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LITTER SIZE, SEX AND BIRTH WEIGHT IN THE BOER GOAT AND 

ETAWAH HIBRYD GOAT CROSSES 

Moh Alif, Suyadi dan Sri Wahjuningsih 

ABSTRACT 

The research was conducted from November to December 2011. The aim 
of this research was to know the number of per birth (litter size), the proportion of 
sex and birth weight of Boer and PE goat crosses. The materials used were 47 
goats first descendant (G1) derived from Boer and PE crossed goat. The variables 
measured were sex, litter size and birth weight. Data were analyzed using chi-
square and anova. Percentage of sex was got from Boer and PE crossed goat was 
55.32% for male (26 of head) and 44.68% for female (21 of head). The results 
showed that the average birth weight by sex was 3.28 ± 0.99 kg for male and 2.28 
± 1.09 kg for female. The result showed that significantly (p<0.05) and the 
percentage of Boer and PE crossed goat for single, twin, triplet and quardroplet 
similarity was 14.9% : 55.31% : 12.77% : 17.02%, more dominan for twin. Birth 
weight by litter size significantly (p<0.05) with the average of litter size 1.98 ± 
1.22. Conclusion of this research that highest value of litter size number of twin 
birth similarity was 55.31%. Litter size was observed based on parity, so litter size 
value was low. From this result can be suggested that goat for breed was used a 
single and twin birth similarity caused of birth weight for single and twin better 
than triplet and quardroplet. 

 
Keyword : Crossbreeding, sex, litter size, paritas and birth weight 
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JUMLAH ANAK SEKELAHIRAN, JENIS KELAMIN DAN BOBOT 

LAHIR PADA KAMBING PERSILANGAN BOER DAN KAMBING PE 

Moh Alif, Suyadi dan Sri Wahjuningsih 

RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November sampai dengan Desember 
2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah anak per kelahiran 
(litter size), proporsi jenis kelamin dan bobot lahir dari hasil persilangan kambing 
Boer dengan kambing peranakan etawah (PE). 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 47 kambing keturunan 
pertama (G1) hasil persilangan kambing Boer dengan kambing PE. Variabel yang 
diamati meliputi jenis kelamin, litter size dan bobot lahir. Data dianalisis 
menggunakan chi-square dan anova. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata bobot lahir 
berdasarkan jenis kelamin adalah 3,28 ± 0,99 kg untuk jantan dan 2,28 ± 1,09 kg 
untuk betina hasilnya jenis kelamin berpengaruh nyata pada bobot lahir (p<0,05), 
proporsi kelahiran lebih dominan jantan yaitu 55,32 % daripada betina yaitu 44,68 
%. Kemudian litter size berdasakan paritas hasilnya litter size berpengaruh nyata 
terhadap paritas ternak (p<0,05) dan persentase kambing persilangan Boer dengan 
PE untuk tunggal, kembar dua, kembar tiga dan kembar empat secara berturut-
turut pada penelitian ini adalah 14,9 % : 55,31 % : 12,77 % : 17,02 %, lebih 
dominan kembar dua.  Pada bobot lahir berdasarkan litter size hasilnya bobot lahir 
berpengaruh nyata terhadap litter size (p<0,05) dengan rataan 1,96 ± 1,22. 

Kesimpulan dari penelitian ini Jumlah litter size nilai tertinggi pada 
kelahiran kembar 2 atau twin yaitu mencapai 55,31 %. Litter size diamati 
berdasarkan dengan paritas maka dapat dikatakan tergolong rendah. Artinya 
semakin besar paritas maka nilai litter size yang dimiliki semakin rendah. Saran 
yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu Kambing yang dijadikan sebagai 
bibit sebaiknya menggunakan kambing yang lahir tunggal dan kembar dua hal ini 
dikarenakan bobot lahir tunggal dan kembar dua lebih baik daripada yang kembar 
tiga atau empat. 
 
Kata kunci : persilangan, litter size, paritas dan bobot lahir 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 
Ternak lokal atau asli Indonesia seperti kambing merupakan kekayaan negeri 

yang cukup penting, baik dilihat dari hasil produknya sebagai sumber protein hewani 
yang bagus maupun sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Di Indonesia terdapat 
beberapa kambing asli yang cepat dewasa dan berkembang biak. Kambing - kambing 
tersebut banyak dipelihara sebagai ternak potong penghasil daging, diantaranya adalah 
kambing kacang dan kambing Peranakan Etawah.  

Kambing hasil persilangan antara Etawah dan Kacang disebut sebagai kambing 
Peranakan Etawah (PE). Masuknya kambing Boer sebagai kambing tipe potong, beberapa 
tahun terakhir ini memberikan warna tersendiri bagi pengembangan ternak kambing di 
Indonesia. Hasil persilangan kambing Boer dengan kambing PE, diharapkan dapat 
memperbaiki produktivitas kambing lokal, terutama produksi daging atau 
pertumbuhannya (Nasich, 2010). 

Penampilan produksi ternak secara umum dipengaruhi oleh genetik dan 
lingkungan. Kambing Boer yang dinilai mempunyai genetik yang baik dalam 
pertumbuhan dan disilangkan dengan kambing PE yang mempunyai genetik yang 
bervariasi, maka perlu adanya pengamatan terhadap performan produksi (pertumbuhan) 
dari kambing hasil persilangan kambing Boer dan PE yang ada di beberapa lokasi 
pemeliharaan dan salah satunya di laboratorium lapang Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya.  

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi litter size, jenis kelamin 
dan bobot lahir dari kambing hasil persilangan kambing Boer dan kambing PE yang 
dipelihara di Laboratorium Lapang Universitas Brawijaya di Sumber Sekar, Malang, 
Jawa Timur. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana litter size, proporsi jenis kelamin dan bobot lahir dari hasil 
persilangan kambing Boer dan kambing PE.  

 
1.3 Tujuan 

Mengetahui litter size, proporsi jenis kelamin dan bobot lahir dari hasil 
persilangan kambing Boer dengan kambing PE. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharap dapat digunakan sebagai pedoman dan 
sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program pemuliaan yang tepat dan 
terarah serta dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam meningkatkan produktivitas 
kambing hasil persilangan kambing Boer dan PE. 

1.5 Kerangka Pikir 
Kambing lokal di Indonesia yang popular sampai saat ini adalah kambing PE, 

dimana tergolong tipe dwiguna yang banyak diternak dan sebagai penghasil daging dan 
susu (Sarwono, 2010). Bobot lahir rata-rata anak dari kambing lokal adalah 2,8 kg dengan 
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litter size antara 1 – 3 (Davendra dan Burn, 1994). Kambing Boer merupakan jenis 
kambing pedaging unggul, bobot lahirnya mencapai 3,4 – 3,7 kg. Rata-rata tipe kelahiran 
berkisar 50 % untuk kembar dua dan 10 – 15 % kembar tiga (Barry and godke, 1997). 
Bobot lahir berdasarkan jenis kelamin menurut Sutama, et al (1995), Secara umum berat 
lahir jantan lebih besar dari pada betina, karena kecepatan pertumbuhan pra lahir anak 
jantan lebih besar dibandingkan dengan anak betina. Keturunan F1 dari hasil perkawinan 
tersebut menghasilkan 50 % genetik kambing Boer dan diperoleh keturunan yang lebih 
baik dari tetuanya (Sarwono, 2010). Penelitian ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas 
informasi persilangan kambing Boer dan PE.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kambing Boer 
Kambing Boer menurut Cutrer (1995) dalam Nasich (2010) bahwa telah 

dikembangkan di Afrika Selatan sebagai bangsa kambing semata-mata ditujukan untuk 
menghasilkan daging. Istilah Boer diambil dari bahasa Belanda yang berarti petani atau 
Boers (para petani). Lu (2002) berpendapat bahwa kambing Boer merupakan salah satu 
tipe kambing pedaging yang memiliki tubuh kompak dan persentase karkas yang tinggi. 
Kambing ini berasal dari Afrika Selatan, namun saat ini telah menyebar luas hampir 
seluruh dunia. Kambing Boer telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai ternak yang 
mempunyai konformasi tubuh yang ekselen, pertumbuhan yang cepat dan kualitas karkas 
yang baik, sedangkan menurut Mahmilia dan Tarigan (2007), kambing Boer adalah 
bangsa kambing pedaging yang terkenal di dunia yang diketahui mempunyai kelebihan 
dalam hal kecepatan tumbuh. 

Kambing Boer dapat dikenali dengan mudah dari tubuhnya yang lebar, panjang, 
berbulu putih, berkaki pendek, berhidung cembung, bertelinga panjang menggantung, 
berkepala warna coklat kemerahan atau coklat muda hingga coklat tua, beberapa kambing 
Boer memiliki garis putih ke bawah di wajahnya. Kulitnya berwarna coklat yang 
melindungi dirinya dari kanker kulit akibat sengatan sinar matahari langsung. Kambing 
ini sangat suka berjemur di siang hari (Ted dan Linda, 2002).  

Ciri-ciri umum menurut Davendra dan Burns (1994) yaitu tanduk melengkung 
keatas dan kebelakang, rambut relatif pendek atau sedang, kepala dan leher berwarna 
cokelat dengan badan serta kaki berwarna putih, sedangkan menurut Ted dan Linda 
(2002), ciri-cirinya yaitu bertubuh kokoh dan kuat, pundaknya luas dan kebelakang 
dipenuhi dengan pantat yang berotot dapat hidup pada suhu lingkungan yang ekstrim 
yaitu mulai dari suhu yang sangat dingin (-25oC) hingga sangat panas (43oC), mudah 
beradaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan, tahan terhadap penyakit. Seekor 
pejantan dapat aktif kawin pada umur 7 – 8 tetapi disarankan agar satu pejantan melayani 
lebih dari 8 - 10 betina sampai pejantan tersebut berumur sekitar satu tahun supaya alat 
repeoduksinya benar-benar siap. Boer jantan dewasa (2 – 3 tahun) dapat melayani 30 – 40 
betina. Seekor pejantan dapat mengawini hingga umur 7 – 8 tahun, sedangkan Boer 
betina mempunyai ciri-ciri yaitu kepala dan leher ramping, sangat jinak, dapat 
dikawinkan pada umur 10 - 12 bulan, mempunyai bobot badan 80 – 90 kg pada saat 
dewasa (umur 2 – 3 tahun), dan mampu menjadi induk hingga 5 – 8 tahun. Mega (2008) 
manyatakan bahwa, rasio tipe kelahiran kambing Peranakan Etawah untuk kelahiran 
tunggal, kembar dua, kembar tiga, dan kembar empat sebesar 15,79 % : 63,16 % : 15,79 
% : 5,26 %. 

Bobot lahir kambing Boer berkisar antara 3 – 4 kg dengan bobot lahir jantan 
lebih berat dibandingkan dengan betina. Bobot sapih kambing Boer dapat mencapai 20 – 
25 kg. Bobot badan jantan dan betina dewasa berturut-turut adalah 90 – 130 kg dan 80 – 
100 kg, dengan rataan pertambahan bobot badan antara 0,02 – 0,04 kg per hari (Mahmilia 
dan Tarigan, 2007).  
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2.2 Kambing (Peranakan Etawah) PE 
Kambing “Peranakan Etawah” atau “PE” adalah keturunan silangan (hibrida) 

kambing Etawah dengan kambing kacang, kambing Etawah didatangkan dari India 
(kambing Jamnapari). Kambing ini berukuran hampir sama dengan Etawah namun lebih 
adaptif terhadap lingkungan lokal Indonesia (Anonymous, 2009). Kambing PE 
merupakan hasil dari persilangan antara kambing Etawah dengan kambing Kacang yang 
sudah beradaptasi dengan kondisi Indonesia, dan sebagai kambing tipe dwiguna yaitu 
pedaging dan penghasil susu (Hardjosubroto, 1994). 

Wiryosuhanto (1991) menyatakan bahwa kambing PE di beberapa daerah sering 
ditemui menyerupai kambing Etawah dengan ciri – ciri: bertanduk pada jantan dan betina, 
profil muka cembung, telinga panjang menggantung, warna rambut bervariasi, rambut 
panjang dibeberapa bagian tertentu, sedangkan menurut Hardjosubroto (1994), ciri – ciri 
kambing PE yaitu warna bulu belang,  hitam, merah, coklat dan kadang – kadang putih. 
Muka cembung, daun telinga panjang dan terkulai kebawah. Telinga kambing Etawah 
murni panjang 25 – 40 cm terkulai ke bawah dan sedikit melipat diujungnya. Gelambir 
kambing PE cukup besar, di daerah belakang paha, ekor dan dagu berbulu panjang. 
Tanduknya pendek dan kecil. Rahang bawah lebih menonjol daripada rahang atasnya. 
Berat badan kambing PE jantan dewasa berkisar antara 20 – 37 kg, sedangkan betina 
dewasa antara 15 – 33 kg, tinggi badan pada jantan antara 65 – 70 cm dan betina antara 
55 – 60 cm. 

Kelebihan kambing PE yaitu mempunyai kecepatan pertumbuhan yang baik 
dibanding dengan kambing kacang, dari aspek reproduksi mempunyai keunggulan pada 
pejantan yaitu libidonya yang lebih tinggi dibandingkan kambing Etawah, dan 
mempunyai kemampuan produksi yang cukup baik yaitu sebagai penghasil daging dan 
susu (Supriono, 2008). 

2.3 Persilangan Kambing Boer 
Perkawinan silang merupakan jalan pintas untuk memperoleh individu-individu 

yang memiliki jumlah sifat unggul yang dimiliki oleh kedua bangsa tetuanya, bila 
disilangkan dengan bangsa ternak produktif dari negara lain, maka turunan pertamanya 
sering lebih baik hasilnya dibanding dengan ternak asli (Nasich, 2010). Rahmat, dkk., 
(2006) juga manyatakan bahwa dengan persilangan performa generasi pertama akan 
melebihi rataan performa tetuanya, sehingga untuk mengevaluasi hasil persilangan secara 
sederhana dapat dilakukan dengan membandingkan performa ternak hasil persilangan 
dengan salah satu tetuanya. 

Persilangan pada ternak kambing adalah perkawinan antara ternak kambing 
jantan dengan kambing betina dari bangsa yang berbeda. Persilangan pada kambing 
merupakan penggunaan sumber daya genetik kambing dengan pencernaan sistem yang 
spesifik. Melalui persilangan dapat dihasilkan kambing yang mempunyai karakteristik 
dan morfologis yang lebih baik dibanding dengan kambing lokal (Mahmilia dan Tarigan, 
2007).  

Persilangan antara kambing Boer dengan kambing lokal bertujuan untuk 
menurunkan karakteristik fenotip yang unggul dari bangsa kambing Boer kepada 
keturunannya, keunggulan tersebut dapat dilihat dengan jelas pada karakteristik fenotip 
keturunan hasil persilangan (Barry and Godkey, 1997). 
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Keturunan pertama (F1) hasil persilangan kambing Boer dan kambing lokal 
menunjukkan adanya kemampuan genetik yang diekspresikan dengan nilai indeks 
produktivitas sebesar 41,17 kg (Marlita, 2008). Jika kambing Boer jantan disilangkan 
dengan kambing lokal pada keturunan pertama (F1) mempunyai keunggulan yaitu berat 
lahir (30 – 40 %) lebih tinggi berat lahir kambing lokal, pertambahan berat badan per hari 
umur sebelum sapih mencapai 200 gr/hari, umur setelah disapih 125 – 150 gr/hari, warna 
bulu masih bervariasi. Karkas kambing hasil persilangan dengan kambing Boer bisa 
mencapai (48 – 50 %) dan mempunyai warna daging yang cerah (Anonymous, 2008). 
Persilangan Boer dan PE memang mewarisi gen pejantan dan induk asalnya sehingga 
berbadan montok, besar, panjang dan tinggi. Kambing ini berat lahirnya antara 3,5 dan 5 
kg, lalu tumbuh dengan pesat dan mencapai bobot 45 - 50 kg pada umur 8 – 10 bulan 
(Anonymous, 2010). 

2.4 Jenis Kelamin 
Jenis kelamin adalah sebuah identitas makhluk hidup. Identitas tersebut yang 

menandakan perbedaan gen tetapi masih dalam satu jenis. Jenis kelamin dibedakan 
menjadi 2 yaitu jantan dan betina. Jantan merupakan jenis kelamin yang identik dengan 
kuat dan mempunyai kemampuan untuk membuahi betina untuk mempunyai keturunan. 
Betina merupakan pasangan dari jantan yang mempunyai kemampuan untuk 
mengembangbiakan anak hasil pembuahan dari pejantan. Pejantan dan betina dalam 
kehidupan tidak dapat terpisahkan karena mereka merupakan satu kesatuan dan saling 
melengkapi (Anonymous, 2010). 

Padang dan Irmawaty (2007) menyatakan jika jenis kelamin sangat berpengaruh 
terhadap performa produksi ternak. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh terhadap 
tenunan tubuh yang sekaligus mempengaruhi pertumbuhan maupun persentase karkas 
ternak. Jenis kelamin jantan memiliki performa produksi (pertambahan bobot badan, 
konsumsi bahan kering dan efisiensi penggunaan pakan) dan status faal (suhu tubuh, 
respirasi dan pulsus) yang lebih tinggi dibanding ternak betina.  

Ternak betina lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan ternak jantan, 
karena hormon estrogen membatasi pertumbuhan tulang-tulang pipa dan hormon 
androgen yang membatasi perlemakan (Bandiati, dkk., 2009), sedangkan persentase 
karkas ternak betina mempunyai berat yang lebih besar daripada ternak jantan, karena 
pada ternak betina jaringan lemaknya tumbuh lebih cepat (Anonymous, 2011) 
ditambahkan oleh Padang dan Irmawati (2007) bahwa, hal tersebut disebabkan oleh 
adanya perbedaan hormon. Hormon yang paling menonjol pengaruhnya terhadap 
pertambahan bobot badan ternak adalah hormon estrogen dan testosterone. Hormon 
estrogen dapat menghambat pertumbuhan tulang, sehingga ternak betina memiliki 
kerangka tubuh yang lebih kecil dibanding kerangka ternak jantan, akan tetapi hormon 
estrogen dapat memacu pertumbuhan lemak tubuh, karena itu ternak betina akan 
menimbun lemak dalam tubuhnya dibanding ternak jantan, sebaliknya hormon 
testosterone dapat memacu pertumbuhan tulang dan menekan pertumbuhan lemak tubuh. 
Oleh karena itu persentase karkas ternak betina lebih tinggi dibanding persentase karkas 
ternak jantan. Toliehere (1981) menyatakan bahwa hormone estrogen yang dihasilkan 
hewan betina akan membatasi pertumbuhan tulang pipa dalam tubuh proses pembentukan 
tulang pada fase prenatal sudah berlangsung pada hari ke-50 masa kebuntingan dengan 
demikian, hormon estrogen yang dihasilkan oleh foetus betina akan menghambat 
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pertumbuhan tulang pipa sejak hormon estrogen tersebut berfungsi, dengan terhambatnya 
pertumbuhan tulang pipa, maka tempat melekatnya daging akan berkurang, sehingga laju 
pertumbuhan otot terbatas. 

 
2.5 Jumlah Anak Sekelahiran (Litter size) 

Jumlah anak sekelahiran adalah jumlah anak yang dilahirkan per induk per 
kelahiran (Pardosi, 2004). Litter size adalah jumlah anak sekelahiran atau jumlah anak 
yang lahir per ekor induk per tahun untuk kambing yang berkembang biak musiman. 
Litter size merupakan produktivitas ternak dalam berproduksi. Jumlah anak sekelahiran 
menetukan tingkat kesuburan dari hewan betina (Devendra dan Burns, 1993) sedangkan 
menurut Shresta dan Fahmy (2007) manyatakan bahwa, litter size merupakan salah satu 
variabel produksi yang dapat digunakan untuk mengamati tinggi rendahnya produksi 
anak dari seekor induk. 

Jumlah anak sekelahiran menentukan tingkat kesuburan dari hewan betina 
(Davendra dan Burns, 1993), semakin tinggi litter size produktivitas ternak juga tinggi, 
maka berat lahir per ekor anak yang dilahirkan mejadi semakin rendah. Berat lahir yang 
rendah dari anak yang dilahirkan mempunyai resiko yang tinggi dalam kematian (Shresta 
dan Fahmy, 2007).  

Land dan Robinson (1985) manyatakan bahwa, litter size dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya umur induk, bobot badan, tipe kelahiran, pengaruh pejantan, 
musim pada tahun tersebut dan tingkat nutrisi. Bandiati, dkk., (2009) menyatakan bahwa, 
jumlah anak sekelahiran yang dipengaruhi oleh bobot lahir, bobot kelahiran tunggal lebih 
besar daripada kelahiran kembar, kembar dua lebih besar dari kembar tiga dan lebih besar 
daripada kembar empat, semakin banyak jumlah anak sekelahiran maka semakin 
berkurang kecepatan pertumbuhan individual prenatal karena kompetisi antar fetus dalam 
uterus, kemudian dalam penelitian Sugijatno (2003) menyatakan bahwa Jumlah anak 
sekelahiran dan berat lahir anak yang dilahirkan dipengaruhi oleh faktor genetik dan 
lingkungan, disamping itu faktor tersebut mempunyai hubungan yang erat antara satu 
dengan yang lainnya sehingga apabila jumlah anak sekelahiran tinggi mengakibatkan 
berat lahir yang rendah dan sebaliknya apabila jumlah anak sekelahiran rendah maka 
berat lahir menjadi tinggi. 
 Tipe kelahiran biasanya ditentukan oleh ovulation rate, fertilitas dan mortalitas 
embrio. Variasi ini dapat terjadi karena adanya variasi umur induk, berat badan dan 
nutrisi yang berkaitan dengan musim (Yusron dan Ma’sum, 1990).  

Jumlah anak yang dilahirkan sekelahiran secara umum akan meningkat sejalan 
dengan bertambahnya umur dan paritas untuk setiap induk, karena dengan bertambahnya 
umur maka akan ovulasi akan meningkat pula, peningkatan angka ovulasi akan diikuti 
dengan meningkatnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, jumlah anak akan meningkat 
pada umur 3 - 4 tahun dan setelah itu akan menurun (Tomaszewska, dkk., 1993). 

Mega (2008) menyatakan bahwa, rasio tipe kelahiran kambing Peranakan Etawah 
untuk kelahiran tunggal, kembar dua, kembar tiga, dan kembar empat sebesar 15,79 % : 
63,16 % : 15,79 % : 5,26 %, sedangkan rataan litter size pada kambing hasil persilangan 
antara kambing lokal dengan dan kambing Boer yaitu 1,85 ± 0,78.  
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2.6 Bobot Lahir 
 Bobot lahir merupakan faktor yang penting karena berkorelasi dengan laju 
pertumbuhan dan ukuran dewasa dan juga dengan daya hidup anak kambing. Oleh karena 
itu bobot lahir merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktifitas (Davendra 
dan Burns, 1994). Menurut Hardjosubroto (1994) Bobot lahir adalah berat anak kambing 
yang ditimbang sesaat setelah anak dilahirkan, namun sering dijumpai adanya kesulitan 
teknis untuk menimbang anak kambing tepat sesaat setelah dilahirkan, sehingga biasanya 
berat lahir didefinisikan sebagai berat anak yang ditimbang dalam kurun waktu 24 jam 
sesudah lahir. 
 Bobot lahir seekor kambing dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu 
paritas, jenis kelamin, tipe kelahiran, bangsa dan pakan saat induk bunting (Edey, 1983). 
Paritas identik dengan umur induk yang menunjukkan pengalaman induk dalam 
melahirkan anak. Induk yang beranak untuk kedua kalinya menghasilkan bobot lahir yang 
lebih tinggi dibandingkan induk yang baru pertama kali beranak dan terus meningkat 
dengan bertambah dewasanya induk. 
 Kurnianto, dkk (2007) menyatakan Induk muda biasanya masih dalam proses 
pertumbuhan dan belum sempurna perkembangan alat reproduksinya, sifat keindukan 
dari induk yang berumur lebih muda juga lebih lemah bila dibandingkan induk yang lebih 
dewasa. Hal ini menyebabkan produktivitas anak yang dilahirkan rendah dan juga pola 
pengasuhan anak oleh induk tidak maksimal sehingga pada gilirannya pertumbuhan anak 
juga tidak maksimal. Kecenderungan induk dewasa menghasilkan anak dengan bobot 
lahir relatif tinggi karena induk dewasa memiliki uterus dan pinggul yang maksimal 
sehingga pertumbuhan fetus akan lebih maksimal.  

Menurut Edey (1983) meyatakan bahwa, bobot lahir berpengaruh terhadap bobot 
sapih, semakin tinggi bobot lahir maka akan semakin tinggi bobot sapihnya. Perbedaaan 
bobot lahir sebesar 1 kg akan menyebabkan perbedaan bobot sapih sebesar 3 – 4 kg, 
sedangkan menurut Hardjosubroto (1994) bobot lahir sekarang jarang digunakan karena 
adanya hubungan antara bobot lahir yang tinggi dengan kesukaran beranak disamping itu 
disebabkan pula karena pelaksanaan teknis untuk mendapatkan bobot lahir sering 
menjumpai kesulitan. 

Gall (1981) manyatakan bahwa, anak kambing yang dilahirkan dengan tipe 
kelahiran kembar cenderung mempunyai bobot lahir yang lebih rendah bila dibandingkan 
dengan anak kambing yang dilahirkan dengan tipe kelahiran tunggal, ditambahkan 
Lindsay (1982) bahwa anak kambing yang dilahirkan dengan tipe kelahiran tunggal 
memilki bobot lahir yang lebih besar, hal ini disebabkan zat makanan yang diperolah 
fetus dari induk yang memiliki anak tunggal lebih banyak dibandingkan anak kembar. 
Menurut Azizah (2008), hubungan antara litter size dan bobot lahir sebesar 29 % 
dipengaruhi oleh faktor genetik dan 71 % dipengaruhi oleh lingkungan. Davendra dan 
Burns (1994) menyatakan bahwa berat lahir anak tunggal lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan anak kelahiran kembar dua atau lebih. Hal itu disebabkan zat makanan yang 
diperoleh fetus dari induk yang dimiliki anak tunggal lebih banyak dibandingkan anak 
kembar dua atau lebih, sihengga pertumbuhan pra lahir anak tunggal lebih cepat. 
 Gall (1981) manyatakan bahwa, bobot lahir kambing kacang dan PE masing – 
masing adalah 1,5 kg dan 2,8 kg, Sedangkan  bobot lahir kambing Boer berkisar antara 3 
– 4 kg dimana bobot lahir jantan lebih berat 0,5 kg dibanding betina (Lu, 2002). 
Persilangan kambing Boer dan kambing Peranakan Etawah bobot badannya mencapai 
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1,85 ± 0,153 kg (Eliezer, dkk., 2004). Nasich (2010) menyatakan bahwa, rata-rata berat 
lahir anak kambing hasil persilangan Boer dengan lokal adalah 3,04 ± 0,74 kg.  

Bobot lahir yang tinggi diinginkan pada kambing karena bobot lahir yang 
berkorelasi dengan kenaikan bobot hidup sehingga dapat mempengaruhi waktu yang 
diperlukan untuk mencapai bobot potong. Bobot lahir yang kecil berpengaruh terhadap 
bobot badan sampai ternak itu dewasa (Davendra dan Burns, 1994). Berat lahir anak 
kambing yang tinggi akan tumbuh lebih cepat dibanding dengan anak kambing yang 
mempunyai berat lahir yang rendah, karena ternak yang mempunyai berat lahir tinggi 
mempunyai cadangan makanan yang lebih banyak sehingga peluang untuk tumbuh dan 
hidup juga lebih besar (Lindsay, dkk., 1982). 

Bobot lahir juga berpengaruh terhadap jenis kelamin. Anak jantan hampir selalu 
lebih berat daripada anak betina pada bangsa kambing yang sama dan kategori kelahiran 
yang sama (kelahiran tunggal maupun kelahiran ganda). Keragaman dalam bobot lahir 
disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Pada bangsa kambing Boer berat lahirnya 
secara nyata lebih tinggi dari pada kebanyakan bangsa kambing daerah tropis, oleh karena 
itu kambing Boer digunakan secara ekstensif di berbagai Negara di daerah tropis untuk 
meningkatkan ukuran tubuh kambing lokal.  

Menurut Davendra dan Burns (1994), keragaman dalam bobot lahir disebabkan 
oleh faktor genetik dan lingkungan, sedangkan terjadinya keragaman bobot hidup antara 
lain perbedaan bangsa, jumlah anak sekelahiran, makanan, persilangan dan interaksi 
genotip-fenotip. Kostaman dan Sutama (2005) manyatakan bahwa, faktor genetik 
merupakan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh ternak, sedangkan faktor 
lingkungan merupakan kesempatan yang diperoleh ternak tempatnya berbeda. 

2.7 Pakan 
Pakan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha pengembangan 

peternakan. Di daerah tropis seperti Indonesia ini, tampaknya sulit bagi kambing untuk 
dapat berproduksi optimal jika hanya mengandalkan hijauan yang berupa rumput-
rumputan di daerah tropis umumnya memiliki nilai nutrisi yang rendah, karena itulah 
perlu adanya tambahan pakan berupa konsentrat. Pemberian pakan konsentrat yang 
berkualitas tinggi akan mempercepat pertumbuhan ternak, sehingga berat badan yang 
diharapkan dapat tercapai dalam waktu yang singkat (Oka dkk, 2005). Menurut 
Jaenudden dan Hafez (1984) dalam Sugijatno (2003) menyatakan bahwa penampilan 
reproduksi yang dapat terpengaruh oleh pakan antara lain : saat pubertas, penampilan 
birahi, tingkat kesuburan, jumlah anak sekelahiran, kejadian lahir mati, kematian embrio 
dini, abortus dan berat lahir anak. 

Pakan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan seperti produksi 
(tumbuh besar, gemuk, dan susu) dan untuk bereproduksi (kawin, bunting, beranak, dan 
menyusui). Pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhan dan jumlahnya di sesuaikan 
dengan status fisiologis ternak. Sebagai patokan umum pemberian hijauan yaitu 10% dari 
bobot badan (Siregar, 1994). 

Konsentrat adalah suatu bahan pakan yang dipergunakan bersama bahan pakan 
lain untuk meningkatkan keserasian nutrien dari keseluruhan pakan dan dimaksudkan 
untuk disatukan dan dicampur sebagai suplemen (pelengkap) atau pakan lengkap. 
Kualitas konsentrat yang akan diberikan kepada ternak sangat tergantung pada kualitas 
hijauan yang diberikan (Siregar, 1994). 
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Pollard merupakan limbah industi tepung terigu sisa penggilingan dari gandum 
yang mempunyai potensi cukup besar sebagai pakan ternak, kaya akan protein, lemak, 
mineral dan vitamin-vitamin dibandingkan dengan biji keseluruhan, akan tetapi banyak 
mengandung polikasarida struktural dalam jumlah yang banyak. Bahan ini diproduksi 
secara berlimpah, karena pabrik-pabrik penggilingan terigu yang ada di Indonesia berupa 
industri besar, sehingga pollard yang dihasilkan juga sangat besar (Anonymous, 2010) 

Premix merupakan feed suplement atau bahan pakan tambahan yang digunakan 
untuk pemenuhi atau menyediakan sumber vitamin, mineral dan atau juga antibiotik. 
Premix memiliki campuran bahan pakan yang telah diencerkan yang dalam 
pemakaiannya harus dicampurkan ke dalam pakan. Premix juga merupakan kombinasi 
beberapa mikro-ingridient dengan bahan penyerta sehingga merupakan kombinasi yang 
siap dicampurkan dalam pakan ternak (Anonymous, 2010). 

Mineral adalah senyawa kimia yang mempunyai berat atom rendah yang 
merupakan senyawa organik yang terdapat dalam tubuh. Oleh sebab itu mineral harus 
disediakan dalam perbandingan yang tepat dan jumlah yang cukup. Pada penyusunan 
ransum, mineral harus tersedia karena mineral tidak dapat disintesis dalam tubuh. 
Penyediaan mineral dapat dilakukan dengan pemberian premix Secara umum mineral 
mempunyai fungsi sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, mempertahankan keadaan 
kolodial dari beberapa senyawa dalam tubuh. memelihara keseimbangan asan basa dalam 
tubuh, sebagai aktivator enzim tertentu, sebagai komponen dari suatu sistem enzim, 
mineral mempunyai sifat yang karakteristik terhadap kepekaan otot dan saraf. Dalam 
hubungan ini, harus ada keseimbangan antara Ca, Na dan K dalam cairan ini di sekitar 
otot jantung agar supaya dapat kontraksi dan relaksasi (Anonimous,2010) 

Empok jagung merupakan hasil samping penggilingan jagung berupa homini 
(hominy), merupakan hasil penumbukan jagung secara tradisional untuk menghasilkan 
beras jagung industri pengolahan jagung umumnya terkait proses penggilingan, yang 
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu industri pengolahan dengan penggilingan secara 
kering dan secara basah. Di Indonesia, industri pengolahan jagung yang masih berjalan 
umumnya dengan sistem penggilingan secara kering. 

Bungkil kelapa sawit merupakan salah satu hasil samping pengolahan inti sawit 
dengan kadar 45-46 % dari inti sawit. Bungkil kelapa sawit umumnya mengandung air 
kurang dari 10 % dan 60 % fraksi nutrisinya berupa selulosa, lemak, protein, 
arabinoksilan, glukoronoxilan dan mineral. Bahan ini dapat diperoleh dengan proses 
kimia atau dengan cara mekanik. Walaupun bungkil kelapa sawit proteinnya rendah, 
tetapi kualitasnya cukup baik dan serat kasarnya tinggi. Namun bungkil kelapa sawit 
memiliki palatabilitas yang rendah sehingga menyebabkan kurang cocok untuk ternak 
monogastrik dan lebih sering diberikan kepada ruminansia (Anonimous, 2012) 
Tabel 1. Kandungan nutrisi pakan hijauan dan konsentrat 

Nama BK % PK % LK % SK % TDN % 
Rumput gajah 19,9 10,1 2,5 31,2 59 
Tebon jagung 63,21 8,12 2,78 25,87 59 
Pollard 89,567 16,412 4,0007 5,862 74,828 
Jagung 87,385 8,657 0,532 21,297 48,475 
Bungkil kelapa sawit 92,524 14,112 11,903 10,722 67,435 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang bertempat di Desa Sumber Sekar, 
Kecamatan Dau, Kabupatan Malang.  

Suhu lingkungan lokasi kandang rata-rata pada siang hari 28,33 ± 0,47oC dan 
pada malam hari 23,33 ± 0,47oC, sedangkan untuk kelembaban rata-rata pada siang hari 
39,67 ± 0,47 % dan malam hari 73,67 ± 0,94 %. Penelitian ini berlangsung selama 1 
bulan dan dimulai bulan November sampai dengan Desember 2011. 

3.2  Materi Penelitian 
 Meteri yang digunakan dalam penelitian ini adalah 47 kambing keturunan 
pertama hasil persilangan kambing Boer dan kambing PE dengan induk berjumlah 24 
ekor yang memiliki recording. Induk-induk tersebut yang memiliki paritas 1 berjumlah 
11 ekor, paritas II berjumlah 8 ekor, paritas III berjumlah 3 ekor dan paritas IV berjumlah 
2 ekor. Induk dan anak hasil persilangan tersebut memiliki recording tentang jenis, litter 
size dan bobot lahir. Pakan yang diberikan berupa Rumput Gajah (Pennisetum 
purpureum) dan tebon jagung juga dijadikan pakan hijauan apabila persediaan rumput 
gajah dilokasi sedikit. Pakan konsentrat dengan komposisi berupa pollard, empok jagung, 
premix, mineral dan bungkil kelapa sawit. Untuk pemberian hijauan pada pejantan 2,52 
kg dan konsentrat  648 g, untuk pemberian hijauan pada betina 2,41kg dan konsentrat 629 
g, dan untuk anak pemberian hijauan 1,75 kg dan konsentrat 599,33 g. Pemberian pakan 
hijauan dan konsentrat diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, dengan pemberian 
konsentrat lebih dahulu kemudian baru hijauan diberikan. 

3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus, yaitu pengamatan 

secara langsung terhadap jenis kelamin dan pencatatan untuk data litter size dan bobot 
lahir, sedangkan teknik pengambilan sampel berdasarkan ternak yang memiliki catatan 
tentang jenis kelamin, litter size dan bobot lahir. 
3.4 Variabel Pengamatan 

Vairabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 
- Jenis kelamin 
- Bobot lahir 
- Litter size 

3.5 Analisis Data 
Data yang diperoleh ditabulasi dan disusun dalam tabel, kemudian dihitung 

persentase, rata-rata dan simpangan bakunya (standar deviasi). Perhitungan rata-rata dan 
simpangan baku menggunakan rumus sebagai berikut: 

 ∑                                          ∑    
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Keterangan : 
n  = banyaknya sampel 
Sd = standar deviasi 

 = rata-rata 
X = total sampel 
 

Untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan 
mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya, 
maka data jenis kelamin dapat dihitung dengan uji Chi square, yaitu dengan rumus 
(Endista, 2008) 

χ² = ∑ ² 
keterangan: 
χ² : Nilai Chi Square 
fo : Frekuensi observasi, nilainya didapat dari hasil percobaan 
fe : Frekuensi harapan/ekspektasi, nilainya dapat dihitung secara teoritis 
 

Uji anova digunakan untuk mengetahui perbedaan rerata antara kedua sampel. 
Data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan uji anova sederhana (anova 
dengan jumlah sampel yang berbeda), yaitu dengan rumus (Nazir, 2005) sebagai berikut: 
SStot = ∑ ∑ Xij x ² 

SST = ∑ ni xi  x ²  
SSE = SStotal – SST   
MST = SST    MSE = SSE

N K
   Fhitung = 

MST
MSE

 
 
Keterangan : 
SStot : Jumlah kuadrat total (Sum of squares)    
SST : Jumlah kuadrat antara (Total sum of Squares) 
SSE/W : Jumlah kuadrat dalam (Sum of squares within-grup)    
MST : Rata-rata variasi diantara kelompok  (Middle sum of total) 
MSE : Rata-rata variasi dalam kelompok 
ni : Ukuran sampel dari poplasi i 
Xij : Pengukuran ke-j dari populsi ke-i 
k : Jumlah populasi 
x : Mean keseluruha (dari seluruh nilai data) 
N-K : Derajat bebas dari SSE 
k-1 : Derajat bebas SST 
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Selanjutnya dari hasil dari perhitungan rumus dimasukkan ke dalam tabel Anova 
seperti berikut:  

 
Tabel 1. Tabel Anova 

Sumber 
Keragaman 

Derajat bebas Jumlah kuadrat 
(SS) 

Kuadrat tengah F hitung 

Treatment k – 1 SST MST MST/MSE 
Eror/Galat n – k SSE MSE  
Total n – 1 SStot   

 
Sebelum dilakukan analisis, data tersebut dilakukan standardisasi terlebih dahulu, 

untuk data jenis kelamin distandardisasi berdasarkan umur, jumlah anak sekelahiran 
berdasarkan paritas, sedangkan bobot lahir berdasarkan litter size. 

3.6 Batasan Istilah 
1. Boer murni merupakan kambing dari perkawinan Boer dengan Boer dari pedigri yang 

unggul yang sudah mempunyai standart dan sertifikasi dari ‘Boer Goat Breeder’s 
Association of Australia LTD’ 

2. Breeding Up adalah persilangan untuk menghasilkan keturunan yang unggul dari 
para tetuanya.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Jenis Kelamin 
Hasil data yang diperoleh dapat dilihat pada lampiran 1. Padang dan Irmawaty 

(2007) menyatakan bahwa, jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap performan 
produksi ternak. Jenis kelamin jantan memiliki performan produksi (pertambahan bobot 
badan, konsumsi bahan kering dan efisiensi penggunaan pakan) dan status faal (suhu 
tubuh, respirasi dan pulsus) yang lebih tinggi dibanding ternak betina  

Populasi ternak pada kambing hasil persilangan (G1) kambing PE dengan 
kambing Boer dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Jumlah ternak hasil persilangan kambing Boer dan PE 

Jenis Kelamin Jumlah Ternak Persentase 
Jantan 
Betina 

26 
21 

55,32 % 
44,68 % 

Jumlah 47 100 % 
 

Persentase kelahiran kambing jantan lebih tinggi dibandingkan dengan kambing 
betina (55,32 % dan 44,68 %). Hal ini menunjukkan bahwa hasil keturunan persilangan 
kambing Boer dan PE dilokasi lebih dominan jantan.  

Sutama, et al (1995) menyatakan bahwa secara umum berat lahir jantan lebih 
besar daripadabetina, karena kecepatan pertumbuhan pra lahir anak jantan lebih besar 
dibandingkan dengan anak betina. Pertambahan bobot badan harian dan bobot sapih 
domba jantan kelahiran tunggal lebih berat daripada yang betina, tetapi pada kelahiran 
kembar anak domba jantan dan anak domba betina beratnya tidak berbeda nyata, Di lain 
pihak kelahiran tunggal lebih berat daripada kelahiran kembar hanya pada anak domba 
jantan, tetapi pada anak domba betina beratnya tidak berbeda, kemudian untuk 
mengetahui data tentang bobot lahir bedasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel. 3. Bobot lahir berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin n  ± sd (kg) 
Jantan 26 3,28 ± 0,99a 

Betina 21 2,28 ± 1,09b 

Jumlah 47 2,84 ± 1,15 
Ket : Superscript menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nyata antara notasi a dan b 

(p<0,05). 
 

Dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata jumlah bobot lahir ternak berjenis 
kelamin jantan lebih besar daripada bobot lahir jenis kelamin betina, hal tersebut bisa 
diketahui dari rataan dan sd dari bobot lahir jantan dan betina yaitu 3,28 ± 0,99 kg dan 
2,28 ± 1,09 kg. Perhitungan menggunakan Chi Square untuk perhitungannya bisa dilihat 
pada lampiran 3 hasilnya jenis kelamin berpengaruh nyata terhadap bobot lahir (p<0,05). 
Hal ini sesuai dengan penelitian Tatan dkk., (2004) menyatakan bahwa bobot lahir jantan 
dan betina berturut-turut adalah 4,29 ± 0,36 kg dan 3,71 ± 0,89 kg, dalam penelitian 
tersebut juga menjelaskan bahwa berat lahir yang tinggi dipengaruhi oleh faktor bangsa 
atau genetik, karena anak yang dilahirkan merupakan hasil crossbreed. Menurut 
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Kurnianto (2007) bahwa potensi genetik jantan terhadap betina dalam hal bobot lahir itu 
sendiri mempengaruhi perbedaan bobot lahir jenis kelamin jantan dengan jenis kelamin 
betina. 

Faktor hormon androgen yang terdapat pada sistem hormonal kambing jantan 
diduga menyebabkan bobot lahir jantan lebih tinggi dibandingkan dengan berjenis 
kelamin betina. Hormon estrogen yang dihasilkan hewan betina akan membatasi 
pertumbuhan tulang pipa dalam tubuh proses pembentukan tulang pada fase prenatal 
sudah berlangsung pada hari ke-50 masa kebuntingan, dengan demikian hormon estrogen 
yang dihasilkan oleh foetus betina akan menghambat pertumbuhan tulang pipa sejak 
hormon estrogen tersebut berfungsi, dengan terhambatnya pertumbuhan tulang pipa, 
maka tempat melekatnya daging akan berkurang, sehingga laju pertumbuhan otot 
terbatas. Bagian tubuh yang memiliki tulang pipa meliputi tulang paha, tulang hasta, 
tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang betis, dan tulang kering. Disebut tulang pipa 
karena tulang jenis tersebut berbentuk seperti pipa dengan kedua ujungnya yang bulat. 
Ujung tulangnya yang berbentuk bulat dan tersusun atas tulang rawan disebut epifise, 
sedangkan pada jenis ini bagian tengah tulang pipa yang berbentuk silindris dan berongga 
disebut diafise. Tulang pipa memiliki dua sumsum tulang yakni sumsum tulang merah 
dan kuning. Tempat sel-sel darah dibentuk berada di dalam sumsum tulang merah. 
Adapun tempat pembentukan sel-sel lemak terdapat pada sumsum tulang kuning. Pada 
manusia saat kita masih bayi, hampir seluruh tulang mengandung sumsum tulang merah. 
Namun, saat mulai tumbuh, beberapa di antaranya berubah menjadi sumsum tulang 
kuning, disinilah hormon estrogen bekerja (Alfiansyah, 2011). 

Menurut Kurnianto (2007) dalam penelitiannya menunjukkan pada kambing PE 
jenis kelamin jantan, bobot lahir tunggal (3,49 ± 0,40 kg) lebih tinggi secara nyata 
(P<0,05) daripada bobot lahir kembar (3,07 ± 0,38 kg), demikian pula pada kambing PE 
jenis kelamin betina, bobot lahir tunggal (3,21 ± 0,49 kg) lebih tinggi secara nyata 
(P<0,05) daripada bobot lahir kembar (2,84 ± 0,29 kg). Rataan bobot lahir domba jantan 
dengan betina, dalam penelitian Indriyani et al. (2002) yang dikutip dari penelitian 
Kurnianto (2007), ditemukan perbedaan rataan bobot lahir jantan dengan betina secara 
deskriptif (2,58 kg dengan 2,46 kg).  

4.2 Jumlah Anak Sekelahiran (Litter size) 
Jumlah anak sekelahiran merupakan salah satu variabel produksi yang dapat 

digunakan untuk mengamati tinggi rendahnya produksi anak dari seekor induk semakin 
tinggi litter size, maka produktivitas ternak juga semakin tinggi litter size merupakan 
salah satu variabel produksi yang dapat digunakan untuk mengamati tinggi rendahnya 
produksi anak dari seekor induk (Shrestha dan Fahmy, 2007). 

Jumlah anak sekelahiran menentukan tingkat kesuburan dari hewan betina 
(Davendra dan Burns, 1993).  Land dan Robinson (1985) menyatakan bahwa, litter size 
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya umur induk, bobot badan, tipe kelahiran, 
pengaruh pejantan, musim pada tahun tersebut dan tingkat nutrisi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah anak 
dan presentase dari jumlah anak sekelahiran berdasarkan paritas pada persilangan 
kambing Boer dengan kambing PE dapat dilihat pada Tabel. 4. 
 
Tabel 4. Jumlah liiter size ternak berdasarkan paritas dan jumlah induk yang melahirkan 
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya paritas maka 

semakin menurun jumlah anak sekelahiran. Variasi tersebut dapat terjadi karena adanya 
variasi umur induk, berat badan dan nutrisi yang berkaitan dengan musim (Yusron dan 
Ma’sum, 1990). Umur induk memengaruhi derajat perkembangan uterus dan vaskularitas 
uterus (Bandiati, dkk., 2009). 

Perhitungan litter size terhadap paritas dapat dilihat pada lampiran 4 dan hasilnya 
bahwa litter size sangat berpengaruh nyata terhadap paritas ternak (p<0,05). Menurut 
Tomaszewska dkk. (1993) manyatakan bahwa Jumlah anak yang dilahirkan sekelahiran 
secara umum akan meningkat sejalan dengan bertambahnya umur dan paritas untuk setiap 
induk, karena dengan bertambahnya umur maka ovulasi akan meningkat pula, 
peningkatan angka ovulasi diikuti dengan meningkatnya rata-rata jumlah anak yang 
dilahirkan, jumlah anak akan meningkat pada umur 3 - 4 tahun dan setelah itu menurun. 

Jumlah anak sekelahiran pada hasil persilangan antara kambing Boer dengan 
kambing PE menghasilkan anak labih dari satu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarwono 
(2010), bahwa keunggulan dari kambing lokal yaitu mempunyai sifat yang Prolific dan 
mempunyai selang kelahiran yang pendek, sedangkan pada kambing Boer selalu 
mempunyai tipe kelahiran lebih dari satu yaitu kembar dua (twins) dan kembar tiga 
(triplets). 

 

Paritas Litter Size n Jumlah induk yang melahirkan 

I 
Tunggal 4 

11 
Kembar dua 14 

II 

Tunggal 3 

8 
Kembar dua 6 
Kembar tiga 3 
Kembar empat 4 

III 
Kembar dua 4 

3 
Kembar tiga 3 

IV 
Kembar dua 2 

2 
Kembar empat 4 

Total  47 24 
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Gambar 1. Grafik litter size berdasarkan Paritas 

 
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan 0 – 8 merupakan litter size sebagai 

sumbu y dan paritas 1 – 4 sebagai sumbu x merupakan jumlah paritasnya, Kemudian 
untuk jumlah dan persentase liiter size hasil persilangan kambing Boer dengan kambing 
PE dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. 

 
Tabel 5. Total Litter size 

Litter Size n Persentase 

Tunggal 7 14,9 % 
Kembar dua 26 55,31 % 
Kembar tiga 6 12,77 % 
Kembar empat 8 17,02 % 
Jumlah 47 100 % 

Persentase litter size kambing persilangan Boer dengan PE untuk tunggal, kembar 
dua, kembar tiga dan kembar empat secara berturut-turut pada penelitian ini adalah 14,9 
% : 55,31 % : 12,77 % : 17,02 %, dari hasil penilitian ini menunjukkan bahwa pada 
persilangan ini, sebagian besar induk melahirkan anak kembar dua atau twins. Pada 
penelitian Mega (2008), rasio tipe kelahiran kambing PE untuk kelahiran tunggal, kembar 
dua, kembar tiga, dan kembar empat sebesar 15,79 % : 63,16 % : 15,79 % : 5,26 %.  
 Rata-rata dan simpangan baku litter size menunjukkan nilai 1,96 ± 1,22. Menurut 
hasil penelitian Mega (2008) litter size pada kambing hasil persilangan antara kambing 
PE dengan dan kambing Boer yaitu 1,85 ± 0,78. Nilai tersebut lebih rendah bila 
dibandingkan dengan hasil penelitian, perbedaan ini diduga karena kambing Boer yang 
dikawinkan dengan kambing PE memiliki genetik yang lebih unggul. Menurut Land dan 
Robinson (1985), litter size dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya umur induk, 
bobot badan, tipe kelahiran, pengaruh pejantan, musim pada tahun tersebut dan tingkat 
nutrisi, ditambahkan pula menurut Tomaszewska, dkk., (1993), bahwa jumlah anak yang 
dilahirkan sekelahiran secara umum akan meningkat sejalan dengan bertambahnya umur 
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maka angka ovulasi akan meningkat pula, peningkatan angka ovulasi akan diikuti dengan 
meningkatnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, jumlah anak akan meningkat pada 
umur 3 - 4 tahun dan setelah itu menurun. 

Pakan merupakan salah satu faktor penting dari terjadinya jumlah anak 
sekelahiran, menurut Bearden dan Fuquay (1980) dalam Sugijatno (2003) menyatakan 
bahwa ternak yang hidup pada kondisi pakan yang bernilai gizi kurang baik, kemudian 
diberi pakan yang baik akan meningkatkan bobot badan ternak, sehingga memungkinkan 
terjadinya kelahiran kembar, kemudian perbedaan kandungan nutrien dapat menyebabkan 
perbedaan respons ovarium setelah perlakuan ovulasi. 

Tingginya angka rata-rata pada litter size kambing lokal yang dikawinkan dengan 
Boer juga disebabkan oleh umur kambing lokal yang dikawinkan minimal adalah telah 
pernah beranak satu kali (sekitar 2 tahun). Rata-rata umur kambing lokal yang 
dikawinkan dengan kambing Boer adalah Permanen insisor 3 (PI3) atau berumur sekitar 
tiga tahun. Umur induk yang lebih tua, secara fisiologis tentu mempunyai berat badan 
yang semakin tinggi, dengan berat badan yang tinggi maka masing-masing organ tubuh 
juga telah berkembang maksimal, termasuk organ reproduksi. Perkembangan organ 
reproduksi yang maksimal, apabila mendapatkan perlakuan yang biasa, maka sudah akan 
menampilkan hasil yang paling tinggi.  

4.3 Bobot Lahir 
Bobot lahir mempunyai arti yang sangat penting, karena berkorelasi terhadap 

pertumbuhan dan daya hidup anak kambing (Devendra dan Burns, 1994). Bobot lahir 
seekor kambing dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu paritas, jenis kelamin, 
tipe kelahiran, bangsa dan pakan saat induk bunting (Edey, 1983).  Rataan dan sd bobot 
lahir berdasarkan litter size kambing hasil persilangan kambing Boer dan kambing PE 
dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Data bobot lahir berdasarkan litter size 

Litter Size n  ± sd (kg) 
Tunggal 7 3,7 ± 0,48 
Kembar dua 26 3 ± 1,1 
Kembar tiga 6 1 ± 0 
Kembar empat 8 2,9 ± 0,49 

Total 47 2,84 ± 1,15 
 

Pada tabel diatas, rataan dan sd untuk kelahiran tunggal, kembar dua, kembar tiga 
dan kembar empat berdasarkan bobot lahir berturut-turut yaitu sebesar 3,7 ± 0,48 kg, 3 ± 
1,1 kg, 1 ± 0 kg dan 2,9 ± 0,49 kg sedangkan menurut Eliezer, dkk. (2004), persilangan 
kambing Boer dan kambing Peranakan Etawah bobot lahirnya mencapai 1,85 ± 0,153 kg. 
Menurut Davendra dan Burns (1994), keragaman dalam bobot lahir disebabkan oleh 
faktor genetik dan lingkungan, sedangkan terjadinya keragaman bobot hidup antara lain 
perbedaan bangsa, jumlah anak sekelahiran, makanan, persilangan dan interaksi genotip-
fenotip. Kostaman dan Sutama (2005), faktor genetik merupakan potensi atau 
kemampuan yang dimiliki oleh ternak, sedangkan faktor lingkungan merupakan 
kesempatan yang diperoleh ternak tempatnya berbeda. 
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Pakan merupakan salah satu faktor penting pada bobot lahir selain genetik. Rivai 
(1995) menambahkan bahwa bobot lahir juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
dimiliki oleh induk seperti genetik induk, manajemen terhadap induk dan paling dominan 
adalah pemberian makanan selama bunting. Menurut Bearden dan Fuquay (1980) dalam 
Sugijatno (2003) menyatakan bahwa ternak yang hidup pada kondisi pakan yang bernilai 
gizi kurang baik. Induk yang diberi pakan yang baik akan meningkatkan bobot badan 
ternak tersebut begitu pula asupan gizi yang diterima foetus. 

Pakan yang diberikan selama penelitian, untuk pemberian hijauan pada pejantan 
2,52 kg dan konsentrat 648 g, untuk pemberian hijauan pada betina 2,41 kg dan 
konsentrat 629 g, dan untuk anak pemberian hijauan 1,75 kg dan konsentrat 599,33 g. 
Berdasarkan data tersebut pemberian hijauan untuk pejantan, induk dan anak kebutuhan 
pakannya kurang sesuai karena menurut Anonymous (2011) Kebutuhan pakan kambing:  

• Kambing sedang, Rumput 60%, hijauan kacang-kacangan 40%, dan pemberian 
konsentrat 200-250 gram / ekor / hari.  

• Kambing jantan dan betina dewasa, Rumput 75%, hijauan kacang-kacangan 25% 
dan pemberian konsentrat 200-250 gram / ekor / hari.  

• Kambing betina bunting, Rumput 60%, hijauan kacang-kacangan 40%, 
pemberian konsentrat 200-250 gram / ekor / hari. 

• Kambing induk menyususi; Rumput 50%, hijauan kacang-kacangan 50%, 
konsentrat 200-250 gram / ekor / hari. 

• Kambing pejantan / pemacek; Rumput 75% hijauan kacang-kacangan 25% dan 
konsentrat 250 gram / ekor / hari. 
 
Nasich (2010) manyatakan bahwa, rata-rata berat lahir anak kambing hasil 

persilangan Boer dengan lokal adalah 3,04 ± 0,74 kg. Rata-rata berat lahir kambing hasil 
persilangan ini termasuk tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata berat lahir kedua 
tetuanya. Menurut Gall (1981) menyatakan bahwa, bila diasumsikan bobot lahir kambing 
kacang dan PE masing – masing adalah 1,5 kg dan 2,8 kg, sedangkan  bobot lahir 
kambing Boer berkisar antara 3 – 4 kg. Bobot lahir juga tergantung pada litter size (Gall, 
1981). Menurut Azizah (2008), hubungan antara litter size dan bobot lahir sebesar 29 % 
dipengaruhi oleh faktor genetik dan 71 % dipengaruhi oleh lingkungan.  

Perhitungan bobot lahir berdasarkan litter size dapat dilihat pada lampiran 5 
hasilnya menunjukkan bahwa bobot lahir sangat berpengaruh nyata terhadap litter size 
(p<0,05). Menurut  Gall (1981) menyatakan bahwa anak kambing yang dilahirkan dengan 
tipe kelahiran kembar cenderung mempunyai bobot lahir yang lebih rendah bila 
dibandingkan dengan anak kambing yang dilahirkan dengan tipe kelahiran tunggal, 
sedangkan pendapat dari Lindsay (1982) menyatakan bahwa, anak kambing yang 
dilahirkan dengan tipe kalahiran tunggal memilki bobot lahir yang lebih besar, hal ini 
disebabkan zat makanan yang diperolah fetus dari induk yang memiliki anak tunggal 
lebih banyak dibandingkan anak kembar. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
1. Persentase jenis kelamin yang didapat pada kambing hasil persilangan Boer dengan 

PE dilokasi penelitian untuk kambing jantan 55,32 % dan kambing betina 44,68 %.  
2. Jumlah anak sekelahiran pada persilangan nilai tertinggi pada kelahiran kembar dua 

atau twin yaitu 55,31 %. 
3. Rataan pada bobot lahir berdasar litter size tunggal, kembar dua, kembar tiga dan 

kembar empat berturut-turut yaitu sebesar 3,7 ± 0,48 kg, 3 ± 1,1 kg, 1 ± 0 kg dan 2,9 
± 0,49 kg. 

 
5.2. Saran 
1. Kambing yang dijadikan sebagai bibit sebaiknya menggunakan kambing yang lahir 

tunggal dan kembar dua hal ini dikarenakan bobot lahir tunggal dan kembar dua 
lebih tinggi daripada yang kembar tiga atau empat. 

2. Laboratorium Lapang Sumber Sekar sebaiknya melakukan recording ternak lebih 
intensif. 

3. Pakan sebaiknya diberikan sesuai kebutuhan fisiologis ternak. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data jenis kelamin, litter size, dan bobot lahir pada kambing hasil 
persilangan kambing Boer dengan kambing PE 

 

Paritas Litter Size Bobot Lahir (kg) Jenis Kelamin 

I 
Tunggal 3 3 4 4 1-2-2-2 

Kembar dua 3 3 3 3,5 4 4 3 2,5 2,5 1 1 
3,5 2 

1-1-1-1-1-1-1-2-2-2-
2-2-1-2 

II 

Tungal 4 4 4 1-1-1 
Kembar dua 3 3,5 4 4 4 4 1-1-2-2-1-1 
Kembar tiga 1 1 1 2-1-1 
Kembar empat 2,5 3,5 2,5 3,5 2-1-2-1 

III 
Kembar dua 5 4 3,5 2 1-2-2-2 
Kembar tiga 1 1 1 1-2-2 

IV 
Kembar dua 4 4 1-1 
Kembar empat 3,5 2,5 2,5 3 1-1-2-2 

Keterangan: Jenis Kelamin, (1) = Jantan, (2) = Betina 
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Lampiran 2. Perhitungan  rata-rata dan Standar Deviasi pada litter size, dan bobot 
lahir  

 

• Rata-rata 

x = ∑X 

• Standar Deviasi 

•  ∑X2  ∑X 2/n
n 1  

 

1. Bobot lahir berdasarkan jenis kelamin. 
• Jantan 

 = ∑  = ,  = 3,28 

 ∑X  ∑X /   ,  = √0,9936 = 0,99 

• Betina 
 = ∑  =  = 2,28 

 ∑X  ∑X /   , ,  = √1,19 = 1,09 

Total  
 = ∑  = 2,84 

 ∑X  ∑X /  = 1,15 

 
2. Bobot lahir berdasarkan tipe kelahiran (litter size) 

• Tunggal 
 = ∑  =  = 3,7 

 ∑X  ∑X /   ,  = √0,2 = 0,48 
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Lampiran 2. Lanjutan 

 

• Kembar dua 
 = ∑  =  = 3 

 ∑X  ∑X /   ,  = √1,22 = 1,1 

• Kembar tiga 
 = ∑  =  = 1 

 ∑X  ∑X /    = √0 = 0 

• Kembar empat 
 = ∑  = ,  = 2,9 

 ∑X  ∑X /   , ,  = 0,245 = 0,49 

 

- Rataan dan sd bobot lahir berdasarkan litter size 
 = ∑  =  = 1,98 

 ∑X  ∑X /   , ,  = √1,48 = 1,22 
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Lampiran 3. Perhitungan  data jenis kelamin kambing hasil persilangan kambing Boer 
dengan kambing PE berdasarkan bobot lahir 

 

• χ² hitung  >  χ² tabel, maka Ho diterima, artinya terdapat perbedaan yang nyata (p 

< 0,05), 

• χ² hitung  ≤  χ² tabel, maka Ho ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang 

nyata  

Tabel Data 

Jenis 
Kelamin 

Bobot Lahir (kg) 
Total 1 2 2,5 3 3,5 4 5 

Jantan 3 - 1 6 6 9 1 26 
Betina 7 2 5 3 1 3 - 21 
Total 10 2 6 9 7 12 1 47 

  

Tabel Kontongensi 

Jenis 
Kelamin 

Bobot Lahir (kg) Total 1 2 2,5 3 3,5 4 5 
fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe 

Jantan 3 5,5 - 1,1 1 3,3 6 5 6 3,9 9 6,6 1 0,6 26 26 
Betina 7 4,5 2 0,9 5 2,7 3 4 1 3,1 3 5,4 - 0,4 21 21 
Total 10 10 2 2 6 6 9 9 7 7 12 12 1 1 47 47 

 

χ² = ∑ ² 

    = , ²
,

 + , ²
,

 + , ²
,

 + ² + , ²
,

 + , ²
,

 + , ²
,

 + 

, ²
,

 + , ²
,

 + , ²
,

 + ²  , ²
,

  + , ²
,

 + , ²
,

 

     = 1,14 + 1,1 + 1,6 + 0,2 + 1,13 + 0,9 + 0,3 + 1,4 + 1,3 + 2 + 0,25 + 1,4 + 1,1 +  

 0,4 

     = 14,22 

χ² hitung = 14,22 

• Taraf signifikansi (α) = 0,05 

• df  = (Baris‐1)(Kolom‐1) 
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Lampiran 3. Lanjutan 

 

= (2‐1)(7‐1) 

= 6 

 χ² tabel = 12,59 

 dimana  p > 0,05 

Maka χ² hitung (14,22) > χ² tabel (12,59) artinya Ho diterima 

Jadi, jenis kelamin berpengaruh nyata terhadap bobot lahir. 
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Lampiran 4. Perhitungan data tipe kelahiran (litter size) berdasarkan paritas hasil 
persilangan kambing Boer dengan kambing PE 

 

Tabel Data 

Paritas Tipe Kelahiran (Litter Size) Total Tungal Kembar dua Kembar tiga Kembar empat 
I 4 7   11 
II 3 3 1 1 8 
III  2 1  3 
IV  1  1 2 

Total 7 13 2 2 24 (Y..) 
Dimana : t = 4    Y..   = 24 

  r = 4     Y²   = 92 

  n = 16    

df = 9 

Jadi,  FK = Y..²/n = 576/16 = 36 

 SST = Y..²/r – FK = 576/4 – 36 = 108 

 SSY = Y² - FK = 92 – 36 = 56 

SSE = SSY – SST = 56 - 108 = -52 

Tabel Anova 

Sumber 
variasi 

df SS MS F hitung 

Treatment 3 108 36 -4,14 
Eror 6 -52 -8,7  
Total 9 56   

Taraf signifikansi (α) = 0,05  

Keputusan : 

• Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak 

• Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima 

• Jika signifikan lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima 

• Jika signifikan lebih kecil dari 0.05 maka H0 ditolak 

Ftabel =  4,76 dimana  p > 0,05 



 

43 
 

Lampiran 4. Lanjutan 

 

Maka Fhitung (-4,14) < Ftabel (4,76) 

Diterima H0, dan simpulkan bahwa tipe kelahiran (litter size) berpengaruh nyata 

terhadap paritas ternak tersebut melahirkan. 
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Lampiran 5. Perhitungan  data bobot lahir berdasarkan litter size pada kambing hasil 
persilangan kambing Boer dengan kambing PE 

 

Tabel Data 

Litter Size Bobot Lahir (kg) Total 1 2 2,5 3 3,5 4 5 
Tunggal    2  5  7 

Kembar Dua 4 2 2 6 4 7 1 26 
Kembar Tiga 6       6 

Kembar Empat   4 1 3   8 
Total 10 2 6 9 7 12 1 47(Y..) 

Dimana : t = 7    Y..   = 47 

  r = 4     Y²   = 217 

  n = 28    

df = 18 

Jadi,  FK = Y..²/n = 2209/28 = 78,89 

 SST = Y..²/r – FK = 2209/4 – 78,89 = 473,36 

 SSY = Y² - FK = 217 – 78,89 = 138,11 

SSE = SSY – SST = 138,11 – 473,36 = -335,25 

Tabel Anova 

Sumber 
variasi df SS MS F hitung 

Treatment 6 473,36 78,89 -2,83 
eror 12 -335,25 -27,9  

Total 18 138,11   
Taraf signifikansi (α) = 0,05  

Keputusan : 

• Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak 

• Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima 

• Jika signifikan lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima 

• Jika signifikan lebih kecil dari 0.05 maka H0 ditolak 

Ftabel =  3,00 dimana  p < 0,05 
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Lampiran 5. Lanjutan 

 

Maka Fhitung (-2,83) < Ftabel (3,00) 

Diterima H0, dan simpulkan bahwa bobot lahir berpengaruh nyata terhadap litter size. 
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Lampiran 6. Pemberian pakan harian 

1. Jantan 

Hari 

Hijauan Konsentrat 
Pagi Sore Pagi Sore 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

Beri 
(Gram)

Sisa 
(Gram) 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

1 1395 23 1312 15 315 0 324 0 
2 1278 56 1256 8 334 0 318 0 
3 1259 5 1205 3 326 0 327 0 
         
         
         

Total 3932 84 3773 26 975 0 969 0 
 

 

 

 

2. Betina 

Hari 

Hijauan Konsentrat 
Pagi Sore Pagi Sore 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

1 1231 9 1239 11 299 0 334 0 
2 1188 15 1211 24 314 0 321 0 
3 1191 28 1288 21 318 0 301 0 
         
         
         

Total 3610 52 3738 56 931 0 956 0 
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Lampiran 6. Lanjutan 

3. Anak 

Hari 

Hijauan Konsentrat 
Pagi Sore Pagi Sore 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

Beri 
(Gram) 

Sisa 
(Gram) 

1 998 83 936 33 275 0 345 0 
2 825 54 884 13 308 0 268 0 
3 950 23 901 17 314 0 298 0 
         
         
         

Total 2773 160 2721 63 897 0 901 0 
 

 
 
Pemberian pakan hijauan dan konsentrat rata-rata pergram/ekor/hari pada jantan, 
induk dan anak 

 

 Jantan 
(gr/ekor/hari)

Betina 
(gr/ekor/hari)

Anak 
(gr/ekor/hari) 

Hijauan 2528,67 2413,33 1757 
Konsentrat 648 629 599,33 
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