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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing PE 

 Taksonomi kambing adalah sebagai berikut : 

  Kingdom : Animalia 

  Filum  : Chordata 

  Kelas  : Mammalia 

  Ordo   : Artiodactyla 

  Famili  : Bovidae 

  Subfamili : Caprinae 

  Genus  : Capra (Susilorini, 2008). 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan kambing 

hasil persilangan kambing Ettawa (kambing jenis unggul dari 

India) dengan kambing Kacang (kambing asli Indonesia). 

Kambing PE dapat beradaptasi dengan kondisi iklim 

Indonesia, mudah dipelihara dan merupakan ternak  unggul 

penghasil daging juga susu. Bobot badan Kambing PE jantan 

dewasa antara 65 – 90 kg dan yang betina antara 45 – 70 kg. 

Produksi susu bisa mencapai 1 – 3 liter/hari. Kambing PE juga 

sangat prospektif untuk usaha pembibitan. Kambing PE 

beranak pertama kali pada umur 16 – 18 bulan dan dalam 

waktu 2 tahun bisa beranak 3 kali jika diusahakan secara 

intensif dengan hasil anak kembar 2 – 3 ekor/induk. Ciri – ciri 

kambing PE adalah sebagai berikut : 

a. Postur tubuh tinggi, untuk ternak jantan dewasa 

gumba/pundak 90 – 110 cm dan betina 70 – 90 

cm. Kaki panjang dan bagian paha ditumbuhi 

bulu/rambut panjang 

b.  Profil (bagian atas hidung) tampak cembung 
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c. Telinga panjang (25 – 40 cm) terkulai ke bawah 

d.  Warna bulu umumnya putih dengan belang hitam 

atau coklat, tetapi ada juga yang polos putih, 

hitam atau coklat (Carica, 2008). 

 Kambing Ettawa Senduro  merupakan hasil 

persilangan Jamunapari dengan kambing lokal Lumajang, 

Senduro merupakan nama daerah di Lumajang. Kambing ini 

merupakan kambing dwi guna yaitu sebagai kambing 

pedaging dan perah. Berat rata rata kelahiran 2,5-5 kg dengan 

tingkat kelahiran kembar cukup tinggi. Bobot tubuh dewasa 

jantan mencapai 60-70 kg pada usia 1 tahun. Berat lepas sapih 

mencapai 20-25 kg (Anonymous, 2011). 

Standar mutu bibit kambing PE mempunyai warna 

bulu belang hitam putih, merah, coklat dan kadang-kadang 

putih. Bertanduk kecil muka cembung, daun telinga panjang 

dan terkulai kebawah, bergelambir cukup besar. Daerah 

belakang paha, ekor dan dagu berbulu panjang. Tinggi badan 

utnuk yang betina berkisar antara 55-60 cm, sedangkan yang 

jantan antara 65-70 cm. bobot badan betina berkisar antara 15-

25 kg dan yang jantan antara 20-35 kg dan berumur 8-12 bulan 

untuk betina dan 12=18 bulan untuk yang jantan (Departemen 

Pertanian, 2005). 

Sifat kualitatif yang baik tersebut terlihat dari 

penampilan luar kambing yang sesuai dengan sifat-sifat 

kambing PE adalah sebagai berikut: badan besar, kepala tegak, 

garis profil wajah sangat cembung, rahang bawah lebih 

panjang daripada rahang atas, tanduk mengarah kebelakang, 

telinga lebar dan menggantung serta sedikit melipat pada 

bagian ujungnya, tinggi gumba kambing jantan 90-110 cm dan 

betina 70-90 cm, bobot badan kambing jantan dewasa 65-90 
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kg dan betina 45-70 kg, panjang badan kambing jantan dewasa 

85-105 cm dan betina 65-85 cm, putting susu besar dan 

panjang seperti botol dengan produksi susu per hari 2-3 liter, 

warna bulu bermacam-macam dari belang putih hitam, putih 

coklat, sampai campuran warna-warna tersebut, tubuh bagian 

belakang tepatnya di bawah ekor terdapat bulu yang lebat dan 

panjang. Kambing PE betina maupun Boerawa betina di lokasi 

pengembangan tersebut mendapat perlakuan (Anynomous, 

2008a).. 

 

2.2. Reproduksi 

2.2.1. Berahi 

 Berahi atau estrus adalah periode/waktu ketika ternak 

betina mau atau bersedia menerima pejantan untuk dikawini 

(atau ketika di inseminasi buatan). Siklus berahi pada ternak 

kambing berkisar antara 17-21 hari. Periode berahi pada 

kambing terjadi selama beberapa jam sampai 2=3 hari (Harris 

dan Springer, 2005). 

 Selama musim kawin, kambing betina akan berahi 

setiap 21 hari dengan lama berahi antar 2-3 hari. Tanda-tanda 

berahi pada kambing sama dengan sapi yaitu : sering kencing, 

mengembik-embik terus, vulvanya membengkak, menaiki 

kambing betina lain, dan siap untuk dinaiki kambing jantan 

(Blakely dan Blade, 1991). 

 Tanda-tanda kambing dalam keadaan berahi adalah :  

1. Sering mengibas-ngibaskan ekornya 

2. Gelisah dan nafsu makannya berkurang 

3. Bibir kelamin luar membengkak, basah berlendir, 

dan bewarna kemerah-merahan 

4. Sering kencing 
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5. Menaiki ternak kambing lainya 

6. Selalu mengembik 

7. Diam saja apabila dinaiki ternak lainya 

8. Produksi susu menurun, terutama pada ternak 

yang sedang laktasi. 

Lama waktu berahi pada kambing umumnya 

berlangsung selama 1-2 hari, berahi akan terulang lagi setiap 

18-24 hari. Keadaan berahi tersebut akan terulang kembali jika 

kambing tidak dikawinkan atau jika telah dikawinkan tetapi 

gagal bunting. Untuk ternak jantan tidak mengenal waktu 

berahi sehingga setiap saat dapat dipakai dalam proses 

perkawinan (Cahyono, 2005). 

ciri-ciri kambing bunting antara lain: 

a. Sejak dikawinkan gejala berahi tidak muncul lagi 

b. Sikap tenang dan nafsu makan meningkat 

c. Perut sebelah kanan membesar dan ambing turun 

d. Suka menggesek-gesekkan badan ke dinding 

kandang (Carica, 2008). 

 

2.2.2. Umur Pertama dikawinkan 

 Kambing betina muda mencapai masa pubertas pada 

umur 6 sampai 8 bulan dan biasanya dikawinkan pada umur 7 

sampai 10 bulan (Harris dan Springer, 2005). Ditambahkan 

Tomaszwewaska, Djajanegara, Gardiner dan Wiradarya 

(1993), apabila kambing diberi pakan yang baik maka dapat 

dikawinkan pada umur sekitar 7 bulan. 

 Betina muda janganlah dikawinkan terlebih dahulu 

sebelum mencapai berat tertentu dan biasanya berat itu dicapai 

sekurang-kurangnya dua pertiga bobot badan (Devendra dan 

Burns, 1993). Pada usia dewasa tubuh kambing baru dapat 
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dikawinkan untuk pertama kalinya. Pada umumnya, dewasa 

tubuh bagi kambing di capai pada umur 10-12 bulan untuk 

yang betina dan untuk kambing jantan pada umur 12 bulan. 

 

2.2.3. Service Per Conception (S/C) 

 Devendra dan Burns (1993), menyebutkan bahwa 

angka kawin perkebuntingan untuk semua bangsa kambing 

adalah sebesar 1,23. Ditambahkan Partodiharjo (1990), bahwa 

nilai angka kawin perkebuntingan yang baik 1,5 sampai 1,7, 

bila angka kebuntingan yang optimal tidak tercapai maka 

diduga terdapat suatu kelainan. Kelainan tersebut dapat berasal 

dari bermacam-macam kemungkinan, misalnya tingkat 

fertilitas betina yang rendah atau peternak yang kurang 

terampil dalam mengkawinkan ternak. Nilai S/C dapat dicapai 

dengan mengatur waktu perkawinan. Pejantan kambing PE 

mempunyai rataan kemampuan mengawini betina sampai 

menjadi bunting sebanyak 1,95 perkawinan. Banyaknya 

perkawinan per kebuntingan berkisar 1,0-2,0. Rataan lama 

umur kebuntingan kambing PE 148,87 hari (Atabany, 2002). 

 Perkawinan kambing jantan dan betina harus diatur 

agar tidak terlalu lelah. Satu ekor pejantan dapat mengawini 

20-25 ekor betina dan dalam sehari dapat melakukan 

perkawinan 4-5 kali sebanyak 2-3 hari/minggu (Sarwono, 

2010). 

 

2.2.4. Perkawinan Setelah Beranak 

Kambing betina yang sudah beranak sudah dapat 

dikawinkan kembali seseudah 90 hari atau sesudah menyapih 

anaknya. Pada saat itu, jaringan alat reproduksi telah pulih 

kembali. Sebenarnya 5-6 minggu sesudah melahirkan kambing 
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tersebut sudah dapat dikawinkan kembali apabila sudah 

memperlihatkan timbulnya berahi lagi. Tetapi hal ini sangat 

tidak dianjurkan, sebab jaringan alat reproduksinya masih 

belum pulih seperti sediakala (Murtidjo, 1993). 

Tenggang waktu antara kelahiran dan perkawinan 

yang berikutnya dapat sampai 6 minggu pendeknya, lebih 

pendek daripada kebanyakan jenis-jenis ternak ruminansia 

kecil lainya (Tomaszwewaska, et all, 1993) .  

 

2.2.5. Days Open (Waktu Kosong) 

 Waktu kosong adalah jumlah periode dari waktu 

melahirkan sampai ternak bunting kembali, normalnya 2-3 

bulan setelah kambing menyapih anaknya. Kambing betina 

setelah beranak dapat dikawinkan kembali sesudah 90 hari 

atau sesudah menyapih anaknya, sebab saat itu jaringan alat 

reproduksinya telah pulih kembali (Murtidjo, 1993). 

 

2.2.6. Kidding Interval 

 Selang beranak adalah periode antara dua beranak 

yang berurutan, dan terdiri atas periode perkawinan (periode 

dari beranak sampai konsepsi) dan periode bunting. Lama 

bunting pada kambing ditemukan agak konstan pada sekitar 

146 hari, meskipun kisaran yang dilaporkan antara 143-153 

hari (Devendra dan Burns, 1993). Pengaturan yang baik untuk 

ternak kambing adalah melahirkan anak setiap 7 bulan sekali 

dengan diikuti perkawinan yang tepat (2 tahun 3 kali 

melahirkan) (Anonymous, 1997). 
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2.3. Produksi Kambing PE 

Laju reproduksi dan produksi induk kambing PE tipe 

dwi-guna pada wilayah upland adalah 2,56 ekor 

cempe/induk/tahun dan 42,85 kg cempe/induk/tahun, 

sedangkan untuk kambing PE dan Jawa Randu pada wilayah 

upland dan lowland berturut-turut 2,67 dan 2,03 ekor 

cempe/induk/tahun, serta 37,66 dan 28,44 kg 

cempe/induk/tahun. Produktivitas induk dipengaruhi oleh 

faktor paritas induk dan tipe kelahiran. Pertumbuhan 

peternakan kambing berkisar dari - 50 sampai 300 persen, 

dengan rataan tertinggi (78,94%) didapatkan pada peternakan 

kambing PE dan Jawa Randu di wilayah lowland (Sodiq, 

2007). 

 

2.3.1. Litter Size 

Litter size adalah jumlah anak perkelahiran atau 

jumlah anak yang lahir per ekor induk per tahun untuk 

kambing yang berbiak musiman. Litter size merupakan 

produktivitas ternak dalam berproduksi. Jumlah anak 

perkelahiran menentukan tingkat kesuburan dari hewan betina 

(Devandra dan Burns, 1993). 

Menurut Williamson dan Payne (1993) ternak 

kambing termasuk ternak prolifik dimana seekor induk mampu 

melahirkan lebih dari satu ekor anak dalam sekali beranak. 

Kejadian kembar dua adalah umum pada kambing dan 

terdapat bukti bahwa kesuburan kelamin meningkat dengan 

bertambahnya umur. Jumlah anak per kelahiran kambing PE 

adalah 1,15 dan 1,20 ekor. Fertilitas pada kambing tampak 

menjadi maksimum pada umur kira-kira 5-6 tahun. 
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Produktivitas biologis kambing cukup tinggi, 8-28%. 

Jumlah anak per kelahiran (litter size) bervariasi 1 sampai 

dengan 3 ekor. Jenis kambing ettawa merupakan jenis yang 

memiliki produktivitas tinggi dan daya tahan yang Iebih baik. 

Kambing betina jenis ini mencapai kematangan seksual pada 

umur 8 – 9 bulan. Masa kehamilan selama 5 bulan dan masa 

laktasi 4 bulan. Dengan pemeliharaan yang baik, kambing 

dapat dikawinkan lagi 2 – 3 bulan lagi setelah melahirkan. 

Setiap melahirkan kambing mampu menghasilkan 2 – 3 ekor 

anak, sehingga dalam dua tahun dapat menghasilkan 6 – 9 

ekor anak. Kambing dewasa jenis ini memiliki berat karkas 

bersih 18 – 20 kg untuk kambing jantan dan 15 – 18 untuk 

betina. Masa subur kambing betina setelah berusia 5 tahun 

(Anonymous, 2007). 

 

2.3.2. Bobot Lahir 

 Perubahan berat pada anak kambing dalam 36 jam 

pertama setelah lahir, dan mendapatkan bahwa kehilangan 

bobot karena mengeringnya bulu rata-rata 206 gr, dan karena 

kehilangan metabolisme 20 gr per jam. Bila anak kambing 

telah menyusu segera setelah lahir, berat hidupnya naik rata-

rata 89 gr dalam 12 jam pertama sejak lahir (Devandra dan 

Burns, 1993). 

 Sasongko (2005), mengatakan bahwa anak kambing 

yang lahir tunggal mempunyai bobot lahir sebesar 2,88 ± 

0,595 kg, sedangkan yang lahir kembar mempunyai bobot 

lahir 2,56 ± 0,556 kg per ekor. 

  Ternak kambing dapat berkembangbiak dengan cepat. 

Pada umur enam bulan telah dewasa kelamin dan beranak 

pertama pada umur 12 bulan tergantung pada tatalaksana 
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pemeliharaannya. Tatalaksana oleh peternak di pedesaan dapat 

memberikan pertambahan bobot badan harian sebesar 20-30 

gram, tetapi tatalaksana yang baik dengan pemberian makanan 

yang cukup jumlahnya dan baik mutunya dapat memberikan 

pertambahanan bobot badan harian antara 50-150 gram. Pakan 

adalah faktor penting untuk pertumbuhan. Walaupun seekor 

ternak memiliki potensi genetik tinggi, akan tetapi jika tidak 

disupport oleh makanan yang baik mutu dan cukup jumlahnya, 

maka ternak kurang dapat menampilkan potensi tersebut 

(Anonymous, 2008a). 

Rataan bobot lahir kambing PE bervariasi 2,8 – 5 kg, 

sehingga bobot sapih juga bervariasi cukup besar (9 – 14 kg). 

Kematian prasapih yang tinggi (10 – 50%) merupakan sumber 

kerugian yang cukup besar dalam usaha peternakan kambing 

di Indonesia, sebagian karena bobot lahir yang rendah atau 

sifat keindukan dari induk yang kurang baik. Kambing PE 

betina mencapai pubertas pada umur 8 – 12 bulan dan bobot 

badan 18 – 22 kg atau sekitar 53 – 60% bobot badan dewasa. 

Lama kebuntingan bervariasi 142 – 156 hari, dan post-partum  

estrus terjadi 3 – 5 bulan setelah beranak sehingga jarak 

beranak menjadi sekitar 8 – 10 bulan. Laktasi berlangsung 

selama 5 – 8 bulan, dengan total produksi susu 177 – 203 

kg/laktasi (rataan 0,85 kg/hari) (Ketut, 2010). 

Data bobot lahir dikoreksi terhadap jenis kelamin, 

umur induk, dan tipe kelahiran. Koreksi terhadap jenis 

kelamin dilakukan dengan cara sebagai berikut : rata-rata 

bobot lahir cempe jantan dibagi dengan rata-rata bobot lahir 

cempe betina. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk 

mengalikan individu betina. Anak jantan menggunakan bobot 



15 

 

lahir asal (Sulastri, Sumadi dan Wartomo Hadjosubroto, 

2002). 

 

2.3.3. Bobot Sapih 

 Bobot sapih dikoreksi terhadap jenis kelamin, faktor 

koreksi umur induk, faktor koreksi tipe kelahiran, dan 

dikoreksi terhadap umur sapih 90 hari. Bobot setahunan 

dikoreksi terhadap jenis kelamin seperti pada bobot lahir dan 

bobot sapih, dan dikoreksi terhadap bobot umur 365 hari 

(Sulastri, dkk. 2002). 

 Bobot sapih banyak dipengaruhi oleh bobot lahir, 

banyaknya susu induk, jenis kelamin, dan banyaknya anak 

dalam satu kelahiran. Laju pertumbuhan anak yang cepat 

mempunyai peranan yang penting terhadap pencapaian bobot 

sapih yang tinggi. Untuk meningkatkan bobot sapih maupun 

bobot setelah sapih mengakibatkan peningkatan yang nyata 

terhadap efisiensi produksi (Kurnianto, Johari dan Kurniawan, 

2007). 

 

2.3.4. Manajemen Pemberian Pakan 

 Makanan merupakan salah satu unsur yang sangat 

vital dalam usaha peternakan. Pemberian pakan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan gizi ternak dapat menyebabkan 

defisiensi makanan sehingga ternak mudah terserang penyakit. 

Oleh karena itu, penyediaan dan pemberian pakan harus 

diupayakan secara terus menerus sesuai dengan standar gizi 

menurut tingkatan umur ternak. Zat gizi makanan yang 

diperlukan oleh ternak kambing dan mutlak harus tersedia 

dalam jumlah yang cukup adalah karbohidrat, lemak, protein, 

vitamin, mineral dan air (Bambang, 2005). 
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Ternak kambing menyukai macam-macam daun-

daunan sebagai pakan dasar dan pakan tambahan (konsentrat). 

Pakan tambahan dapat disusun dari bungkil kelapa, bungkil 

kedelai, dedak, tepung ikan ditambah mineral dan vitamin. 

Pakan dasar umumnya adalah rumput kayangan, daun lamtoro, 

gamal, daun nangka, dsb.  Pemberian hijauan sebaiknya 

mencapai 3 % bobot badan (dasar bahan kering) atau 10 - 15 

% berat badan (dasar bahan segar). Pemberian pakan induk 

Selain campuran hijauan, pakan tambahan perlu diberikan saat 

bunting tua dan baru beranak, sekitar 1,5 % bobot badan 

dengan kandungan protein 16 % (Anonymous, 2009). 

Menurut Sarwono (2010), kambing membutuhkan 

hijauan yang banyak ragamnya. Kambing sangat menyukai 

daun-daunan dan hijauan seperti daun turi, akasia, lamtoro, 

dadap, kembang sepatu, nangka, pisang, gamal, putri malu, 

dan rerumputan. Kebutuhan nutrisi kambing berbeda-beda 

sesuai dengan kondisi umur, status fisiologis dan tingkat 

produktivitasnya. Pemberian pakan yang tepat akan menjaga 

keseimbangan kondisi rumen sehingga proses pencernaan 

mikroba rumen berjalan baik, selain pakan dalam bentuk 

hijauan kambing juga memerlukan pakan penguat untuk 

mencukupi kebutuhan gizinya. Pemberian konsentrat pada 

kambing diharapkan dapat memberikan berat badan per hari 

lebih tinggi pada kambing potong. 

Konsentrat dibeli dengan kandungan protein kasar 

sebesar minimal 11% BK (BK 80%), dengan memberikan 

sebanyak 0,5 kg/hari. Pemberian konsentrat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan akan zat-zat yang belum dipenuhi oleh 

hijauan. Pemberian pakan dilakukan pada : 

Pada pagi jam 06.00 pemberian 0,25 kg (Sebelum Hijauan) 
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Pada sore jam 16.00 pemberian 0,25 kg (Sebelum Hijauan) 

Pemberian konsentrat secara kering dengan pemberian 

air minum di dalam kandang. Tujuan pemberian kering agar 

merangsang produksi air liur dari ternak agar mempelancar 

proses pencernakan (Damos, 2009). 

 

2.3.5. Manajemen Sanitasi dan Kesehatan Ternak 

 Perawatan ternak dan sanitasi lingkungan bertujuan 

mencegah berbagai macam serangan penyakit dan parasit yang 

dapat merugikan usaha peternakan, misalnya menurunnya 

produksi daging. Perawatan dan kebersihan lingkungan dapat 

menjamin kesehatan kambing. Perawatan ternak biasanya 

adalah memandikan ternak, mencukur bulu ternak, dan 

memotong kuku ternak, sedangkan sanitasi lingkungan 

meliputi kebersihan kandang, kebersihan peralatan dan 

kebersihan lingkungan sekitarnya (Cahyono, 2005). 

 Kambing akan tumbuh sehat bila suhu tubuhnya 

sekitar 39,5-40,5ºC, denyut jantungnya 70-80 per menit, dan 

kecepatan bernafas 12-13 kali per menit (lebih cepat pada 

anak). Tinggi rendahnya suhu tubuh sangat berkaitan dengan 

stress, aktivitas kegiatan dan suhu lingkungan disekitarnya. 

Kalau kambing menderita kaget, terlalu banyak gerak, atau 

berada di tempat yang panas dan lembab suhu tubuhnya akan 

naik. Oleh karena itu, sebaiknya kambing dibiarkan dalam 

keadaan tenang agar suhu tubuhnya stabil. Kambing disebut 

menderita demam ringan jika suhu tubuhnya 41-41,5ºC dan 

demam tinggi kalau suhunya lebih dari 42ºC (Sarwono, 2010).  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi ternak 

di Indonesia adalah kesehatan ternak. Pelaksanaan program 

pengendalian penyakit ternak sangat penting karena penyakit 



18 

 

tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Kambing 

dipengaruhi oleh berbagai jenis penyakit yang pada tingkat 

tertentu diatur oleh tingkat pemeliharaan dan lingkungan 

ekologis pertanian. Sumber kematian pada kambing yang 

pertama adalah penyakit yang menyerang anak kambing pada 

saat lahir dan penyapihan yaitu penyakit kelainan saluran 

pernafasan dan pneumonia. Sumber kematian kedua adalah 

kematian karena parasit saluran pencernaan oleh karena itu, 

pemberian obat cacing secara teratur sangat penting untuk 

mengurangi akibat dan kejadian kematian oleh parasit saluran 

pencernaan. Dikaitkan dengan kebutuhan manajemen yang 

lebih baik adalah merupakan kebutuhan untuk memastikan 

bahwa ternak tersebut diberi pakan yang cukup sehingga 

kebutuhan gizi setiap hari terpenuhi untuk kebutuhan 

pertahanan hidup dan produksi (Tomaszwewaska, et al, 1993) 

. 
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