
              33,72 
              21,75 
              11,97 

     Sumber : data yang diperoleh dari 2 kelompok tani ternak desa Mulyoasri  

 Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa ternak yang masuk sebagian besar adalah 

betina yaitu 1,29%, dengan alasan kambing betina dirasa lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan kambing jantan yaitu sebagai penghasil keturunan(bibit). 

Sedangkan kambing jantan yang dibeli adalah dari jenis yang bagus yang nantinya 

akan dijadikan calon pemacek. 



Ternak yang keluar didesa Mulyoasri yaitu 33,72% terhadap populasi. Dari 

Tabel 6 menunjukkan bahwa mutasi keluar pada ternak jantan lebih banyak 

dibandingkan dengan ternak betina yaitu 21,75%. Pengeluaran ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan daging kambing di Kabupaten Malang. Parwati (2001), 

peternak lebih banyak menjual pejantan untuk 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 . Priyanto dan Umi (2006), umumnya 

ternak jantan dipersiapkan untuk lebaran haji, yang dijual ke pasar dan dibeli oleh 

peternak/pengusaha untuk dilakukan pembesaran sebagai persiapan hewan kurban. 

Sementara penjualan betina muda umumnya dibeli dipersiapkan sebagai ternak bibit 

(persiapan replacement induk) 

Mutasi masuk didesa Mulyoasri selama satu tahun terakhir adalah 1,03 % 

ternak jantan dan 1,29% ternak betina. Ternak yang masuk lebih kecil dibandingkan 

dengan ternak yang keluar. Oleh sebab itu desa Mulyoasri dikategorikan sebagai 

salah satu daerah sentra pembibitan kambing PE di Kecamatan Ampelgading karena 

suatu ternak dikatakan sebagai penghasil/sentra ternak jika ternak yang keluar lebih 

besar dibanding  ternak yang masuk. 

4.8 Kebutuhan Bibit Kambing Peranakan Etawah 

 Kebutuhan bibit kambing dapat diketahui dengan adanya nilai Natural 

Increase dan pola pembiakan ternak. Nilai Natural Increase merupakan selisih antara 



besarnya tingkat kelahiran dikurangi dengan besarnya tingkat kematian dalam jangka 

waktu satu tahun. 

Tabel 7. Analisa Kebutuhan Kambing di Desa Mulyoasri tahun 2009 

No Variabel Desa Mulyoasri 
% Ekor 

1 Populasi 100 1573 

2 Betina Dewasa 23,52 375 

3 Kelahiran 75,84 1193 

4 Kematian 2,99 47 

5 Tambahan Alamiah 72,85 1146 

6 Panen Jantan 44,46 510 

7 Panen Betina 55,54 636 

8 Majir 3,0 47 

9 Replacement 20,0 315 

10 Net Increase 58,85 926 

11 Stock Bibit  23,59  371 

12 Potensi Bibit 58,85 926 

13 Pemotongan Ternak 14 220 

14 Mutasi Ternak 524 33,72 
 

 Dari Tabel 7, populasi kambing pada waktu penelitian sebesar 1573 ekor 

(100%), jumlah betina dewasa sebesar 23,81% dan tingkat kelahiran 75,84 %. Atas 

dasar itu telah diperoleh persentase pertambahan populasi alami mencapai 72,85%. 

Nilai prosentase panen jantan 44,46% dan panen betina sebesar 55,54%. Nilai 

tersebut telah sesuai jika dibandingkan dengan Atabany, Abdulgani, Sudono. Dan 

Mukidjo (2002) bahwa kelahiran jantan 51,96% lebih tinggi dibandingkan kelahiran 

betina 48,04%.  



 Dari Tabel 7 diketahui bahwa tingkat kelahiran terhadap populasi sebesar  

75,84% dan tingkat kematian terhadap populasi sebesar 2,99 %. Sehingga diperoleh 

nilai Natural Increase di desa Mulyoasri adalah sebesar 72,85 % jika dibandingkan  

dengan nilai Natural Increase kambing di Kabupaten Blitar lebih tinggi yaitu 48% 

dengan tingkat kelahiran sebesar 52,68% dan tingkat kematian sebesar 4,68% ( 

Hariyanti, 2003). 

 Mutasi ternak di Desa Mulyoasri sebesar 33,72%. Mutasi tersebut tergolong 

tinggi oleh sebab itu perlu upaya replacement stock untuk menanggulangi pengurasan 

populasi akibat mutasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan 

pembelian betina muda. Priyanto dan Umi (2006) menyatakan penjualan betina muda 

umumnya dibeli dipersiapkan sebagai ternak bibit (persiapan replacement induk). 

Perbedaan natural increase di desa Mulyoasri dan Kabupaten Blitar karena 

tingkat kelahiran dan kematiannya selisihnya sangat jauh, tingkat kelahiran di desa 

Mulyoasri lebih tinggi dibanding tingkat kelahiran kabupaten Blitar sedangkan 

tingkat  kematianya lebih rendah dari  kematian di Kabupaten Blitar. Tingkat 

kelahiran yang tinggi disebabkan jumlah induk di tempat penelitian cukup besar yaitu 

23,52%. Besarnya nilai natural increase tergantung dari reproduktivitas induk, 

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

pembiakannya (breeding) (Anonimus, 2004). 



Tabel 8. Analisa Pertumbuhan Kambing Peranakan Etawah Di Desa Mulyoasri 
Selama 5 tahun  (Perhitungan pada Lampiran 7) 

 

No Variabel 
Paramater 

(%) 
Actual 

2009 (ekor) 
Sasaran 5 tahun (ekor) 

2010 2011 2012 2013 2014 
1 Populasi 100 1573 2499 3970 6306 10017 15912 
2 Pertumbuhan Populasi 58,85 926 1471 2336 2336 5895 9364 
3 Betina Dewasa 23,52 370 588 934 1483 2356 3743 
4 Kelahiran  75,84 1193 1895 3011 4782 7597 12068 
5 Kematian ( dari populasi) 2,99 47 75 119 189 300 476 
6 Pertambahan Populasi 72,85 1146 1821 2892 4594 7297 11592 

  
a. Pertambahan Populasi    

Betina 55,54 636 1011 1606 2552 4053 6438 

  
b. Pertambahan Populasi 

Jantan 44,46 510 811 1286 2042 3244 5154 

  
c. Pertambahan Bibit 

Betina 90 572 910 1445 2297 3648 5794 

  
d. Pertambahan Bibit 

Jantan 10 51 81 129 204 324 515 
7 Kebutuhan Bibit Betina               

  a. Replacement Kemajiran 23 85 135 215 537 542 861 
  b. Pertumbuhan 58,85 926 1471 2336 3711 5895 9364 

  
Total Kebutuhan Bibit 
Betina   1011 1606 2551 4248 6437 10225 

8 Kekurangan Bibit Betina               
9 Kebutuhan Bibit Pejantan 10 101 161 255 425 644 1023 

10 Kekurangan Bibit Pejantan   50 80 126 221 320 508 
 

Berdasarkan analisa dari data yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa total 

kebutuhan kambing jantan dan betina, dapat dilihat pada Tabel 8 bahwa pertambahan 

populasi sebesar 58,85% setelah dikurangi pemotongan ternak  Pengeluaran ternak 

juga berpengaruh pada pertambahan populasi ternak sehingga akan diperoleh nilai 

pertumbuhan sebesar 25,13 % (perhitungan pada Lampiran 6). Nilai tersebut lebih 

tinggi dibandingkan hasil penelitian Budiarsana, Sutama, dan Supriyati (2006) yaitu 

pertumbuhan populasi di Kecamatan Jerowaru sebesar 16,15%. Peningkatan populasi 

menunjukkan bahwa daya dukung sumberdaya alam dalam penyediaan pakan ternak 

kambing dan produktivitas ternaknya tinggi.�



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa nilai natural increase kambing PE 

di desa Mulyoasri adalah sebesar 72,85 % dengan tingkat kelahiran sebesar  75,84% 

dan kematian sebesar 2,99%. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 

potensi bibit didesa Mulyoasri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang 

tergolong tinggi mencapai 58,85 % jika dibandingkan dengan lokasi bibit di wilayah 

berbeda. 

 

5.2 Saran 

Nilai natural Increase didesa Mulyoasri sudah dikatakan tinggi, sehingga 

disarankan agar para peternak lebih meningkatkan pola pemeliharaan kambing 

terutama untuk betina produktif guna menekan tingkat kematian dan meningkatkan 

tingkat kelahiran. Stock bibit yang diperkirakan 371 ekor sebaiknya dipertahankan 

yang selanjutnya diseleksi untuk mendapatkan pejantan dan betina bibit unggul. Dan 

diperlukan pengawasan terhadap mutasi kambing betina muda.  
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Lampiran 1. Komposisi Ternak 

Tabel 1. Komposisi Ternak 
 

Komposisi Ternak Anak Muda Dewasa 
Jumlah Jantan  Betina Jantan Betina Jantan Betina 

Sari Tani 242 299 216 348 9 341 1455 
Ngudi Asri 19 27 19 23 1 29 118 

Jumlah 261 326 235 371 10 370 1573 
% 16.59 20.73 14.94 23.59 0.64 23.52 100.00 

 
Tabel 2. Status Kepemilikan 
 

Kelompok Ternak 
Milik 

Sendiri Gaduhan Bantuan Lain-lain Jumlah 
Sari Tani 1348 107 0 0 1455 

Ngudi Asri 88 30 0 0 118 
Jumlah 1436 137 0 0 1573 

% 91.29 8.71 0 0 100 
 

Table 3. Mutasi Ternak 

� Mutasi masuk 

No Jenis Kelamin Dewasa Muda Anak Total 
1  Jantan 0 (0%)  9 (42,86%)   7 (77,78%) 16 (44,44%)  
2  Betina  6 (100%)  12 (57,14%) 2 (22,22%)   20 (55,56%) 

Total    6 21  9   36 
 
Mutasi Masuk Terhadap Populasi = 2,32% 

� Mutasi Ternak Keluar 
 

No Jenis Kelamin Dewasa Muda Anak Total 
1  Jantan  9 (31,03%) 298 (67,57%)   31 (57,41%) 338 (64,50%)  
2  Betina  20 (68,97%)  143 (32,43%)  23 (42,59%)  186 (35,50%) 

Total   29   441 54   524 
 

Mutasi Keluar Terhadap Populasi = 33,72% 



Lampiran 2. Sistem Pemeliharaan  

Tabel 1. Sistem Pemeliharaan 

Kelompok Ternak Diikat Dilepas Dilepas/Dikandangkan Jumlah 
Sari Tani 0 0 138 138 

Ngudi Asri 0 0 13 13 
Jumlah 0 0 151 151 

% 0 0 100 100 
 

Tabel 2. Bahan Kandang  

Kelompok Ternak Bahan Kandang Bahan Atap Jumlah 
Kayu & bambu Beton Genteng Asbes 

Sari Tani 138 0 136 2 138 
Ngudi Asri 13 0 13 0 13 

Jumlah 151 0 149 2 151 
% 100 0 98.68 1.32 100 

 

Tabel 3. Model Kandang  

Kelompok Ternak Model Kandang Jumlah 
Panggung Non-panggung 

Sari Tani 138 0 138 
Ngudi Asri 13 0 13 

Jumlah 151 0 151 
% 100 0 100 

 

Tabel 4. Pemenuhan Pakan 
 

Kelompok 
Ternak 

Asal Pakan 
Jumlah 

Diaritkan 
Diaritkan & 

diumbar Beli 
Sari Tani 138 0 0 138 

Ngudi Asri 13 0 0 13 
Jumlah 151 0 0 151 

% 100 0 0 100 
 
 
 



Tabel 5. Macam Pakan 
 

Kelompok Ternak Macam Pakan 
Jumlah Dedaunan(Ramban) Rumput Konsentrat 

Sari Tani 138 0 0 138 
Ngudi Asri 13 0 0 13 

Jumlah 151 0 0 151 
% 100 0 0 100 

 
Tabel 6. Pemberian Pakan  

Kelompok Ternak Pemberian Pakan Jumlah 1kali/hari 2kali/hari 3kali/hari 
Sari Tani 4 122 12 138 

Ngudi Asri 0 13 0 13 
Jumlah 4 135 12 151 

% 2.65 89.40 7.95 100 
 

Tabel 7. Pemberian Air Minum 

Kelompok Ternak Pemberian air minum Jumlah Terbatas Ad Libitum Tidak Pernah 
Sari Tani 138 0 0 138 

Ngudi Asri 13 0 0 13 
Jumlah 151 0 0 151 

% 100 0 0 100 
 



Lampiran 3. Reproduksi Ternak 

Tabel 1. Kelahiran Ternak (Sari Tani) 
 

Litter Size Jumlah Total % 
1 20 20 12.82 
2 43 86 53,85 
3 16 48 30,77 
4 1 4 2,56 

Total   158 100.00 
 
Tabel 2. Kelahiran Ternak (Ngudi Asri) 
 

Litter Size Jumlah Total % 
1 3 3 15.79 
2 5 10 52.63 
3 2 6 31.58 
4 0 0 0 

Total   19 100.00 
 

Tabel 3. Jenis Kelamin Anak Yang Lahir  

Kelompok  Ternak Jenis Kelamin Jumlah 
Jantan Betina 

Sari tani 82 76 158 
Ngudi Asri 6 13 19 

Jumlah 88 89 177 
% 49,72 50,28 100,00 

 

Tabel 4. Kematian ternak 

No Kelompok Betina (ekor) Jantan (ekor) Jumlah (ekor) 
1 Anak 24 (51,06%) 12 (25,53%) 36 (76,59%) 
2 Muda 2 ( 4,26%) 1 (2,13%) 3 (6,38%) 
3 Dewasa 8 (17,02%) 0 (0%) 8 (17,02%) 
  Jumlah 34 (72,34%) 13 (27,66%) 47 (100%) 

 



Lampiran 4.  Perhitungan % kematian, % kelahiran dan Natural Increase 

 

% Kelahiran        =     =  75,84 % (dlm 1 th) 

 

% Kematian     =      = 2,99 % (dalam 1 th) 

 

Natural Increase (NI) = % Kelahiran  -  % Kematian  

    =  75,84 % - 2,99 % 

    =  72,85 %  

 Kid crop 

Kid Crop�� �� �

� ����� �� �

������������������ ���150 % 
�

Pertumbuhan populasi = Ni – Pemotongan ternak  

    = 72,85% - 14 % 

    = 58,85 % (926 ekor) 



Lampiran 5. Analisa Potensi Ternak Bibit Kambing Desa Mulyoasri Tahun 2009 

Analisa 1 

No Komponen Paramater Desa Mulyoasri 
% Ekor 

1 Populasi 100 1573 
2 Betina Dewasa 23,52 370 
3 Kelahiran 75,84 1193 
4 Kematian 2,99 47 
5 Tambahan Alamiah 72,85 1146 
6 Panen Jantan 44,46 510 
7 Panen Betina 55,54 636 
8 Majir 3,0 47 
9 Replacement 20,0 315 

10 Net Increase  58,85 926 
11 Stock Bibit  23,59  371 
12 Potensi Bibit 58,85 926 
13 Pemotongan Ternak 14 220 

 Ket : 

*   Tambahan Alamiah : Kelahiran-Kematian 

** Net increase  : Tambahan Alamiah-Pemotongan Ternak 
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Lampiran 6.  Analisa Potensi Kebutuhan Ternak Bibit Kambing di Desa Mulyoasri 

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2009 

 

Keterangan perhitungan : 

 

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

        � Populasi 

 =  370    x  100%    =   23,52 % 

  1.573 

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

        � Populasi 

  =   10  x  100 %   =  0,64 % 

   1.573 

3. % Kelahiran  = � Kelahiran   x  100 % 

    � Populasi 

  = 1.193    x    100 %   =  75,84% 

   1.573 

4. % Kematian = � Kematian   x   100 % 

   �  Populasi 

  =   47    x    100 %  =  2,99% 

   1.573    

5. % Natural Increase = % Kelahiran - % Kematian 

  =  75,84 %  -  2,99% 

  = 72,85% 

6.   Majir = % Majir x � Betina Dewasa 

  = 3 % x 370 

  = 11 ekor 

7. Replacement = % Replacement  x  � Populasi 

  =  20 % x   1.573 ekor  

  = 315 ekor 

 

 



8. a. % Net. Increase = Natural increase – Pemotongan Ternak – Pengeluaran 

Ternak 

  = 72,85 % - 14 % - 33,72 % 

  = 25,13 % 

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

  = 72,85 % - 14 %  

  = 58,85 % 

 

9. % Stock Bibit Betina  = �  Betina Muda     x    100 % 

      �  Populasi 

  =   371   x   100 %   =   23,59 % 

   1.573  

10. % Stock Bibit Jantan = � Jantan Muda     x   100 % 

      � Populasi 

  =   235   x  100 %  =  14,94 % 

        1.573 

11. Pemotongan Ternak = % Pemotongan Ternak   x  � Populasi 

  = 14 %  x  1.573 ekor 

  =     220 ekor 

12. % Mutasi Keluar = �  Mutasi Ternak Keluar   x   100 % 

             �    Populasi 

  =   524   x   100 %    =  33,72 % 

   1.573   



Lampiran 7. Perhitungan Analisa Populasi Kambing Peranakan Etawah Tahun 2010 
 
1. Populasi =  Populasi tahun 2009 + Pertumbuhan Populasi Tahun 2009 
  =  1573 ekor + 956 ekor 
  =  2499 ekor 
 
2. Pertumbuhan Populasi = 58,85 % x Populasi tahun 2010 
   (Natural Increase)   = 58,85 % x 2499ekor 
    = 1471 ekor 
 
3. Betina Dewasa  = 23,52% x populasi tahun 2010 
    = 23,52% x 2499ekor 
    = 588 ekor 
 
4. Kelahiran   = 75,84% x  Populasi Tahun 2010 
    = 75,84% x 2499ekor 
    = 1895 ekor 
 
5. Kematian   = 2,99% x Populasi Tahun 2010 
    = 2,99% x 2499 ekor 
    = 75 ekor 
 
6. Pertambahan Populasi  = 72,85% x Populasi Tahun 2010 
    = 72,85% x 2499 
    = 1146 ekor 
 

• Pertambahan Populasi � = 55,54% x Pertambahan Populasi Tahun 2010 
     = 55,54% x 1146 ekor 
     = 1011 ekor 

• Pertambahan Populasi � = 44,46% x Pertambahan Populasi Tahun 2010 
     = 44,46% x 1146 ekor 
     = 811 ekor 
 

• Pertambahan Populasi anak � = 90% x Pertambahan Populasi � 
     = 90% x 1011ekor 
     = 910 ekor 
 

• Pertambahan Populasi anak � = 10% x Pertambahan Populasi � 
     = 10% x  811 ekor 
     = 81 ekor 
 
7. Replacement + Kemajiran = 23% x Betina Dewasa 
    = 23% x 588 ekor 
    =135 ekor 
�

8. Total Kebutuhan Bibit � = (Replc.+ Kemajiran) + Pertumbuhan Populasi 
    = 135 ekor +1471ekor 
    = 1606 ekor� 
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ABSTRACT 

 

THE ANALYSIS OF POTENTIAL AGAINST FILLIAL ETAWAH (PE) 

PRODUCTION GOAD BREED AT THE BREEDING REGION MULYOASRI 

VILLAGE,AMPELGADING SUBDISTRICT, MALANG RESIDENCE 

 

 Study had been conducted at  Mulyoasri village as the PE village breeding center at 
Ampelgading Subdistrict. Research started from March to May of 2009. 

The objective of study seem to analyze to potential of fillial etawah (PE) good breed 
at Mulyoasri Village, Ampelgading Subdistrict based on natural increase in considering the 
birth, mortality, and the total number of ewes and kid crop. Result of  research may give 
information and consideration  about the demand of fillial etawah (PE) goat breed.  

The material used in this study counts to 1573 heads fillial etawah (PE) from 151 
farmers in Mulyoasri Village, Ampelgading Subdistrict. Methods of research employs case 
study with simple random sampling as the sampling technique. 
 The results showed that breeding still using  natural breeding and S/C in average 
1,03. Litter size in average were 1,97�0,71 goats. The birth rate average 75,84% and The 
mortality of PE goats were 2,99% from populations . The mutation attains 33,72%. The Male 
harvest equals to 44,46% (510 heads) and female harvest refers to 55,54% (636 heads). Kid 
crop were goat 150%. The natural increase were 72,85%. For livestock breed potential were 
23,15%. 
 Conclusion from study, the Natural Increase in Mulyoasri village were  72,85 %. 
The suggestion of the study to improve the breed potential at the, they should to  improve 
productive pattern of female goat breeding to produce higher birth rate and to suppress the 
mortality  as well as to supervise against mutation at the young female goat. The counseling 
from related officials about reproduction technology, artificial insemination, and the 
resolution against breeding issues (reproduction and maintenance), seems also important.. 

 

Key word : breed potential, fillial etawah. 



RINGKASAN 

 

ANALISA  POTENSI PRODUKSI BIBIT KAMBING PERANAKAN ETAWAH (PE) 

DI WILAYAH BIBIT DESA MULYOASRI KECAMATAN AMPELGADING 

 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat desa Mulyoasri sebagai sentra 
pembibitan kambing PE Kecamatan Ampelgading pada bulan Maret – Mei 2009. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa potensi produksi bibit 
kambing PE didesa Mulyoasri kecamatan Ampelgading berdasarkan Natural increase 
dengan mempertimbangkan tingkat kelahiran, tingkat kematian ternak dan jumlah 
total populasi induk serta prosentase induk yang melahirkan. Hasil dari penelitian ini 
dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan tentang kebutuhan bibit 
kambing Peranakan Etawah (PE).  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing PE sebanyak 
1573 ekor dari 151 responden di peternakan rakyat Desa Mulyoasri Kecamatan 
Ampelgading Kabupaten Malang. Metode penelitian yang dipakai adalah metode 
Studi kasus, dengan pengambilan sample secara simple random sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan masih menggunakan kawin 
alam dengan litter size (1,97±0,71) ekor dan S/C 1,03. Tingkat kelahiran sebesar  75,84% dan 
tingkat kematian sebesar 2,99 % dari populasi. Mutasi sebesar 33,72%. Panen jantan 
44,46%(510 ekor) dan panen betina 55,54 %(636 ekor). Kid crop sebesar 150 %. Potensi 
bibit ternak sebesar 25,13 %. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai Natural Increase di Desa Mulyoasri 
sebesar 72,85 %. Saran yang diberikan adalah untuk dapat meningkatkan potensi bibit 
sebaiknya peternak lebih meningkatkan pola pemeliharaan kambing betina produktif 
sehingga angka kelahiran tinggi dan menekan angka kamatian serta pengawasan terhadap 
mutasi kambing betina muda. Penyuluhan dari dinas terkait masih sangat diperlukan 
khususnya mengenai teknologi reproduksi Inseminasi buatan dan penanganan terhadap 
masalah-masalah ternak (reproduksi dan pemeliharaan). 

 

Kata kunci : potensi bibit, kambing Peranakan Etawah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kambing peranakan etawah (PE) merupakan persilangan antara kambing 

Etawah (kambing  jenis unggul dari India) dengan kambing kacang (kambing asli 

Indonesia). Kambing PE dapat beradaptasi dengan kondisi iklim Indonesia, mudah 

dipelihara dan penghasil daging serta susu. Produksi daging kambing PE lebih tinggi 

dibandingkan dengan kambing kacang. Bobot kambing PE jantan dewasa antara 65-

90 kg dan kambing betina antara 45-70 kg. produksi susu bisa mencapai 1-3 liter/hari 

(Anonimous, 2008a).   

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Peternakan, jumlah populasi 

kambing di Jawa Timur 2.408.969 ekor pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 

2.444.794 ekor pada tahun 2007. Kabupaten Malang menduduki peringkat nomor 

tujuh yaitu sebesar 130.776 ekor ((Anonimus, 2008e). Perkembangan populasi 

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

kecenderungan yang meningkat. Jumlah populasi pada tahun 2004 sebesar 

12.780.961 ekor dan meningkat di tahun 2008 sebesar 15.470.215 ekor. Peningkatan 

ini juga terjadi di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2004 sebesar 2.359.375 ekor dan 

meningkat di tahun 2008 sebesar 2.487.507 ekor . Rata-rata pertumbuhan 4,02 % per-

tahun  (Anonimus, 2008c)   

Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Malang yang  menjadi sentral pembibitan kambing PE Kalimanjing. Hal ini 



dikarenakan didaerah Ampelgading mempunyai populasi terbesar dibandingkan 

daerah lain di Kabupaten Malang yaitu sebesar 63581 ekor. Produksi kambing  

ditujukan untuk memenuhi permintaan dari daerah Malang, Jawa timur atau luar jawa 

serta Malaysia dan Korea. Ampelgading ditetapkan sebagai sentra bibit di Kabupeten 

Malang hal ini menyebabkan jumlah permintaan bibit sangat tinggi. Untuk 

mengimbangi tingginya  permintaan terhadap kambing didaerah tersebut maka 

dilakukan upaya peningkatan populasi kambing. Potensi pasar yang tinggi diperlukan 

peningkatan produksi terutama dalam hal bibit sehingga perlu diketahui berapa 

potensi bibit daerah Ampelgading khususnya Mulyoasri. Oleh karena itu untuk  

mengetahui seberapa besar potensi bibit kambing PE pada daerah Ampelgading 

(Mulyoasri) dengan mengetahui terlebih dahulu jumlah populasi suatu pendataan 

yang terperinci yang didasarkan jumlah populasi,� jumlah betina dewasa, tingkat  

kematian, tingkat kelahiran, kemajiran pada ternak, mutasi ternak, Natural Increase, 

dan replacement. 

 

1.2. Rumusan Masalah � � � � � �

� Peningkatan permintaan kambing dari berbagai daerah dapat menurunkan 

populasi dan produktivitas ternak didaerah Ampelgading khususnya Desa Mulyoasri. 

Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap potensi bibit kambing Peranakan 

Etawah berdasarkan jumlah populasi, jumlah betina dewasa, tingkat  kematian, 

tingkat kelahiran, kemajiran pada ternak, mutasi ternak, Natural Increase, dan 

replacement. 

 



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

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi produksi bibit 

kambing PE didesa Mulyoasri kecamatan Ampelgading sebagai lokasi sumber bibit. 

 



1.5. Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan tentang kebutuhan bibit kambing PE. Selain itu juga  sebagai data dasar 

upaya pengembangan ternak khususnya kambing PE di Desa Mulyoasri, Kecamatan 

Ampelgading, Kabupeten Malang. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing PE      

Kambing termasuk salah satu jenis ternak yang akrab dengan sistem usaha 

tani di pedesaan. Peranan ternak kambing bagi kehidupan petani cukup besar, hal ini 

disebabkan karena harganya terjangkau oleh daya beli petani dan memiliki daya 

reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ternak besar. Sebagian petani 

memelihara ternak kambing sebagai tambahan sumber pendapatan dan  sebagai 

tabungan (Anonimus, 2008g). Kambing PE pun sangat adaptif dengan topografi 

Indonesia, tidak memerlukan lahan luas, dan budidayanya relatif mudah sehingga 

dapat dijadikan bisnis sampingan keluarga. Jenis kambing ini baik untuk digemukkan 

dan dibudidayakan karena dagingnya disukai masyarakat karena lebih empuk dan 

lebih gurih, daya reproduksi dan pertumbuhan berat badannya relatif cepat, dengan 

harga jual yang baik.(Bachtiar,2007)  

 Salah satu jenis kambing yang populer saat ini adalah kambing Peranakan 

Ettawa. Kambing Peranakan Etawah merupakan persilangan antara kambing Kacang 

dengan kambing Etawah dengan proporsi genotype yang tidak jelas. Potensi produksi 

yang cukup tinggi dengan ciri khas bentuk muka cembung, telinga panjang 

menggantung dengan postur tubuh tinggi, panjang dan agak ramping Kambing PE 

merupakan kambing hasil persilangan antara kambing Etawah dengan kambing 

Kacang Produksi daging kambing PE lebih tinggi dibandingkan dengan kambing 

kacang. Bobot badan kambing PE jantan dewasa antara 65 – 90 kg dan yang betina 



antara 45 – 70 kg. Produksi susu bisa mencapai 1 – 3 liter/hari. (Anonimus, 

2008a,Anonimus, 2009a, Budiarsana, 2005).    

2.2. Komposisi Ternak        

 Komposisi ternak akan menggambarkan jumlah kambing jantan dan  betina 

dewasa, jumlah calon pejantan dan induk serta potensi bibit dari suatu wilayah. 

Kambing PE tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia baik itu dipelihara oleh 

rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral 

Peternakan, jumlah populasi kambing tingkat Jawa Timur pada tahun 2008 sebesar 

2.335.997 ekor. Kabupaten Malang menduduki peringkat nomor tujuh yaitu sebesar 

137.093 ekor (Anonimus, 2008e). 

Komposisi ternak kambing di Jawa Timur tahun 2008 berdasarkan jenis kelamin 

adalah sebagai berikut: 

 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, 2008d) 

Perkembangan populasi kambing di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun 

(2004-2008), menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Jumlah populasi pada 

tahun 2004 sebesar 12.780.961 ekor dan meningkat di tahun 2008 sebesar 15.470.215 

ekor.. Rata-rata pertumbuhan 4,02 % per-tahun  (Anonimus, 2008e) 

  Pertumbuhan populasi kambing saat ini  belum sebanding dengan angka 

permintaan yang terus meningkat. Dapat dikatakan pertumbuhan populasi kambing di 

Indonesia relatif kecil sedangkan permintaan terus meningkat seiring jumlah 



penduduk dan perbaikan pendapatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, 

keberadaan kambing hampir tersebar dengan merata di seluruh wilayah. Namun 

sayangnya pemeliharaan ternak domba dan kambing di negeri ini sebagian besar 

masih dalam skala kecil dan tradisional (Setiadi, 2005). 

2.3.     Tingkat Kelahiran dan Kematian    

 Angka kelahiran kambing PE 1,89 ekor untuk angka kelahiran setahun di desa 

Cinagara, kecamatan Caringin, kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angka kelahiran 

kambing PE di Purwakarta 1, 49 ekor ( Atabany, 2002). Prosentase anak yang lahir 

118,25% ( Muzani. Wildan, Sauki, dan Farida, 2000) 

Tingkat kematian ternak merupakan salah satu penghambat dalam usaha 

peningkatan populasi ternak apabila tidak segera ditekan seminimal mungkin. Sekitar 

11%-36% anak kambing mati tiap tahun. Dari jumlah ini, 93,9% diantaranya terjadi 

pada periode pra-sapih. Faktor inilah yang mempengaruhi produktivitas ternak 

kambing PE rendah (Anonimus, 2008��) 

Hambatan utama yang dihadapi peternak kambing adalah tingginya angka 

kematian pada anak kambing. Beberapa penyebab tingginya angka kematian 

diantaranya adalah lahir premature, terjepit saat dilahirkan, terserang diare (mencret) 

dan yang terbanyak adalah mati karena tidak tahan terhadap lingkungan (pemelihara, 

ternak lainnya, makan dan minuman, kandang, dan iklim)  (Sukmawati,dan 

Sasongko,2008). Penyebab kematian anak tertinggi sebagian besar disebabkan oleh 

kondisi anak sejak lahir lemah, mati saat lahir, dan terperosok. Dilihat dari segi umur, 

umur kurang dari satu minggu merupakan periode kritis dimana paling banyak 



mengalami kematian, selain itu pada saat umur lepas sapih yang bobot badannya 

rendah (Anonimus, 2006).    

Tingkat kematian anak pra sapih yang relatif tinggi 10-50 %. Kematian anak 

pra-sapih banyak disebabkan karena kesalahan atau kelalaian manajemen, 

Pengawasan pada periode ini sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa anak 

tersebut cukup mendapat kolostrum, atau aman dari gangguan fisik misalnya tertindih 

induknya karena kondisi kandang yang sempit ( Sutama, Tatan, dan Budiarsana, 

2006).       

2.4. Jumlah Anak Perkelahiran (litter size)     

 Kambing merupakan ternak yang dipelihara oleh masyarakat secara luas 

karena kambing mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan, antara lain cepat 

berkembang biak yaitu sering melahirkan anak lebih dari 1ekor (2 – 4 ekor) dan di 

daerah tropis umumnya dalam waktu 2 tahun dapat beranak 3 kali. Hal ini biasa 

disebut Litter size, yaitu jumlah anak yang dilahirkan dalam satu kali kelahiran. Lama 

bunting kambing adalah 148 hari dan kisaran normal litter size pada kambing adalah 

2-3 ekor Data reproduksi yang diperoleh adalah lama bunting 160 hari dan litter size 

3 ekor (Anonimus, 2008a). Keunggulan kambing lokal adalah daya adaptasi dan 

kemampuan reproduksinya cukup baik, dengan jumlah anak sekelahiran berkisar 

1,49-1,61 (Tambing, Gozali dan Purwantara, 2001). Beberapa hasil penelitian  

memperlihatkan keragaman produksi kambing Etawah dengan sistem pemeliharaan 

yang dikandangkan (sistem pemeliharaan intensif) diperlihatkan dalam data litter size 

sebesar 2,25 ekor/kelahiran. (Anonimus, 2008a). Rata-rata jumlah anak per kelahiran 

induk kambing PE 1,723±0,264 ekor ( Nyoman, Dakhlan, Sulastri, 2009) 



Kemampuan beranak banyak merupakan satu hal yang spesifik dari sifat 

produksi ternak kambing dan sifat ini merupakan hasil interaksi yang besar antara 

faktor genotipe dan lingkungan. Produktivitas kambing sangat ditentukan oleh 

kelahiran anaknya dan semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan per kelahiran, 

maka seekor induk dianggap memiliki produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan 

keturunan (Sutiyono, Nurul, Endang , 2006) 

2.5 Service per Conception 

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

per Conception adalah jumlah perkawinan alami sampai seekor ternak betina menjadi 

bunting. Utoyo (2003) menyatakan bahwa tinggi rendahnya S/C dipengaruhi oleh 

beberapa factor dimana salah satunya adalah factor pejantan. Perkawinan dengan 

pejantan setempat tanpa diseleksi terlebih dahulu dapat mengakibatkan terjadinya 

perkawinan inbreeding yang berakibat menurunnya reproduksi keturunan. 

Anonimus (2002), angka kawin perkebuntingan untuk semua bangsa kambing 

di Bangladesh adalah 1,23. Menurut Atabany (2002), banyaknya perkawinan per 

kebuntingan berkisar 1,0 – 2,0. 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 factor diatas 

terdapat gangguan, maka ternak harus dikeluarkan dari populasi atau akan 

meningkatkan nilai S/C yang dapat mengakibatkan naiknya biaya pemeliharaan 

(Anonimous, 2005). 

 

 



2.6. Kebutuhan Bibit Kambing       

Ditjennak Deptan, mengatakan bahwa masalah bibit memang menjadi salah 

satu kendala yang hingga kini menghambat pengembangan peternakan kambing. 

Banyak pihak masih enggan bergerak di bidang pembibitan ini, karena secara teknis 

memang cukup rumit, dan keuntungan yang diperoleh bisa tidak sepadan. Berbagai 

persyaratan harus dipenuhi, seperti kualitas induk dan pejantan yang bagus, harus ada 

proses seleksi anak, dan tata cara kawin harus memperhatikan silsilah yang baik 

(Trobos, 2008). 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). 

Mengingat potensi di wilayah Indonesia, seperti sumberdaya alam, potensi 

tenaga kerja, lingkungan sangat mendukung, maka pengembangan peternakan 

kambing penghasil susu dan daging dapat dilakukan melalui sistem pertanian terpadu 

baik organik maupun spesifik dengan mengintegrasikan tanaman dan peternakan. 

Dengan pengembangan sektor tersebut, diharapkan petani peternak akan meningkat 

pendapatan dan kesejahteraannya yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan 

dan meningkatkan pengetahuan, serta meningkatkan pendidikan generasi selanjutnya 

yang akan menciptakan sebuah generasi terdidik yang siap pakai sebagai:” sumber 

daya manusia yang mampu menyerap alih teknologi” (Waluyo, 2009)  



Kebutuhan bibit perlu diketahui untuk melakukan replacement stock sebagai 

pengganti induk dari suatu wilayah. Replacement stock yang baik adalah ± 20%. 

Kalau produksi dan kebutuhan bibit dapat diperkirakan maka sisanya adalah jumlah 

ternak yang dapat dikeluarkan dari daerah tersebut.  



Pada data statistik Dirjen peternakan Jawa Timur tercatat jumlah pemasukan 

dan pengeluaran ternak kambing. Dari data tersebut diketahui bahwa selama tahun 

2006-2007 di Jawa Timur tidak ada pemasukan ternak, sedangkan untuk pengeluaran 

ternak tercatat sebanyak 61.649 ekor pada tahun 2006 dan 12.104 ekor pada tahun 

2007. Selain itu juga tercatat jumlah pemotongan ternak di Jawa Timur sebesar 

971.825 ekor pada tahun 2006 dan 1.015.860 ekor pada tahun 2007 (Dirjen 

peternakan, 2007) .   

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, 2004). Nilai natural increase kambing di 

Kabupaten Blitar yang mempunyai nilai 48% dimana tingkat kelahiran sebesar 

52,68% dan tingkat kematian sebesar 4,68% ( Hariyanti, 2003) 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi Penelitian        

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat Desa Mulyoasri Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang pada bulan Maret sampai Mei 2009. 

3.2. Materi Penelitian  

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing PE sebanyak 

1573 ekor dari 151 responden di peternakan rakyat Desa Mulyoasri Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang. Variable yang diamati adalah jumlah populasi, 

jumlah betina dewasa, kelahiran dan kematian ternak, mutasi ternak, replacement, 

pemotongan ternak, natural increase, potensi bibit dan stock bibit. 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah studi kasus. Pengambilan data primer dilakukan 

dengan cara langsung kepada peternak responden dengan menggunakan quisioner. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Malang. 

 Pengambilan sampel responden dilakukan secara simple random sampling, di 

mana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama 

kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel. Dengan 

teknik semacam itu maka terpilihnya individu menjadi anggota sampel benar-benar 

atas dasar faktor kesempatan (chance), dalam arti memiliki kesempatan yang sama, 

bukan karena adanya pertimbangan subjektif dari peneliti (Kartika, 2008). 



3.4. Analisa Data        

 Data yang diperoleh ditabulasi, dianalisis secara deskriptif  kemudian dihitung 

rata-rata dan standart deviasi, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

X = 
1−

�
n

X
       

Sd = 
( )

1

2

−
−�

n

xx
 

Keterangan:   n = Banyaknya Sampel 

X = Total sampel 

x  = Rata-rata 

Sd = Standart Deviasi 

Besar presentase kelahiran anak kambing dan presentase kematian 

kambing(muda dan dewasa),dengan rumus sebagai berikut : 

Kelahiran       =       � Kelahiran   x  100 % 
                            � Populasi 
�

Kematian       =       � Kematian   x  100 % 
                            � Populasi 
�

 Persentase kelahiran anak kambing dan persentase kematian anak kambing, 

kambing muda dan dewasa digunakan untuk analisa terhadap nilai natural increase 

(pertambahan populasi secara alami). 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.  Perhitungan perhitungan natural increase dan 

pertumbuhan alamiah (net increase) adalah sebagai berikut : 

 Natural Increase = % Kelahiran – % Kematian   

 Pertumbuhan populasi = Pertambahan Alami – Pemotongan Ternak        – 

Pengeluaran Ternak 

(Hariyanti, 2003) 

Tabel 1.  Format tabel kebutuhan bibit dihitung berdasarkan tabel  berikut : 

No Variabel Parameter 
(%) 

Actual 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Populasi        

2 Pertumbuhan populasi        

3 Betina Dewasa        

4 Kelahiran         

5 Kematian ( dari populasi)        

6 Pertambahan Populasi               

 
a. Pertambahan Populasi    

Betina        

 
b. Pertambahan populasi 

jantan        

 c. Pertambahan Bibit Betina        

 d. Pertambahan Bibit Jantan        

7 Kebutuhan Bibit Betina               

 a. Replacement + kemajiran        

 b. Pertumbuhan        

 
Total Kebutuhan Bibit 
Betina               

8 Kekurangan Bibit Betina*               

9 
Kebutuhan Bibit 
Pejantan**        

10 
Kekurangan Bibit 
Pejantan***               

 



3.5. Batasan Istilah 

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 

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 

Wilayah pembibitan 

Wilayah pembibitan  adalah  suatu  wilyah  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  

Dinas Peternakan untuk dijadikan daerah pembibitan Peranakan Etawah (PE) 

berdasarkan potensi dan kondisi wilayah serta sosial budayanya 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu wilayah sentra pembibitan 

untuk Kambing Peranakan Etawah (PE) setelah Kecamatan Kaligesing (Jawa 

Tengah). Kecamatan ini ditetapkan sebagai Sentra Perbibitan untuk Kambing PE oleh 

dinas Peternakan Kabupaten Malang yang bertopografi wilayah di lereng pegunungan 

dan jumlah ternak terbesar dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Pada 

Kecamatan ini terdapat beberapa desa yang memiliki potensi kambing, yaitu 

Argoyuwono, Mulyoasri, Tawang Agung, Taman Sari, dan Wirotaman. Penelitian 

dilaksanakan di desa Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. 

Penelitian dilaksanakan pada dua kelompok tani yaitu Ngudiasri dan Sari tani. 

Topografi wilayah ini adalah lereng pegunungan Semeru. Luas wialayah desa 

Mulyoasri sebesar 1020 Ha. Desa ini terletak pada ketinggian 600 m diatas 

permukaan laut. Keadaan iklim didaerah Kecamatan Ampelgading (termasuk desa 

Mulyoasri) memiliki temperature berkisar antara 18º-27ºC, Kelembaban udara 55%-

85%, dengan curah hujan  rata-rata 2500mm/th. 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. Faktor lingkungan adalah faktor yang memberikan pengaruh cukup besar 

terhadap tingkat produksi. Di antara sekian banyak komponen faktor lingkungan , 

yang paling nyata pengaruhnya terhadap kambing perah, terutama pada masa laktasi 



(produksi susu) adalah temperatur, yang selalu berkaitan erat dengan 

kelembaban.Supaya dapat berproduksi baik, kambing perah harus dipelihara pada 

kondisi lingkungan yang nyaman (comfort zone), dengan batas maximum dan 

minimum temperatur dan kelembaban lingkungan berada pada thermo neutral zone. 

Di luar kondisi ini kambing perah akan mengalami stres. Stres yang banyak terjadi 

adalah stres panas.  

Pemeliharaan secara Intensif merupakan sistem pemeliharaan yang diterapkan 

pada desa ini. Sistem pemeliharaan sangat mendukung upaya peningkatan 

produktivitas ternak kambing, Selain itu didukung pula dengan manajemen 

pemberian pakan. Pakan yang diberikan adalah hijauan yang didapatkan dari kebun 

kopi sebagai tanaman pelindung diaritkan dan kambing tidak mendapatkan 

konsentrat. Hijauan yang diberikan berupa rambanan yaitu dari jenis leguminosa 

yaitu gamal (Gliricida sepium), Kaliandra   

( Calliandra colothyrsus), lamtoro (Leucaena leucocephala), dan dadap, sebagai 

pakan sumber protein dan energi. Sebagaimana diungkapkan oleh Sodiq dan 

Abidin(2002) bahwa rambanan umumnya hanya merupakan bahan pakan sumber 

energi, sehingga penambahan bahan pakan sebagai sumber protein merupakan suatu 

hal yang mutlak diperlukan dalam usaha peternakan kambing Peranakan Etawah. 

Pengolahan terhadap pakan tidak ada melainkan pakan langsung diberikan ke ternak. 

Pemberian pakan hijauan sehari dilakukan 1-3 kali sehari yaitu pagi, siang, dan sore 

hari. Pemberian minum dilakukan 1 kali sehari yaitu pada sore hari dengan 

menggunakan air hangat dicampur garam secara terbatas (Tabel 2) 



Sistem perkandangan menggunakan model panggung. Sistem perkandangan 

ini bertujuan agar air kencing dan kotoran bisa jatuh ke bawah melalui sela lantai 

panggung karena kotoran dan air kencing akan menganggu kesehatan ternak jika 

bersentuhan langsung dengan kaki kambing. Kandang terbuat dari bambu  dan kayu 

papan, atap kandang sebagian besar menggunakan atap genteng dan hanya beberapa 

(1,32%) yang menggunakan atap asbes. Atap  genteng lebih umum digunakan karena 

mudah didapat disekitar lokasi, harganya murah dan memiliki daya tahan yang cukup 

lama Dalam satu kandang terbagi atas petak-petak dengan ukuran seragam (1mx2m) 

guna untuk memisahkan ternak berdasarkan umur dan jenis kelamin. 

Tabel 2.Sistem Pemeliharaan  Desa Mulyoasri 

Variabel % 
1. System Pemeliharaan : Dikandangkan (intensif) 
2. Bahan Kandang : Kayu dan bambu 
  
3. Bahan Atap : Genteng    
4. Model Kandang : Panggung  
  
5. Macam pakan : Rambanan(dedaunan) 
  
6. Frekuensi pemberian pakan : 2 kali//hari   
7. Pemberian Air Minum : Terbatas   
8. Pemberian Pakan Tambahan : Tidak diberikan 
9.Pengolahan Pakan : Tidak dilakukan 

  

100 
100 
98,6
8 
100 
100 
89,40 
100 
100 
100 

     Sumber: Data yang diolah dari 2 kelompok tani ternak di Desa Mulyoasri 
 
4.2  Komposisi Ternak 

 Komposisi ternak kambing PE hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 



Tabel 3. Komposisi ternak di Desa Mulyoasri 

No Kelompok Ternak � (ekor) �(ekor) Jumlah 
(ekor) 

1 Anak 261 (16,59%) 326 (20,72%) 587 (37,32%) 
2 Muda 235 (14,94%) 371 (23,59%) 606 (38,53%) 
3 Dewasa 10 (0,64%) 370 (23,52%) 380 (24,16%) 
 Jumlah 506 (32,17%) 1067 (67,83%) 1573 (100%) 

Sumber : data yang diolah dari 2 kelompok tani di desa Mulyoasri 

Komposisi ternak yang diambil secara random dari dua kelompok tani ternak 

adalah ternak jantan 506 ekor (32,17%) dan ternak betina sebesar 1067 ekor 

(67,83%). Dari Tabel 3 terlihat bahwa jumlah pejantan hanya 10 ekor (0,64%) 

sedangkan jumlah untuk induk sebesar 370 ekor (23,52%). Sehingga ratio jantan dan 

betina adalah 1 : 37. Dari komposisi tersebut menunjukkan bahwa satu pejantan dapat 

mengawini 37 ekor betina. Jumlah pejantan yang digunakan untuk pemacek pada satu 

wilayah kurang seimbang, seekor pemacek digunakan untuk mengawini banyak 

induk. Perbandingan tersebut lebih besar dibandingkan dengan Anonimus (2008b) 

bahwa perbandingan yang baik antara induk jantan dan betina untuk perkawinan 

alami adalah 1 : 20. 

Jumlah jantan yang sedikit disebabkan banyak ternak jantan muda banyak 

dijual oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan sehingga pada saat dewasa 

pejantannya lebih sedikit dibanding ternak betina. Terlihat dari mutasi keluar sebesar 

33,72%, akibatnya banyak peternak yang tidak mempunyai pejantan, sehingga harus 

meminjam pejantan dari peternak lain jika betinanya birahi. Kondisi tersebut 

dikhawatirkan akan terjadi pengurasan ternak jantan yang ada dalam populasi. 

Terdapat kecenderungan ternak jantan yang bagus ikut terjual karena peternak 



mengejar harga tinggi sebagai pendapatan usaha. Apabila kondisi tersebut tidak 

dilkendalikan maka yang tinggal hanya ternak jantan dengan kualitas yang jelek dan 

kedepannya akan menurunkan kualitas kambing. Oleh karena itu untuk mengatasi hal 

tersebut maka upaya yang ditempuh adalah pengendalian penjualan kambing jantan 

kualitas bagus atau dengan melakukan program IB dalam mendukung kualitas 

kambing di Desa Mulyoasri. Priyanto dan Umi (2006)menyatakan bahwa program IB 

dilakukan karena beberapa alasan  diantaranya adalah peternak memiliki jumlah 

induk yang relatif lebih banyak sehingga deteksi birahi sulit untuk dilakukan dan 

kurang tersedianya jumlah pemacek yang dimilki peternak karena dianggap kurang 

menguntungkan sehingga berdampak sulitnya program perkawinan.  Besarnya 

persentase betina dewasa menunjukkan bahwa tujuan peternak memelihara ternak 

adalah untuk mengambil keturunan yang dapat dijual sewaktu-waktu guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi.  

Berdasarkan Tabel 3 prosentase kambing muda adalah 14,94% jantan dan 

23,59% betina. Kambing betina lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kambing 

jantan, hal ini disebabkan peternak cenderung menjual kambing jantan untuk 

memenuhi permintaan pasar didaerah lain atau untuk dipotong sedangkan betina 

muda digunakan untuk replacement stock. Prosentase kambing anak masing-masing 

sebesar 16,59% jantan dan 20,73% betina. Dengan ratio jantan betina adalah 50:50.  

4.3   Identitas Peternak 

 Penyebab tinggi rendahnya populasi, potensi ternak tidak lepas dari identitas 

peternak. Kodisi tersebut meliputi umur peternak, lama beternak, tingkat pendidikan 

dan status kepemilikan. Kondisi umum peternak dapat dilihat pada Tabel 4. 



Tabel 4. Identifikasi peternak Desa Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten   
Malang 

No Variabel Jumlah(Rata-rata ± sd) 
1 Umur Peternak 45,64 ± 10,00  
2 Lama Beternak 9,50 ± 5,36 
3 Tingkat pendidikan 

- Tidak sekolah 
- SD 
- SLTP 
- SLTA 
- PT 

 
          5 (3,31%) 
      133 (88,08%) 
          9 (5,96 %) 
          3 (1,99%) 
          1 (0,66%) 

4 Pekerjaan 
- Peternak 
- Tukang 
- Wiraswasta 
- Lain-lain 

 
      137 (90,37%) 
         8 (1,99%) 
         3 (5,03%) 
         8 (1,99) 

Sumber : data yang diolah dari 2 kelompok tani di desa Mulyoasri 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata umur peternak desa Mulyoasri 

adalah 45,64 ± 10,00 Tahun, disimpulkan bahwa umur responden masih dalam usia 

produktif, yaitu usia seseorang yang masih mampu bekerja untuk mendapatkan 

penghasilan bagi kebutuhan keluarga. Sedangkan rata-rata lama beternak  adalah 9,50 

± 5,36 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peternak kambing PE di desa Mulyoasri 

memiliki pengalaman beternak kambing PE yang cukup lama, sehingga mampu 

menunjang kehidupan ternaknya dengan baik namun masih perlu inovasi teknologi 

tepat  guna dan berani mengambil resiko perluasan usaha. Perluasan usaha tersebut 

salah satunya adalah perubahan kandang, dan Inseminasi Buatan (IB). 

Tabel 4 menunjukkan bahwa responden bervariasi sebagian besar hanya 

berpendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 133 orang (88,08%). Sedangkan yang tidak 

tamat SD, SLTP, SLTA dan tamat perguruan tinggi berturut-turut 3,31%, 5,96%, 

1,99%, dan 0,66%. Diperkirakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 



mudah dalam transfer informasi dan teknologi. 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 mempunyai pendapatan rendah (Anonimus, 2003). 

Status pekerjaan responden yang terlihat pada Tabel 4 tertinggi adalah 

peternak yaitu 90,37%. Hal ini dikarenakan beternak kambing memberikan peluang 

besar guna membantu perekonomian keluarga, beternak merupakan pilihan yang 

banyak diminati masyarakat Mulyoasri. Sedangkan tukang, wiraswasta, lain-lain 

berturut-turut  1,99%, 5,03%, dan 1,99%. Pekerjaan utama beternak dengan 

prosentase tinggi akan mendukung keberhasilan peternakan kambing didaerah 

Mulyoasri. Dengan demikian usaha peternakan pada daerah ini akan terkelola secara 

semaksimal mungkin. Tomasweszewska, dan Mastika, (2001) menyebutkan bahwa 

ternak kambing biasanya dimiliki oleh petani kecil, 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.  

Status kepemilikan ternak di Desa Mulyoasri tertinggi adalah milik sendiri 

sebesar 1436 ekor (91,29%) sedangkan gaduhan sebesar 137 ekor (8,71%) (Lampiran 

1). Usaha peternakan secara gaduhan memiliki beberapa tujuan antara lain membuka 

lapangan kerja, meningkatkan populasi ternak, meningkatkan penghasilan pemilik 

ternak dan peternak yang diberi gaduhan,  memanfaatkan hijauan peternak yang tidak 



memiliki ternak, dan karena lahan kandang untuk memelihara ternak kambing kurang 

sehingga digaduhkan kepada peternak yang mempunyai lahan luas 

4.4  Penampilan Reproduksi  

Catatan reproduksi ternak kambing selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 

5. 

Tabel 5. Penampilan Reproduksi Kambing Peranakan Etawah Hasil penelitian di desa 
Mulyoasri, kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang Tahun 2009 

 
Parameter Reproduksi

  
Rata-rata 
±SD 

111111 1.   Umur Pertama Kali Kawin (bulan) 
Jantan     
Betina     

2.   Lama Kebuntingan (bulan) 
  
3.   Litter Size (ekor)    
4.     S/C    

 
10,11±2,66 
8,88 ±1,14 
5,04±0,22 
1,97 
1,03 

 Sumber: data yang diolah dari 2 kelompok tani ternak didesa Mulyoasri 

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa umur pertama kambing dikawinkan 

adalah jantan 10,11 ±2,66(antara 8-12bulan) dan antara betina 8,88 ±1,14( antara 7-

10 bulan), terlau dini untuk umur perkawinan.  Dari hasil tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan Anonimus(2009c) bahwa syarat ternak dikawinkan yaitu sudah 

mengalami dewasa tubuh atau sudah berumur lebih dari 12 bulan atau telah mencapai 

berat badan ±25 kg jantan dan ±20 kg betina. Saluran reproduksi pada umur >12 

bulan sudah sempurna dan dapat berfungsi secara optimal.  

S/C atau Service per Conception yaitu jumlah perkawinan per kebuntingan 

merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan ternak dalam perkawinan 

untuk menghasilkan kebuntingan. S/C atau Service per Conception adalah salah satu 



factor yang menentukan tinggi rendahnya efisiensi reproduksi dari sekelompok 

ternak. Nilai rata-rata S/C di Desa Mulyoasri adalah sebesar 1,03 kali (Table 5) nilai 

tersebut tergolong baik, berarti semakin kecil angka kawin perkebuntingan maka 

semakin tinggi tingkat kesuburan induk kambing tersebut. Nilai tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan  Atabany (2002), bahwa banyaknya perkawinan per 

kebuntingan pada kambing di Purwakarta sebesar 1,14. 

Nilai S/C ini sangat dipengaruhi oleh keakuratan deteksi birahi, kualitas 

semen, waktu dan teknik inseminasi (untuk IB), kesehatan ternak, nutrisi pakan dan 

fertilitas ternak, apabila salah satu factor diatas terdapat gangguan, maka ternak harus 

dikeluarkan dari populasi atau akan meningkatkan nilai S/C yang dapat 

mengakibatkan naiknya biaya pemeliharaan (Anonimus,2005). Utomo, Herawati dan 

Prawirodigdo (2005) menyatakan bahwa tinggi rendahnya nilai S/C 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. 

4.5 Litter Size  

 Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan dalam satu kali 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. Lama kebuntingan 



kambing dipengaruhi oleh aktifitas, konsumsi pakan, bangsa umur, dan keadaan 

lingkungan sekitar  (Anonimus, 2008a) 

Pada Table 5 terlihat bahwa, nilai litter size kambing di desa Mulyoasri adalah 

sebesar 1,97±0,71. hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan  penelitian 

Nyoman, Dakhlan, dan Sulastri (2009) bahwa rata-rata jumlah anak per kelahiran 

induk kambing PE 1,723±0,264 ekor. Kostaman, Keman, Sunardi, dan Sutama, 

(2002) menyatakan bahwa faktor bangsa dapat mempengaruhi jumlah anak 

sekelahiran, sebagaimana bangsa induk berhubungan dengan berat dan ukuran 

tubuhnya. Faktor umur induk juga mempengaruhi jumlah anak sekelahiran, jumlah 

anak sekelahiran cenderung meningkat dengan meningkatnya umur induk dari 2-6 

tahun. 

Dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa litter size di desa Mulyoasri 

adalah dalam standart toleransi, sesuai dengan Anonimus (2008a) bahwa kisaran 

normal litter size pada kambing adalah 2-3 ekor. 

4.6. Kelahiran Dan Kematian Ternak 

 Tingkat kelahiran ternak yang didapat di lokasi penelitian sebesar 1193 ekor 

atau 75,84% (pada Lampiran 5).  Hasil penelitian tersebut lebih tinggi jika 

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

(2002) yaitu 57,52%.  

Tingkat kematian ternak merupakan salah satu penghambat dalam usaha 

peningkatan populasi ternak apabila tidak segera ditekan seminimal mungkin. 

Tingkat kematian yang tinggi harus diimbangi dengan tingkat kelahiran yang tinggi  

pula. Jumlah kematian yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun terakhir ini didesa 



Mulyoasri tercatat sebanyak 47 ekor atau 2,99 % dari populasi yang terdiri dari anak, 

muda dan dewasa (pada Lampiran 4). Tingkat kematian tertinggi terjadi pada 

kambing anak atau kambing sebelum sapih yaitu 76,60% (Lampiran 3). Kematian 

disebabkan tidak menyusu pada induk, kejang-kejang, pilek, tergencet induk, 

keracunan makanan dan juga mati saat masih dalam kandungan. Penyebab kematian 

dalam kandungan (abortus) dapat disebabkan infeksi maupun non infeksi. Non 

infeksi biasanya karena faktor genetik, stres dan keracunan. Abortus yang disebabkan 

infeksi virus, protozoa, jamur, maupun bakteri. 

Anonimus (2006) bahwa penyebab kematian anak tertinggi disebabkan oleh 

kondisi anak sejak lahir lemah, mati saat lahir, dan terperosok. Dilihat dari segi umur, 

umur kurang dari satu minggu merupakan periode kritis artinya paling banyak 

mengalami kematian, selain itu juga dipengaruhi oleh bobot badan rendah pada saat 

lahir 

Hasil penelitian didapatkan kamatian tertinggi pada anak pra-sapih yaitu 

72,34% (pada Lampiran 3). Penyebab kematian ini sebagian besar karna anak tidak 

menyusu pada induknya dan kejang. Pernyataan Kostamanan dan Sutama (2006) 

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

terlalu lemah sehingga tidak mampu menyusu pada induknya. Kematian anak pra-

sapih lebih banyak disebabkan karena kesalahan atau kelalaian manajemen. Anak 

kambing yang lahir hampir tanpa antibodi sehingga tidak memiliki kekebalan tubuh, 

dan tergantung asupan kolustrum induk sedangkan ketersediaan kolostrum induk 

terbatas. Hal ini disebabkan jumlah anak yang dilahirkan ikut mempengaruhi jumlah 

kolostrum induk., jumlah kolostrum yang diproduksi tidak meningkat sebanding 



dengan jumlah anak maka diperlukan pakan yang baik sebelum melahirkan untuk 

meningkatkan produksi kolostrum (Anonimus, 2008 f) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kid Crop di Desa Mulyoasri  yaitu 150 % 

(Lampiran 4). Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Muzani. 

Wildan, Sauki, dan Farida (2000), bahwa prosentase anak yang lahir 118,25%, hal ini 

menunjukkan bahwa perkawinan pada usia lebih muda dapat meningkatkan kid crop 

ternak. Kemungkinan bisa meningkat lebih besar sehingga berdampak pada 

peningkatan populasi ternak. 

4.7 Mutasi Ternak  

Berdasarkan hasil penelitian, besarnya mutasi ternak dapat dilihat pada Tabel 

6. 

Table 6. Mutasi Ternak Kambing Peranakan Etawah di Desa Mulyoasri, Kecamatan 
Ampelgading Kabupaten Malang  

 
Uraian                  % 

Ternak Masuk (dari populasi)  
 Ternak Jantan    
 Ternak Betina    
Ternak Keluar(dari populasi)  
 Ternak Jantan   
 Ternak Betina    

               2,32 
               1.03 
               1,29 
              33,72 
              21,75 
              11,97 

     Sumber : data yang diperoleh dari 2 kelompok tani ternak desa Mulyoasri  

 Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa ternak yang masuk sebagian besar adalah 

betina yaitu 1,29%, dengan alasan kambing betina dirasa lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan kambing jantan yaitu sebagai penghasil keturunan(bibit). 

Sedangkan kambing jantan yang dibeli adalah dari jenis yang bagus yang nantinya 

akan dijadikan calon pemacek. 



Ternak yang keluar didesa Mulyoasri yaitu 33,72% terhadap populasi. Dari 

Tabel 6 menunjukkan bahwa mutasi keluar pada ternak jantan lebih banyak 

dibandingkan dengan ternak betina yaitu 21,75%. Pengeluaran ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan daging kambing di Kabupaten Malang. Parwati (2001), 

peternak lebih banyak menjual pejantan untuk 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 . Priyanto dan Umi (2006), umumnya 

ternak jantan dipersiapkan untuk lebaran haji, yang dijual ke pasar dan dibeli oleh 

peternak/pengusaha untuk dilakukan pembesaran sebagai persiapan hewan kurban. 

Sementara penjualan betina muda umumnya dibeli dipersiapkan sebagai ternak bibit 

(persiapan replacement induk) 

Mutasi masuk didesa Mulyoasri selama satu tahun terakhir adalah 1,03 % 

ternak jantan dan 1,29% ternak betina. Ternak yang masuk lebih kecil dibandingkan 

dengan ternak yang keluar. Oleh sebab itu desa Mulyoasri dikategorikan sebagai 

salah satu daerah sentra pembibitan kambing PE di Kecamatan Ampelgading karena 

suatu ternak dikatakan sebagai penghasil/sentra ternak jika ternak yang keluar lebih 

besar dibanding  ternak yang masuk. 

4.8 Kebutuhan Bibit Kambing Peranakan Etawah 

 Kebutuhan bibit kambing dapat diketahui dengan adanya nilai Natural 

Increase dan pola pembiakan ternak. Nilai Natural Increase merupakan selisih antara 



besarnya tingkat kelahiran dikurangi dengan besarnya tingkat kematian dalam jangka 

waktu satu tahun. 

Tabel 7. Analisa Kebutuhan Kambing di Desa Mulyoasri tahun 2009 

No Variabel Desa Mulyoasri 
% Ekor 

1 Populasi 100 1573 

2 Betina Dewasa 23,52 375 

3 Kelahiran 75,84 1193 

4 Kematian 2,99 47 

5 Tambahan Alamiah 72,85 1146 

6 Panen Jantan 44,46 510 

7 Panen Betina 55,54 636 

8 Majir 3,0 47 

9 Replacement 20,0 315 

10 Net Increase 58,85 926 

11 Stock Bibit  23,59  371 

12 Potensi Bibit 58,85 926 

13 Pemotongan Ternak 14 220 

14 Mutasi Ternak 524 33,72 
 

 Dari Tabel 7, populasi kambing pada waktu penelitian sebesar 1573 ekor 

(100%), jumlah betina dewasa sebesar 23,81% dan tingkat kelahiran 75,84 %. Atas 

dasar itu telah diperoleh persentase pertambahan populasi alami mencapai 72,85%. 

Nilai prosentase panen jantan 44,46% dan panen betina sebesar 55,54%. Nilai 

tersebut telah sesuai jika dibandingkan dengan Atabany, Abdulgani, Sudono. Dan 

Mukidjo (2002) bahwa kelahiran jantan 51,96% lebih tinggi dibandingkan kelahiran 

betina 48,04%.  



 Dari Tabel 7 diketahui bahwa tingkat kelahiran terhadap populasi sebesar  

75,84% dan tingkat kematian terhadap populasi sebesar 2,99 %. Sehingga diperoleh 

nilai Natural Increase di desa Mulyoasri adalah sebesar 72,85 % jika dibandingkan  

dengan nilai Natural Increase kambing di Kabupaten Blitar lebih tinggi yaitu 48% 

dengan tingkat kelahiran sebesar 52,68% dan tingkat kematian sebesar 4,68% ( 

Hariyanti, 2003). 

 Mutasi ternak di Desa Mulyoasri sebesar 33,72%. Mutasi tersebut tergolong 

tinggi oleh sebab itu perlu upaya replacement stock untuk menanggulangi pengurasan 

populasi akibat mutasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan 

pembelian betina muda. Priyanto dan Umi (2006) menyatakan penjualan betina muda 

umumnya dibeli dipersiapkan sebagai ternak bibit (persiapan replacement induk). 

Perbedaan natural increase di desa Mulyoasri dan Kabupaten Blitar karena 

tingkat kelahiran dan kematiannya selisihnya sangat jauh, tingkat kelahiran di desa 

Mulyoasri lebih tinggi dibanding tingkat kelahiran kabupaten Blitar sedangkan 

tingkat  kematianya lebih rendah dari  kematian di Kabupaten Blitar. Tingkat 

kelahiran yang tinggi disebabkan jumlah induk di tempat penelitian cukup besar yaitu 

23,52%. Besarnya nilai natural increase tergantung dari reproduktivitas induk, 

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

pembiakannya (breeding) (Anonimus, 2004). 



Tabel 8. Analisa Pertumbuhan Kambing Peranakan Etawah Di Desa Mulyoasri 
Selama 5 tahun  (Perhitungan pada Lampiran 7) 

 

No Variabel 
Paramater 

(%) 
Actual 

2009 (ekor) 
Sasaran 5 tahun (ekor) 

2010 2011 2012 2013 2014 
1 Populasi 100 1573 2499 3970 6306 10017 15912 
2 Pertumbuhan Populasi 58,85 926 1471 2336 2336 5895 9364 
3 Betina Dewasa 23,52 370 588 934 1483 2356 3743 
4 Kelahiran  75,84 1193 1895 3011 4782 7597 12068 
5 Kematian ( dari populasi) 2,99 47 75 119 189 300 476 
6 Pertambahan Populasi 72,85 1146 1821 2892 4594 7297 11592 

  
a. Pertambahan Populasi    

Betina 55,54 636 1011 1606 2552 4053 6438 

  
b. Pertambahan Populasi 

Jantan 44,46 510 811 1286 2042 3244 5154 

  
c. Pertambahan Bibit 

Betina 90 572 910 1445 2297 3648 5794 

  
d. Pertambahan Bibit 

Jantan 10 51 81 129 204 324 515 
7 Kebutuhan Bibit Betina               

  a. Replacement Kemajiran 23 85 135 215 537 542 861 
  b. Pertumbuhan 58,85 926 1471 2336 3711 5895 9364 

  
Total Kebutuhan Bibit 
Betina   1011 1606 2551 4248 6437 10225 

8 Kekurangan Bibit Betina               
9 Kebutuhan Bibit Pejantan 10 101 161 255 425 644 1023 

10 Kekurangan Bibit Pejantan   50 80 126 221 320 508 
 

Berdasarkan analisa dari data yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa total 

kebutuhan kambing jantan dan betina, dapat dilihat pada Tabel 8 bahwa pertambahan 

populasi sebesar 58,85% setelah dikurangi pemotongan ternak  Pengeluaran ternak 

juga berpengaruh pada pertambahan populasi ternak sehingga akan diperoleh nilai 

pertumbuhan sebesar 25,13 % (perhitungan pada Lampiran 6). Nilai tersebut lebih 

tinggi dibandingkan hasil penelitian Budiarsana, Sutama, dan Supriyati (2006) yaitu 

pertumbuhan populasi di Kecamatan Jerowaru sebesar 16,15%. Peningkatan populasi 

menunjukkan bahwa daya dukung sumberdaya alam dalam penyediaan pakan ternak 

kambing dan produktivitas ternaknya tinggi.�



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa nilai natural increase kambing PE 

di desa Mulyoasri adalah sebesar 72,85 % dengan tingkat kelahiran sebesar  75,84% 

dan kematian sebesar 2,99%. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 

potensi bibit didesa Mulyoasri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang 

tergolong tinggi mencapai 58,85 % jika dibandingkan dengan lokasi bibit di wilayah 

berbeda. 

 

5.2 Saran 

Nilai natural Increase didesa Mulyoasri sudah dikatakan tinggi, sehingga 

disarankan agar para peternak lebih meningkatkan pola pemeliharaan kambing 

terutama untuk betina produktif guna menekan tingkat kematian dan meningkatkan 

tingkat kelahiran. Stock bibit yang diperkirakan 371 ekor sebaiknya dipertahankan 

yang selanjutnya diseleksi untuk mendapatkan pejantan dan betina bibit unggul. Dan 

diperlukan pengawasan terhadap mutasi kambing betina muda.  
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Lampiran 1. Komposisi Ternak 

Tabel 1. Komposisi Ternak 
 

Komposisi Ternak Anak Muda Dewasa 
Jumlah Jantan  Betina Jantan Betina Jantan Betina 

Sari Tani 242 299 216 348 9 341 1455 
Ngudi Asri 19 27 19 23 1 29 118 

Jumlah 261 326 235 371 10 370 1573 
% 16.59 20.73 14.94 23.59 0.64 23.52 100.00 

 
Tabel 2. Status Kepemilikan 
 

Kelompok Ternak 
Milik 

Sendiri Gaduhan Bantuan Lain-lain Jumlah 
Sari Tani 1348 107 0 0 1455 

Ngudi Asri 88 30 0 0 118 
Jumlah 1436 137 0 0 1573 

% 91.29 8.71 0 0 100 
 

Table 3. Mutasi Ternak 

� Mutasi masuk 

No Jenis Kelamin Dewasa Muda Anak Total 
1  Jantan 0 (0%)  9 (42,86%)   7 (77,78%) 16 (44,44%)  
2  Betina  6 (100%)  12 (57,14%) 2 (22,22%)   20 (55,56%) 

Total    6 21  9   36 
 
Mutasi Masuk Terhadap Populasi = 2,32% 

� Mutasi Ternak Keluar 
 

No Jenis Kelamin Dewasa Muda Anak Total 
1  Jantan  9 (31,03%) 298 (67,57%)   31 (57,41%) 338 (64,50%)  
2  Betina  20 (68,97%)  143 (32,43%)  23 (42,59%)  186 (35,50%) 

Total   29   441 54   524 
 

Mutasi Keluar Terhadap Populasi = 33,72% 



Lampiran 2. Sistem Pemeliharaan  

Tabel 1. Sistem Pemeliharaan 

Kelompok Ternak Diikat Dilepas Dilepas/Dikandangkan Jumlah 
Sari Tani 0 0 138 138 

Ngudi Asri 0 0 13 13 
Jumlah 0 0 151 151 

% 0 0 100 100 
 

Tabel 2. Bahan Kandang  

Kelompok Ternak Bahan Kandang Bahan Atap Jumlah 
Kayu & bambu Beton Genteng Asbes 

Sari Tani 138 0 136 2 138 
Ngudi Asri 13 0 13 0 13 

Jumlah 151 0 149 2 151 
% 100 0 98.68 1.32 100 

 

Tabel 3. Model Kandang  

Kelompok Ternak Model Kandang Jumlah 
Panggung Non-panggung 

Sari Tani 138 0 138 
Ngudi Asri 13 0 13 

Jumlah 151 0 151 
% 100 0 100 

 

Tabel 4. Pemenuhan Pakan 
 

Kelompok 
Ternak 

Asal Pakan 
Jumlah 

Diaritkan 
Diaritkan & 

diumbar Beli 
Sari Tani 138 0 0 138 

Ngudi Asri 13 0 0 13 
Jumlah 151 0 0 151 

% 100 0 0 100 
 
 
 



Tabel 5. Macam Pakan 
 

Kelompok Ternak Macam Pakan 
Jumlah Dedaunan(Ramban) Rumput Konsentrat 

Sari Tani 138 0 0 138 
Ngudi Asri 13 0 0 13 

Jumlah 151 0 0 151 
% 100 0 0 100 

 
Tabel 6. Pemberian Pakan  

Kelompok Ternak Pemberian Pakan Jumlah 1kali/hari 2kali/hari 3kali/hari 
Sari Tani 4 122 12 138 

Ngudi Asri 0 13 0 13 
Jumlah 4 135 12 151 

% 2.65 89.40 7.95 100 
 

Tabel 7. Pemberian Air Minum 

Kelompok Ternak Pemberian air minum Jumlah Terbatas Ad Libitum Tidak Pernah 
Sari Tani 138 0 0 138 

Ngudi Asri 13 0 0 13 
Jumlah 151 0 0 151 

% 100 0 0 100 
 



Lampiran 3. Reproduksi Ternak 

Tabel 1. Kelahiran Ternak (Sari Tani) 
 

Litter Size Jumlah Total % 
1 20 20 12.82 
2 43 86 53,85 
3 16 48 30,77 
4 1 4 2,56 

Total   158 100.00 
 
Tabel 2. Kelahiran Ternak (Ngudi Asri) 
 

Litter Size Jumlah Total % 
1 3 3 15.79 
2 5 10 52.63 
3 2 6 31.58 
4 0 0 0 

Total   19 100.00 
 

Tabel 3. Jenis Kelamin Anak Yang Lahir  

Kelompok  Ternak Jenis Kelamin Jumlah 
Jantan Betina 

Sari tani 82 76 158 
Ngudi Asri 6 13 19 

Jumlah 88 89 177 
% 49,72 50,28 100,00 

 

Tabel 4. Kematian ternak 

No Kelompok Betina (ekor) Jantan (ekor) Jumlah (ekor) 
1 Anak 24 (51,06%) 12 (25,53%) 36 (76,59%) 
2 Muda 2 ( 4,26%) 1 (2,13%) 3 (6,38%) 
3 Dewasa 8 (17,02%) 0 (0%) 8 (17,02%) 
  Jumlah 34 (72,34%) 13 (27,66%) 47 (100%) 

 



Lampiran 4.  Perhitungan % kematian, % kelahiran dan Natural Increase 

 

% Kelahiran        =     =  75,84 % (dlm 1 th) 

 

% Kematian     =      = 2,99 % (dalam 1 th) 

 

Natural Increase (NI) = % Kelahiran  -  % Kematian  

    =  75,84 % - 2,99 % 

    =  72,85 %  

 Kid crop 

Kid Crop�� �� �

� ����� �� �

������������������ ���150 % 
�

Pertumbuhan populasi = Ni – Pemotongan ternak  

    = 72,85% - 14 % 

    = 58,85 % (926 ekor) 



Lampiran 5. Analisa Potensi Ternak Bibit Kambing Desa Mulyoasri Tahun 2009 

Analisa 1 

No Komponen Paramater Desa Mulyoasri 
% Ekor 

1 Populasi 100 1573 
2 Betina Dewasa 23,52 370 
3 Kelahiran 75,84 1193 
4 Kematian 2,99 47 
5 Tambahan Alamiah 72,85 1146 
6 Panen Jantan 44,46 510 
7 Panen Betina 55,54 636 
8 Majir 3,0 47 
9 Replacement 20,0 315 

10 Net Increase  58,85 926 
11 Stock Bibit  23,59  371 
12 Potensi Bibit 58,85 926 
13 Pemotongan Ternak 14 220 

 Ket : 

*   Tambahan Alamiah : Kelahiran-Kematian 

** Net increase  : Tambahan Alamiah-Pemotongan Ternak 
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Lampiran 6.  Analisa Potensi Kebutuhan Ternak Bibit Kambing di Desa Mulyoasri 

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2009 

 

Keterangan perhitungan : 

 

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

        � Populasi 

 =  370    x  100%    =   23,52 % 

  1.573 

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

        � Populasi 

  =   10  x  100 %   =  0,64 % 

   1.573 

3. % Kelahiran  = � Kelahiran   x  100 % 

    � Populasi 

  = 1.193    x    100 %   =  75,84% 

   1.573 

4. % Kematian = � Kematian   x   100 % 

   �  Populasi 

  =   47    x    100 %  =  2,99% 

   1.573    

5. % Natural Increase = % Kelahiran - % Kematian 

  =  75,84 %  -  2,99% 

  = 72,85% 

6.   Majir = % Majir x � Betina Dewasa 

  = 3 % x 370 

  = 11 ekor 

7. Replacement = % Replacement  x  � Populasi 

  =  20 % x   1.573 ekor  

  = 315 ekor 

 

 



8. a. % Net. Increase = Natural increase – Pemotongan Ternak – Pengeluaran 

Ternak 

  = 72,85 % - 14 % - 33,72 % 

  = 25,13 % 

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

  = 72,85 % - 14 %  

  = 58,85 % 

 

9. % Stock Bibit Betina  = �  Betina Muda     x    100 % 

      �  Populasi 

  =   371   x   100 %   =   23,59 % 

   1.573  

10. % Stock Bibit Jantan = � Jantan Muda     x   100 % 

      � Populasi 

  =   235   x  100 %  =  14,94 % 

        1.573 

11. Pemotongan Ternak = % Pemotongan Ternak   x  � Populasi 

  = 14 %  x  1.573 ekor 

  =     220 ekor 

12. % Mutasi Keluar = �  Mutasi Ternak Keluar   x   100 % 

             �    Populasi 

  =   524   x   100 %    =  33,72 % 

   1.573   



Lampiran 7. Perhitungan Analisa Populasi Kambing Peranakan Etawah Tahun 2010 
 
1. Populasi =  Populasi tahun 2009 + Pertumbuhan Populasi Tahun 2009 
  =  1573 ekor + 956 ekor 
  =  2499 ekor 
 
2. Pertumbuhan Populasi = 58,85 % x Populasi tahun 2010 
   (Natural Increase)   = 58,85 % x 2499ekor 
    = 1471 ekor 
 
3. Betina Dewasa  = 23,52% x populasi tahun 2010 
    = 23,52% x 2499ekor 
    = 588 ekor 
 
4. Kelahiran   = 75,84% x  Populasi Tahun 2010 
    = 75,84% x 2499ekor 
    = 1895 ekor 
 
5. Kematian   = 2,99% x Populasi Tahun 2010 
    = 2,99% x 2499 ekor 
    = 75 ekor 
 
6. Pertambahan Populasi  = 72,85% x Populasi Tahun 2010 
    = 72,85% x 2499 
    = 1146 ekor 
 

• Pertambahan Populasi � = 55,54% x Pertambahan Populasi Tahun 2010 
     = 55,54% x 1146 ekor 
     = 1011 ekor 

• Pertambahan Populasi � = 44,46% x Pertambahan Populasi Tahun 2010 
     = 44,46% x 1146 ekor 
     = 811 ekor 
 

• Pertambahan Populasi anak � = 90% x Pertambahan Populasi � 
     = 90% x 1011ekor 
     = 910 ekor 
 

• Pertambahan Populasi anak � = 10% x Pertambahan Populasi � 
     = 10% x  811 ekor 
     = 81 ekor 
 
7. Replacement + Kemajiran = 23% x Betina Dewasa 
    = 23% x 588 ekor 
    =135 ekor 
�

8. Total Kebutuhan Bibit � = (Replc.+ Kemajiran) + Pertumbuhan Populasi 
    = 135 ekor +1471ekor 
    = 1606 ekor� 



ANALISA  POTENSI  PRODUKSI BIBIT KAMBING 

PERANAKAN ETAWAH (PE) DI WILAYAH BIBIT  

DESA MULYOASRI KECAMATAN AMPELGADING 

KABUPATEN MALANG 
 

 

S K R I P S I 

 
 

Oleh : 

Aris Kurniawati 

NIM. 0510510012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PRODUKSI TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2009 



ANALISA  POTENSI  PRODUKSI BIBIT KAMBING 

PERANAKAN ETAWAH (PE) DI WILAYAH BIBIT  

DESA MULYOASRI KECAMATAN AMPELGADING 

KABUPATEN MALANG 
 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Aris Kurniawati 
NIM. 0510510012 

 

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN PRODUKSI TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2009 



ANALISA  POTENSI  PRODUKSI BIBIT KAMBING 

PERANAKAN ETAWAH (PE) DI WILAYAH BIBIT  

DESA MULYOASRI KECAMATAN AMPELGADING 

KABUPATEN MALANG 
 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Aris Kurniawati 
NIM. 0510510012 

 
  

Menyetujui, 
  
Pembimbing Utama, Tanda tangan    Tanggal 

Ir. Bambang Soejosopoetro, MS ..................... ..............  

NIP. 19481022 198003 1 001  

Pembimbing Pendamping,    

Ir. Kuswati, MS  ..................... .............. 

NIP. 19580711 198601 2 002 

Penguji, 

Dr. Ir. Nurul Isnaini, MP ..................... .............. 

NIP. 19660306 199002 2 001 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang 

 

 
Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP 

NIP. 19560603 198203 2 001  



KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan laporan skripsi dengan judul “Analisa  

Potensi Produksi Bibit Kambing Peranakan Etawah (Pe) Di Wilayah Bibit Desa 

Mulyoasri Kecamatan Ampelgading“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

potensi bibit kambing Peranakan Etawah (PE) di wilayah sumber bibit. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan pertimbangan terhadap 

ketersediaan bibit dan data populasi ternak, sehingga dapat mengontrol dan mengembangkan 

populasi kambing PE di Desa Mulyoasri, kecamatan Ampelgading, Kabupaten malang. 

 Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ir. Bambang Soejosopoetro, MS 

selaku pembimbing utama, Ibu Ir. Kuswati, MS selaku pembimbing pendamping, Ibu Dr. Ir. 

Sucik Maylinda, MS selaku Ketua Jurusan Produksi Ternak serta Bapak Sanidi, Bapak 

Jumali, Bapak Jumirin , Bapak  Nyamidin atas kesediaan membantu dan mendampingi 

selama penelitian dan juga keluarga yang selalu memberi motivasi dan dukungan dalam 

penyelesaian skripsi. 

 Semoga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat menjadi 

penambah wawasan.bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

  

Malang,  Oktober  2009 

                                                                                                    

     peneliti 



ABSTRACT 

 

THE ANALYSIS OF POTENTIAL AGAINST FILLIAL ETAWAH (PE) 

PRODUCTION GOAD BREED AT THE BREEDING REGION MULYOASRI 

VILLAGE,AMPELGADING SUBDISTRICT, MALANG RESIDENCE 

 

 Study had been conducted at  Mulyoasri village as the PE village breeding center at 
Ampelgading Subdistrict. Research started from March to May of 2009. 

The objective of study seem to analyze to potential of fillial etawah (PE) good breed 
at Mulyoasri Village, Ampelgading Subdistrict based on natural increase in considering the 
birth, mortality, and the total number of ewes and kid crop. Result of  research may give 
information and consideration  about the demand of fillial etawah (PE) goat breed.  

The material used in this study counts to 1573 heads fillial etawah (PE) from 151 
farmers in Mulyoasri Village, Ampelgading Subdistrict. Methods of research employs case 
study with simple random sampling as the sampling technique. 
 The results showed that breeding still using  natural breeding and S/C in average 
1,03. Litter size in average were 1,97�0,71 goats. The birth rate average 75,84% and The 
mortality of PE goats were 2,99% from populations . The mutation attains 33,72%. The Male 
harvest equals to 44,46% (510 heads) and female harvest refers to 55,54% (636 heads). Kid 
crop were goat 150%. The natural increase were 72,85%. For livestock breed potential were 
23,15%. 
 Conclusion from study, the Natural Increase in Mulyoasri village were  72,85 %. 
The suggestion of the study to improve the breed potential at the, they should to  improve 
productive pattern of female goat breeding to produce higher birth rate and to suppress the 
mortality  as well as to supervise against mutation at the young female goat. The counseling 
from related officials about reproduction technology, artificial insemination, and the 
resolution against breeding issues (reproduction and maintenance), seems also important.. 

 

Key word : breed potential, fillial etawah. 



RINGKASAN 

 

ANALISA  POTENSI PRODUKSI BIBIT KAMBING PERANAKAN ETAWAH (PE) 

DI WILAYAH BIBIT DESA MULYOASRI KECAMATAN AMPELGADING 

 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat desa Mulyoasri sebagai sentra 
pembibitan kambing PE Kecamatan Ampelgading pada bulan Maret – Mei 2009. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa potensi produksi bibit 
kambing PE didesa Mulyoasri kecamatan Ampelgading berdasarkan Natural increase 
dengan mempertimbangkan tingkat kelahiran, tingkat kematian ternak dan jumlah 
total populasi induk serta prosentase induk yang melahirkan. Hasil dari penelitian ini 
dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan tentang kebutuhan bibit 
kambing Peranakan Etawah (PE).  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing PE sebanyak 
1573 ekor dari 151 responden di peternakan rakyat Desa Mulyoasri Kecamatan 
Ampelgading Kabupaten Malang. Metode penelitian yang dipakai adalah metode 
Studi kasus, dengan pengambilan sample secara simple random sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan masih menggunakan kawin 
alam dengan litter size (1,97±0,71) ekor dan S/C 1,03. Tingkat kelahiran sebesar  75,84% dan 
tingkat kematian sebesar 2,99 % dari populasi. Mutasi sebesar 33,72%. Panen jantan 
44,46%(510 ekor) dan panen betina 55,54 %(636 ekor). Kid crop sebesar 150 %. Potensi 
bibit ternak sebesar 25,13 %. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai Natural Increase di Desa Mulyoasri 
sebesar 72,85 %. Saran yang diberikan adalah untuk dapat meningkatkan potensi bibit 
sebaiknya peternak lebih meningkatkan pola pemeliharaan kambing betina produktif 
sehingga angka kelahiran tinggi dan menekan angka kamatian serta pengawasan terhadap 
mutasi kambing betina muda. Penyuluhan dari dinas terkait masih sangat diperlukan 
khususnya mengenai teknologi reproduksi Inseminasi buatan dan penanganan terhadap 
masalah-masalah ternak (reproduksi dan pemeliharaan). 

 

Kata kunci : potensi bibit, kambing Peranakan Etawah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kambing peranakan etawah (PE) merupakan persilangan antara kambing 

Etawah (kambing  jenis unggul dari India) dengan kambing kacang (kambing asli 

Indonesia). Kambing PE dapat beradaptasi dengan kondisi iklim Indonesia, mudah 

dipelihara dan penghasil daging serta susu. Produksi daging kambing PE lebih tinggi 

dibandingkan dengan kambing kacang. Bobot kambing PE jantan dewasa antara 65-

90 kg dan kambing betina antara 45-70 kg. produksi susu bisa mencapai 1-3 liter/hari 

(Anonimous, 2008a).   

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Peternakan, jumlah populasi 

kambing di Jawa Timur 2.408.969 ekor pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 

2.444.794 ekor pada tahun 2007. Kabupaten Malang menduduki peringkat nomor 

tujuh yaitu sebesar 130.776 ekor ((Anonimus, 2008e). Perkembangan populasi 

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

kecenderungan yang meningkat. Jumlah populasi pada tahun 2004 sebesar 

12.780.961 ekor dan meningkat di tahun 2008 sebesar 15.470.215 ekor. Peningkatan 

ini juga terjadi di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2004 sebesar 2.359.375 ekor dan 

meningkat di tahun 2008 sebesar 2.487.507 ekor . Rata-rata pertumbuhan 4,02 % per-

tahun  (Anonimus, 2008c)   

Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Malang yang  menjadi sentral pembibitan kambing PE Kalimanjing. Hal ini 



dikarenakan didaerah Ampelgading mempunyai populasi terbesar dibandingkan 

daerah lain di Kabupaten Malang yaitu sebesar 63581 ekor. Produksi kambing  

ditujukan untuk memenuhi permintaan dari daerah Malang, Jawa timur atau luar jawa 

serta Malaysia dan Korea. Ampelgading ditetapkan sebagai sentra bibit di Kabupeten 

Malang hal ini menyebabkan jumlah permintaan bibit sangat tinggi. Untuk 

mengimbangi tingginya  permintaan terhadap kambing didaerah tersebut maka 

dilakukan upaya peningkatan populasi kambing. Potensi pasar yang tinggi diperlukan 

peningkatan produksi terutama dalam hal bibit sehingga perlu diketahui berapa 

potensi bibit daerah Ampelgading khususnya Mulyoasri. Oleh karena itu untuk  

mengetahui seberapa besar potensi bibit kambing PE pada daerah Ampelgading 

(Mulyoasri) dengan mengetahui terlebih dahulu jumlah populasi suatu pendataan 

yang terperinci yang didasarkan jumlah populasi,� jumlah betina dewasa, tingkat  

kematian, tingkat kelahiran, kemajiran pada ternak, mutasi ternak, Natural Increase, 

dan replacement. 

 

1.2. Rumusan Masalah � � � � � �

� Peningkatan permintaan kambing dari berbagai daerah dapat menurunkan 

populasi dan produktivitas ternak didaerah Ampelgading khususnya Desa Mulyoasri. 

Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap potensi bibit kambing Peranakan 

Etawah berdasarkan jumlah populasi, jumlah betina dewasa, tingkat  kematian, 

tingkat kelahiran, kemajiran pada ternak, mutasi ternak, Natural Increase, dan 

replacement. 

 



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

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi produksi bibit 

kambing PE didesa Mulyoasri kecamatan Ampelgading sebagai lokasi sumber bibit. 

 



1.5. Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan tentang kebutuhan bibit kambing PE. Selain itu juga  sebagai data dasar 

upaya pengembangan ternak khususnya kambing PE di Desa Mulyoasri, Kecamatan 

Ampelgading, Kabupeten Malang. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing PE      

Kambing termasuk salah satu jenis ternak yang akrab dengan sistem usaha 

tani di pedesaan. Peranan ternak kambing bagi kehidupan petani cukup besar, hal ini 

disebabkan karena harganya terjangkau oleh daya beli petani dan memiliki daya 

reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ternak besar. Sebagian petani 

memelihara ternak kambing sebagai tambahan sumber pendapatan dan  sebagai 

tabungan (Anonimus, 2008g). Kambing PE pun sangat adaptif dengan topografi 

Indonesia, tidak memerlukan lahan luas, dan budidayanya relatif mudah sehingga 

dapat dijadikan bisnis sampingan keluarga. Jenis kambing ini baik untuk digemukkan 

dan dibudidayakan karena dagingnya disukai masyarakat karena lebih empuk dan 

lebih gurih, daya reproduksi dan pertumbuhan berat badannya relatif cepat, dengan 

harga jual yang baik.(Bachtiar,2007)  

 Salah satu jenis kambing yang populer saat ini adalah kambing Peranakan 

Ettawa. Kambing Peranakan Etawah merupakan persilangan antara kambing Kacang 

dengan kambing Etawah dengan proporsi genotype yang tidak jelas. Potensi produksi 

yang cukup tinggi dengan ciri khas bentuk muka cembung, telinga panjang 

menggantung dengan postur tubuh tinggi, panjang dan agak ramping Kambing PE 

merupakan kambing hasil persilangan antara kambing Etawah dengan kambing 

Kacang Produksi daging kambing PE lebih tinggi dibandingkan dengan kambing 

kacang. Bobot badan kambing PE jantan dewasa antara 65 – 90 kg dan yang betina 



antara 45 – 70 kg. Produksi susu bisa mencapai 1 – 3 liter/hari. (Anonimus, 

2008a,Anonimus, 2009a, Budiarsana, 2005).    

2.2. Komposisi Ternak        

 Komposisi ternak akan menggambarkan jumlah kambing jantan dan  betina 

dewasa, jumlah calon pejantan dan induk serta potensi bibit dari suatu wilayah. 

Kambing PE tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia baik itu dipelihara oleh 

rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral 

Peternakan, jumlah populasi kambing tingkat Jawa Timur pada tahun 2008 sebesar 

2.335.997 ekor. Kabupaten Malang menduduki peringkat nomor tujuh yaitu sebesar 

137.093 ekor (Anonimus, 2008e). 

Komposisi ternak kambing di Jawa Timur tahun 2008 berdasarkan jenis kelamin 

adalah sebagai berikut: 

 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, 2008d) 

Perkembangan populasi kambing di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun 

(2004-2008), menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Jumlah populasi pada 

tahun 2004 sebesar 12.780.961 ekor dan meningkat di tahun 2008 sebesar 15.470.215 

ekor.. Rata-rata pertumbuhan 4,02 % per-tahun  (Anonimus, 2008e) 

  Pertumbuhan populasi kambing saat ini  belum sebanding dengan angka 

permintaan yang terus meningkat. Dapat dikatakan pertumbuhan populasi kambing di 

Indonesia relatif kecil sedangkan permintaan terus meningkat seiring jumlah 



penduduk dan perbaikan pendapatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, 

keberadaan kambing hampir tersebar dengan merata di seluruh wilayah. Namun 

sayangnya pemeliharaan ternak domba dan kambing di negeri ini sebagian besar 

masih dalam skala kecil dan tradisional (Setiadi, 2005). 

2.3.     Tingkat Kelahiran dan Kematian    

 Angka kelahiran kambing PE 1,89 ekor untuk angka kelahiran setahun di desa 

Cinagara, kecamatan Caringin, kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angka kelahiran 

kambing PE di Purwakarta 1, 49 ekor ( Atabany, 2002). Prosentase anak yang lahir 

118,25% ( Muzani. Wildan, Sauki, dan Farida, 2000) 

Tingkat kematian ternak merupakan salah satu penghambat dalam usaha 

peningkatan populasi ternak apabila tidak segera ditekan seminimal mungkin. Sekitar 

11%-36% anak kambing mati tiap tahun. Dari jumlah ini, 93,9% diantaranya terjadi 

pada periode pra-sapih. Faktor inilah yang mempengaruhi produktivitas ternak 

kambing PE rendah (Anonimus, 2008��) 

Hambatan utama yang dihadapi peternak kambing adalah tingginya angka 

kematian pada anak kambing. Beberapa penyebab tingginya angka kematian 

diantaranya adalah lahir premature, terjepit saat dilahirkan, terserang diare (mencret) 

dan yang terbanyak adalah mati karena tidak tahan terhadap lingkungan (pemelihara, 

ternak lainnya, makan dan minuman, kandang, dan iklim)  (Sukmawati,dan 

Sasongko,2008). Penyebab kematian anak tertinggi sebagian besar disebabkan oleh 

kondisi anak sejak lahir lemah, mati saat lahir, dan terperosok. Dilihat dari segi umur, 

umur kurang dari satu minggu merupakan periode kritis dimana paling banyak 



mengalami kematian, selain itu pada saat umur lepas sapih yang bobot badannya 

rendah (Anonimus, 2006).    

Tingkat kematian anak pra sapih yang relatif tinggi 10-50 %. Kematian anak 

pra-sapih banyak disebabkan karena kesalahan atau kelalaian manajemen, 

Pengawasan pada periode ini sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa anak 

tersebut cukup mendapat kolostrum, atau aman dari gangguan fisik misalnya tertindih 

induknya karena kondisi kandang yang sempit ( Sutama, Tatan, dan Budiarsana, 

2006).       

2.4. Jumlah Anak Perkelahiran (litter size)     

 Kambing merupakan ternak yang dipelihara oleh masyarakat secara luas 

karena kambing mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan, antara lain cepat 

berkembang biak yaitu sering melahirkan anak lebih dari 1ekor (2 – 4 ekor) dan di 

daerah tropis umumnya dalam waktu 2 tahun dapat beranak 3 kali. Hal ini biasa 

disebut Litter size, yaitu jumlah anak yang dilahirkan dalam satu kali kelahiran. Lama 

bunting kambing adalah 148 hari dan kisaran normal litter size pada kambing adalah 

2-3 ekor Data reproduksi yang diperoleh adalah lama bunting 160 hari dan litter size 

3 ekor (Anonimus, 2008a). Keunggulan kambing lokal adalah daya adaptasi dan 

kemampuan reproduksinya cukup baik, dengan jumlah anak sekelahiran berkisar 

1,49-1,61 (Tambing, Gozali dan Purwantara, 2001). Beberapa hasil penelitian  

memperlihatkan keragaman produksi kambing Etawah dengan sistem pemeliharaan 

yang dikandangkan (sistem pemeliharaan intensif) diperlihatkan dalam data litter size 

sebesar 2,25 ekor/kelahiran. (Anonimus, 2008a). Rata-rata jumlah anak per kelahiran 

induk kambing PE 1,723±0,264 ekor ( Nyoman, Dakhlan, Sulastri, 2009) 



Kemampuan beranak banyak merupakan satu hal yang spesifik dari sifat 

produksi ternak kambing dan sifat ini merupakan hasil interaksi yang besar antara 

faktor genotipe dan lingkungan. Produktivitas kambing sangat ditentukan oleh 

kelahiran anaknya dan semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan per kelahiran, 

maka seekor induk dianggap memiliki produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan 

keturunan (Sutiyono, Nurul, Endang , 2006) 

2.5 Service per Conception 

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

per Conception adalah jumlah perkawinan alami sampai seekor ternak betina menjadi 

bunting. Utoyo (2003) menyatakan bahwa tinggi rendahnya S/C dipengaruhi oleh 

beberapa factor dimana salah satunya adalah factor pejantan. Perkawinan dengan 

pejantan setempat tanpa diseleksi terlebih dahulu dapat mengakibatkan terjadinya 

perkawinan inbreeding yang berakibat menurunnya reproduksi keturunan. 

Anonimus (2002), angka kawin perkebuntingan untuk semua bangsa kambing 

di Bangladesh adalah 1,23. Menurut Atabany (2002), banyaknya perkawinan per 

kebuntingan berkisar 1,0 – 2,0. 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 factor diatas 

terdapat gangguan, maka ternak harus dikeluarkan dari populasi atau akan 

meningkatkan nilai S/C yang dapat mengakibatkan naiknya biaya pemeliharaan 

(Anonimous, 2005). 

 

 



2.6. Kebutuhan Bibit Kambing       

Ditjennak Deptan, mengatakan bahwa masalah bibit memang menjadi salah 

satu kendala yang hingga kini menghambat pengembangan peternakan kambing. 

Banyak pihak masih enggan bergerak di bidang pembibitan ini, karena secara teknis 

memang cukup rumit, dan keuntungan yang diperoleh bisa tidak sepadan. Berbagai 

persyaratan harus dipenuhi, seperti kualitas induk dan pejantan yang bagus, harus ada 

proses seleksi anak, dan tata cara kawin harus memperhatikan silsilah yang baik 

(Trobos, 2008). 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). 

Mengingat potensi di wilayah Indonesia, seperti sumberdaya alam, potensi 

tenaga kerja, lingkungan sangat mendukung, maka pengembangan peternakan 

kambing penghasil susu dan daging dapat dilakukan melalui sistem pertanian terpadu 

baik organik maupun spesifik dengan mengintegrasikan tanaman dan peternakan. 

Dengan pengembangan sektor tersebut, diharapkan petani peternak akan meningkat 

pendapatan dan kesejahteraannya yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan 

dan meningkatkan pengetahuan, serta meningkatkan pendidikan generasi selanjutnya 

yang akan menciptakan sebuah generasi terdidik yang siap pakai sebagai:” sumber 

daya manusia yang mampu menyerap alih teknologi” (Waluyo, 2009)  



Kebutuhan bibit perlu diketahui untuk melakukan replacement stock sebagai 

pengganti induk dari suatu wilayah. Replacement stock yang baik adalah ± 20%. 

Kalau produksi dan kebutuhan bibit dapat diperkirakan maka sisanya adalah jumlah 

ternak yang dapat dikeluarkan dari daerah tersebut.  



Pada data statistik Dirjen peternakan Jawa Timur tercatat jumlah pemasukan 

dan pengeluaran ternak kambing. Dari data tersebut diketahui bahwa selama tahun 

2006-2007 di Jawa Timur tidak ada pemasukan ternak, sedangkan untuk pengeluaran 

ternak tercatat sebanyak 61.649 ekor pada tahun 2006 dan 12.104 ekor pada tahun 

2007. Selain itu juga tercatat jumlah pemotongan ternak di Jawa Timur sebesar 

971.825 ekor pada tahun 2006 dan 1.015.860 ekor pada tahun 2007 (Dirjen 

peternakan, 2007) .   

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, 2004). Nilai natural increase kambing di 

Kabupaten Blitar yang mempunyai nilai 48% dimana tingkat kelahiran sebesar 

52,68% dan tingkat kematian sebesar 4,68% ( Hariyanti, 2003) 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi Penelitian        

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat Desa Mulyoasri Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang pada bulan Maret sampai Mei 2009. 

3.2. Materi Penelitian  

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing PE sebanyak 

1573 ekor dari 151 responden di peternakan rakyat Desa Mulyoasri Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang. Variable yang diamati adalah jumlah populasi, 

jumlah betina dewasa, kelahiran dan kematian ternak, mutasi ternak, replacement, 

pemotongan ternak, natural increase, potensi bibit dan stock bibit. 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah studi kasus. Pengambilan data primer dilakukan 

dengan cara langsung kepada peternak responden dengan menggunakan quisioner. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Malang. 

 Pengambilan sampel responden dilakukan secara simple random sampling, di 

mana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama 

kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel. Dengan 

teknik semacam itu maka terpilihnya individu menjadi anggota sampel benar-benar 

atas dasar faktor kesempatan (chance), dalam arti memiliki kesempatan yang sama, 

bukan karena adanya pertimbangan subjektif dari peneliti (Kartika, 2008). 



3.4. Analisa Data        

 Data yang diperoleh ditabulasi, dianalisis secara deskriptif  kemudian dihitung 

rata-rata dan standart deviasi, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

X = 
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2

−
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xx
 

Keterangan:   n = Banyaknya Sampel 

X = Total sampel 

x  = Rata-rata 

Sd = Standart Deviasi 

Besar presentase kelahiran anak kambing dan presentase kematian 

kambing(muda dan dewasa),dengan rumus sebagai berikut : 

Kelahiran       =       � Kelahiran   x  100 % 
                            � Populasi 
�

Kematian       =       � Kematian   x  100 % 
                            � Populasi 
�

 Persentase kelahiran anak kambing dan persentase kematian anak kambing, 

kambing muda dan dewasa digunakan untuk analisa terhadap nilai natural increase 

(pertambahan populasi secara alami). 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.  Perhitungan perhitungan natural increase dan 

pertumbuhan alamiah (net increase) adalah sebagai berikut : 

 Natural Increase = % Kelahiran – % Kematian   

 Pertumbuhan populasi = Pertambahan Alami – Pemotongan Ternak        – 

Pengeluaran Ternak 

(Hariyanti, 2003) 

Tabel 1.  Format tabel kebutuhan bibit dihitung berdasarkan tabel  berikut : 

No Variabel Parameter 
(%) 

Actual 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Populasi        

2 Pertumbuhan populasi        

3 Betina Dewasa        

4 Kelahiran         

5 Kematian ( dari populasi)        

6 Pertambahan Populasi               

 
a. Pertambahan Populasi    

Betina        

 
b. Pertambahan populasi 

jantan        

 c. Pertambahan Bibit Betina        

 d. Pertambahan Bibit Jantan        

7 Kebutuhan Bibit Betina               

 a. Replacement + kemajiran        

 b. Pertumbuhan        

 
Total Kebutuhan Bibit 
Betina               

8 Kekurangan Bibit Betina*               

9 
Kebutuhan Bibit 
Pejantan**        

10 
Kekurangan Bibit 
Pejantan***               

 



3.5. Batasan Istilah 

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 

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 

Wilayah pembibitan 

Wilayah pembibitan  adalah  suatu  wilyah  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  

Dinas Peternakan untuk dijadikan daerah pembibitan Peranakan Etawah (PE) 

berdasarkan potensi dan kondisi wilayah serta sosial budayanya 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu wilayah sentra pembibitan 

untuk Kambing Peranakan Etawah (PE) setelah Kecamatan Kaligesing (Jawa 

Tengah). Kecamatan ini ditetapkan sebagai Sentra Perbibitan untuk Kambing PE oleh 

dinas Peternakan Kabupaten Malang yang bertopografi wilayah di lereng pegunungan 

dan jumlah ternak terbesar dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Pada 

Kecamatan ini terdapat beberapa desa yang memiliki potensi kambing, yaitu 

Argoyuwono, Mulyoasri, Tawang Agung, Taman Sari, dan Wirotaman. Penelitian 

dilaksanakan di desa Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. 

Penelitian dilaksanakan pada dua kelompok tani yaitu Ngudiasri dan Sari tani. 

Topografi wilayah ini adalah lereng pegunungan Semeru. Luas wialayah desa 

Mulyoasri sebesar 1020 Ha. Desa ini terletak pada ketinggian 600 m diatas 

permukaan laut. Keadaan iklim didaerah Kecamatan Ampelgading (termasuk desa 

Mulyoasri) memiliki temperature berkisar antara 18º-27ºC, Kelembaban udara 55%-

85%, dengan curah hujan  rata-rata 2500mm/th. 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. Faktor lingkungan adalah faktor yang memberikan pengaruh cukup besar 

terhadap tingkat produksi. Di antara sekian banyak komponen faktor lingkungan , 

yang paling nyata pengaruhnya terhadap kambing perah, terutama pada masa laktasi 



(produksi susu) adalah temperatur, yang selalu berkaitan erat dengan 

kelembaban.Supaya dapat berproduksi baik, kambing perah harus dipelihara pada 

kondisi lingkungan yang nyaman (comfort zone), dengan batas maximum dan 

minimum temperatur dan kelembaban lingkungan berada pada thermo neutral zone. 

Di luar kondisi ini kambing perah akan mengalami stres. Stres yang banyak terjadi 

adalah stres panas.  

Pemeliharaan secara Intensif merupakan sistem pemeliharaan yang diterapkan 

pada desa ini. Sistem pemeliharaan sangat mendukung upaya peningkatan 

produktivitas ternak kambing, Selain itu didukung pula dengan manajemen 

pemberian pakan. Pakan yang diberikan adalah hijauan yang didapatkan dari kebun 

kopi sebagai tanaman pelindung diaritkan dan kambing tidak mendapatkan 

konsentrat. Hijauan yang diberikan berupa rambanan yaitu dari jenis leguminosa 

yaitu gamal (Gliricida sepium), Kaliandra   

( Calliandra colothyrsus), lamtoro (Leucaena leucocephala), dan dadap, sebagai 

pakan sumber protein dan energi. Sebagaimana diungkapkan oleh Sodiq dan 

Abidin(2002) bahwa rambanan umumnya hanya merupakan bahan pakan sumber 

energi, sehingga penambahan bahan pakan sebagai sumber protein merupakan suatu 

hal yang mutlak diperlukan dalam usaha peternakan kambing Peranakan Etawah. 

Pengolahan terhadap pakan tidak ada melainkan pakan langsung diberikan ke ternak. 

Pemberian pakan hijauan sehari dilakukan 1-3 kali sehari yaitu pagi, siang, dan sore 

hari. Pemberian minum dilakukan 1 kali sehari yaitu pada sore hari dengan 

menggunakan air hangat dicampur garam secara terbatas (Tabel 2) 



Sistem perkandangan menggunakan model panggung. Sistem perkandangan 

ini bertujuan agar air kencing dan kotoran bisa jatuh ke bawah melalui sela lantai 

panggung karena kotoran dan air kencing akan menganggu kesehatan ternak jika 

bersentuhan langsung dengan kaki kambing. Kandang terbuat dari bambu  dan kayu 

papan, atap kandang sebagian besar menggunakan atap genteng dan hanya beberapa 

(1,32%) yang menggunakan atap asbes. Atap  genteng lebih umum digunakan karena 

mudah didapat disekitar lokasi, harganya murah dan memiliki daya tahan yang cukup 

lama Dalam satu kandang terbagi atas petak-petak dengan ukuran seragam (1mx2m) 

guna untuk memisahkan ternak berdasarkan umur dan jenis kelamin. 

Tabel 2.Sistem Pemeliharaan  Desa Mulyoasri 

Variabel % 
1. System Pemeliharaan : Dikandangkan (intensif) 
2. Bahan Kandang : Kayu dan bambu 
  
3. Bahan Atap : Genteng    
4. Model Kandang : Panggung  
  
5. Macam pakan : Rambanan(dedaunan) 
  
6. Frekuensi pemberian pakan : 2 kali//hari   
7. Pemberian Air Minum : Terbatas   
8. Pemberian Pakan Tambahan : Tidak diberikan 
9.Pengolahan Pakan : Tidak dilakukan 

  

100 
100 
98,6
8 
100 
100 
89,40 
100 
100 
100 

     Sumber: Data yang diolah dari 2 kelompok tani ternak di Desa Mulyoasri 
 
4.2  Komposisi Ternak 

 Komposisi ternak kambing PE hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 



Tabel 3. Komposisi ternak di Desa Mulyoasri 

No Kelompok Ternak � (ekor) �(ekor) Jumlah 
(ekor) 

1 Anak 261 (16,59%) 326 (20,72%) 587 (37,32%) 
2 Muda 235 (14,94%) 371 (23,59%) 606 (38,53%) 
3 Dewasa 10 (0,64%) 370 (23,52%) 380 (24,16%) 
 Jumlah 506 (32,17%) 1067 (67,83%) 1573 (100%) 

Sumber : data yang diolah dari 2 kelompok tani di desa Mulyoasri 

Komposisi ternak yang diambil secara random dari dua kelompok tani ternak 

adalah ternak jantan 506 ekor (32,17%) dan ternak betina sebesar 1067 ekor 

(67,83%). Dari Tabel 3 terlihat bahwa jumlah pejantan hanya 10 ekor (0,64%) 

sedangkan jumlah untuk induk sebesar 370 ekor (23,52%). Sehingga ratio jantan dan 

betina adalah 1 : 37. Dari komposisi tersebut menunjukkan bahwa satu pejantan dapat 

mengawini 37 ekor betina. Jumlah pejantan yang digunakan untuk pemacek pada satu 

wilayah kurang seimbang, seekor pemacek digunakan untuk mengawini banyak 

induk. Perbandingan tersebut lebih besar dibandingkan dengan Anonimus (2008b) 

bahwa perbandingan yang baik antara induk jantan dan betina untuk perkawinan 

alami adalah 1 : 20. 

Jumlah jantan yang sedikit disebabkan banyak ternak jantan muda banyak 

dijual oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan sehingga pada saat dewasa 

pejantannya lebih sedikit dibanding ternak betina. Terlihat dari mutasi keluar sebesar 

33,72%, akibatnya banyak peternak yang tidak mempunyai pejantan, sehingga harus 

meminjam pejantan dari peternak lain jika betinanya birahi. Kondisi tersebut 

dikhawatirkan akan terjadi pengurasan ternak jantan yang ada dalam populasi. 

Terdapat kecenderungan ternak jantan yang bagus ikut terjual karena peternak 



mengejar harga tinggi sebagai pendapatan usaha. Apabila kondisi tersebut tidak 

dilkendalikan maka yang tinggal hanya ternak jantan dengan kualitas yang jelek dan 

kedepannya akan menurunkan kualitas kambing. Oleh karena itu untuk mengatasi hal 

tersebut maka upaya yang ditempuh adalah pengendalian penjualan kambing jantan 

kualitas bagus atau dengan melakukan program IB dalam mendukung kualitas 

kambing di Desa Mulyoasri. Priyanto dan Umi (2006)menyatakan bahwa program IB 

dilakukan karena beberapa alasan  diantaranya adalah peternak memiliki jumlah 

induk yang relatif lebih banyak sehingga deteksi birahi sulit untuk dilakukan dan 

kurang tersedianya jumlah pemacek yang dimilki peternak karena dianggap kurang 

menguntungkan sehingga berdampak sulitnya program perkawinan.  Besarnya 

persentase betina dewasa menunjukkan bahwa tujuan peternak memelihara ternak 

adalah untuk mengambil keturunan yang dapat dijual sewaktu-waktu guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi.  

Berdasarkan Tabel 3 prosentase kambing muda adalah 14,94% jantan dan 

23,59% betina. Kambing betina lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kambing 

jantan, hal ini disebabkan peternak cenderung menjual kambing jantan untuk 

memenuhi permintaan pasar didaerah lain atau untuk dipotong sedangkan betina 

muda digunakan untuk replacement stock. Prosentase kambing anak masing-masing 

sebesar 16,59% jantan dan 20,73% betina. Dengan ratio jantan betina adalah 50:50.  

4.3   Identitas Peternak 

 Penyebab tinggi rendahnya populasi, potensi ternak tidak lepas dari identitas 

peternak. Kodisi tersebut meliputi umur peternak, lama beternak, tingkat pendidikan 

dan status kepemilikan. Kondisi umum peternak dapat dilihat pada Tabel 4. 



Tabel 4. Identifikasi peternak Desa Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten   
Malang 

No Variabel Jumlah(Rata-rata ± sd) 
1 Umur Peternak 45,64 ± 10,00  
2 Lama Beternak 9,50 ± 5,36 
3 Tingkat pendidikan 

- Tidak sekolah 
- SD 
- SLTP 
- SLTA 
- PT 

 
          5 (3,31%) 
      133 (88,08%) 
          9 (5,96 %) 
          3 (1,99%) 
          1 (0,66%) 

4 Pekerjaan 
- Peternak 
- Tukang 
- Wiraswasta 
- Lain-lain 

 
      137 (90,37%) 
         8 (1,99%) 
         3 (5,03%) 
         8 (1,99) 

Sumber : data yang diolah dari 2 kelompok tani di desa Mulyoasri 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata umur peternak desa Mulyoasri 

adalah 45,64 ± 10,00 Tahun, disimpulkan bahwa umur responden masih dalam usia 

produktif, yaitu usia seseorang yang masih mampu bekerja untuk mendapatkan 

penghasilan bagi kebutuhan keluarga. Sedangkan rata-rata lama beternak  adalah 9,50 

± 5,36 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peternak kambing PE di desa Mulyoasri 

memiliki pengalaman beternak kambing PE yang cukup lama, sehingga mampu 

menunjang kehidupan ternaknya dengan baik namun masih perlu inovasi teknologi 

tepat  guna dan berani mengambil resiko perluasan usaha. Perluasan usaha tersebut 

salah satunya adalah perubahan kandang, dan Inseminasi Buatan (IB). 

Tabel 4 menunjukkan bahwa responden bervariasi sebagian besar hanya 

berpendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 133 orang (88,08%). Sedangkan yang tidak 

tamat SD, SLTP, SLTA dan tamat perguruan tinggi berturut-turut 3,31%, 5,96%, 

1,99%, dan 0,66%. Diperkirakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 



mudah dalam transfer informasi dan teknologi. 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 mempunyai pendapatan rendah (Anonimus, 2003). 

Status pekerjaan responden yang terlihat pada Tabel 4 tertinggi adalah 

peternak yaitu 90,37%. Hal ini dikarenakan beternak kambing memberikan peluang 

besar guna membantu perekonomian keluarga, beternak merupakan pilihan yang 

banyak diminati masyarakat Mulyoasri. Sedangkan tukang, wiraswasta, lain-lain 

berturut-turut  1,99%, 5,03%, dan 1,99%. Pekerjaan utama beternak dengan 

prosentase tinggi akan mendukung keberhasilan peternakan kambing didaerah 

Mulyoasri. Dengan demikian usaha peternakan pada daerah ini akan terkelola secara 

semaksimal mungkin. Tomasweszewska, dan Mastika, (2001) menyebutkan bahwa 

ternak kambing biasanya dimiliki oleh petani kecil, 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.  

Status kepemilikan ternak di Desa Mulyoasri tertinggi adalah milik sendiri 

sebesar 1436 ekor (91,29%) sedangkan gaduhan sebesar 137 ekor (8,71%) (Lampiran 

1). Usaha peternakan secara gaduhan memiliki beberapa tujuan antara lain membuka 

lapangan kerja, meningkatkan populasi ternak, meningkatkan penghasilan pemilik 

ternak dan peternak yang diberi gaduhan,  memanfaatkan hijauan peternak yang tidak 



memiliki ternak, dan karena lahan kandang untuk memelihara ternak kambing kurang 

sehingga digaduhkan kepada peternak yang mempunyai lahan luas 

4.4  Penampilan Reproduksi  

Catatan reproduksi ternak kambing selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 

5. 

Tabel 5. Penampilan Reproduksi Kambing Peranakan Etawah Hasil penelitian di desa 
Mulyoasri, kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang Tahun 2009 

 
Parameter Reproduksi

  
Rata-rata 
±SD 

111111 1.   Umur Pertama Kali Kawin (bulan) 
Jantan     
Betina     

2.   Lama Kebuntingan (bulan) 
  
3.   Litter Size (ekor)    
4.     S/C    

 
10,11±2,66 
8,88 ±1,14 
5,04±0,22 
1,97 
1,03 

 Sumber: data yang diolah dari 2 kelompok tani ternak didesa Mulyoasri 

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa umur pertama kambing dikawinkan 

adalah jantan 10,11 ±2,66(antara 8-12bulan) dan antara betina 8,88 ±1,14( antara 7-

10 bulan), terlau dini untuk umur perkawinan.  Dari hasil tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan Anonimus(2009c) bahwa syarat ternak dikawinkan yaitu sudah 

mengalami dewasa tubuh atau sudah berumur lebih dari 12 bulan atau telah mencapai 

berat badan ±25 kg jantan dan ±20 kg betina. Saluran reproduksi pada umur >12 

bulan sudah sempurna dan dapat berfungsi secara optimal.  

S/C atau Service per Conception yaitu jumlah perkawinan per kebuntingan 

merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan ternak dalam perkawinan 

untuk menghasilkan kebuntingan. S/C atau Service per Conception adalah salah satu 



factor yang menentukan tinggi rendahnya efisiensi reproduksi dari sekelompok 

ternak. Nilai rata-rata S/C di Desa Mulyoasri adalah sebesar 1,03 kali (Table 5) nilai 

tersebut tergolong baik, berarti semakin kecil angka kawin perkebuntingan maka 

semakin tinggi tingkat kesuburan induk kambing tersebut. Nilai tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan  Atabany (2002), bahwa banyaknya perkawinan per 

kebuntingan pada kambing di Purwakarta sebesar 1,14. 

Nilai S/C ini sangat dipengaruhi oleh keakuratan deteksi birahi, kualitas 

semen, waktu dan teknik inseminasi (untuk IB), kesehatan ternak, nutrisi pakan dan 

fertilitas ternak, apabila salah satu factor diatas terdapat gangguan, maka ternak harus 

dikeluarkan dari populasi atau akan meningkatkan nilai S/C yang dapat 

mengakibatkan naiknya biaya pemeliharaan (Anonimus,2005). Utomo, Herawati dan 

Prawirodigdo (2005) menyatakan bahwa tinggi rendahnya nilai S/C 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. 

4.5 Litter Size  

 Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan dalam satu kali 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. Lama kebuntingan 



kambing dipengaruhi oleh aktifitas, konsumsi pakan, bangsa umur, dan keadaan 

lingkungan sekitar  (Anonimus, 2008a) 

Pada Table 5 terlihat bahwa, nilai litter size kambing di desa Mulyoasri adalah 

sebesar 1,97±0,71. hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan  penelitian 

Nyoman, Dakhlan, dan Sulastri (2009) bahwa rata-rata jumlah anak per kelahiran 

induk kambing PE 1,723±0,264 ekor. Kostaman, Keman, Sunardi, dan Sutama, 

(2002) menyatakan bahwa faktor bangsa dapat mempengaruhi jumlah anak 

sekelahiran, sebagaimana bangsa induk berhubungan dengan berat dan ukuran 

tubuhnya. Faktor umur induk juga mempengaruhi jumlah anak sekelahiran, jumlah 

anak sekelahiran cenderung meningkat dengan meningkatnya umur induk dari 2-6 

tahun. 

Dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa litter size di desa Mulyoasri 

adalah dalam standart toleransi, sesuai dengan Anonimus (2008a) bahwa kisaran 

normal litter size pada kambing adalah 2-3 ekor. 

4.6. Kelahiran Dan Kematian Ternak 

 Tingkat kelahiran ternak yang didapat di lokasi penelitian sebesar 1193 ekor 

atau 75,84% (pada Lampiran 5).  Hasil penelitian tersebut lebih tinggi jika 

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

(2002) yaitu 57,52%.  

Tingkat kematian ternak merupakan salah satu penghambat dalam usaha 

peningkatan populasi ternak apabila tidak segera ditekan seminimal mungkin. 

Tingkat kematian yang tinggi harus diimbangi dengan tingkat kelahiran yang tinggi  

pula. Jumlah kematian yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun terakhir ini didesa 



Mulyoasri tercatat sebanyak 47 ekor atau 2,99 % dari populasi yang terdiri dari anak, 

muda dan dewasa (pada Lampiran 4). Tingkat kematian tertinggi terjadi pada 

kambing anak atau kambing sebelum sapih yaitu 76,60% (Lampiran 3). Kematian 

disebabkan tidak menyusu pada induk, kejang-kejang, pilek, tergencet induk, 

keracunan makanan dan juga mati saat masih dalam kandungan. Penyebab kematian 

dalam kandungan (abortus) dapat disebabkan infeksi maupun non infeksi. Non 

infeksi biasanya karena faktor genetik, stres dan keracunan. Abortus yang disebabkan 

infeksi virus, protozoa, jamur, maupun bakteri. 

Anonimus (2006) bahwa penyebab kematian anak tertinggi disebabkan oleh 

kondisi anak sejak lahir lemah, mati saat lahir, dan terperosok. Dilihat dari segi umur, 

umur kurang dari satu minggu merupakan periode kritis artinya paling banyak 

mengalami kematian, selain itu juga dipengaruhi oleh bobot badan rendah pada saat 

lahir 

Hasil penelitian didapatkan kamatian tertinggi pada anak pra-sapih yaitu 

72,34% (pada Lampiran 3). Penyebab kematian ini sebagian besar karna anak tidak 

menyusu pada induknya dan kejang. Pernyataan Kostamanan dan Sutama (2006) 

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

terlalu lemah sehingga tidak mampu menyusu pada induknya. Kematian anak pra-

sapih lebih banyak disebabkan karena kesalahan atau kelalaian manajemen. Anak 

kambing yang lahir hampir tanpa antibodi sehingga tidak memiliki kekebalan tubuh, 

dan tergantung asupan kolustrum induk sedangkan ketersediaan kolostrum induk 

terbatas. Hal ini disebabkan jumlah anak yang dilahirkan ikut mempengaruhi jumlah 

kolostrum induk., jumlah kolostrum yang diproduksi tidak meningkat sebanding 



dengan jumlah anak maka diperlukan pakan yang baik sebelum melahirkan untuk 

meningkatkan produksi kolostrum (Anonimus, 2008 f) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kid Crop di Desa Mulyoasri  yaitu 150 % 

(Lampiran 4). Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Muzani. 

Wildan, Sauki, dan Farida (2000), bahwa prosentase anak yang lahir 118,25%, hal ini 

menunjukkan bahwa perkawinan pada usia lebih muda dapat meningkatkan kid crop 

ternak. Kemungkinan bisa meningkat lebih besar sehingga berdampak pada 

peningkatan populasi ternak. 

4.7 Mutasi Ternak  

Berdasarkan hasil penelitian, besarnya mutasi ternak dapat dilihat pada Tabel 

6. 

Table 6. Mutasi Ternak Kambing Peranakan Etawah di Desa Mulyoasri, Kecamatan 
Ampelgading Kabupaten Malang  

 
Uraian                  % 

Ternak Masuk (dari populasi)  
 Ternak Jantan    
 Ternak Betina    
Ternak Keluar(dari populasi)  
 Ternak Jantan   
 Ternak Betina    

               2,32 
               1.03 
               1,29 
              33,72 
              21,75 
              11,97 

     Sumber : data yang diperoleh dari 2 kelompok tani ternak desa Mulyoasri  

 Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa ternak yang masuk sebagian besar adalah 

betina yaitu 1,29%, dengan alasan kambing betina dirasa lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan kambing jantan yaitu sebagai penghasil keturunan(bibit). 

Sedangkan kambing jantan yang dibeli adalah dari jenis yang bagus yang nantinya 

akan dijadikan calon pemacek. 



Ternak yang keluar didesa Mulyoasri yaitu 33,72% terhadap populasi. Dari 

Tabel 6 menunjukkan bahwa mutasi keluar pada ternak jantan lebih banyak 

dibandingkan dengan ternak betina yaitu 21,75%. Pengeluaran ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan daging kambing di Kabupaten Malang. Parwati (2001), 

peternak lebih banyak menjual pejantan untuk 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 . Priyanto dan Umi (2006), umumnya 

ternak jantan dipersiapkan untuk lebaran haji, yang dijual ke pasar dan dibeli oleh 

peternak/pengusaha untuk dilakukan pembesaran sebagai persiapan hewan kurban. 

Sementara penjualan betina muda umumnya dibeli dipersiapkan sebagai ternak bibit 

(persiapan replacement induk) 

Mutasi masuk didesa Mulyoasri selama satu tahun terakhir adalah 1,03 % 

ternak jantan dan 1,29% ternak betina. Ternak yang masuk lebih kecil dibandingkan 

dengan ternak yang keluar. Oleh sebab itu desa Mulyoasri dikategorikan sebagai 

salah satu daerah sentra pembibitan kambing PE di Kecamatan Ampelgading karena 

suatu ternak dikatakan sebagai penghasil/sentra ternak jika ternak yang keluar lebih 

besar dibanding  ternak yang masuk. 

4.8 Kebutuhan Bibit Kambing Peranakan Etawah 

 Kebutuhan bibit kambing dapat diketahui dengan adanya nilai Natural 

Increase dan pola pembiakan ternak. Nilai Natural Increase merupakan selisih antara 



besarnya tingkat kelahiran dikurangi dengan besarnya tingkat kematian dalam jangka 

waktu satu tahun. 

Tabel 7. Analisa Kebutuhan Kambing di Desa Mulyoasri tahun 2009 

No Variabel Desa Mulyoasri 
% Ekor 

1 Populasi 100 1573 

2 Betina Dewasa 23,52 375 

3 Kelahiran 75,84 1193 

4 Kematian 2,99 47 

5 Tambahan Alamiah 72,85 1146 

6 Panen Jantan 44,46 510 

7 Panen Betina 55,54 636 

8 Majir 3,0 47 

9 Replacement 20,0 315 

10 Net Increase 58,85 926 

11 Stock Bibit  23,59  371 

12 Potensi Bibit 58,85 926 

13 Pemotongan Ternak 14 220 

14 Mutasi Ternak 524 33,72 
 

 Dari Tabel 7, populasi kambing pada waktu penelitian sebesar 1573 ekor 

(100%), jumlah betina dewasa sebesar 23,81% dan tingkat kelahiran 75,84 %. Atas 

dasar itu telah diperoleh persentase pertambahan populasi alami mencapai 72,85%. 

Nilai prosentase panen jantan 44,46% dan panen betina sebesar 55,54%. Nilai 

tersebut telah sesuai jika dibandingkan dengan Atabany, Abdulgani, Sudono. Dan 

Mukidjo (2002) bahwa kelahiran jantan 51,96% lebih tinggi dibandingkan kelahiran 

betina 48,04%.  



 Dari Tabel 7 diketahui bahwa tingkat kelahiran terhadap populasi sebesar  

75,84% dan tingkat kematian terhadap populasi sebesar 2,99 %. Sehingga diperoleh 

nilai Natural Increase di desa Mulyoasri adalah sebesar 72,85 % jika dibandingkan  

dengan nilai Natural Increase kambing di Kabupaten Blitar lebih tinggi yaitu 48% 

dengan tingkat kelahiran sebesar 52,68% dan tingkat kematian sebesar 4,68% ( 

Hariyanti, 2003). 

 Mutasi ternak di Desa Mulyoasri sebesar 33,72%. Mutasi tersebut tergolong 

tinggi oleh sebab itu perlu upaya replacement stock untuk menanggulangi pengurasan 

populasi akibat mutasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan 

pembelian betina muda. Priyanto dan Umi (2006) menyatakan penjualan betina muda 

umumnya dibeli dipersiapkan sebagai ternak bibit (persiapan replacement induk). 

Perbedaan natural increase di desa Mulyoasri dan Kabupaten Blitar karena 

tingkat kelahiran dan kematiannya selisihnya sangat jauh, tingkat kelahiran di desa 

Mulyoasri lebih tinggi dibanding tingkat kelahiran kabupaten Blitar sedangkan 

tingkat  kematianya lebih rendah dari  kematian di Kabupaten Blitar. Tingkat 

kelahiran yang tinggi disebabkan jumlah induk di tempat penelitian cukup besar yaitu 

23,52%. Besarnya nilai natural increase tergantung dari reproduktivitas induk, 

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

pembiakannya (breeding) (Anonimus, 2004). 



Tabel 8. Analisa Pertumbuhan Kambing Peranakan Etawah Di Desa Mulyoasri 
Selama 5 tahun  (Perhitungan pada Lampiran 7) 

 

No Variabel 
Paramater 

(%) 
Actual 

2009 (ekor) 
Sasaran 5 tahun (ekor) 

2010 2011 2012 2013 2014 
1 Populasi 100 1573 2499 3970 6306 10017 15912 
2 Pertumbuhan Populasi 58,85 926 1471 2336 2336 5895 9364 
3 Betina Dewasa 23,52 370 588 934 1483 2356 3743 
4 Kelahiran  75,84 1193 1895 3011 4782 7597 12068 
5 Kematian ( dari populasi) 2,99 47 75 119 189 300 476 
6 Pertambahan Populasi 72,85 1146 1821 2892 4594 7297 11592 

  
a. Pertambahan Populasi    

Betina 55,54 636 1011 1606 2552 4053 6438 

  
b. Pertambahan Populasi 

Jantan 44,46 510 811 1286 2042 3244 5154 

  
c. Pertambahan Bibit 

Betina 90 572 910 1445 2297 3648 5794 

  
d. Pertambahan Bibit 

Jantan 10 51 81 129 204 324 515 
7 Kebutuhan Bibit Betina               

  a. Replacement Kemajiran 23 85 135 215 537 542 861 
  b. Pertumbuhan 58,85 926 1471 2336 3711 5895 9364 

  
Total Kebutuhan Bibit 
Betina   1011 1606 2551 4248 6437 10225 

8 Kekurangan Bibit Betina               
9 Kebutuhan Bibit Pejantan 10 101 161 255 425 644 1023 

10 Kekurangan Bibit Pejantan   50 80 126 221 320 508 
 

Berdasarkan analisa dari data yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa total 

kebutuhan kambing jantan dan betina, dapat dilihat pada Tabel 8 bahwa pertambahan 

populasi sebesar 58,85% setelah dikurangi pemotongan ternak  Pengeluaran ternak 

juga berpengaruh pada pertambahan populasi ternak sehingga akan diperoleh nilai 

pertumbuhan sebesar 25,13 % (perhitungan pada Lampiran 6). Nilai tersebut lebih 

tinggi dibandingkan hasil penelitian Budiarsana, Sutama, dan Supriyati (2006) yaitu 

pertumbuhan populasi di Kecamatan Jerowaru sebesar 16,15%. Peningkatan populasi 

menunjukkan bahwa daya dukung sumberdaya alam dalam penyediaan pakan ternak 

kambing dan produktivitas ternaknya tinggi.�



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa nilai natural increase kambing PE 

di desa Mulyoasri adalah sebesar 72,85 % dengan tingkat kelahiran sebesar  75,84% 

dan kematian sebesar 2,99%. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 

potensi bibit didesa Mulyoasri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang 

tergolong tinggi mencapai 58,85 % jika dibandingkan dengan lokasi bibit di wilayah 

berbeda. 

 

5.2 Saran 

Nilai natural Increase didesa Mulyoasri sudah dikatakan tinggi, sehingga 

disarankan agar para peternak lebih meningkatkan pola pemeliharaan kambing 

terutama untuk betina produktif guna menekan tingkat kematian dan meningkatkan 

tingkat kelahiran. Stock bibit yang diperkirakan 371 ekor sebaiknya dipertahankan 

yang selanjutnya diseleksi untuk mendapatkan pejantan dan betina bibit unggul. Dan 

diperlukan pengawasan terhadap mutasi kambing betina muda.  
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Lampiran 1. Komposisi Ternak 

Tabel 1. Komposisi Ternak 
 

Komposisi Ternak Anak Muda Dewasa 
Jumlah Jantan  Betina Jantan Betina Jantan Betina 

Sari Tani 242 299 216 348 9 341 1455 
Ngudi Asri 19 27 19 23 1 29 118 

Jumlah 261 326 235 371 10 370 1573 
% 16.59 20.73 14.94 23.59 0.64 23.52 100.00 

 
Tabel 2. Status Kepemilikan 
 

Kelompok Ternak 
Milik 

Sendiri Gaduhan Bantuan Lain-lain Jumlah 
Sari Tani 1348 107 0 0 1455 

Ngudi Asri 88 30 0 0 118 
Jumlah 1436 137 0 0 1573 

% 91.29 8.71 0 0 100 
 

Table 3. Mutasi Ternak 

� Mutasi masuk 

No Jenis Kelamin Dewasa Muda Anak Total 
1  Jantan 0 (0%)  9 (42,86%)   7 (77,78%) 16 (44,44%)  
2  Betina  6 (100%)  12 (57,14%) 2 (22,22%)   20 (55,56%) 

Total    6 21  9   36 
 
Mutasi Masuk Terhadap Populasi = 2,32% 

� Mutasi Ternak Keluar 
 

No Jenis Kelamin Dewasa Muda Anak Total 
1  Jantan  9 (31,03%) 298 (67,57%)   31 (57,41%) 338 (64,50%)  
2  Betina  20 (68,97%)  143 (32,43%)  23 (42,59%)  186 (35,50%) 

Total   29   441 54   524 
 

Mutasi Keluar Terhadap Populasi = 33,72% 



Lampiran 2. Sistem Pemeliharaan  

Tabel 1. Sistem Pemeliharaan 

Kelompok Ternak Diikat Dilepas Dilepas/Dikandangkan Jumlah 
Sari Tani 0 0 138 138 

Ngudi Asri 0 0 13 13 
Jumlah 0 0 151 151 

% 0 0 100 100 
 

Tabel 2. Bahan Kandang  

Kelompok Ternak Bahan Kandang Bahan Atap Jumlah 
Kayu & bambu Beton Genteng Asbes 

Sari Tani 138 0 136 2 138 
Ngudi Asri 13 0 13 0 13 

Jumlah 151 0 149 2 151 
% 100 0 98.68 1.32 100 

 

Tabel 3. Model Kandang  

Kelompok Ternak Model Kandang Jumlah 
Panggung Non-panggung 

Sari Tani 138 0 138 
Ngudi Asri 13 0 13 

Jumlah 151 0 151 
% 100 0 100 

 

Tabel 4. Pemenuhan Pakan 
 

Kelompok 
Ternak 

Asal Pakan 
Jumlah 

Diaritkan 
Diaritkan & 

diumbar Beli 
Sari Tani 138 0 0 138 

Ngudi Asri 13 0 0 13 
Jumlah 151 0 0 151 

% 100 0 0 100 
 
 
 



Tabel 5. Macam Pakan 
 

Kelompok Ternak Macam Pakan 
Jumlah Dedaunan(Ramban) Rumput Konsentrat 

Sari Tani 138 0 0 138 
Ngudi Asri 13 0 0 13 

Jumlah 151 0 0 151 
% 100 0 0 100 

 
Tabel 6. Pemberian Pakan  

Kelompok Ternak Pemberian Pakan Jumlah 1kali/hari 2kali/hari 3kali/hari 
Sari Tani 4 122 12 138 

Ngudi Asri 0 13 0 13 
Jumlah 4 135 12 151 

% 2.65 89.40 7.95 100 
 

Tabel 7. Pemberian Air Minum 

Kelompok Ternak Pemberian air minum Jumlah Terbatas Ad Libitum Tidak Pernah 
Sari Tani 138 0 0 138 

Ngudi Asri 13 0 0 13 
Jumlah 151 0 0 151 

% 100 0 0 100 
 



Lampiran 3. Reproduksi Ternak 

Tabel 1. Kelahiran Ternak (Sari Tani) 
 

Litter Size Jumlah Total % 
1 20 20 12.82 
2 43 86 53,85 
3 16 48 30,77 
4 1 4 2,56 

Total   158 100.00 
 
Tabel 2. Kelahiran Ternak (Ngudi Asri) 
 

Litter Size Jumlah Total % 
1 3 3 15.79 
2 5 10 52.63 
3 2 6 31.58 
4 0 0 0 

Total   19 100.00 
 

Tabel 3. Jenis Kelamin Anak Yang Lahir  

Kelompok  Ternak Jenis Kelamin Jumlah 
Jantan Betina 

Sari tani 82 76 158 
Ngudi Asri 6 13 19 

Jumlah 88 89 177 
% 49,72 50,28 100,00 

 

Tabel 4. Kematian ternak 

No Kelompok Betina (ekor) Jantan (ekor) Jumlah (ekor) 
1 Anak 24 (51,06%) 12 (25,53%) 36 (76,59%) 
2 Muda 2 ( 4,26%) 1 (2,13%) 3 (6,38%) 
3 Dewasa 8 (17,02%) 0 (0%) 8 (17,02%) 
  Jumlah 34 (72,34%) 13 (27,66%) 47 (100%) 

 



Lampiran 4.  Perhitungan % kematian, % kelahiran dan Natural Increase 

 

% Kelahiran        =     =  75,84 % (dlm 1 th) 

 

% Kematian     =      = 2,99 % (dalam 1 th) 

 

Natural Increase (NI) = % Kelahiran  -  % Kematian  

    =  75,84 % - 2,99 % 

    =  72,85 %  

 Kid crop 

Kid Crop�� �� �

� ����� �� �

������������������ ���150 % 
�

Pertumbuhan populasi = Ni – Pemotongan ternak  

    = 72,85% - 14 % 

    = 58,85 % (926 ekor) 



Lampiran 5. Analisa Potensi Ternak Bibit Kambing Desa Mulyoasri Tahun 2009 

Analisa 1 

No Komponen Paramater Desa Mulyoasri 
% Ekor 

1 Populasi 100 1573 
2 Betina Dewasa 23,52 370 
3 Kelahiran 75,84 1193 
4 Kematian 2,99 47 
5 Tambahan Alamiah 72,85 1146 
6 Panen Jantan 44,46 510 
7 Panen Betina 55,54 636 
8 Majir 3,0 47 
9 Replacement 20,0 315 

10 Net Increase  58,85 926 
11 Stock Bibit  23,59  371 
12 Potensi Bibit 58,85 926 
13 Pemotongan Ternak 14 220 

 Ket : 

*   Tambahan Alamiah : Kelahiran-Kematian 

** Net increase  : Tambahan Alamiah-Pemotongan Ternak 
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Lampiran 6.  Analisa Potensi Kebutuhan Ternak Bibit Kambing di Desa Mulyoasri 

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2009 

 

Keterangan perhitungan : 

 

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

        � Populasi 

 =  370    x  100%    =   23,52 % 

  1.573 

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

        � Populasi 

  =   10  x  100 %   =  0,64 % 

   1.573 

3. % Kelahiran  = � Kelahiran   x  100 % 

    � Populasi 

  = 1.193    x    100 %   =  75,84% 

   1.573 

4. % Kematian = � Kematian   x   100 % 

   �  Populasi 

  =   47    x    100 %  =  2,99% 

   1.573    

5. % Natural Increase = % Kelahiran - % Kematian 

  =  75,84 %  -  2,99% 

  = 72,85% 

6.   Majir = % Majir x � Betina Dewasa 

  = 3 % x 370 

  = 11 ekor 

7. Replacement = % Replacement  x  � Populasi 

  =  20 % x   1.573 ekor  

  = 315 ekor 

 

 



8. a. % Net. Increase = Natural increase – Pemotongan Ternak – Pengeluaran 

Ternak 

  = 72,85 % - 14 % - 33,72 % 

  = 25,13 % 

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

  = 72,85 % - 14 %  

  = 58,85 % 

 

9. % Stock Bibit Betina  = �  Betina Muda     x    100 % 

      �  Populasi 

  =   371   x   100 %   =   23,59 % 

   1.573  

10. % Stock Bibit Jantan = � Jantan Muda     x   100 % 

      � Populasi 

  =   235   x  100 %  =  14,94 % 

        1.573 

11. Pemotongan Ternak = % Pemotongan Ternak   x  � Populasi 

  = 14 %  x  1.573 ekor 

  =     220 ekor 

12. % Mutasi Keluar = �  Mutasi Ternak Keluar   x   100 % 

             �    Populasi 

  =   524   x   100 %    =  33,72 % 

   1.573   



Lampiran 7. Perhitungan Analisa Populasi Kambing Peranakan Etawah Tahun 2010 
 
1. Populasi =  Populasi tahun 2009 + Pertumbuhan Populasi Tahun 2009 
  =  1573 ekor + 956 ekor 
  =  2499 ekor 
 
2. Pertumbuhan Populasi = 58,85 % x Populasi tahun 2010 
   (Natural Increase)   = 58,85 % x 2499ekor 
    = 1471 ekor 
 
3. Betina Dewasa  = 23,52% x populasi tahun 2010 
    = 23,52% x 2499ekor 
    = 588 ekor 
 
4. Kelahiran   = 75,84% x  Populasi Tahun 2010 
    = 75,84% x 2499ekor 
    = 1895 ekor 
 
5. Kematian   = 2,99% x Populasi Tahun 2010 
    = 2,99% x 2499 ekor 
    = 75 ekor 
 
6. Pertambahan Populasi  = 72,85% x Populasi Tahun 2010 
    = 72,85% x 2499 
    = 1146 ekor 
 

• Pertambahan Populasi � = 55,54% x Pertambahan Populasi Tahun 2010 
     = 55,54% x 1146 ekor 
     = 1011 ekor 

• Pertambahan Populasi � = 44,46% x Pertambahan Populasi Tahun 2010 
     = 44,46% x 1146 ekor 
     = 811 ekor 
 

• Pertambahan Populasi anak � = 90% x Pertambahan Populasi � 
     = 90% x 1011ekor 
     = 910 ekor 
 

• Pertambahan Populasi anak � = 10% x Pertambahan Populasi � 
     = 10% x  811 ekor 
     = 81 ekor 
 
7. Replacement + Kemajiran = 23% x Betina Dewasa 
    = 23% x 588 ekor 
    =135 ekor 
�

8. Total Kebutuhan Bibit � = (Replc.+ Kemajiran) + Pertumbuhan Populasi 
    = 135 ekor +1471ekor 
    = 1606 ekor� 


