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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the birth 

weight, litter size, and weaning weight from crossbreed 

between Boer with Kacang goat first generation on different age 

does group in commercial farms. The material used in this study 

were 154 kids from 108 does which had a recording, consisting 

of 16 PI3, 80 does PI4, and 12 does > 5 years. The results of this 

research showed that the average of birth weight from the does 

with PI3, PI4, and > 5 years were 2.48 ± 0.4 ; 2.49 ± 0.42 and 

2.34 ± 0.34. Average of litter size from the does with PI3, PI4, 

and > 5 years were 1.62 ± 0.619 ; 1.52 ± 0.55 and 1.67 ± 0.49. 

The average of weaning weight from the does with PI3, PI4, and 

> 5 years were 16.89 ± 5.04 ; 15.27 ± 4.37 and 13.4 ± 4.11. The 

conclusion of this study was the age of the does didn’t give a 

significant effect (P > 0.05) on birth weight and litter size 

crossbreed results. While the age of the does gave a significant 

influence (P < 0.05) on weaning weight crossbreed results. 

 

Keywords:  age, crossbreed, birth weight, litter size, weaning 

wieght 
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RINGKASAN 

 

Peningkatan populasi penduduk, tingkat kesejahteraan 

dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protein hewani 

menyebabkan meningkatnya permintaan sumber protein 

hewani. Berdasarkan data statistik, konsumsi daging total 

perkapita pertahun adalah 6,48 kg pada tahun 2009 dan 

meningkat 7,5% pada tahun 2010 menjadi 6,965 kg perkapita. 

Konsumsi daging kambing sebanyak 2,32% dari konsumsi 

daging total, yaitu 0,15 kg perkapita pertahun pada tahun 2007 

dan cenderung stabil pada sampai tahun 2010. Kambing Boer 

merupakan salah satu jenis kambing pedaging unggul  yang 

didatangkan ke Indonesia. Keunggulan genetik yang dimiliki 

kambing Boer adalah pertumbuhan cepat, mudah beradaptasi 

pada berbagai kondisi lingkungan, mempunyai kualitas daging 

yang bagus sesuai dengan konformasi tubuhnya, serta 

mempunyai sifat reproduksi yang baik.  Kambing kacang 

merupakan kambing lokal asli Indonesia. Tubuh kambing 

kacang relatif kecil, kepala ringan dan kecil, telinga pendek dan 

tegak lurus mengarah ke atas depan, dengan kehidupan yang 

sederhana, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi 

alam setempat dan reproduksinya dapat digolongkan sangat 

tinggi. Persilangan kambing Boer galur murni (pure breed) 
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dengan kambing lokal diharapkan mampu meningkatkan 

produktivitas kambing lokal. 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan komersial 

CV. Kambing Burja desa Giripurno, kec. Bumiaji kota Batu. 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Januari sampai 

dengan Februari 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

untuk mengetahui bobot lahir, litter size, dan bobot sapih hasil 

persilangan kambing Boer dengan kambing Kacang generasi I 

pada beberapa kelompok umur induk di peternakan komersial. 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan 

peternak dalam memelihara dan memilih ternak kambing 

Kacang pada umur yang mempunyai nilai genetik tinggi, 

sehingga menghasilkan keturunan dengan produktivitas yang 

optimal.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kambing 154 kambing keturunan pertama hasil persilangan 

kambing Boer dan kambing Kacang dengan induk berjumlah 

108 ekor memiliki recording yang terdiri dari 16 induk PI3, 80 

induk PI4 dan 12 induk > 5 tahun. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan pengamatan 

langsung di lapang. Penentuan lokasi dan sampel menggunakan 

purposive sampling. Variabel yang diamati adalah bobot lahir, 

litter size, dan bobot sapih. Data hasil pengamatan dianalisis 

menggunakan uji anova, apabila terdapat perbedaan yang nyata 

atau sangat nyata pada setiap perlakuan dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata bobot 

lahir anak dari induk PI3, PI4, dan PI5 secara berturut-turut 

adalah 2,48 ± 0,4 ; 2,49 ± 0,42 dan 2,34 ± 0,34. Umur induk 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap 

bobot lahir hasil persilangannya. Rata-rata litter size induk PI3, 

PI4, dan > 5 tahun secara berturut-turut adalah 1,62 ± 0,62 ; 1,52  
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± 0,55 dan 1,67  ± 0,49. Umur induk tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P > 0,05) terhadap litter size hasil 

persilangannya. Rata-rata bobot sapih anak dari induk PI3, PI4, 

dan > 5 tahun secara berturut-turut adalah 16,89 ± 5,04 ; 15,27 

± 4,37 dan 13,40 ± 4,11. Umur induk memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P < 0,05) terhadap bobot sapih hasil 

persilangannya. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah umur induk tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P > 0,05) terhadap bobot 

lahir dan litter size sedangkan umur induk memberikan 

pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap bobot sapih. Semakin 

bertambahnya umur induk makan bobot sapih anak semakin 

menurun. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disarankan 

untuk memperhatikan faktor pakan dan manajemen 

pemeliharaan induk serta anak yang dilahirkan. Pakan dan 

manajemen pemeliharaan sangat mempengaruhi produktivitas 

anak yang dilahirkan nantinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan populasi penduduk, tingkat kesejahteraan 

dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protein hewani 

menyebabkan meningkatnya permintaan sumber protein hewani. 

Berdasarkan data statistik, konsumsi daging total perkapita 

pertahun adalah 6,48 kg pada tahun 2009 dan meningkat 7,5% 

pada tahun 2010 menjadi 6,965 kg perkapita. Konsumsi daging 

kambing sebanyak 2,32% dari konsumsi daging total, yaitu 0,15 

kg perkapita pertahun pada tahun 2007 dan cenderung stabil pada 

sampai tahun 2010 (BPS, 2011). 

Kambing merupakan salah satu komoditi ternak yang ikut 

berperan dalam pemenuhan kebutuhan daging yang dapat 

dikembangkan sebagai produk unggulan di sektor peternakan. 

Terdapat beberapa aspek yang menjadi keunggulan ternak 

kambing, yaitu: ternak kambing dapat berkembang biak dengan 

cepat, mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan daging 

kambing relatif digemari oleh masyarakat luas. Ternak kambing 

harus ditingkatkan produktivitasnya agar dapat memenuhi 

permintaan daging yang semakin meningkat. Penggemukan 

kambing merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

produktivitas ternak kambing, dan diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan daging yang terus meningkat. 

Kambing Boer merupakan salah satu jenis kambing 

pedaging unggul  yang didatangkan ke Indonesia. Keunggulan 

genetik yang dimiliki kambing Boer adalah pertumbuhan cepat, 

mudah beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan, mempunyai 

kualitas daging yang bagus sesuai dengan konformasi tubuhnya, 

serta mempunyai sifat reproduksi yang baik (Van Niekerk, 1988). 

Persilangan kambing Boer galur murni (pure breed) dengan 
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kambing lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas 

kambing lokal.  Kambing kacang merupakan kambing lokal asli 

Indonesia. Tubuh kambing kacang relatif kecil, kepala ringan dan 

kecil, telinga pendek dan tegak lurus mengarah ke atas depan, 

dengan kehidupan yang sederhana, memiliki daya adaptasi yang 

tinggi terhadap kondisi alam setempat dan reproduksinya dapat 

digolongkan sangat tinggi. 

Umur induk merupakan indikator untuk menggambarkan 

produktivitas anak dari keturunan yang dilahirkan. Informasi yang 

diperoleh dari litter size, bobot lahir dan bobot sapih dari beberapa 

kelompok umur induk diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok 

ukur produktivitas anak yang dilahirkan sehingga program 

pemuliaan upaya pengembangbiakan ternak kambing akan 

terlaksana.  

Persilangan antara kambing lokal dengan kambing Boer 

akan menghasilkan karakteristik morfologi yang lebih baik, maka 

persilangan merupakan salah satu cara atau upaya untuk 

meningkatkan produktivitas ternak lokal dengan ternak lain yang 

dianggap memiliki keunggulan tertentu (Mahmilia, 2004). Tujuan 

persilangan kambing Boer adalah untuk menurunkan  karakteristik 

fenotip yang unggul dari 1 bangsa kepada keturunannya, 

keunggulan yang dimiliki tersebut dapat dilihat dengan jelas pada 

karakter fenotip keturunan hasil persilangan. Berdasarkan hal 

tersebut perlu adanya penelitian yang dilaksanakan untuk 

mengkaji bobot lahir, litter size, dan bobot sapih hasil persilangan 

kambing Boer dengan kambing Kacang generasi I pada beberapa 

kelompok umur induk. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

bobot lahir, litter size, dan bobot sapih hasil persilangan kambing 
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Boer dengan kambing Kacang generasi I pada beberapa kelompok 

umur induk di peternakan komersial. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bobot lahir, 

litter size, dan bobot sapih hasil persilangan kambing Boer dengan 

kambing Kacang generasi I pada beberapa kelompok umur induk 

di peternakan komersial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan menjadi 

pertimbangan peternak dalam memelihara dan memilih ternak 

kambing Kacang pada umur yang mempunyai nilai genetik tinggi, 

sehingga menghasilkan keturunan dengan produktivitas yang 

optimal.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kambing lokal di Indonesia yang populer sampai saat ini 

adalah kambing Kacang, dimana tergolong sebagai penghasil 

daging (Sarwono, 2002). Bobot lahir rata-rata anak dari kambing 

lokal adalah 2,8 kg dengan jumlah anak sekelahiran (litter size) 

antara 1-3 (Davendra dan Lory, 2002). Kambing Boer merupakan 

jenis kambing pedaging unggul, bobot lahirnya mencapai 3,4 – 3,7 

kg. Rata-rata tipe kelahirannya berkisar 50% kembar dua dan 10-

15% kembar 3 (Taufik, 2001). Keturunan pertama (F1) dari hasil 

perkawinan tersebut akan menghasilkan 50% genetik kambing 

Boer dan diperoleh keturunan yang lebih baik dari tetuanya atau 

terjadi efek heterosis (Simmonds, 2001). 

Sehubungan dengan bertambahnya umur maka tingkat 

kedewasaan atau kematangan organ produksi dan reproduksi juga 

semakin sempurna sehingga berpengaruh pada produktivitas anak 

yang dilahirkan nantinya. Total bobot lahir  dipengaruhi oleh umur 
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induk saat melahirkan. Hal ini dengan jumlah anak sekelahiran, 

total bobot lahir meningkat seiring dengan meningkatnya umur 

induk sampai kambing induk berumur 54 bulan.  Selanjutnya 

diatas umur 54 bulan tersebut mulai terjadi penurunan total bobot 

lahir anak jumlah anak sekelahiran meningkat dengan 

meningkatnya umur induk. Peningkatan tersebut disebabkan 

bertambah sempurnanya mekanisme hormonal dengan semakin 

dewasanya induk. Laju pertumbuhan ternak kambing selama 

bulan pertama setelah lahir sangat tergantung pada produksi susu 

induk. Produksi susu kambing maksimum tercapai pada umur 4 – 

5 tahun, sehingga pertambahan bobot hidup harian pada 

pengamatan ini harusnya meningkat. Produksi tersebut sangat 

tergantung kepada bangsa kambing, masa laktasi, suhu 

lingkungan, pakan, jumlah anak perkelahiran dan tatalaksana 

pemeliharaan. 

Mutu genetik ternak dapat dilihat dari performansnya, 

sedangkan performansnya ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Hal tersebut dapat memudahkan 

dalam pelaksanaan program seleksi yang didasarkan pada umur 

induk ternak. Skema kerangka pikir disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis 1 :  Semakin bertambahnya umur induk maka bobot 

lahir anak semakin meningkat. 

Hipotesis 2 :  Semakin bertambahnya umur induk maka litter 

size anak semakin meningkat. 

Hipotesis 3 :  Semakin bertambahnya umur induk maka bobot 

sapih anak semakin menurun. 
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2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Fera Mahmilia 

pada tahun 2008 dengan judul “Pengaruh Umur Induk Saat 

Beranak Terhadap Produktivitas”. Penelitian ini dilaksanakan di 

Stasiun Percobaan Loka Penelitian Kambing Potong, Sei Putih. 

Materi yang digunakan adalah induk kambing Kacang kemudian 

dikawinkan dengan pejantan Boer. Data yang dipakai adalah data 

dari kambing Boerka-1 yang beranak sepanjang tahun 2008. Anak 

yang dihasilkan pada tahun tersebut sebanyak 64 ekor Boerka 

(50B : 50K). Kambing anak dipelihara secara bersamaan dengan 

induk sampai berumur 3 bulan. Sumber makanan pokok bagi 

kambing induk dan anak adalah hijauan pakan ternak yang diambil 

dari lapangan dalam bentuk cut dan  carry (± 10% dari bobot 

badan). Pakan tambahan berupa konsentrat (± 1,25% bobot badan) 

yang diberikan pada waktu pagi hari, sedangkan hijauan diberikan 

siang dan sore hari. Dan air minum disediakan ad libitum. 

Sementara itu umur induk saat beranak dikelompokkan menjadi 

empat kelompok yaitu:  

1 = umur 18 – 30 bulan 

2 = umur 30-42 bulan  

3 = umur 42-54 bulan 

4 = >  umur 54 bulan  

Pencatatan data meliputi; tanggal lahir, litter size (jumlah 

anak yang lahir dari 1 kali kelahiran), bobot lahir (penimbangan 

dilakukan sesaat setelah anak lahir dan dibersihkan serta belum 

disusui induknya), mortalitas prasapih (kematian sebelum disapih) 

dan pertambahan bobot hidup harian (bobot hidup pada umur 

sapih dikurangi bobot lahir 

dibagi umur sapih).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa jumlah anak 

sekelahiran dipengaruhi (P < 0,05) oleh umur induk saat beranak. 
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Rataan litter size kambing anak Boerka (50B:50K) adalah 1,21 ± 

0,46 ekor.  Jumlah anak sekelahiran terendah terjadi pada induk 

muda atau yang berumur antara 18 sampai 30 bulan yaitu sebesar 

1,08 ekor. Dan kemudian cenderung meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur. Selanjutmya di atas umur 54 bulan mulai 

terjadi penurunan, walau secara statistik belum menunjukkan 

perbedaaan. 

Rataan total bobot lahir kambing anak Boerka (50B:50K) 

adalah 2,35 ± 0,69 kg. Total bobot lahir  dipengaruhi (P<0.05) oleh 

umur induk saat melahirkan. Sama halnya dengan jumlah anak 

sekelahiran, total bobot lahir juga cenderung meningkat seiring 

dengan meningkatnya umur induk sampai kambing induk berumur 

54 bulan.  Selanjutnya diatas umur 54 bulan tersebut mulai terjadi 

penurunan total bobot lahir anak walau secara statistik belum 

menunjukkan perbedaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan penimbangan rutin 

menunjukkan bahwa Rataan total bobot sapih kambing anak 

Boerka (50B:50K) adalah 13,02 ± 0,82 kg. Total bobot sapih 

kambing anak Boerka (50B:50K) tidak dipengaruhi (P > 0,05) 

oleh umur induk saat beranak. Namun pada pengamatan ini ada 

kecendrungan bahwa pertambahan bobot hidup harian kambing 

Boerka tersebut menurun seiring dengan bertambahnya umur 

induk Laju pertumbuhan ternak kambing selama bulan pertama 

setelah lahir sangat tergantung pada produksi susu induk. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Kambing Boer 

Kambing Boer dikembangkan di Afrika Selatan dengan 

tujuan produksi  daging. Kambing Boer ini disebut kambing 

superior karena secara intensif  dikembangkan dengan sistem 

perkawinan yang selektif sejak lebih dari 50 tahun oleh para 

breeder di Afrika Selatan (Mahmilia, 2004). Nama Boer diperoleh 
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dari bahasa Jerman yang berarti "petani". Kambing Boer 

kemungkinan berasal dari keturunan kambing bangsa Namaqua 

Bushmen dan bangsa Bantu. Kambing Boer memiliki 

pertumbuhan cepat dan kualitas karkas yang bagus, hal itu yang 

membuat kambing Boer terkenal di dunia. Kambing Boer 

memiliki daya resisten yang tinggi terhadap penyakit dan mampu 

beradaptasi dengan baik pada suhu panas dan semi kering (Van 

Niekerk, 1988).  

Potensi yang dimiliki oleh kambing Boer adalah produksi 

daging yang tinggi dengan kualitas karkas yang baik. Produksi 

daging dapat menjadi keuntungan besar jika dipelihara dengan 

baik dan kambing ini menghasilkan 2 atau 3 anak per kelahiran. 

Pada daerah subtropik, pertumbuhan kambing Boer murni bisa 

mencapai 176-200 gr/hari. Menurut Davedra (1994), ciri-ciri 

kambing Boer antara lain kepala dan leher berwarna coklat dan 

badan serta kaki berwarna putih dan kulit berpigmen pada tubuh 

yang terpapar sebagai pelindung terhadap sengatan matahari, 

tanduk menonjol dengan baik, telinga lebar dan menggantung, 

bulu penutup tubuhnya pendek sampai sedang dan tubuhnya 

mempunyai konformasi daging yang baik karena memiliki tulang 

rusuk, panjang badan dan perototan yang baik.   

 

2.2.2 Kambing Kacang 

Kambing kacang merupakan kambing lokal asli 

Indonesia. Tubuh kambing kacang relatif kecil, kepala ringan dan 

kecil, telinga pendek dan tegak lurus mengarah ke atas depan, 

dengan kehidupan yang sederhana, memiliki daya adaptasi yang 

tinggi terhadap kondisi alam setempat dan reproduksinya dapat 

digolongkan sangat tinggi. Jenis kambing ini juga terdapat di 

Filipina, Myanmar, Thailand, Malaysia dan sekitarnya. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa kambing kacang memiliki warna tunggal, 

yakni: putih, hitam dan coklat, serta adakalanya warna campur 
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dari ketiga warna tersebut (McGregor, 2003). Kambing Kacang 

kelamin jantan maupun betina mempunyai tanduk 8 – 10 cm. 

Berat tubuh kambing kacang dewasa rata-rata sekitar 17 – 30 kg. 

Betina umumnya memiliki bulu pendek pada seluruh tubuh, 

kecuali pada bagian ekor dan dagu.  

Damshik (2001) mengemukakan bahwa kambing kacang 

berbadan relatif kecil dengan tinggi pundak dewasa rata-rata 50 

cm dan bobot badan 30 kg. Bila dibandingkan dengan bagian-

bagian lainnya maka kepala mempunyai proporsi yang sangat baik 

dan seimbang; ukuran telinga sedang, selalu bergerak, tidak 

tergantung tetapi tegak. Tanduk terdapat baik pada yang jantan 

maupun pada betina dan ukurannya relatif pendek. Janggut 

tumbuh dengan baik pada kambing jantan, namun juga terdapat 

pada yang betina dewasa walaupun tidak begitu lebat. Leher 

pendek dan memberi kesan tebal dan tegap. Punggung lurus dan 

pada beberapa kasus terlihat agak melengkung dan memeberi 

kesan makin ke belakang makin tinggi sampai pinggul. Devendra 

(1994) menyatakan bahwa profil kambing kacang berbentuk lurus, 

ekor kelihatan kecil dan tegang, ambing kecil dengan konformasi 

baik dengan puting yang besar, bulu pendek serta kasar pada yang 

betina, tetapi pada yang jantan lebih panjang. 

Kambing kacang tahan hidup pada keadaan kondisi 

lingkungan yang sangat beragam dan sanggup beradaptasi pada 

metode manajemen yang berubah-ubah dan sangat beragam. 

Umur ketika mencapai pubertas sekitar enam bulan pada yang 

jantan. Umur beranak pertama dicapai ketika umur 12 – 13 bulan. 

Kambing Kacang memiliki tubuh kecil, kepala ringan, telinga 

pendek dan tegak lurus mengarah ke depan, ukuran statistik vital 

tubuh rendah. Kambing ini juga memiliki daya adaptasi yang 

tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitar serta reproduksinya 

yang cukup tinggi pula. Kambing Etawah memiliki bobot badan 

dan ukuran tubuh lebih besar daripada kambing Kacang. Bentuk 
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tubuh kambing Peranakan Etawah merupakan sifat-sifat yang 

dimiliki antara kambing Kacang dan Etawah (Sumoprastowo, 

1999).  

Bangsa kambing lokal sekarang ini tidak bisa dipilah 

dengan batas yang tegas, ternak asli dengan karakteristik yang 

jelas seperti misalnya kambing Kacang mulai sulit untuk didapat 

di lapang. Umumnya bangsa kambing di Jawa Timur merupakan 

hasil persilangan antara kambing impor dan kambing lokal dimana 

ciri-ciri kambing impornya sudah banyak menurun pada hasil 

silangnya, sedangkan ciri-ciri kambing Kacang belum jelas 

terlihat pada hasil silangannya. (Warwick, Astuti dan 

Hardjosubroto, 1995) 

 

2.2.3 Cross Breeding 

Perkawinan ternak-ternak dari bangsa yang berbeda 

disebut dengan cross breding (perkawinan silang) (Warwick, dkk, 

1995). Secara umum hasil persilangan antara kambing lokal 

dengan kambing Boer akan menghasilkan karakteristik morfologi 

yang lebih baik, maka persilangan merupakan salah satu cara atau 

upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak lokal dengan 

ternak lain yang dianggap memiliki keunggulan tertentu 

(Mahmilia, 2004). Tujuan persilangan kambing Boer adalah untuk 

menurunkan  karakteristik fenotip yang unggul dari 1 bangsa 

kepada keturunannya, keunggulan yang dimiliki tersebut dapat 

dilihat dengan jelas pada karakter fenotip keturunan hasil 

persilangan (Barry, 1997). Menurut Hardjosubroto (1994), secara 

teknis persilangan dilakukan dengan maksud 1) penggabungan 

beberapa sifat yang semula terdapat pada dua bangsa yang 

berbeda, ke dalam satu bangsa silangan, 2) pembentukan bangsa 

baru, 3) garding up, 4) pemanfaatan heterosis. Salah satu 

keuntungan dari persilangan adalah hybrid vigour atau heterosis, 

yaitu jika seekor induk dikawinkan dengan pejantan dari bangsa 
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berbeda maka turunan yang diperoleh akan lebih baik dari 

tetuanya seperti bobot lahir, laju pertumbuhan, bobot sapih dan 

bobot potong (Salamena, 2003). Adapun contoh persilangan 

kambing yang telah dilakukan oleh para peneliti antara lain 

kambing Boer dengan kambing Huai, kambing Malabari dengan 

kambing Saanen, kambing Anglo Nubian dengan kambing 

Kacang, kambing Fiji dengan kambing Angora, kambing Kacang 

dengan kambing Etawah, dan lain sebagainya (Davendra,1994). 

 

2.2.4 Penentuan Umur 

Penentuan Umur Pada ternak kambing dapat dilakukan 

dengan melihat catatan kelahiran (recording) pada ternak tersebut. 

Akan tetapi jarang sekali peternak yang mengetahui tanggal 

kelahiran kambingnya. Untuk menentukan umur kambing yang 

tidak ada kartunya (recording) dapat dilihat pada pergantian dan 

pertumbuhan gigi seri permanen (Permanent Incicivi/PI) 

kambing. Cara penentuan umur dari kambing berdasarkan 

pergantian gigi serinya adalah sebagai berikut: 

1. Gigi seri belum ada yang diganti, umur kurang dari 1 

tahun. 

2. Gigi seri dalam (I1) berganti, umur 1-1,5 tahun.  

3. Gigi seri tengah dalam (I2) berganti, umur 1,5-2 tahun.  

4. Gigi seri tengah luar (I3) berganti, umur 2.5-3 tahun.  

5. Gigi seri luar (I4) berganti atau semua gigi (8) gigi seri 

telah berganti, umur 3-4 tahun.  

6. Penentuan umur berdasarkan perubahan-perubahan gigi 

geliginya, lebih dari 4 tahun (Toelihere, 2001) 

 

 

 

2.2.5 Bobot Lahir 
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Inounu, Tiesnamurti, Subandriyo dan Martojo (1999) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan bobot lahir 

adalah bangsa, tipe kelahiran, umur kambing, kondisi induk dan 

ransum tambahan untuk induk saat bunting. Anak kambing 

dengan bobot lahir besar akan tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan anak kambing yang bobot lahirnya kecil. Bobot lahir pada 

kambing hasil persilangan lokal (Kacang) dengan Boer sebesar 

2,34 ± 0,110 kg, sedangkan persilangan kambing Peranakan 

Etawah dengan Boer bobotnya mencapai 1,85 ± 0,153 kg. 

Perbedaan ini diperkirakan karena perbedaan pejantan Boer yang 

digunakan sebagai pemacek yang mempunyai sifat genetik lebih 

unggul (Ensminger, 2002).    

Maylinda (1995) menyatakan bahwa untuk melihat ada 

tidaknya heterosis, tidak selalu dibandingkan dengan nilai rata-

rata kedua tetuanya tetapi juga dibandingkan dengan performans 

dari salah satu tetuanya, sehingga itu menandakan heterosis yang 

diperoleh kecil. Misalnya, bobot lahir kambing persilangan lebih 

tinggi dari rata-rata bobot lahir kambing lokal dan berada dalam 

kisaran bobot lahir kambing Boer murni (pure breed). Menurut 

Lindsay (2002), anak kambing yang dilahirkan dengan tipe 

kelahiran tunggal memiliki bobot lahir yang lebih besar, hal ini 

disebabkan zat makanan yang diperoleh fetus dari induk yang 

memiliki anak tunggal lebih banyak dibandingkan anak kembar. 

Bobot lahir adalah salah satu faktor penting di dalam 

dunia peternakan, karena merupakan titik awal pengukuran 

perkembangan selanjutnya. Setiadi (2003) menyatakan bahwa 

bobot lahir dapat digunakan sebagai petunjuk terhadap 

perkembangan setelah lahir. Bobot lahir adalah bobot saat cempe 

tersebut dilahirkan dari induknya, (cempe ditimbang pada 1-2 hari 

setelah lahir).  Faktor-faktor yang mempengaruhi bobot lahir 

adalah :  

1. Genetik 
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2. Umur serta besar badan induk yang melahirkan. Cempe yang 

dilahirkan dari induk yang  

besar serta umur tidak terlalu tua pada umumnya akan 

menghasilkan anak dengan bobot lahir yang tinggi.  

3. Makanan induk selama kebuntingan.  

Bobot lahir merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi produktivitas, karna bobot lahir sangat berkorelasi 

dengan laju pertumbuhan, ukuran dewasa dan daya hidup anak 

kambing (Devandra, 1994).  Keragaman dan bobot lahir 

disebabkan oleh faktor genetik yaitu bangsa dan lingkungan 

terutama makanan dan kesehatan. Pada kondisi pedesaan faktor 

yang berpengaruh nyata hanyalah jumlah anak yang dilahirkan. 

Banyaknya  anak per kelahiran dan jenis kelamin berpengaruh 

terhadap bobot lahir. Setiadi (2000) melaporkan bahwa bobot lahir 

kambing hasil persilangan kambing Kacang dengan Kambing 

Boer sebesar 2,5±0,6 kg untuk anak jantan dan 2,2 ± 0,6 kg.  

Maylinda (1995) menyatakan bahwa bobot lahir 

dipengaruhi oleh jenis kelamin anak, bangsa induk, lama bunting, 

umur induk, dan makanan induk selama bunting. McGregor 

(2003) menambahkan bahwa bobot lahir juga dipengaruhi oleh 

factor-faktor yang dimiliki oleh induk seperti genetic induk, 

manajemen terhadap induk dan paling dominan adalah pemberian 

makanan selama bunting. Pendapat tersebut sejalan dengan 

pendapat Obst (2000) bahwa pertumbuhan dipengaruhi oleh umur 

induk, jumlah anak, dan nutrisi induk. Devendra (1994) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan bobot lahir anak jantan dan 

betina; dimana bobot lahir anak kambing jantan lebih tinggi dari 

pada yang betina. Bobot lahir akan semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya paritas. Hal tersebut disebabkan oleh 

semakin tuanya umur induk sehingga organ-organ tubuh semakin 

berkembang. 
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Bobot lahir memunyai hubungan yang erat dengan 

pertumbuhan. Anak kambing yang bobot lahirnya lebih tinggi 

akan menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat dan ekonomis 

dibandingkan dengan anak yang bobot lahirnya lebih rendah pada 

pemberian jumlah pakan dan kualitas yang sama. (Anggorodi, 

2004). 

 

2.2.6 Litter Size  

Litter Size adalah banyaknya atau jumlah anak per 

kelahiran dari seekor induk. Pada umumnya litter size kambing 

(jumlah anak yang dilahirkan per induk beranak) adalah sebanyak 

2 ekor, walaupun terdapat sedikit prosentase induk dengan jumlah 

anak lahir 4 atau 5 ekor. Prolifikasi pada kambing disamping 

dipengaruhi oleh bangsa dan faktor genetik lainnya juga 

dipengaruhi oleh umur induk waktu beranak (Subandriyo, 1996). 

Litter Size dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur induk, 

bobot badan, tipe kelahiran, pengaruh pejantan, musim dan tingkat 

nutrisi (Land, 2005). Pada kondisi normal, prosentase kelahiran 

mencapai 95% dimana sekitar 7-15% dari kambing betina dapat 

melahirkan 3 anak dan lebih dari 50% dapat melahirkan 2 anak 

(Barry, 1997). Tipe kelahiran kembar lebih menguntungkan 

daripada kelahiran tunggal, meskipun bobot lahir per ekor anak 

kembar lebih rendah. Toelihere (2001) menyatakan bahwa litter 

size seekor induk kambing ditentukan oleh tiga faktor yaitu :  

1. Jumlah sel telur yang dihasilkan setiap birahi dan ovulasi (angka 

ovulasi)  

2. Fertilitas dan keadaan selama kebuntingan  

3. Kematian embrio 

Dua jenis kambing yang ada di Indonesia yakni kambing 

Kacang dan Peranakan Etawa (PE), kambing Kacang lebih 

prolifik dibandingkan kambing PE. Prolifikasi ini disamping 

dipengaruhi oleh bangsa dan faktor genetik lainnya juga 
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dipengaruhi oleh umur induk waktu beranak serta tinggi tempat 

(Subandriyo, 1996). Astuti, dkk. (2005) menambahkan bahwa 

jumlah anak per kelahiran dari beberapa hasil penelitian terdahulu 

yang menunjukkan bahwa jumlah anak per kelahiran berkisar 

antara 1,40-1,76 dengan median 1,65. Pada kambing PE jumlah 

anak perkelahiran berkisar antara 1,30-1,70 dengan median 1,50. 

Jumlah anak per kelahiran (ekor) merupakan jumlah anak 

yang dilahirkan setiap kelahiran dalam satu periode kelahiran. 

Pencatatan dilakukan dari kelahiran pertama sampai kedua. 

Kambing kacang dapat melahirkan hingga 1-4 perkelahiran atau 

rata-rata 2 ekor (Toelihere, 2001). Kambing Kacang lebih prolifik 

jika dibandingkan dengan Kambing Boer. Prolifikasi ini 

disamping dipengaruhi oleh bangsa dan faktor genetik lainnya 

juga dipengaruhi oleh umur induk waktu beranak (Subandriyo, 

1996). 

Jumlah anak yang banyak adalah keadaan yang 

diharapkan dan termasuk sebagai satu sasaran dari rencana 

pemuliaan yang banyak hal mengarah ke produksi secara 

keseluruhan dari kambing yang dipelihara untuk penghasil daging. 

Jumlah anak per kelahiran dapat ditingkatkan dengan persilangan 

yang tepat antara jenis kambing yang subur dan yang tidak subur. 

(Farid, 1996) 

 

2.2.7 Bobot Sapih 

Bobot sapih adalah bobot saat anak tersebut mulai 

dipisahkan dari induknya pada umur sekitar 3 bulan. Rataan bobot 

sapih kambing Boer pada umur 3 bulan adalah 19,4 kg/ekor 

(Kostaman, 2005). Davendra (1994) menyampaikan bahwa bobot 

sapih juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan. Hardjosubroto 

(1994) menyatakan bahwa berat sapih merupakan  indikator dari 

kemampuan induk untuk menghasilkan susu dan kemampuan 

anak  untuk mendapatkan susu dan mengalami pertumbuhan. 
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Bobot Sapih merupakan indikator kemampuan induk 

untuk menghasilkan air susu dan 

kemampuan cempe mendapatkan air susu untuk tumbuh.  

Mahmilia (2008) menyatakan bahwa bobot sapih dipengaruhi oleh 

bobot lahir, jenis kelamin, tipe kelahiran, umur penyapihan, dan 

bangsa. Bobot lahir berkolerasi nyata dengan bobot sapih umur 

120 hari. Depison (2001) menambahkan bahwa laju pertumbuhan 

setelah disapih umumnya memiliki korelasi yang tinggi dengan 

bobot sapih. Hal inidi tunjukan dengan nilai ripitabilitas yang 

tinggi 0,07 pada kambing. Bobot sapih biasanya di sesuaikan 

dengan rerata bobot sapih umur tertentu, pada sapi dan kerbau 

biasanya umur sapih di sesuaikan dengan umur 105 hari 

sedangkan pada kambing pada umur 90 hari (Hardjosubroto 

1994).   

Subandriyo (1996) menyatakan bahwa bobot sapih di 

pengaruhi oleh bobot lahir, jenis kelamin, tipe kelahiran, umur 

penyapihan, dan bangsa. Devendra (1982) menyatakan bahwa 

bobot sapih anak dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur sapih dan  

umur induk. Bobot sapih selain ditentukan oleh bobot lahir yang 

merupakan akumulasi pertumbuhan embrio sampai fetus, juga 

tergantung pada produksi susu induk yang dihasilkan (Bell, 1999). 

Inounu et al. (1999) berpendapat bahwa bobot sapih dan 

pertumbuhan anak sampai disapih, sangat dipengaruhi oleh jumlah 

anak sekelahiran (JAS), tetapi pengaruh bangsa jenis kelamin dan 

umur induk tidak begitu mempengaruhi bobot sapih. Subandriyo 

(1996) yang menyatakan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh 

nyata terhadap bobot sapih anak domba. Hal ini diduga oleh 

tingginya koefisien keragaman. Nilai yang tinggi ini bisa 

disebabkan adanya silang dalam atau perkawinan  sesama  kerabat 

dalam satu bangsa. Inounu et al. (1999) melaporkan bahwa bobot 

sapih anak domba dipengaruhi oleh genotipe dan manajemen. 

Peningkatan manajemen ke arah yang lebih baik akan 
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meningkatkan bobot sapih total per induk pada semua genotipe. 

Inounu et al. (1999) berpendapat bahwa manajemen pemberian 

pakan yang baik dan waktu penyapihan anak domba yang tepat 

akan memberikan manfaat positif untuk pertumbuhan anak. 

Laju pertumbuhan kambing Boer 110,6 g/ekor/hari, 

kambing Boerka 86,8 g/ekor/hari, dan kambing Kacang 55 

g/ekor/hari. Laju pertumbuhan anak sangat ditentukan oleh 

kapasitas ukuran tubuh dewasa baik pejantan maupun induk 

(McGregor, 2003). Penggunaan pejantan Boer yang merupakan 

ras kambing tipe besar merupakan kontributor utama terhadap 

tingginya laju pertumbuhan kambing Boerka (persilangan Boer 

dengan Kacang). Laju pertumbuhan ternak kambing selama bulan 

pertama setelah lahir sangat tergantung pada produksi susu induk 

(Anggorodi, 1979). Menurut Devendra (1994) bahwa produksi 

susu kambing maksimum tercapai pada umur 4 – 5 tahun. 

Sehingga pertambahan bobot hidup harian pada pengamatan ini 

harusnya meningkat. Namun ditambahkan oleh Atabany (2002) 

bahwa produksi tersebut sangat tergantung kepada bangsa 

kambing, masa laktasi, suhu lingkungan, pakan, jumlah anak 

perkelahiran dan tata laksana pemeliharaan. 

Bobot sapih merupakan indikator kemampuan induk 

dalam menghasilkan susu dan kemampuan anak kambing untuk 

mendapatkan susu dan tumbuh. Anak kambing yang tumbuh cepat 

dan mencapai bobot sapih yang tinggi biasanya meengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat pula setelah sapih (Ensminger, 

2002). 

Depison (2003) mengemukakan bahwa bobot sapih 

dipengaruhi oleh faktor genetik, bobot lahir, produksi susu 

induk, litter size,  umur induk, jenis kelamin anak, dan paritas. 

Anak kambing yang memunyai bobot lahir yang lebih tinggi akan 

tumbuh lebih cepat sehingga mencapai bobot sapih yang lebih 

tinggi pula. Hal tersebut disebabkan adanya korelasi genetic yang 
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positif antara bobot lahir dan sapih serta pertumbuhan bobot tubuh 

dari lahir sampai disapih (Subandriyo, 1996). 

Selain faktor genetik, bobot sapih juga dipengaruhi oleh 

faktor induk, tetapi pengaruh tersbut menunjukan penurunan 

dengan meningkatnya umur induk pada batas waktu tertentu 

(Damshik, 2001). Anak kambing dengan bobot lahir yang rendah 

biasanya mendapatkan susu yang lebih sedikit dari induknya 

sehingga pertumbuhannya lambat. Lebih lanjut dinyatakan oleh 

Hardjosubroto (1994) bahwa anak kambing yang dilahirkan 

kembar memiliki bobot lahir yang lebih rendah karena adanya 

kompetisi untuk mendapatkan nutrisi pada saat dalam masa 

kebuntingan induknya. Umur induk memengaruhi bobot sapih 

anak kambing karena induk yang lebih muda akan menghasilkan 

susu 30% lebih rendah pada saat laktasi pertama dari pada 

kambing yang lebih dewasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai 

dengan Februari 2014. Penelitian dilaksanakan di peternakan 

komersial CV. Kambing Burja Desa Giripurno, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu. 
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3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kambing 154 kambing keturunan pertama hasil persilangan 

kambing Boer dan kambing Kacang dengan induk berjumlah 108 

ekor memiliki recording yang terdiri dari 16 induk poel 3 pasang 

(PI3), 80 induk poel 4 pasang (PI4) dan 12 induk dengan gigi seri 

sudah mulai terkikis (> 5 tahun).  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah survey dan 

pengamatan langsung di lapang. Penentuan sample menggunakan 

purposive sample. Menurut Arikunto (2002), metode purposive 

sample merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses 

pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah 

sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel 

dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan 

tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Sample 

yang diambil dalam penelitian ini adalah induk kambing Kacang 

dan kambing keturunan pertama (F1) hasil persilangan pejantan 

Boer murni. Pengambilan data untuk bobot lahir, litter size, dan 

bobot sapih dilihat berdasarkan catatan kelahiran dari CV. 

Kambing Burja, sedangkan pengambilan data untuk umur induk 

dilakukan dengan memeriksa kondisi gigi seri (PI) pada induk. 

Adapun data bobot sapih yang melebihi umur 90 hari atau kurang 

dari 90 hari, maka untuk mengurangi keragaman data harus 

dikoreksi ke dalam umur 90 hari. Rumus yang adalah sebagai 

berikut : (Hardjosubroto, 1994)    

BS 90 hari =  
BS saat ditimbang − BL

Umur saat ditimbang
 x 90 

Keterangan :  

BS 90 hari  : Bobot sapih umur 90 hari  
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BL         : Bobot lahir  

BS          : Bobot sapih 

 

3.4  Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi :  

 Bobot lahir 

 Litter size 

 Bobot Sapih 

  

3.5 Analisis Data  

Data yang diperoleh ditabulasi dan disusun dalam tabel, 

kemudian dihitung rata-rata dan simpangan baku (standar deviasi). 

Perhitungan rata-rata dan simpangan baku menggunakn rumus 

sebagai berikut:  

 

 
 

 

 

Keterangan : 

n  = banyaknya sampel 

S = standar deviasi 

X = rata-rata 

X = total sampel 

 Anova merupakan singkatan dari "analysis of varian" 

adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji 

perbedaan mean (rata-rata) data dari tiga kelompok umur induk 

kambing Kacang. Prinsip Uji Anova adalah melakukan analisis 

variabilitas data menjadi dua sumber variasi yaitu variasi di dalam 
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kelompok (within) dan variasi antar kelompok (between). Bila 

variasi within dan between sama (nilai perbandingan kedua varian 

mendekati angka satu), maka berarti tidak ada perbedaan efek dari 

intervensi yang dilakukan, dengan kata lain nilai mean yang 

dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya bila variasi antar 

kelompok lebih besar dari variasi didalam kelompok, artinya 

intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda, dengan kata 

lain nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya 

perbedaan. Uji anova dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS 16.0. 

 

Tabel 1. Tabel Anova 

SK  db JK KT F hitung F tabel 

          0,05 0,01 

Kelompok k-1 JKK KTK KTK/KTE     

Error  n-k JKE KTE       

Total n-1 JKT         

 

 

Keterangan: 

SK : Sumber Keragaman 

db : Derajat bebas 

JK : Jumlah Kuadrat 

KT : Kuadrat Tengah 

k : jumlah kelompok 

n : jumlah data 

JKK : Jumlah Kuadrat Kelompok 

JKE : Jumlah Kuadrat Error 

JKT : Jumlah Kuadrat Total 

KTK : Kuadrat Tengah Kelompok 

KTE : Kuadrat Tengah Error 
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3.6 Batasan Istilah 

Kambing Kacang  :  Kambing dengan mempunyai ciri-ciri 

antara lain bulu pendek dan berwarna 

tunggal (putih, hitam dan coklat). 

Adapula yang warna bulunya berasal 

dari campuran ketiga warna tersebut. 

Kambing jantan maupun betina 

memiliki tanduk yang berbentuk 

pedang, melengkung ke atas sampai ke 

belakang serta mempunyai telinga 

pendek dan menggantung 

PI (Permanent Incicivi) :  pergantian dan pertumbuhan gigi seri 

kambing secara permanen. 

Bobot lahir  :  bobot yang ditimbang saat ternak lahir 

sampai kurun waktu 24 jam. 

Litter size  :  banyaknya atau jumlah anak per 

kelahiran dari seekor induk. 

Bobot sapih :  bobot anak kambing yang ditimbang 

saat dipisahkan dari induknya pada 

umur sekitar 3 bulan pasca kelahiran. 

Peternakan komersial :  kegiatan memelihara hewan ternak 

untuk dibudidayakan dan mendapatkan 

keuntungan dari kegiatan tersebut. 

Persilangan : perkawinan ternak-ternak dari bangsa 

yang berbeda untuk menghasilkan 

gabungan sifat dari tetua. 

Generasi I :  hasil suatu persilangan yang pertama 

dari perkawinan ternak-ternak dari 

bangsa berbeda. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

CV. Kambing Burja adalah suatu peternakan kambing 

yang berlokasi di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Batu, 

memiliki lahan usaha seluas 8,4 hektar. Desa Giripurno Kec. 

Bumiaji merupakan wilayah kota Batu bagian barat yang 

merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata  680-1.200 m 

diatas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15-19 derajat 

Celcius dan kelembaban udara berkisar 74% - 82,  kota Batu 
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terletak 15 km dari kota malang. Sebagaian besar kambing yang 

dipelihara adalah untuk tujuan fattening dan breeding. Jenis ternak 

yang dipelihara yaitu perkawinan antara pejantan Boer dengan 

betina Boer dan pejantan Boer dengan betina Jawa. Data terakhir 

20 Januari 2014 jumlah indukan berjumlah 746 ekor, pejantan 10 

ekor dan cempe 873 ekor, dimana pejantan berasal dari jantan 

Boer. Model kandang kambing yang digunakan yaitu kandang 

panggung dengan model berkolong. Jumlah kandang pada 

peternakan ini terdapat 10 unit kandang diantaranya 5 unit 

kandang pembesaran atau penggemukan, 1 unit  kandang kawin 

atau mating, 1 unit kandang laktasi atau sekat dan 3 unit kandang 

kambing bunting. Selain itu di CV. Kambing Burja dilengkapi 

dengan sarana berupa bangunan yang terdiri kantor, gudang 

pakan, gudang hijauan, mess karyawan dan pos satpam. 

Perkawinan induk kambing dengan pejantan Boer 

dilakukan dengan perkawinan secara alami. Seekor pejantan Boer 

ditempatkan dalam satu flock dengan induk pada rasio 1 : 25. 

Setiap induk yang dinaiki oleh pejantan Boer akan meninggalkan 

tanda crayon pada bagian atas ekor. Rasio jumlah pejantan dan 

betina ini sudah baik mengingat jumlah ideal dari rasio pejantan 

dan induk adalah 1: 20-30. Induk yang sudah dikawinkan akan 

dipindah di kandang pasca kawin untuk dilakukan pemeriksaan 

kebuntingan. Pemeriksaan kebuntingn di CV. Kambing Burja 

dilakukan dengan menggunakan alat USG (Ultrasonography) 

pada hari ke 30 pasca dikawinkan. Jika hasil pada pemeriksaan 

dengan USG pada hari ke 30 pasca kebuntingan menunjukkan 

hasil negatif, maka akan dilakukan perimeksaan kembali pada hari 

ke 45 pasca dikawinkan untuk lebih memastikan lagi terjadinya 

kebuntingan atau tidak. Sementara hasil pada pemeriksaan dengan 

USG pada hari ke 30 pasca kebuntingan menunjukkan hasil 

negatif, maka tidak dilakukan periksaan kembali pada hari ke 45 

pasca dikawinkan. Prosentase kebuntingan pada pemeriksaan 
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kebuntingan adalah 50-65% dari jumlah induk yang dikawini. 

Pemeriksaan kebuntingan seperti ini sudah baik mengingat bahwa 

USG merupakan alat yang sangat akurat untuk memeriksa 

kebuntingan  ternak. Setelah diketahui bahwa ternak itu positif 

bunting, maka kambing tersebut dipindahkan ke kandang 

kelompok khusus untuk ternak yang bunting. Sedangkan ternak 

yang negatif bunting dipindahkan ke kandang kawin. 

Induk kambing bunting di CV. Kambing Burja diberi 

pakan hijauan berupa rumput gajah. Rata-rata pemberian rumput 

gajah adalah 5 kg per ekor per hari. Hijauan yang diberikan pada 

ternak dimasukkan chopper terlebih dahulu (tidak diberikan dalam 

bentuk panjang). Pemberian pakan hijauan ini sudah cukup 

mengingat kebutuhan pakan hijauan pada kambing yaitu 10% dari 

bobot badan. Selain diberi pakan hijauan, kambing bunting di CV. 

Kambing Burja diberi pakan penguat berupa konsentrat yang 

terdiri dari jagung, bungkil kedelai, bungkil kopra, polar, tetes, 

mineral, kapur dan garam. Pemberian konsentrat diberikan dalam 

bentuk pellet. Rata-rata pemberian konsentrat untuk induk adalah 

0,45 kg per ekor per hari, sedangkan rata-rata pemberian 

konsentrat untuk anak adalah sebesar 2% dari bobot hidup. 

Pemberian pakan tersebut dinilai sudah cukup mengingat kambing 

yang sedang bunting membutuhkan asupan nutrisi yang cukup 

untuk proses metabolisme serta menjaga kondisi anak yang masih 

dalam bentuk fetus juga mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. 

Pemberian pakan di CV. Kambing Burja dilakukan 2 kali yakni 

pada jam 07.00 dan 12.00. Pola pemberian pakan yaitu konsentrat 

diberikan dahulu baru diberikan hijauan. Pola pemberian ini sudah 

baik mengingat konsentrat merupakan bahan pakan yang mudah 

dicerna oleh ternak. Konsentrat dapat meningkatkan populasi 

mikroba rumen yang dapat membantu mencerna hijauan nantinya. 

Pada CV. Kambing Burja air minum diberikan secara adlibitum.  
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CV. Kambing Burja melaksanakan program-program 

untuk pencegahan dan pengendalian penyakit untuk semua 

kambing. Program-program tersebut adalah : 

1. Program pemberian multivitamin dan antibiotik setiap 2 bulan 

dengan dosis 1 ml/10kg bobot badan. Pemberian multivitamin 

dan antibiotik diinjeksikan pada intramuscular (di bawah otot) 

di bagian paha induk. Setelah pemberian  multivitamin dan 

antibiotik, 3 hari kemudian diberikan Albendazole (Obat 

cacing) dengan dosis 5 ml per ekor secara oral.  

2. Program penyemprotan fastac pada tubuh kambing dalam 

setiap 21 hari. Dosis yang digunakan adalah 1 ml / 1 liter air. 

Tujuan dari program ini adalah mencegah parasit luar yang 

ada dalam tubuh ternak sehingga penyakit Scabies dapat 

dikendalikan. 

 

 

4.2 Bobot Lahir Hasil Persilangan Kambing Boer dengan 

Kambing Kacang Generasi I pada Kelompok Umur 

Induk Berbeda. 

Analisis ragam yang dihasilkan dari data penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa hasil persilangan kambing Boer 

dengan kambing Kacang generasi I pada beberapa kelompok umur 

induk berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata (P > 0,05) 

terhadap bobot lahir. Rata-rata bobot lahir dan uji Beda Nyata 

Terkecil dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Tabel 2.   Rata-rata Bobot Lahir Hasil Persilangan Kambing 

Boer dengan  Kambing Kacang Generasi I 

Kelompok Umur 

Induk 

Jumlah Induk 

(ekor) 

Jumlah Anak 

(ekor) 
x  ± sd 

PI3 16 25 2,48 ± 0,4 

PI4 80 110 2,49 ± 0,42 

> 5 tahun 12 19 2,34 ± 0,34 
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Total 108 154 2,47 ± 0,41 

 

Berdasarkan tabel diatas, analisis ragam yang dihasilkan 

dari data penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil 

persilangan kambing Boer dengan kambing Kacang generasi I 

pada beberapa kelompok umur induk berbeda tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata (P > 0,05) terhadap bobot lahir. 

Bobot lahir pada kambing hasil persilangan milik CV. Kambing 

Burja erat hubungannya dengan litter size. Pada induk dengan 

umur > 5 tahun mempunyai bobot lahir anak terkecil, hal ini 

berkaitan dengan litter size induk tersebut mempunyai nilai 

terbesar dari PI3, maupun PI4 .Perbedaan rataan bobot lahir dapat 

terjadi karena perkembangan janin yang berbeda dalam rahim 

induk. Devendra (2002) menyatakan anak kambing tipe kelahiran 

tunggal mempunyai perkembangan janin pada rahim induk 

kambing yang lebih baik daripada tipe kelahiran kembar 2 dan 

kembar 3.  Adanya pengaruh antara tipe kelahiran terhadap bobot 

lahir anak kambing kemungkinan disebabkan oleh adanya 

kompetisi dalam uterus untuk mendapatkan zat-zat makanan yang 

terbatas dari induk melalui plasenta. Menurut Lindsay (2002), 

anak kambing yang dilahirkan dengan tipe kelahiran tunggal 

memiliki bobot lahir yang lebih besar, hal ini disebabkan zat 

makanan yang diperoleh fetus dari induk yang memiliki anak 

tunggal lebih banyak dibandingkan anak kembar. 

Berdasarkan Tabel 2, rataan bobot lahir secara umum 

adalah 2,47 ± 0,41 kg. Bobot lahir anak kambing hasil persilangan 

kambing Boer dengan kambing Kacang di peternakan komersial 

ini lebih tinggi daripada penelitian yang dilakukan Mahmilia 

(2004) yang melaporkan bahwa bobot lahir kambing hasil 

persilangan antara kambing Boer dengan kambing Kacang sebesar 

2,24 ± 0,37 kg, penelitian yang dilakukan Mahmilia (2008) 

sebesar 2,35 ± 0,69 kg serta penelitian dari Setiadi (2003) sebesar 
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2,22 ± 0,46 kg. Rataan bobot lahir tertinggi terdapat pada induk 

kambing yang mempunyai umur 4 tahun yaitu sebesar 2,49 ± 0,42 

kg. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan 

bobot lahir anak kambing hasil persilangan adalah oleh faktor 

pejantan (kambing Boer) dan induk yang digunakan. Kambing 

Boer adalah merupakan kambing yang mempunyai potensi 

genetik tinggi dan tipe pedaging yang baik karena mempunyai 

konfirmasi tubuh yang baik dengan tulang rusuk yang lentur, 

panjang badan dan perototan yang baik pula. Salamena (2003) 

menyatakan dengan sistem perkawinan silang terhadap pejantan 

yang mempunyai potensi genetik  tinggi dapat meningkatkan 

bobot lahir dan bobot sapih. Inounu, dkk. (1999) menambahkan 

bahwa faktor-faktor yang menentukan bobot lahir adalah bangsa, 

tipe kelahiran, umur kambing, kondisi induk dan ransum 

tambahan untuk induk saat bunting. Penelitian ini rata-rata 

memperoleh hasil yang lebih tinggi, hal ini diduga disebabkan 

oleh faktor genetik dan faktor lingkungan dimana tetuanya 

dipelihara. Faktor genetik merupakan potensi atau kemampuan 

yang dimiliki oleh ternak, sedangkan faktor lingkungan 

merupakan kesempatan yang diperoleh ternak tempatnya berada.  

 

4.3 Litter Size Hasil Persilangan Kambing Boer dengan 

Kambing Kacang Generasi I pada Kelompok Umur 

Induk Berbeda. 

Analisis ragam yang dihasilkan dari data penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa hasil persilangan kambing Boer 

dengan kambing Kacang generasi I pada beberapa kelompok umur 

induk berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata (P > 0,05) 

terhadap litter size. Rata-rata litter size dan uji Beda Nyata 

Terkecil dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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Tabel 3.   Rata-rata Litter Size Hasil Persilangan Kambing Boer 

dengan Kambing Kacang Generasi I 

 

Kelompok 

Umur 

Induk 

Jumlah 

Induk 

(ekor) 

Tipe 

Kelahiran 

Jumlah 

Anak 

(ekor) 

Persentase 

Litter Size 

(%) 
x  ± sd 

  Tunggal 7 43,75 
 

PI3 
16 

Kembar 

dua 
8 50,00 

1,62 ± 0,62 

 
 

Kembar 

tiga 
1 6,25 

 

Subtotal     16     

 
 Tunggal 40 50,00 

 

PI4 80 

Kembar 

dua 
38 47,50 

1,52  ± 0,55 

 
 

Kembar 

tiga 
2 2,50 

 

Subtotal     80     
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 Tunggal 4 33,33 
 

> 5 tahun 12 

Kembar 

dua 
8 66,67 

1,67  ± 0,49 

 
 

Kembar 

tiga 
0 0,00 

 

Subtotal     12     

Total     108   1,56 ± 0,55 

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata litter size kambing 

persilangan pejantan Boer dengan kambing Kacang generasi I 

pada kelompok umur induk untuk poel 3, poel 4 dan poel 5 secara 

berturut-turut pada penelitian ini adalah 1,63 ± 0,62 : 1,52 ± 0,55 

: 1,67 ± 0,49. Analisis ragam yang menunjukkan bahwa hasil 

persilangan kambing Boer dengan kambing Kacang generasi I 

pada kelompok umur induk untuk PI3, PI4 dan > 5 tahun tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P > 0,05) terhadap 

litter size. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi fisiologis induk, 

pertambahan bobot badan induk, bangsa induk dan sistem 

manajemen. Toelihere (2001) menyatakan bahwa litter size seekor 

induk kambing ditentukan oleh tiga faktor yaitu jumlah sel telur 

yang dihasilkan setiap birahi dan ovulasi (angka ovulasi); fertilitas 

dan keadaan selama kebuntingan; kematian embrio. 

Persentase litter size yang dihasilkan dari hasil 

persilangan kambing Boer dengan kambing Kacang generasi I 

pada beberapa kelompok umur induk berbeda dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4.   Persentase Litter Size Hasil Persilangan Kambing Boer 

dengan  Kambing Kacang  

Total Induk 

(ekor) 

Tipe 

Kelahiran 

Jumlah Tipe 

Kelahiran 

Persentase Litter Size 

(%) 

 

Tunggal 51 47,22 
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108 Kembar dua 54 50,00 

 

Kembar tiga 3 2,78 

Total   108 100 

 

Persentase litter size kambing persilangan pejantan Boer 

dengan kambing Kacang untuk tunggal, kembar dua dan kembar 

tiga secara berturut-turut adalah 47,22% : 50% : 2,78 %. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada persilangan ini sebagian 

besar induk melahirkan anak kembar 2. Persentase litter size diatas 

lebih rendah apabila dibandingkan dengan penelitian Thomas 

(1999) yakni rasio tipe kelahiran kambing Boer untuk kelahiran 

tunggal, kembar dua, kembar tiga, dan kembar empat sebesar 7% 

: 65% : 26% : 2%. Taufik (2001) menyatakan bahwa rasio tipe 

kelahiran kambing Kacang untuk kelahiran tunggal, kembar dua, 

kembar tiga sebesar 40,8% : 55,7% : 3,5%.  

Rata-rata dan simpangan baku litter size menunjukkan 

nilai 1,56 ± 0,55. Litter size ini lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan hasil penelitian Mahmilia dan Tarigan (2004) yakni litter 

size pada kambing hasil persilangan antara kambing Boer dan 

kambing Kacang yaitu 1,54, hasil penelitian Mahmilia  (2008) 

yakni 1,21 ± 0,46 serta lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil 

penelitian Rachmawati (2006) yakni 1,51 + 0,68. Perbedaan ini 

disebabkan pejantan Boer maupun induk memiliki genetik yang 

lebih unggul. Menurut Land (2005), Litter size dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya umur induk, tipe kelahiran, pengaruh 

pejantan, dan tingkat nutrisi. Selain itu, kualitas semen dari 

pejantan juga menjadi pertimbangan penting untuk mendapatkan 

litter size tinggi. Simmonds (2001) berpendapat bahwa litter size 

untuk tunggal pertumbuhannya lebih cepat daripada litter size 

untuk kembar dua atau kembar tiga. Hal ini bisa terjadi karena zat 

makanan yang diberikan induk tidak terbagi secara merata (anak 
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saling bersaing memperoleh susu), selain itu rendahnya bobot 

lahir untuk anak yang dilahirkan kembar dua, kembar tiga, dan 

kembar empat. 

Jumlah litter size pada Tabel 3. menunjukkan bahwa 

persilangan antara betina kambing Kacang dengan pejantan 

kambing Boer yang berbeda galur berpotensi untuk menghasilkan 

litter size lebih dari satu. Toelihere (2001) mengemukakan bahwa 

keunggulan kambing Kacang yaitu mempunyai sifat yang sangat 

prolifik dan mempunyai selang kelahiran yang pendek, sedangkan 

pada kambing Boer selalu mempunyai tipe kelahiran lebih dari 

satu yaitu kembar dua dan kembar tiga.  

 

 

4.4 Bobot Sapih Hasil Persilangan Kambing Boer dengan 

Kambing Kacang Generasi I pada Beberapa Kelompok 

Umur Induk Berbeda. 

Analisis ragam yang dihasilkan dari data penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa hasil persilangan kambing Boer 

dengan kambing Kacang generasi I pada beberapa kelompok umur 

induk berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) 

terhadap bobot sapih. Rata-rata bobot sapih dan uji Beda Nyata 

Terkecil dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Tabel 5.   Rata-rata Bobot Sapih Hasil Persilangan Kambing 

Boer dengan  Kambing Kacang Generasi I 

Kelompok 

Umur Induk 

Jumlah Induk 

(ekor) 

Jumlah Anak 

(ekor) 
x  ± sd 

PI3 16 25 16,89 ± 5,04b 

PI4 80 110 15,27 ± 4,37a 

> 5 tahun 12 19 13,40 ± 4,11a 

Total 108 154 15,30  ± 4,52 
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Keterangan : - Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari 

rata-rata nilai bobot sapih pada kelompok umur induk 

berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P < 0,05). 

 

Berdasarkan tabel diatas, analisa ragam menunjukkan 

bahwa umur induk mempengaruhi (P < 0,05) bobot sapih anak. 

Perbedaan bobot sapih dari beberapa kelompok induk ini 

disebabkan oleh produksi susu induk. Semakin tua umur induk 

maka produksi susu yang dihasilkan semakin tinggi. Dari hasil 

penelitian ini, rata-rata bobot sapih terendah dari anak yang 

dilahirkan dari induk kambing Kacang yang dikawinkan dengan 

pejantan kambing Boer adalah kambing yang berumur 5 tahun 

yakni sebesar 13,40 ± 4,11 kg. Hal ini dikarenakan produksi susu 

kambing sudah melewati masa puncak produksi, sehingga 

produksi susu induk yang berumur 5 tahun cenderung menurun. 

Rata-rata tertinggi bobot sapih anak yang dilahirkan dari induk 

kambing Kacang yang dikawinkan dengan pejantan kambing Boer 

adalah kambing yang berumur 3 tahun yakni sebesar 16,89 ± 5,04 

kg. Hal ini dikarenakan produksi susu kambing pada umur 3 tahun 

adalah masa puncak produksi susu kambing, sehingga produksi 

susu induk yang berumur 5 tahun cenderung mengalami 

peningkatan. Seekor induk yang melahirkan anak dengan bobot 

sapih yang tinggi, dapat diduga bahwa keturunan dari induk 

tersebut pada masa yang akan datang akan melahirkan anak 

dengan bobot sapih yang tinggi pula. Bobot sapih sangat 

dipengaruhi oleh faktor induk (maternal) tetapi pengaruh tersebut 

menunjukkan penurunan dengan semakin meningkatnya umur 

ternak. Bobot sapih juga dipengaruhi oleh faktor induk atau 

maternal tetapi pengaruh tersebut menunjukkan penurunan 

dengan meningkatnya umur ternak. Menurut Devendra (1994) 

bahwa produksi susu kambing maksimum tercapai pada umur 3 – 

4 tahun, sehingga pertambahan bobot hidup harian anak yang 
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dilahirkan meningkat. Atabany (2002) menambahkan bahwa 

produksi tersebut sangat tergantung kepada bangsa kambing, masa 

laktasi, suhu lingkungan, pakan, jumlah anak perkelahiran dan tata 

laksana pemeliharaan. Barry (1997) menambahkan bahwa bobot 

sapih sangat berkaitan erat dengan kemampuan ternak untuk 

tumbuh dan berkembang setelah disapih karena terdapat korelasi 

genetik positif dan tinggi antara bobot lahir dan sapih. Bobot sapih 

juga mencerminkan kemampuan maternal induk dalam merawat 

dan menyusui anak-anaknya. 

Devendra (2002) menyatakan bahwa bobot sapih anak 

dipengaruhi oleh umur sapih dan umur induk dan Inounu, dkk. 

(1999) menyatakan bahwa  bertambah dewasanya induk diiringi 

pula dengan meningkatnya kemampuan untuk merawat anaknya 

sehingga dihasilkan bobot sapih anak yang meningkat pada semua 

tingkat manajemen. Bobot sapih tertinggi  tercapai pada paritas  

ketiga sampai empat dan menurun kembali pada paritas kelima. 

Bobot sapih selain ditentukan oleh bobot lahir yang merupakan 

akumulasi pertumbuhan embrio sampai fetus, juga tergantung 

pada produksi susu induk yang dihasilkan (Bell, 1999). 

Berdasarkan Tabel 5., rataan bobot sapih secara umum 

adalah 15,30  ± 4,52 kg. Bobot sapih anak kambing hasil 

persilangan kambing Boer dengan kambing Kacang di peternakan 

komersial ini lebih tinggi daripada hasil penelitian Mahmilia dan 

Tarigan (2004) yang melaporkan bahwa bobot lahir kambing hasil 

persilangan antara kambing Boer dengan kambing Kacang sebesar 

10,05 ± 0,87 kg. Bobot sapih anak kambing hasil persilangan 

kambing Boer dengan kambing Kacang di peternakan komersial 

ini juga lebih tinggi daripada hasil penelitian Setiadi (2003) yang 

melaporkan bahwa bobot lahir kambing hasil persilangan antara 

kambing Boer dengan kambing Kacang sebesar 12,89 ± 2,52 kg 

serta Bobot sapih anak kambing hasil persilangan kambing Boer 

dengan kambing Kacang di peternakan komersial ini lebih tinggi 
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daripada hasil penelitian Mahmilia (2008) yang melaporkan 

bahwa bobot lahir kambing hasil persilangan antara kambing Boer 

dengan kambing Kacang sebesar 13,02 ± 0,82 kg. Rataan bobot 

lahir tertinggi terdapat pada induk kambing yang mempunyai 

umur 3 tahun yaitu sebesar 16,89 ± 5,04. Tingginya bobot sapih 

anak di CV. Kambing Burja ini disebabkan umur induk, 

manajemen, dan pakan. Pakan merupakan hal yang sangat 

berpengaruh pada bobot sapih anak. Kualitas dan kuantitas pakan 

mempengaruhi tinggi rendahnya bobot sapih pada anak. Pada 

sumber literatur Mahmilia (2008), pakan yang diberikan berupa 

konsentrat sebesar 1,25 % dari bobot anak, sementara di CV. 

Kambing Burja pakan yang diberikan adalah konsentrat yang 

terdiri dari jagung, bungkil kedelai, bungkil kopra, polar, tetes, 

mineral, kapur dan garam sebesar 2% dari bobot anak. Inounu, 

dkk. (1999) melaporkan bahwa bobot sapih anak domba 

dipengaruhi oleh genotipe dan manajemen. Peningkatan 

manajemen ke arah yang lebih baik akan meningkatkan bobot 

sapih total per induk pada semua genotipe. Hardjosubroto (1994) 

berpendapat bahwa manajemen pemberian pakan yang baik dan 

waktu penyapihan anak domba yang tepat akan memberikan 

manfaat positif untuk pertumbuhan anak. Inounu, dkk. (1999) 

berpendapat bahwa bobot sapih dan pertumbuhan anak sampai 

disapih, sangat dipengaruhi oleh jumlah anak sekelahiran, tetapi 

pengaruh bangsa jenis kelamin dan umur induk tidak begitu 

mempengaruhi bobot sapih oleh faktor pejantan (Boer) yang 

digunakan. Hardjosubroto (1994) bahwa lingkungan memberikan 

pengaruh yang besar pada performan ternak. Berat sapih menurut 

Sutama (1996) dapat dijadikan indikator dari kemampuan induk 

untuk menghasilkan susu dan kemampuan anak untuk 

mendapatkan susu dan tumbuh. Sehingga berat sapih dipengaruhi 

oleh kondisi induk, jumlah dan kondisi anak kambing yang 

dilahirkan.  
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Pertambahan bobot hidup anak kambing prasapih sangat 

dipengaruhi oleh jumlah anak yang disapih. Kandungan nutrisi 

dan konsumsi pakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

pertumbuhan. Konsumsi pakan yang cukup akan mempercepat 

pertumbuhan, sedangkan kekurangan pakan dapat menyebabkan 

berkurangnya bobot hidup. Pertumbuhan dan perkembangan anak 

kambing dipengaruhi oleh faktor genetik, pakan, jenis kelamin, 

hormon, lingkungan dan manajemen (Warwick, dkk. 1995). 

Menurut Thomas (1999), beberapa faktor utama yang 

memengaruhi pertumbuhan kambing prasapih adalah genotipe, 

bobot lahir, produksi susu induk, jumlah anak per kelahiran, umur 

induk, jenis kelamin anak dan umur sapih.  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa 

umur induk tidak memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap bobot lahir dan litter size sedangkan umur induk 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap bobot sapih. 

Semakin bertambahnya umur induk makan bobot sapih anak 

semakin menurun. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disarankan untuk 

memperhatikan faktor pakan dan manajemen pemeliharaan induk 

serta anak yang dilahirkan. Pakan dan manajemen pemeliharaan 

sangat mempengaruhi produktivitas anak yang dilahirkan 

nantinya. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data, Analisis Ragam, dan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) Bobot Lahir pada Kelompok 

Umur Induk yang Berbeda. 

Variabel 
Kelompok Umur 

PI3 PI4 > 5 tahun 

Bobot 

Lahir 

(kg) 

3 2,5 3 2,5 2,5 2 

3 2,5 2,5 3 2,5 2 

2,5 2 3 3 3 2,5 

3 3 2,5 2,5 3 2,5 

3 2,5 3 2,5 2 2,5 

2 3 3 3 1,5 2 

3 3 3 3 2,5 2 

2 2,5 2,5 3 2,5 2,5 

2 3 3 2,5 2,5 3 

2 2 3 2 2 3 

2,5 3 2,5 2,5 2,5 2 
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2,5 3 2,5 3 2,5 2 

2,5 2 1,5 2,5 3 2,5 

2,5 3 2,5 2,5 2,5 2 

2,5 2,5 3 2,5 2,5 2 

2,5 3 2,5 2 2,5 2,5 

2 3 2 2 2,5 2,5 

2 2 2 2,5 3 2,5 

2 2,5 2,5 2,5 1,5 2,5 

2,5 2,5 2,5 2,5 2 
 

3 2,5 2 2,5 1,5 
 

2,5 2,5 2 2,5 1,5 
 

2,5 3 2,5 2,5 2 
 

3 3 2,5 2 2,5 
 

2 2,5 2 2 2,5 
 

 2,5 2 2,5 2,5 
 

 2,5 1,5 3 
 

 

 1,5 2,5 2,5 
  

Total 62               273,5 44,5 

Rata-rata 2,48                2,49    2,34 

Standar 

Deviasi 
0,39                0,42   0,34 

 

Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

5% 1% 
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Kelompok 2 0,342 0,171 1,032 3,06 4,75 

Error 151 24,996 0,166 
   

Total 153 25,338 
    

 

Kesimpulan : 

F hitung < F tabel 5 % dan 1 % sehingga kelompok umur induk 

yang berbeda tidak memberikan perbedaan yang sangat nyata pada 

variabel bobot lahir. 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.  Data, Analisis Ragam, dan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) Litter Size pada Kelompok 

Umur Induk yang Berbeda. 

Kelompok 

Umur 

Induk 

Jumlah 

Induk 

(ekor) 

Tipe 

Kelahiran 

Jumlah 

Anak 

(ekor) 

Persentase 

Litter Size 

(%) 
x  ± sd 

  Tunggal 7 43,75 
 

PI3 
16 

Kembar 

dua 
8 50,00 

1,62 ± 0,62 

  Kembar 

tiga 
1 6,25 

 

Subtotal     16     
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 Tunggal 40 50,00 
 

PI4 80 

Kembar 

dua 
38 47,50 

1,52  ± 0,55 

 
 

Kembar 

tiga 
2 2,50 

 

Subtotal     80     

 
 Tunggal 4 33,33 

 

> 5 tahun 12 

Kembar 

dua 
8 66,67 

1,67  ± 0,49 

 
 

Kembar 

tiga 
0 0,00 

 

Subtotal     12     

Total     108   1,56 ± 0,55 

 

 

 

 

 

Analisa Ragam 

SK Db JK KT 
F 

Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Kelompok 2 0,3 0,15 0,487 3,08 4,81 

Error 105 32,367 0,308 
   

Total 107 32,667 
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Kesimpulan : 

F hitung < F tabel 5 % dan 1 % sehingga kelompok umur induk 

yang berbeda tidak memberikan perbedaan yang sangat nyata pada 

variabel litter size. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Data, Analisis Ragam, dan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) Bobot Sapih pada Kelompok 

Umur Induk yang Berbeda. 

Variabel 

Kelompok Umur 

PI3 PI4 > 5 tahun  

Bobot 

Sapih 

(kg) 

24,08 18,46 16,20 17,64 13,85 7,97 

25,35 18,70 6,00 17,03 16,95 11,10 

21,91 22,50 19,62 17,03 19,29 21,89 

24,23 20,07 12,53 8,40 21,52 12,77 

18,23 17,64 20,87 12,04 11,74 9,73 
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18,00 18,24 17,36 17,11 8,18 9,73 

21,04 16,88 18,00 8,40 5,84 13,50 

13,03 11,40 19,80 14,40 12,50 15,75 

13,62 9,60 21,25 17,09 13,75 15,21 

11,84 14,21 9,51 17,03 12,60 19,01 

8,08 13,27 18,60 7,91 15,19 18,49 

15,58 20,63 22,50 10,66 9,35 6,16 

13,44 18,00 20,13 10,66 9,94 13,44 

26,30 20,51 13,80 15,60 18,12 10,95 

14,40 18,85 14,40 9,60 11,69 9,73 

16,80 24,04 17,76 17,76 13,24 17,36 

15,85 23,11 15,39 8,88 15,88 16,07 

10,66 20,13 12,43 9,60 13,62 15,00 

8,29 18,26 17,17 8,40 8,29 10,80 

15,60 22,50 12,16 13,85 17,50 
 

17,40 14,35 17,64 19,62 15,00 
 

13,38 9,23 11,74 18,24 20,22 
 

21,28 18,46 13,70 16,42 9,35 
 

15,99 21,92 16,80 14,40 8,40 
 

17,76 21,21 14,40 8,40 13,20 
 

 25,00 14,58 10,14 14,40 
 

 19,87 13,31 15,99 
 

 

 13,85 13,99 15,58 
 

 

Total 422,128 1679,971 254,679 

Rata-rata 16,89 15,27 13,40 

Standar 

Deviasi 5,04 4,37 4,11 
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Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Kelompok 2 131,229 65,647 3,314 3,06 4,75 

Error 151 2991,468 19,881 
   

Total 153 3122,762 
    

 

Kesimpulan : 

F hitung  <  F tabel 1% dan F hitung > F tabel 5% sehingga terdapat 

perbedaan yang nyata pada variabel bobot sapih dengan taraf 

kepercayaan 95% (P < 0,05). 

 Uji Beda Nyata Terkecil 

Penelitian ini menggunakan ulangan yang tidak sama, jadi harus 

menggunakan rataan harmonik dengan rumus: 

𝑟ℎ =
n

∑(
1
𝑥𝑖)

 

     =
3

(
1

25
) + (

1
110

) +  (
1

19
)
 

     = 29,49 

 

 

 

 

 

BNT 1 % =  t0,01 (db galat)   x       2 x KT Galat    
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                   rh 

 

=  2,61   x       2  x 19,881 

                    29,49  

  =  3,03 

 

Kelompok Rata-rata Notasi 

> 5 tahun 13,404 a 

PI4 15,272 a 

PI3 16,885 b 
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Lampiran 4. Dokumentasi 

 

Gambar 2. Kambing Boer 

 

Gambar 4. Konsentrat 

 

Gambar 6. CV. Kambing Burja  
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Gambar 3. Kambing Kacang 

 

Gambar 5. Hijauan 

 


