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ABSTRACT
THE SIMILARITY ANALYSIS OF LOCAL GOATS BASED

ON DENDOGRAM IN MALANG REGENCY

The aim of the research is to find the degree of similarity of the phenotype
between the Local goats in Malang regency. The materials used in this research
are  53 heads male of local goat in Mulyoasri village Ampelgading and 24 heads
male of local goat in Benjor village Tumpang. Research method that used is
survey with take responden sample by simple random sampling. This research
used MVSP 3.1 (2009) software to measure the degree of similarity.

Result showed that goats in Ampelgading and in Tumpang had a low
similarity 0,250 or 25 %, goats in Ampelgading and PE had a high similarity
0,833 or 83,3 % and goat in tumpang and PE had a low similarity 0,250 or 25 %.

 Keywords : Dendogram, phenotype, similarity.

RINGKASAN



ANALISA KEMIRIPAN PADA KAMBING LOKAL
BERDASARKAN DENDOGRAM

DI KABUPATEN MALANG

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Malang khususnya di Desa
Mulyoasri Kecamatan Ampelgading dan Desa Benjor Kecamatan Tumpang, pada
15 Oktober- 15 Nopember tahun 2009.

Tujuan penelitian adalah menentukan kekerabatan dengan melihat nilai
similaritas (kemiripan) fenotipe antar kambing-kambing lokal di Kabupaten
Malang.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing-kambing
lokal dengan jenis kelamin jantan umur lebih dari 1 tahun sebanyak 53 ekor milik
anggota kelompok ternak di Desa Mulyoasri Kecamatan Ampelgading dan 24
ekor di Desa Benjor Kecamatan Tumpang. Metode penelitian yang digunakan
adalah survei dengan pengambilan sampel responden secara simple random
sampling.

Hasil penelitian menunjukkan untuk sifat frekuensi fenotip terbesar pada
populasi di Ampelgading dan Tumpang adalah untuk sifat yang sama meliputi
tipe telinga terkulai, bertanduk dan lebar telinga, sedangkan untuk sifat yang
berbeda meliputi warna rambut dominan, rambut dahi, rambut punggung, rambut
paha, kecembungan muka, panjang telinga, panjang badan, tinggi badan dan
lingkar dada.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kambing di Kecamatan
Ampelgading dan di Kecamatan Tumpang mempunyai kemiripan yang rendah,
kambing di Kecamatan Ampelgading mempunyai kemiripan yang tinggi dengan
kambing PE yang dijadikan standar, kambing di Kecamatan Tumpang
mempunyai kemiripan yang rendah dengan kambing PE yang dijadikan standar.
Saran yang diberikan adalah untuk keseragaman sampel yang digunakan dalam
penelitian harus ditentukan umur dan jenis kelaminnya, jumlah sampel yang
digunakan sebaiknya antara daerah yang dibandingkan sama, dan penelitian untuk
menganalisa kemiripan sebaiknya dilakukan di daerah yang kondisi
lingkungannya sama. Penelitian tentang analisa kemiripan perlu dilanjutkan
dengan analisis DNA untuk mengetahui secara tepat hubungan antara kambing di
Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tumpang.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kambing merupakan salah satu jenis ternak yang mempunyai prospek

untuk dikembangkan karena hanya memerlukan sarana dan sistem pemeliharaan

yang relatif sederhana, mudah beradaptasi dengan lingkungan dan berbagai jenis

pakan (Garantjang, 2004). Beternak kambing merupakan salah satu usaha yang

cukup menjanjikan karena tidak memerlukan lahan yang luas, kambing memiliki

daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan sehingga mudah dipelihara dan

dikembangkan, untuk berkembang biak kambing tidak memerlukan waktu yang

lama karena dalam waktu 2 tahun dapat beranak sebanayk 3 kali dan pakan

kambing tidak mahal harganya karena dapat memanfaatkan limbah pertanian

(Waluya, 2005).

Permintaan daging kambing terus meningkat baik untuk pemenuhan

kebutuhan daging dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Peningkatan

permintaan daging di dalam negeri semakin tinggi terjadi menjelang perayaan hari

besar keagamaan. Namun tingginya permintaan ternak kambing tidak diimbangi

dengan ketersediaan bibit. Masalah bibit menjadi salah satu kendala yang sampai

saat ini menghambat pengembangan peternakan kambing di Indonesia (Dedy,

2009).

Pengadaan ternak kambing untuk memenuhi kebutuhan konsumen

maupun untuk pengadaan bibit bagi keperluan penyebaran dan pengembangan

kambing di daerah-daerah yang semakin meningkat dilakukan dengan perkawinan

yang dilakukan untuk mempertahankan sifat tetuanya (pure breed) atau



melakukan persilangan untuk memperoleh individu-individu yang memiliki

sejumlah sifat unggul yang dipunyai oleh kedua bangsa tetuanya. Program

perbaikan mutu genetik untuk meningkatkan produktivitas dan daerah

pengembangan ternak kambing belum banyak mendapat perhatian.

Penyebaran ternak kambing sangat luas di seluruh wilayah Indonesia.

Ditinjau dari tingkat produktivitas dan reproduktivitas sangat bervariasi di setiap

daerah. Dikawatirkan suatu saat kambing lokal ini akan punah apabila tidak

dilaksanakan penggalian dan pelestarian kembali. Dalam menanggulangi

penurunan produksi ternak khususnya kambing lokal maka perlu adanya usaha-

usaha menjaga kelestarian sumber kambing lokal agar populasinya tetap terjaga

dan selain itu juga perlu adanya usaha pemuliaan dari ternak tersebut.

Penggolongan bangsa kambing dapat dilakukan dengan mendasarkan pada

berbagai karakter fenotip seperti misalnya ciri khas tanduk, tipe telinga, ukuran

tubuh, ukuran telinga,  kecembungan muka, warna kepala dan warna rambut

dominan.

Penelitian ini lebih dikhususkan untuk mengetahui karakter fenotipnya

yaitu melalui rekonstruksi dendogram. Berdasarkan analisa tersebut dapat

diketahui kemiripan kambing yang ada di Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Perkawinan yang tidak terprogram di lapang dapat memunculkan sifat-

sifat baru dan hilangnya sifat asli tetuanya, sehingga dikhawatirkan pada masa

yang akan datang akan hilang salah satu plasma nutfah lokal. Oleh karena itu

perlu adanya analisa kemiripan kambing lokal berdasar karakter fenotip untuk



mengetahui apakah kambing yang berada di daerah Ampelgading dan Tumpang

memiliki kemiripan fenotip.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menentukan kemiripan dengan melihat nilai

similaritas (kemiripan) fenotipe antar kambing lokal di Kabupaten Malang yang

dilakukan di Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tumpang sehingga

diketahui seberapa dekat kemiripannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi

dasar dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam melaksanakan

program pemuliaan ternak guna mengontrol dan mengembangkan kambing lokal

yang ada di Indonesia khususnya di kabupaten Malang dan sebagai bahan

informasi dan pedoman bagi peneliti di masa yang akan datang.



1.5 Kerangka Pikir

.

Mengetahui kemiripan
kambing di Kabupaten

Malang

Tumpang

Karakteristik Fenotip

Ampelgading

Kambing sampel

Analisa fenotip
berdasarkan dendogram

Sifat Kaulitatif Sifat Kuantitatif

- Warna rambut
dominan,

- Ketebalan rambut
dahi,

- Ketebalan rambut
punggung,

- Ketebalan rambut
paha,

- Tipe telinga,
- Ada tidaknya tanduk,
- Panjang telinga,
- Lebar telinga,
- Kecembungan muka.

- Panjang badan,
- Tinggi badan,
- Lingkar dada.

Kambing di Kabupaten
Malang



1.6 Hipotesis

Antara kambing yang ada di Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan

Tumpang memiliki kemiripan fenotip



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Kambing

Domestikasi ternak kambing diperkirakan terjadi di Asia barat pada tahun

9000-11000 tahun yang lalu. kambing termasuk binatang yang dijinakan paling

awal atau paling tidak nomor dua setelah anjing. Kambing yang ada sekarang

merupakan hasil domestikasi yang diturunkan dari tiga jenis kambing liar yaitu:

Capra hircus, Capra falconeri, dan Capra frisca (Anonimusa, 2008).

Kambing ternak (Capra aegagrus hircus) adalah subspesies kambing liar

yang  secara  alami  tersebar  di  Asia  Barat  Daya  (Turki)  dan  Eropa.  Kambing

merupakan binatang memamah biak yang berukuran sedang. Kambing liar jantan

maupun betina memiliki tanduk sepasang, namun tanduk pada kambing jantan

lebih besar. Umumnya, kambing mempunyai jenggot, dahi cembung, ekor agak ke

atas, dan kebanyakan berrambut lurus dan kasar. Panjang tubuh kambing adalah

1,3-1,4 m, sedangkan ekornya 12-15 cm. Bobot yang betina 50-55 kg, sedangkan

yang jantan bisa mencapai 120 kg. Kambing liar tersebar dari Spanyol ke arah

timur sampai India, dan dari India ke utara sampai Mongolia dan Siberia. Habitat

yang disukainya adalah daerah pegunungan yang berbatu-batu (Anonimusa, 2009).

Klasifikasi ilmiah kambing adalah (Anonimusa, 2009):

Ø Kerajaan : Animalia

http://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Barat_Daya
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Ruminansia
http://id.wikipedia.org/wiki/Jantan
http://id.wikipedia.org/wiki/Betina
http://id.wikipedia.org/wiki/Jenggot
http://id.wikipedia.org/wiki/Dahi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cembung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekor
http://id.wikipedia.org/wiki/Bulu
http://id.wikipedia.org/wiki/Spanyol
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://id.wikipedia.org/wiki/Siberia
http://id.wikipedia.org/wiki/Animal


Ø Filum : Chordata

Ø Ordo : Artiodactyla

Ø Famili : Bovidae

Ø Sub famili : Caprinae

Ø Genus : Capra

Ø Spesies : Capra  aegagrus

Ø Sub spesies : Capra  aegagrus hircus.

Kambing berkembang biak dengan melahirkan. Kambing bisa melahirkan

dua hingga tiga ekor anak, setelah bunting selama 150 hingga 154 hari. Dewasa

kelaminnya dicapai pada usia 8 bulan-1 tahun . Kambing dapat beranak 3 kali

dalam 2 tahun (Anonimusa, 2009).

2.2 Kambing Kacang

Kambing Kacang merupakan kambing lokal di Indonesia dengan populasi

yang cukup tinggi dan tersebar luas. Kambing kacang memiliki ukuran tubuh

yang relatif kecil, memiliki telinga yang kecil dan berdiri tegak, telah beradaptasi

dengan lingkungan setempat, memiliki keunggulan pada tingkat kelahiran, baik

jantan maupun betina bertanduk, warna tubuhnya adalah gelap dan coklat.

Kambing ini memiliki keterbatasan dengan rataan bobot badan dewasa yang

cukup rendah yaitu sekitar 20–25 kg, dengan tinggi pundak pada jantan dewasa

dan betina dewasa adalah 53,80 ± 2,88 cm (Mahmilia dan Tarigan, 2009 ;

Rajakamb, 2009).

Kambing kacang adalah ras unggul kambing yang pertama kali

dikembangkan di Indonesia. Badannya kecil. Tinggi pundak pada  jantan 60-65

http://id.wikipedia.org/wiki/Chordate
http://id.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bovid&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Caprinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Capra_%28genus%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kambing_liar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kambing_liar&action=edit&redlink=1


cm, sedangkan betina 56 cm. Bobot pada jantan bisa mencapai 25 kg, sedang yang

betina seberat 20 kg. Telinganya tegak, berrambut lurus dan pendek  (Anonimusa ,

2009).

Manfaat utama kambing kacang adalah sebagai penghasil daging.

Kambing kacang mempunyai kulit yang relatif tidak lebat dengan rambut yang

kasar dan  pejantan mempunyai rambut surai yang panjang dan kasar. Kambing

Kacang mempunyai warna yang bervariasi dari hitam, coklat, putih atau

kombinasinya, tubuhnya kecil dan pendek, kepala kecil dan ringan, hidung lurus,

leher pendek, telinga pendek, kaku dan tegak ke depan samping, punggung sedikit

lebih tinggi dari bahunya, tanduk mengarah ke belakang dan membelok ke luar

(Anonimusb, 2008).

 Kambing Kacang tahan terhadap kondisi yang buruk dan dipelihara

sebagai kambing potong yang sangat subur, kelahiran kembar dua merupakan hal

yang biasa bahkan kadang-kadang kembar tiga. Persentase karkas 44 sampai 51%,

meskipun ambingnya berkembang dengan baik, produksi susunya sangat sedikit

(Anonimusb, 2008).

2.3 Kambing  Ettawa

Kambing Ettawa merupakan keturunan kambing Jamnapari yang di import

dari India lebih tepatnya di sekitar sungai Gangga, Jumna dan Chambal di India.

Kambing Ettawa memiliki ciri-ciri memiliki warna putih, coklat dan hitam.

Telinga menggantung dengan panjang 30 cm. Bobot  jantan mencapai 91 kg,

sedangkan betina hanya mencapai 63 kg. Tinggi gumba jantan 91-127 cm dan

yang betina 76-92 cm (Anonimusb, 2008).

http://id.wikipedia.org/wiki/Bobot


Kambing Ettawa memiliki badan yang besar, teling panjang dan terkulai

ke bawah, dahi dan hidungnya cembung, baik jantan maupun betina bertanduk

pendek yang berbentuk pedang lengkung dan mampu menghasilkan susu hingga 3

liter per hari (Anonimusb, 2009).

Kambing Ettawa selain baik untuk ternak perah juga sering dipelihara

sebagai  penghasil  daging.  Umumnya  beranak  sekali  dalam  setahun  dan  rata-rata

jumlah anak per kelahiran hanya satu. Berdasarkan pertumbuhan dan produksi

susunya yang baik, bangsa kambing ini digunakan untuk grading-up kambing

lokal yang lebih kecil (Anonimusb, 2008).

2.4 Kambing Peranakan Ettawa

Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan hasil persilangan antara

kambing Kacang dengan kambing Ettawa yang telah terjadi selama berpuluh-

puluh tahun yang lalu, sehingga kambing ini menjadi bangsa kambing yang

mudah beradaptasi dengan kondisi di Indonesia. Ciri kambing PE yaitu warna

rambut bervariasi dari coklat muda sampai hitam, belang hitam, merah, coklat dan

kadang-kadang putih, muka cembung dan telinga panjang terkulai ke bawah,

gelambir kambing PE cukup besar, di daerah paha, ekor dan dagu berambut

panjang, tanduknya pendek dan kecil, rahang bawah lebih menonjol dari pada

rahang atasnya. Kambing PE jantan memiliki rambut surai dibagian leher, kaki

belakang dan gumba, sedang pada betina hanya terdapat pada bagian paha

(Anonimusb, 2008).

Kambing PE mempunyai telinga yang menggantung dengan rata-tata

ukuran panjang pada ternak jantan 29,05 cm dan yang betina 26,68 cm, rata-rata



berat badan ternak jantan dewasa 40,86 kg dan tinggi badan 89,57 cm, sedangkan

berat ternak betina dewasa 38 kg dan tinggi badan 77,18 cm (Anonimusb, 2008).

Waluya (2005) menyatakan jika Kambing PE sangat baik untuk

digemukkan dan dibudidayakan karena dagingnya lebih disukai masyarakat, daya

reproduksi dan pertambahan bobot badan relatif lebih cepat. Dengan berat badan

dewasa yang mampu mencapai 68-91 kg maka kambing PE cocok untuk dijadikan

ternak penghasil daging.

Kambing PE yang terkenal di Indonesia salah satunya adalah ras

Kaligesing di desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo.

Sejarah mengenai kambing ini merupakan kambing keturunan Etawa asal negara

India yang dibawa oleh penjajah Belanda. Kambing tersebut kemudian di kawin

silangkan dengan kambing lokal di Kaligesing. Hingga saat ini kambing PE

dikenal sebagai ras kambing PE asli Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo

(Anonimusb, 2009 dan Anonimusc, 2009).

2.5 Pelestarian Kambing Lokal

Ternak lokal atau asli Indonesia merupakan salah satu kekayaan nasional

yang tidak kecil artinya, baik dilihat dari segi sumber pendapatan, sumber protein

hewani yang murah dan sebagai tenaga kerja.  Banyak diantara ternak lokal atau

asli Indonesia yang perkembangannya tidak terlalu diperhatikan, bahkan bila tidak

segera ditangani dikhawatirkan mengalami kepunahan.  Diperlukan upaya untuk

mempertahankan kelestarian dan kemurnian ternak asli, karena dalam ternak asli

terkandung gen-gen yang belum tentu dimiliki oleh jenis-jenis ternak impor

(Salamena, 2003).

http://www.purworejokab.go.id/
http://www.gunungkelir.com/


Indonesia memiliki keragaman plasma nutfah kambing yang potensial dan

cukup banyak untuk dikembangkan dan dimanfaatkan agar  diperoleh manfaat

ekonomi bagi masyarakat. Diantara plasma nutfah tersebut yang memiliki potensi

Kambing PE. Keberadaan plasma nutfah potensial tersebut sampai saat ini masih

kurang diperhatikan. Tidak ada kesinambungan dan keberlanjutan usaha kambing,

serta untuk melindungi dan menyelamatkan plasma nutfah asli Indonesia.

Sementara itu permintaan akan kambing terus meningkat, pemotongan kambing

sering kurang terkendali dan adanya pemotongan kambing betina produktif yang

berpotensi menjadi sumber pengurasan kambing dan plasma nutfah Indonesia

(Heriyadi, 2008).

2.6 Kekerabatan

Berdasarkan keragaman genotype kambing lokal Indonesia yang telah

teridentifikasia dalah kambing Kacang, Gembrong, Kosta, Marica, Bligon,

Peranakan Etawah dan Saanen (Doloksaribu, Batubara dan Elieser, 2006).

Kekerabatan antar kambing yang tersebar di Indonesia dapat dideteksi

salah satunya melalui fenotipnya. Fenotip atau sering dikenal dengan performans

merupakan suatu karakteristik (baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan

perilaku) yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan

lingkungan serta interaksi keduanya. Pengertian fenotip mencakup berbagai

tingkat dalam ekspresi gen dari suatu organisme. Pada tingkat organisme, fenotip

adalah sesuatu yang dapat dilihat atau diamati atau diukur berdasarkan sifat atau

karakter. Dalam tingkatan ini, contoh fenotip misalnya warna mata, berat badan,

atau ketahanan terhadap suatu penyakit tertentu. Fenotip ditentukan sebagian oleh

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Genotipe&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekspresi_genetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisme


genotip individu, sebagian oleh lingkungan tempat individu itu hidup, waktu, dan

pada sejumlah sifat, interaksi antara genotip dan lingkungan (Anonimusd, 2009).

2.7 Dendogram

Dendogram adalah sebuah pohon untuk mengklasifikasikan persamaan.

Biasanya digunakan dalam biologi untuk mengelompokkan spesies. Elemen dari

dendogram adalah populasi dan obyek. Hubungan dari obyek dalam kelompok

dapat membentuk kelompok baru dalam dendogram (Anonimuse, 2009).

Ditambahkan oleh Selinummi (2005), dendogram merupakan gambar yang

menyerupai pohon menggambarkan struktur bersarang. Semakin banyak

kesamaan ciri maka akan tergabung dalam puncak kesamaan, sekelompok ciri

yang sama akan membentuk grup teratas dan semakin banyak perbedaan maka

akan terletak pada grup terbawah. Grup teratas memiliki nilai kekerabatan lebih

dekat dibandingkan grup yang ada dibawahnya.

Data yang banyak dalam dendogram akan membentuk gambaran pohon

dengan akar-akar yang sulit terbaca dengan jarak antara node yang berbeda level

tidak seragam. Node merupakan angka kekerabatan, semakin mendekati angka 1

maka nilai kekerabatan semakin dekat (Imrich, Mueller, Mugno, Imre, Zelenyuk

and Zhu, 2009).

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Genotipe&action=edit


BAB III

MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang khususnya di Desa

Mulyoasri Kecamatan Ampelgading dan Desa Benjor Kecamatan Tumpang, pada

15 Oktober- 15 Nopember tahun 2009.

3.2 Materi dan Alat Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing lokal dengan

jenis kelamin jantan sebanyak 53 ekor jantan milik anggota kelompok ternak di

Desa  Mulyoasri  Kecamatan  Ampelgading  dan  24  ekor  jantan  di  Desa  Benjor

Kecamatan Tumpang dengan umur lebih dari 1 tahun.

Alat yang digunakan untuk penelitian antara lain:

1. Pita ukur yang digunakan untuk mengukur lingkar dada, lebar teling, panjang

telinga, panjang muka, lebar muka.

2. Mistar ukur yang digunakan untuk mengukur panjang badan, tinggi badan,

tinggi pinggul.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Pengambilan sampel

responden dilakukan secara simple random sampling yaitu dalam memilih sampel

dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk

ditetapkan sebagai sampel. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling



yaitu sampel yang diambil telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu pada

lokasi. Data primer diperoleh melalui pengukuran langsung dan pengamatan pada

ternak.

 Variabel fenotip yang diamati meliputi karakteristik kuantitatif dan

kualitatif. Standart nilai karakteristik kuantitatif dan kualitatif menggunakan

standardisasi mutu bibit kambing PE yang dilakukan oleh Heriyadi (2008) yang

telah melakukan penelitian di sentra-sentra pembibitan Kambing PE yang tersebar

di tiga kabupaten di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Sumedang, Kabupaten

Tasikmalaya dan  Kabupaten Bogor, serta di UPT Kaligesing, Desa Kalilo, dan

Kelompok Tani Ternak Anjani, Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing,

Kabupaten Purworejo.

 Adapun standart karakter kuantitatif yang diamati meliputi:

1. Panjang telinga (diukur dari pangkal telinga sampai ujung telinga)

a. PE : ≥ 21,8 cm

b. Selain PE  : <  21,8 cm

2. Lebar telinga (diukur pada telinga yang paling lebar untuk

menyeragamkan standart pengukuran)

a. PE : ≥  10,70 cm

b. Selain PE  : < 10,70 cm

3. Kecembungan muka (panjang muka dibagi lebar muka)

a. PE : ≥ 1,58 cm (cembung)

b. Selain PE  : < 1,58 cm (datar)

4. Lingkar dada (diukur melingkar tepat di belakang scapula)



a. PE  : ≥  70,20 cm

b. Selain PE  : < 70,20 cm

5. Tinggi Badan

a. PE  : ≥  66,66 cm

b. Selain PE  : < 66,66 cm

6. Panjang badan

a. PE : ≥ 53,70 cm

b. Selain PE  : < 53,70 cm

Sedangkan karakter kualitatif yang diamati meliputi :

1. Ada tidaknya tanduk

a. Ada

b. Tidak ada

2. Tipe telinga

a. Terkulai : Apabila telinga terlihat mengarah menggantung ke

bawah

b. Terkulai melipat : Apabila telinga terlihat mengarah menggantung ke

bawah   dan melipat

3. Warna rambut dominan (warna rambut pada tubuh)

a. Hitam putih : Apabila 75% warna rambut dominan hitam-putih

b. Coklat putih : Apabila 75% warna rambut dominan coklat-putih

c. Hitam : Apabila 100% warna rambut hitam

d. Coklat : Apabila 100% warna rambut coklat

e. Putih : Apabila 100% warna rambut putih

4. Rambut dahi



a. PE : ≥ Lebat (Apabila tumbuh banyak dan lebat pada dahi)

b. Selain PE  : Tidak lebat (Apabila tumbuh sedikit pada dahi)

5. Rambut punggung

a. PE  : ≥  Lebat (Apabila tumbuh banyak dan tebal pada

punggung)

b. Selain PE  : Tidak lebat (Apabila tumbuh sedikit pada punggung)

6. Rambut paha

a. PE : ≥ Lebat (Apabila tumbuh banyak dan lebat pada paha)

b. Selain PE  : Tidak lebat (Apabila tumbuh sedikit pada paha)

3.4 Analisa Data Penelitian

Data yang diperoleh akan ditabulasi menurut ternak yang ada dilokasi

masing-masing dan disusun bentuk tabel. Sedangkan analisa fenotip dapat

dianalisis kekerabatannya menggunakan rekontruksi dendogram dengan Program

Dendogram Multi Variate Statistical Package (MVSP 3.1) (Kovach Computing

Service, 2009).

Langkah-langkah rekontruksi dendogram adalah :

1) Penentuan karakter

Dalam penentuan ini karakter ke i dinilai ”0” apabila tidak memiliki

karakter dan nilai ”1” bila memiliki karakter (atau dapat lebih dari ”1”

jika penggolongan sifat yang diamati banyak) (data pada Microsoft

Office Excel).

2) Membuka program MVSP 3.1

3) Pada ”File” dipilih ”New”



Menentukan banyaknya ”variabel” yaitu jumlah pengamatan (pada

penelitian ini diisi jumlah pengamatan yang dilakukan yaitu sbanyak

12 variabel) dan ”casus” yaitu hal yang ingin dibandingkan (pada

penelitian ini diisi sampel yang dibandingkan yaitu 3).

4) Pada ”Data” dipilih ”Edit data”

Data disalin dari Microsoft Office Excel ke dalam program MVSP 3.1

5) Pada ”Analisis” dipilih ”Analisis CluSter”

Mengisi kolom dendogram dengan memilih program simple matching

koefisien.

6) Garis cabang dendogram langsung terbentuk.

7) Matrik nilai kekerabatan langsung terlihat.

3.5 Batasan Istilah

1) Fenotip : Penampilan karakter yang ada pada individu. Terdiri dari

karakter kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif meliputi panjang

badan, tinggi badan dan lingkar dada, sedangkan karakter

kualitatif meliputi warna rambut dominan, ketebalan rambut

dahi, ketebalan rambut punggung, ketebalan rambut paha, tipe

telinga, ada tidaknya tanduk, panjang telinga, lebar telinga, dan

kecembungan muka.

2) Kambing lokal : Kambing asli Indonesia yang yang sudah

dibudidayakan lama di Indonesia sehingga sudah beradaptasi

dengan kondisi lingkungan Indonesia.



3) Dendogram : Suatu grafik yang menggambarkan pohon kekerabatan

antar obyek dalam suatu populasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Malang merupakan wilayah peternakan kambing terbesar

nomor tujuh di Propinsi Jawa Timur dengan jumlah populasi 137.093 ekor (Dispet

Prov. Jatim, 2009). Dengan populasi yang begitu besar maka perlu adanya analisa

kekerabatan antar Kecamatan yang ada di Malang. Lokasi penelitian yaitu Desa

Mulyoasri Kecamatan Apelgading dan Desa Benjor Kecamatan Tumpang

Kabupaten Malang. Jumlah populasi kambing di Desa Mulyoasri 1573 ekor dan di

Desa Benjor 300 ekor.

 Di Kecamatan Ampelgading merupakan daerah yang sudah maju dalam

pemeliharaan ternak, terbukti dengan terbentuknya kelompok tani ternak dan

banyaknya jumlah ternak kambing di daerah tersebut. Pemeliharaan ternak di

daerah ini terbilang sangat baik karena telah menggunakan kandang model

panggung yang bertujuan agar air kencing dan kotoran bisa jatuh ke bawah

melalui sela lantai sehingga tidak mengganggu kesehatan ternak. Ketersediaan

pakan sangat melimpah yaitu kaliandra, gamal dan lamtoro. Tanaman kaliandra

yang merupakan pakan utama di daerah ini dapat dijumpai di sepanjang jalan, di

sekitar kandang, di kebun dan di lahan pertanian sehingga dengan jumlah ternak

yang begitu banyak tidak akan kekurangan pakan. Luas wilayah desa Mulyoasri

yang dijadikan lokasi penelitian sebesar 1020 Ha. Desa ini terletak pada

ketinggian 600 m di atas permukaan air laut. Temperatur di daerah ini berkisar



antara 180-270C, kelembaban udara 55-85% dan dengan curah hujan rata-rata

2500 mm/th.

Di Kecamatan Tumpang pemeliharaan ternak kambing hanya sebagai

usaha sambilan, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Pakan

diperoleh dari lahan sendiri dan juga mencari di hutan. Jika dibandingkan dengan

kecamatan Ampelgading ketersediaan pakan di daerah ini masih sangat rendah.

Model kandang belum semuanya memakai kandang panggung, masih ada

peternak yang menggunakan kandang lantai tanah. Kecamatan Tumpang memiliki

spesifikasi topografi antara lain memiliki ketinggian ± 600 meter di atas

permukaan laut, suhu berkisar antara 24˚– 30˚C, kelembaban antara 75%– 85%.

Berdasarkan Anonimusc (2008) yang menyatakan bahwa keadaan iklim

yang cocok untuk peternakan kambing yaitu suhu lingkungan antara 19-32 0 C,

dan kelembaban 30-81 %, topografi Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan

Tumpang cocok untuk peternakan kambing .

4.2 Identifikasi Kambing Lokal di Kabupaten Malang

Sekelompok Individu dianggap mempunyai hubungan kekerabatan yang

dekat jika terdapat lebih banyak karakter yang sama, sedangkan hubungan

kekerabatan yang paling renggang jika mempunyai persamaan karakter yang lebih

sedikit.  (Quisioner Lampiran 1) dengan data pengamatan pada Lampiran 2. Data

fenotip kambing Kecamatan Ampelgading terlampir pada Lampiran 3 dan

Kecamatan Tumpang pada Lampiran 6. Dari pengamatan fenotip kambing lokal di

kecamatan Ampelgading dan Tumpang didapat presentasi terbesar seperti pada

Tabel 1.



Dari tabel identifikasi di atas dapat diketahui bahwa ada karakter yang sama dan

tidak sama pada dua kecamatan tersebut, antara lain:

a. Karakter yang sama

1. Tipe Telinga : Terkulai

      Gambar 1. Kambing Ampelgading Tipe Telinga Terkulai

Gambar 2. Kambing Tumpang Tipe Telinga Terkulai



2. Tanduk : Ada

Gambar 3. Kambing Ampelgading Bertanduk

Gambar 4. Kambing Tumpang Bertanduk

3. Lebar telinga : sama-sama kurang dari 10,70 cm

b. Karakter yang tidak sama

1. Warna Rambut Dominan : Putih (di Kecamatan Ampelgading)

      Coklat(di Kecamatan Tumpang)

2. Rambut Dahi : Lebat (di Kecamatan Ampelgading)

  Tidak lebat (di Kecamatan Tumpang)

3. Rambut Punggung : Lebat (di Kecamatan Ampelgading)

  Tidak lebat (di Kecamatan Tumpang)



4. Rambut  Paha : Lebat (di Kecamatan Ampelgading)

  Tidak lebat (di Kecamatan Tumpang)

Gambar 5. Kambing Ampelgading Rambut Paha Lebat

Gambar 6. Kambing Tumpang Rambut Paha Tidak Lebat

5.  Kecembungan Muka : ≥ 1,58 cm (di Kecamatan Ampelgading)

 < 1,58 cm (di Kecamatan Tumpang)



Gambar 7. Kambing Ampelgading Bermuka Cembung

Gambar 8. Kambing Tumpang Bermuka Datar

6. Panjang Telinga : ≥ 21,80 cm (di Kecamatan Ampelgading)

< 21,80 cm (di Kecamatan Tumpang)



Gambar  9. Kambing Ampelgading Telinga menggantung sampai

pundak

Gambar 10. Kambing Tumpang Telinga Lebih Pendek

7. Panjang Badan : ≥ 53,70 cm (di Kecamatan Ampelgading)

  < 53,70 cm (di Kecamatan Tumpang)

8. Tinggi Badan : ≥ 66,66 cm (di Kecamatan Ampelgading)

  < 66,66 cm (di Kecamatan Tumpang)

9. Lingkar Dada : ≥70,20 cm (di Kecamatan Ampelgading)

 < 70,20 cm (di Kecamatan Tumpang)

4.3 Fenotip

Performans individu dapat dibedakan atas sifat kualitatif dan sifat

kuantitatif. Sifat kualitatif adalah sifat yang tidak dapat diukur tetapi dapat

dibedakan dan dikelompokkan secara tegas, misalnya warna rambut, gelambir,

dan ada dan tidaknya tanduk. Sifat ini dikendalikan oleh satu atau beberapa gen



dan sedikit atau tidak sama sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sifat

kuantitatif adalah sifat yang dapat diukur, misalnya produksi susu dan

pertambahan berat badan harian. Sifat ini dikendalikan oleh banyak pasangan gen

dan dipengaruhi oleh lingkungan (Hardjosubroto, 1994). Ditambahkan oleh

Heriyadi (2008) standarisasi mutu bibit kambing PE dapat diketahui dari performa

fisik baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif. Sifat kualitatif yang dapat

diamati meliputi umur, bulu, ukuran telinga, ukuran tanduk dan panjang bulu pada

paha belakang, sedangkan sifat kualitatif meliputi bobot badan, panjang badan,

lingkar dada, tinggi pundak dan produksi susu.

Frekuensi fenotip dari karakter spesifik ternak kambing pada Kecamatan

Ampelgading dapat dilihat pada Tabel 2 dan Kecamatan Tumpang pada Tabel 3.

Tabel 2. Frekuensi Fenotip dari Karakter Spesifik Kambing Di Kecamatan
Ampelgading

No Fenotip Karakteristik Ampelgadin
g

1 Warna Rambut
Dominan

a. Hitam-Putih
b. Coklat-Putih
c. Hitam
d. Coklat
e. Putih

3,80 %
9,40 %
7,50 %
5,70 %

73,60 %
2 Rambut Dahi a. Lebat 71,70 %



b. Tidak Lebat 28,30 %
3 Rambut Punggung a. Lebat

b. Tidak Lebat
75,50 %
24,50 %

4 Rambut Paha a. Lebat
b. Tidak Lebat

100 %
0 %

5 Tipe Telinga a. Terkulai
b. Terkulai Melipat

60,40 %
39,60 %

6 Kecembungan Muka
(cm)

a.   ≥ 1,58
b.   < 1,58

83,0 %
17,0 %

7 Tanduk a. Ada
b. Tidak ada

88,70 %
11,30 %

8 Panjang Telinga
(cm)

a.   ≥ 21,80
b.   < 21,80

88,70 %
11,30 %

9 Lebar Telinga (cm) a.   ≥ 10,70
b.   < 10,70

41,50 %
58,50 %

10 Panjang Badan
(cm)

a.   ≥ 53,70
b.  < 53,70

98,10 %
1,90 %

11 Tinggi Badan (cm) a.   ≥ 66,66
b.   < 66,66

88,70 %
11,30 %

12 Lingkar Dada (cm) a.   ≥ 70,20
b.   < 70,20

66,0 %
34,0 %

Penelitian mengenai fenotip kambing di Kecamatan Ampelgading dengan

populasi pengamatan sebesar 53 ekor kambing dengan jenis kelamin jantan

menunjukkan bahwa kambing di Kecamatan Ampelgading memiliki frekuensi

fenotip untuk warna rambut dominan putih sebesar 73,60 %. Rambut dahi lebat

sebesar 71,70 %. Rambut punggung lebat sebesar 75,50 %. Rambut paha lebat

sebesar 100 %. Tipe telinga terkulai sebesar 60,40 %. Kecembungan muka, ≥ 1,58

cm sebesar 83,0 %. Keberadaan tanduk, bertanduk sebesar 88,70 %. Panjang

telinga, ≥ 21,80 cm sebesar 88,70 %. Lebar telinga, < 10,70 cm sebesar 58,5 %.

Panjang badan, ≥ 53,70 cm sebesar 98,10%. Tinggi badan, ≥ 66,66 cm sebesar

88,70 %. Lingkar dada, ≥ 70,20 cm sebesar 66,0 %.

Tabel 3. Frekuensi Fenotip dari Karakter Spesifik Kambing Di Kecamatan
Tumpang

No Fenotip Karakteristik Tumpang
1 Warna Rambut a.    Hitam-Putih 0 %



Dominan b.   Coklat-Putih
c. Hitam
d. Coklat
e. Putih

0 %
0 %

54,20 %
45,80 %

2 Rambut Dahi a.    Lebat
b.   Tidak Lebat

4,20 %
95,80 %

3 Rambut Punggung a.    Lebat
b.   Tidak Lebat

33,30 %
66,70 %

4 Rambut Paha a.    Lebat
b.    Tidak Lebat

37,50 %
62,50 %

5 Tipe Telinga a.    Terkulai
b.    Terkulai Melipat

83,30 %
16,70 %

6 Kecembungan Muka
(cm)

a.   ≥ 1,58
b.   < 1,58

33,30 %
66,70 %

7 Tanduk a.   Ada
b.   Tidak ada

87,50 %
12,50 %

8 Panjang Telinga
(cm)

a.   ≥ 21,80
b.  < 21,80

37,50 %
62,50 %

9 Lebar Telinga (cm) a.   ≥ 10,70
b.  < 10,70

33,30 %
66,70 %

10 Panjang Badan  (cm) a.  ≥ 53,70
b.  < 53,70

16,70 %
83,30 %

11 Tinggi Badan (cm) a.   ≥  66,66
b.   < 66,66

37,50 %
62,50 %

12 Lingkar Dada (cm) a.   ≥ 70,20
b.   < 70,20

41,70 %
58,30 %

Penelitian mengenai fenotip kambing di Kecamatan Tumpang dengan

populasi pengamatan sebesar 24 ekor kambing dengan jenis kelamin jantan

menunjukkan bahwa kambing di Kecamatan Tumpang memiliki frekuensi fenotip

untuk warna rambut dominan coklat sebesar 54,20 %. Rambut dahi tidak lebat

sebesar 95,80 %. Rambut punggung tidak lebat sebesar 66,70 %. Rambut paha

tidak lebat sebesar 62,50 %. Tipe telinga terkulai sebesar 83,3 %. Kecembungan

muka,      < 1,58 cm sebesar 66,70 %. Keberadaan tanduk, bertanduk sebesar

87,50 %. Panjang telinga, < 21,80 cm sebesar 62,50 %. Lebar telinga, < 10,70 cm



sebesar 66,70%. Panjang badan, < 53,70 cm sebesar 83,30 %. Tinggi badan, <

66,66 cm sebesar 62,50 %. Lingkar dada, < 70,20 cm sebesar 58,30 %.

Berdasarkan pada frekuensi fenotip dari karakter masing-masing

kelompok kambing yang terdapat pada Tabel 2 dan Tabel 3 maka dapat disusun

suatu analisa dendogram yang tersaji dalam Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 7.

Langkah awal data  dimasukkan ke dalam koefisien matrik seperti pada Tabel 4

dan Tabel 5.

Tabel  4. Karakter Fenotip Kambing di Kabupaten Malang

Keterangan : Data dengan persentase tertinggi dari masing-masing Kecamatan
dari Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 5. Koefisien Matrik

TAKSON Karakter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kambing PE 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Ampelgading 4 0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B. Tumpang 3 1  1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

Keterangan : Data berdasarkan konstruksi fenetik dari lampiran 7

Berdasarkan karakter fenotip maka masing-masing sifat diberikan skor

dengan cara dinilai ”0” apabila tidak memiliki karakter dan nilai ”1” bila memiliki

karakter (atau dapat lebih dari ”1” jika penggolongan sifat yang diamati banyak)

TAKSON Karakter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. Ampelgading E A A A A A A A B A A A
B. Tumpang D B B B A B A B B B B B



seperti pada lampiran 7. Kemudian data dianalisas dengan program analisis

MVSP 3.1 sehingga diperoleh matrik similaritas seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Matrik Similaritas

Kambing PE Ampelgading Tumpang
Kambing PE 1 0,833 0,250
Ampelgading 0,833 1 0,250
Tumpang 0,250 0,250 1

  Berdasarkan data Tabel 6, maka dapat dibuat pohon kekerabatan seperti

pada Gambar 17.

Gambar 17. Konstruksi Dendogram

UPGMA

Simple Matching Coefficient

Kambing PE
Ampelgading
Tumpang

0.04 0.2 0.360.520.680.84 1

Antara kambing di Kecamatan Ampelgading dan di Kecamatan Tumpang

memiliki nilai similaritas (kemiripan) 0,250 atau 25,0 %, sehingga kambing di

Kecamatan Ampelgading dan Tumpang memiliki kemiripan yang rendah.

Penggolongan ini berdasarkan pendapat Ritz, Mullis, Hugh and Gaillard (2000)

yang menyatakan bahwa nilai similaritas dibagi menjadi 3 kategori yakni low

boostrap     (0-33 %), medium boostrap (34-66 %) dan high boostrap (67-100%).

Kemiripan antara kambing yang ada di Kecamatan Ampelgading dan di

Kecamatan Tumpang tidak begitu dekat, hal ini menunjukkan secara fenotip



terdapat kontribusi antara dua wilayah tersebut namun kontribusi yang ada di dua

wilayah tersebut tidak begitu besar.

Kambing yang ada di Ampelgading memiliki kemiripan yang tinggi

dengan kambing PE yang digunakan sebagai standart yaitu sebesar 0,833 atau

83,3 %, sedangkan kambing yang ada di Tumpang nilai kemiripannya tergolong

rendah dengan kambing PE standart yaitu sebesar 0,250 atau 25 %.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan yaitu:

1. Kambing di Kecamatan Ampelgading dan di Kecamatan Tumpang

mempunyai kemiripan yang rendah.

2. Kambing di Kecamatan Ampelgading mempunyai kemiripan yang tinggi

dengan  kambing PE yang dijadikan standar.

3. Kambing di Kecamatan Tumpang  mempunyai kemiripan yang rendah

dengan kambing PE yang dijadikan standar.

5.2 Saran

Untuk keseragaman sampel yang digunakan dalam penelitian harus

ditentukan umur dan jenis kelaminnya, jumlah sampel yang digunakan sebaiknya

antara daerah yang dibandingkan sama, dan penelitian untuk menganalisa

kemiripan sebaiknya dilakukan di daerah yang kondisi lingkungannya sama.

Penelitian tentang analisa kemiripan perlu dilanjutkan dengan analisis DNA untuk

mengetahui secara tepat hubungan antara kambing di Kecamatan Ampelgading

dan Kecamatan Tumpang.
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