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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaaan Umum Lokasi 

 Kecamatan Senduro merupakan salah satu kecamatan 

di Kabupaten Lumajang dengan luas wilayah 228,68 km2 

yang terdiri dari 12 desa yang pada umumnya kondisi 

topografinya yang berbukit. Kecamatan Senduro memiliki 

ketinggian tempat 345 m dpl, suhu udara berkisar 24-27oC, 

curah hujan per bulan rata-rata 2,189 mm3. Kecamatan 

Senduro di desa Senduro. Kecamatan Senduro memiliki batas-

batas wilayah sebagai berikut : 

1. Batas sebelah Utara : kecamatan Gucialit; 

2. Batas sebelah Timur : kecamatan Sumbersuko;  

3. Batas sebelah Barat : kecamatan Pasarujambe; 

4. Batas sebelah Selatan : kabupaten Malang. (BPS, 

2010) 

Kondisi topografi lingkungan yang secara umum 

berbukit sangat mempengaruhi adaptasi dan perkembangan 

ternak. Apabila suhu dan kelembapan lingkungan tidak sesuai 

maka akan mengakibatkan penurunan produktivitas ternak. 

Suhu udara di kecamatan Senduro sudah cocok untuk 

budidaya dan pengembangan ternak kambing PE. Hal ini 

sependapat dengan  Demasetya (2009) bahwa daerah nyaman 

bagi kambing berkisar antara 18- 30ºC. 

 Kondisi geografis di kecamatan Senduro yang 

mempunyai areal hijauan makanan ternak sebesar kurang lebih 

750 ha untuk ditanami kaliandra, dadap, turi, lamtoro dan 

rumput sebagai sumber pakan kambing, sehingga diharapkan 

kebutuhan pakan tercukupi. Potensi hijauan makanan ternak 

cukup tersedia, dengan kondisi yang seperti ini dapat 
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mempermudah ternak kambing beradaptasi dan berkembang 

secara optimal. Populasi ternak Kambing PE di Kecamatan 

Senduro terhitung sebanyak 8940 ekor pada tahun 2010 (BPS, 

2010). 

 

4.2. Kondisi Umum Responden 

Kondisi umum responden di daerah hasil penelitian di 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada 

Tabel 1.  

Tabel 1. Kondisi Umum Responden 

No  Variabel Kategori Rata-rata 
 Umur (tahun)  44 
 Pendidikan (%) Tidak Sekolah 

SD 
SMP 
SMA 

6,66 % 
33,33 % 
26,66 % 
33,33 % 

 Lama 
Beternak(tahun) 

 13 

 Pekerjaan (%) Petani Peternak 
Peternak 
Swasta 
 

53,66 % 
23,33 % 
23,33 % 

Sumber: Data primer diolah (2011) 

Rata-rata umur responden adalah 44 tahun. Rata-rata 

umur peternak tergolong dalam usia produktif, hal ini 

didasarkan pada pendapat Sehabudin dan Agustian (2001) 

bahwa umur produktif berkisar antara 15-54 tahun. Faktor 

umur biasanya identik dengan produktivitas kerja, jika 

seseorang masih tergolong usia produktif maka 

produktivitasnya juga tinggi. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata lama 

beternak responden adalah 13 tahun. Pengalaman beternak 

yang cukup lama, akan membuat tingkat pengetahuan tentang 
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manajemen pemeliharaan ternak semakin baik. Menurut 

Prawirokusumo (1990) lama usaha beternak berkaitan dengan 

tingkat pengalaman yang diperoleh peternak dalam suatu 

usaha peternakan. Semakin lama usaha peternakan, berarti 

petani atau peternak akan semakin berpengalaman. 

Peternak yang tidak bersekolah sebanyak 6,66%, 

peternak yang hanya lulus SD sebanyak 33,33%, peternak 

yang hanya lulus SMP sebanyak 26,66% dan peternak yang 

mengenyam pendidikan sampai SMA sebanyak 33,33%. 

Mayoritas masyarakat yang mengenyam pendidikan yang 

rendah menyebabkan kurangnya penyerapan teknologi oleh 

peternak (Anonymous,2008a).  

Mata pencaharian utama adalah sebagai petani 

peternak sebanyak 53,66%, 23,33% sebagai peternak dan 

23,33% mempunyai pekerjaan di bidang swasta di luar bidang 

pertanian dan peternakan. Tujuan pemeliharaan ternak 

sebagian besar adalah sebagai tabungan, karena peternak dapat 

sewaktu-waktu menjualnya. Hal ini sependapat dengan 

Zulkifli (2010) menyataka pemeliharaan ternak sebagai 

tabungan banyak dilakukan oleh masyarakat yang bertempat 

tinggal didesa. 

 

4.3. Sistem Pemeliharaan 

4.3.1. Perkandangan 

Sistem pemeliharaan kambing yang diterapkan adalah 

pemeliharaan secara intensif dengan model kandang yang 

digunakan adalah kandang panggung yang mempunyai 

ketinggian lantai kandang dengan tanah antara 0,5-1 m . Lantai 

kandang di buat bercelah (Gambar 2). Bahan kandang terbuat 

dari kayu dan bambu. Ukuran kandang masing-masing 

peternak berbeda, umumnya dalam satu kandang terbagi atas 
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petak-petak yang disekat menggunakan bambu. Rata-rata luas 

kandang per ekor dewasa adalah 2 m² untuk jantan dan 1,2 m² 

untuk betina.Mayoritas responden menggunakan atap 

berbahan genteng, dinding kandang dibuat dengan ventilasi 

yang cukup baik (Gambar 3).  

 
Gambar 2. Lantai Kandang 

 
Gambar 3. Kandang Kambing dari Luar 

 

Perkandangan di tempat penelitian sudah cukup baik 

dan sesuai untuk pemeliharaan kambing PE. Peternak di 

daerah penelitian memisahkan ternaknya berdasarkan umur 

dan jenis kelamin. Kandang yang baik berfungsi untuk 

memudahkan dalam pemeliharaan ternak. Kontruksi kandang 

yang baik adalah kokoh, kuat dan tahan lama. Lantai kandang 

dibuat dari bilah-bilah bambu, kayu dan papan agar tidak 

menimbulkan kecelakaan pada ternak. Kandang untuk 
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pejantan dan betina cukup luas sehingga memudahkan 

kambing bergerak secara leluasa. 

Hal ini sependapat dengan Susilorini, Manik, dan 

Muharlien (2008) bahwa lantai kandang berada 1 – 1,5 m di 

atas permukaan tanah. Hal ini memudahkan dalam 

pembersihan dan pengumpulan kotoran, lantai bisa dibuat dari 

papan kayu atau bilah bambu. Bahan kandang baik atap 

maupun lantai sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah 

didapat dan murah harganya. Untuk daerah tropis, kandang 

mempunyai dinding yang terbuka untuk ventilasi yang lebih 

baik yang berguna membuang panas dan kelembapan. 

Dianjurkan, minimal dalam satu kandang ada empat petak 

kandang, masing-masing petak digunakan untuk kandang 

pejantan, induk bunting tua, dan pada saat menyusui, induk 

yang baru beranak dan anak yang baru disapih. 

Menurut Sarwono (2010) kandang untuk pejantan 

dibuat khusus dengan ukuran 150 cm², sedangkan kandang 

betina 100 cm x 125 cm per ekor. Kandang yang luas akan 

memudahkan kambing untuk bergerak secara leluasa sehingga 

kondisi kambing tetap kuat dan aktif. 

 

4.3.2. Pemberian Pakan 

Pakan hijauan yang diberikan di lokasi penelitian 

adalah beberapa jenis leguminosa yaitu kaliandra (Calliandra 

calothyrsus), lamtoro (Leucaena leucocephala), dadap 

(Erythrina variegata) , gliricidae (Gliricidia sepium), daun 

pisang (Musa paradisiaca)  dan daun nangka (Artocarpus 

heterophyllus). Frekuensi pemberian pakan di lokasi penelitian 

adalah dua kali sehari dan pemberian air minum secara 

adlibitum dan diberi penambahan garam.  Penambahan garam 

pada air minum dilakukan oleh peternak untuk menyinpam air 
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dan sebagai sumber mineral di dalam tubuh kambing, hal ini 

sesuai dengan pendapat (Mulyono dan Sarwono, 2005) bahwa 

mineral diperlukan untuk pembentukan jaringan tulang dan 

urat, serta mempermudah proses pencernaan dan peyerapan 

zat-zat makanan. Rata-rata jumlah pemberian pakan hijauan 

sebanyak 7 kg/ekor dewasa/hari. 

Kambing membutuhkan hijauan segar sebanyak 10% 

dari bobot badan (Sarwono, 2005). Di lokasi penelitian 

peternak memberikan hijauan beserta rantingnya. Jumlah 

pemberian rata-rata 7 kg pakan yang terdiri dari leguminosa 

melebihi kebutuhan hidup kambing dewasa dengan rata-rata 

bobot badan 50-70 kg. Pemberian kaliandra pada pakan 

kambing adalah sebagai sumber protein untuk kambing. 

Kebutuhan nutrisi kambing berbeda-beda sesuai dengan 

kondisi umur, status fisiologis dan tingkat produktivitasnya. 

Pemanfaatan kaliandra sebagai hijauan pakan ruminansia telah 

memperlihatkan pengaruh yang menguntungkan tidak hanya 

performan produksi tetapi performan reproduksi ternak juga 

meningkat (Anonymous, 2010).  

Komposisi zat nutrisi yang terkandung dalam daun 

kaliandra merah berdasarkan bahan keringnya adalah abu 

9,3%, protein kasar 27,7%, serat kasar 28,9%, lemak kasar 

3,3%, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 30,8% dan total 

digestible nutrients (TDN) 62%. (Ari, 2012). Daun Gamal 

dapat diberikan sebagai Pakan Ternak dengan Kandungan Gizi 

adalah 3 – 6,4% Nitrogen, 0,31% P, 0,77% K, 15 – 30% serat 

kasar dan 10% Abu (Alveoli, 2008). 

Menurut Sarwono (2005), 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, 



29 

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. Pemberian ransum untuk 

induk yang sedang bunting dan menyusui akan meningkatkan 

jumlah dan mutu produksi susu. 

 

4.4. Penampilan Reproduksi Kambing PE 

Penampilan reproduksi kambing PE di Kecamatan 

Senduro Kabupaten Lumajangdapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Penampilan Reproduksi Kambing PE 

Penampilan Reproduksi Rata-rata ± SD 
Umur kawin pertama (bulan) 
Service per Conception (kali) 
Days Open ( hari) 
Kidding Interval (hari) 
Litter Size (ekor) 

7,96 ± 1,04 
1,35 ± 0,5 

93,9 ± 15,5 
240,7 ± 17,1 

1,8  ± 0,6 

     Sumber: Data primer diolah (2011) 

 

4.4.1. Umur Kawin Pertama 

 Dari hasil penelitian rata-rata umur kawin pertama 

yang didapatkan adalah 7,96 ± 1,04. Hasil tersebut bisa 

dikatakan normal.  Hal ini sesuai dengan pendapat Harris dan 

Springer (2005) yang menyatakan bahwa kambing biasanya 

dikawinkan pada umur 7 sampai 10 bulan. Namun menunda 

mengawinkan jauh melewati umur 10 bulan dapat menurunkan 

performan reproduksinya.  
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Rata-rata peternak mengawinkan ternaknya pada saat 

berahi pertama karena peternak tersebut menginginkan 

ternaknya cepat mendapatkan keturunan. Pada penelitian 

sebelumnya yang didapatkan hasil umur kawin pertama 

kambing PE di daerah Caringin kabupaten Bogor, Jawa Barat 

adalah 13,44 bulan (Atabany, 2002). Sebenarnya ternak yang 

baru pubertas belum boleh dikawinkan karena ternak masih 

dalam masa pertumbuhan, selain itu ternak akan mengalami 

kesulitan beranak. Terdapat pula peternak yang mengawinkan 

ternaknya tidak pada saat berahi pertama melainkan menunggu 

berahi berikutnya, karena peternak mengkhawatirkan jika 

ternaknya segera dikawinkan pada saat pubertas, maka ternak 

tersebut tidak akan tumbuh besar. Sedangkan peternak yang 

mengawinkan ternaknya sampai ternak tersebut berumur lebih 

dari 10 bulan untuk dikawinkan pertama kalinya, disebabkan 

karena peternak memiliki kambing PE dengan ukuran tubuh 

yang kecil.  Umur ternak ketika pertama kali dikawinkan dapat 

mempengaruhi tingkat produksi ternak. Ternak yang 

dikawinkan terlalu muda dapat menyebabkan bobot badan 

pada saat dewasa tidak dapat mencapai maksimal. Namun 

terlalu lama mengawinkan untuk pertama kalinya bisa 

merugikan peternak dari segi pemeliharaan. 

 

4.4.2. Service Per Conception (S/C)  

Secara rinci S/C yang diperoleh dari 90  ekor induk 

kambing PE di lokasi penelitian, disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Service per Conception induk kambing PE pada 

berbagai tingkatan umur 
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No Umur/Permanent 
Incicors(PI) 

n S/C (kali) 

1 PI2 16 1,3
 
 ± 0,47 

2 PI4 43 1,4 ± 0,54 
3 PI6 11 1,4

 
 ± 0,5 

4 PI8 21 1,3
 
 ± 0,5 

 Rata-rata ± SD  1,35 ± 0,5 

Sumber: Data primer diolah (2011) 

Berdasarkan penelitian didapatkan rata-rata S/C yang 

dimiliki induk kambing PE adalah 1,35 ± 0,5 (Tabel 3). Nilai 

S/C tertinggi  pada PI4 sebesar 1,4 ± 0,54 kali, sedangkan nilai 

terendah didapatkan pada induk kambing PE PI2 1,3  ± 0,47 

kali. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan ternak 

kambing PE di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang 

cukup baik dan peternak memahami waktu yang tepat untuk 

mengawinkan ternaknya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Partodiharjo (1990) yang menyatakan bahwa nilai angka 

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

kebuntingan yang optimal tidak tercapai maka diduga terdapat 

suatu kelainan. Pada penelitian Atabany. dkk, (2002)  

didapatkan hasil S/C kambing PE di daerah Caringin 

kabupaten Bogor , Jawa Barat adalah 1,95 kali perkawinan. 

Perkawinan dilakukan secara alami dan setiap perkawinan 

dilakukan 2 kali kawin. 

Service per Conception yang rendah merupakan faktor 

ekonomis yang sangat penting baik pada perkawinan alam 

maupun inseminasi buatan, jika ternak gagal bunting setelah 

pelaksanaan perkawinan dalam satu periode  estrus maka 

harus menunggu ternak tersebut kembali estrus agar dapat 

dikawinkan lagi, sehingga akan menambah lama pemeliharaan 

dan perawatan agar ternak dapat bunting. Semakin rendah nilai 
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S/C, maka efisiensi reproduksi yang dimilik ternak semakin 

tinggi. 

Dari analisa data dengan menggunakan uji t 

menunjukkan bahwa umur ternak tidak berpengaruh nyata 

terhadap nilai S/C, ini menunjukkan bahwa semakin 

bertambahnya umur induk maka penampilan reproduksi tidak 

selalu bertambah baik, dalam hal ini adalah nilai S/C yang 

semakin turun. Hal ini disebabkan ternak masih dalam usia 

produktif yaitu maksimal 7 kali beranak.  

Koofisien keragaman S/C pada kambing PE diperoleh 

sebesar 37%, hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh 

terdapat banyak variasi. Pada lokasi penelitian ternak 

dikawinkan 1-3 kali untuk memperoleh satu kebuntingan. 

Sistem perkawinan pada daerah penelitian dilakukan secara 

alami, yaitu dengan cara mencampur jantan dan betina dalam 

satu kandang selama 1-2 hari. Sebagian besar peternak 

mengenali tanda tanda birahi kambing betinanya dengan cara 

melihat tingkah lakunya yaitu berteriak-teriak, ekornya 

digerak-gerakkan dan nafsu makannya berkurang. Hal tersebut 

dapat dilihat pada saat ternak diberi pakan namun tetap 

berteriak-teriak dan tidak mau makan. Ciri-ciri berahi yang 

diamati peternak pernah diungkapkan oleh Cahyono (2005), 

bahwa 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 

5. Menaiki ternak kambing lainya 

6. Selalu mengembik 

7. Diam saja apabila dinaiki ternak lainya 
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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. 

Menurut Agis (2012) rata-rata siklus estrus kambing 

adalah 17 hari. Namun, biasanya ada variasi dalam siklus 

tersebut hal ini dikarenakan adanya perbedaan ras dan individu 

kambing tersebut. Dalam spesies ternak lainnya telah 

menemukan bahwa meskipun ada variasi diantara individu 

kambing yang berbeda, namun panjang siklus untuk kambing 

relatif konstan. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti 

stres lingkungan,kekurangan gizi, dan cuaca dapat 

mengganggu keteraturan siklus estrus tersebut. (Agis, 2012) 

 

4.4.3. Days Open (DO) 

Days open adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi panjang pendeknya Kidding Interval seekor 

ternak (Partodiharjo, 1990). Secara rinci nilai Days Open 

disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Days Open induk kambing PE pada berbagai 

tingkatan umur 

No Umur/Permanent 
Incicors(PI) 

N Days Open (hari) 

1 PI2 16 89,4 ± 13 
2 PI4 43 92,8 ± 14 
3 PI6 11 96,4 ± 16 
4 PI8 21 97,1 ± 15,2 
 Rata-rata ± SD  93,9 ± 14,5 

Sumber: Data primer diolah (2011) 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai Days 

Open adalah 93,9 ± 14,5 hari. Nilai Days Open terendah 

adalah pada kambing PE  PI2 sebesar 89,4 ± 13 hari, 

sedangkan nilai tertinggi sebesar 97,1 ± 15,2 hari adalah PI8. 

Panjang Days Open disebabkan karena pola pemeliharaan 

peternak yang tidak ingin mengawinkan induk betinanya 

karena cempe masih menyusu kepada induknya atau peternak 

melihat tubuh cempe masih kecil.  

Menurut penelitian Atabany, dkk (2002) rataan lama 

kosong hari kosong induk kambing PE adalah 110,09 hari. Hal 

ini terjadi karena masa penyapihan cempe. 

Koofisien keragaman nilai Days Open  pada kambing 

PE (Lampiran 8) sebesar 15%  yang menunjukkan bahwa 

Days Open kambing PE di kecamatan Senduro adalah 

heterogen. Adanya keberagaman nilai Days Open ini karena 

beragamnya pengetahuan peternak dalam menyapih cempe 

serta keterampilan peternak dalang mengjawinkan ternaknya. 

Semakin tinggi nilai S/C maka akan memperpanjang lama 

Days Open, karena jika ternak yang dikawinkan tidak dapat 

bunting pada perkawinan pertama maka peternak harus 

menunggu satu periode birahi lagi untuk dapat mengawinkan 

ternaknya. 
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Hasil analisis uji t Days Open (Lampiran 10) pada 

berbagai tingkatan umur adalah tidak berbeda nyata, umur 

tidak mempengaruhi Days Open. Salah satu yang 

mempengaruhi Days Open adalah pengetahuan peternak 

tentang pengelolaan reproduksi. 

Hal ini sesuai pendapat Murtidjo (1993), bahwa 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 

 

4.4.4. Kidding Interval (KI) 

Kidding Interval  digunakan untuk mengamati jangka 

waktu yang dibutuhkan seekor ternak untuk menghasilkan 

keturunan (Partodiharjo, 1990). Kidding Interval kambing PE 

di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kidding Interval induk kambing PE pada berbagai 

tingkatan umur 

No Umur/Permanent 
Incicors(PI) 

n Kidding Interval 
(bln) 

1 PI2 2 8
 

2 PI4 43 7,74 ± 0,65 
3 PI6 11 8,18 ± 0,75 
4 PI8 21 8,04 ± 0,66 
 Rata-rata ± SD  7,99 ± 3,65 

Sumber: Data primer diolah (2011) 

Pada Tabel 5 menujukkan bahwa Kidding Interval 

terpendek terdapat pada ternak dengan PI2 yaitu sebesar 8 

bulan, sedangkan Kidding Interval terpanjang dimiliki oleh 

induk dengan PI6 yaitu sebesar 8,18 ± 0,75 bulam. Pendeknya 
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KI pada induk PI2 disebabkan karena data yang diperoleh pada 

induk PI2 hanya terdapat 2 data yang mempunyai Kidding 

Interval dengan Days Open 90 hari. Kidding Interval kambing 

PE rata-rata diperoleh sebesar 7,99 ± 3,65 bulan menunjukkan 

bahwa dalam 2 tahun, ternak dapat melahirkan sebanyak 3 

kali. Seperti pendapat Devendra dan Burns (1993), 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. 

Panjangnya Kidding Interval ini dipengaruhi oleh 

panjangnya Days Open , yang disebabkan terlambatnya 

peternak untuk mengawinkan indukan kambing PE tersebut 

setelah beranak. Pemeliharaan cempe oleh peternak yang tetap 

mencampur dengan induk cempe tersebut dalam jangka waktu 

yang cukup lama akan memperpanjang waktu untuk 

menampakkan birahi setelah partus. Hasil analisis uji t 

Kidding Interval (Lampiran 11) pada berbagai tingkatan umur 

adalah tidak berbeda nyata, menunjukkan bahwa umur tidak 

mempengaruhi panjang Kidding Interval, artinya seiring 

bertambahnya umur tidak memperpendek Kidding Interval. 

Menurut Sutama (2011) lama selang beranak di pengaruhi 

oleh lama kebuntingan dan interval berahi setelah beranak.  

Menurut penelitian Sukendar, dkk. (2004) Selang 

beranak kambing di lokasi penelitian Desa Hegarmanah 

Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat ialah 

10,20 ± 1,13 bulan. Selang beranak tersebut masih kurang 

baik, karena kambing dalam dua tahun dapat beranak tiga kali. 

Bila dengan rataan tersebut maka dalam dua tahun kambing di 

lokasi penelitian hanya beranak dua kali. Keadaan ini 
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dipengaruhi oleh sistem manajemen yang ditetapkan oleh 

petani peternak di lokasi penelitian. Panjangnya selang 

beranak terkait dengan umur sapih yang panjang. 

 

4.5. Penampilan Produksi Kambing PE 

Penampilan produksi di Kecamatan Senduro 

Kabupaten Lumajang dilihat dari pertambahan bobot badan 

pada anak lepas sapih Kambing PE dan Litter Size pada induk 

Kambing PE. 

4.5.1. Pertambahan Bobot Badan 

Rata-rata pertambahan bobot badan harian (PBBH) 

kambing lepas sapih di Kecamatan Senduro Kabupaten 

Lumajang seperti terlihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Rata-rata Pertambahan Bobot Badan Kambing PE 

Lepas Sapih. 

No Desa 

Bobot 
awal 

Bobot 
akhir 

Rata-rata 
PBBH 

Jantan (kg) 
Jantan 
(g/ekor/hari) 

1 Kandang 
Tepus 

363,3 367,2 310 

2 Kandangan 273,6 277,4 380 
3 Senduro 335,7 338,9 330 
 ± SD   340 ± 0,03 
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No Desa 

Bobot 
awal 

Bobot 
akhir 

Rata-rata 
PBBH 

Betina (kg) 
Betina 
(g/ekor/hari) 

1 Kandang 
Tepus 

421 424,7 250 

2 Kandangan 506,6 509,8 290 
3 Senduro 492,1 494,9 210 
 ± SD   250 ± 0,04 
*
PBBH : pertambahan bobot badan harian 

Penimbangan bobot badan pada kambing PE lepas 

sapih antara umur 3-5 bulan dilakukan 2 kali dalam satu 

minggu. Pertumbuhan bobot badan kambing PE di lokasi 

penelitian dipengaruhi oleh pemberian pakan yang baik dari 

segi jumlah, jenis pakan dan frekuensi pemberian pakan. Rata-

rata PBB kambing PE lepas sapih jantan 340 g/ekor/hari dan 

betina 250 g/ekor/hari. Pertumbuhan bobot badan dilokasi 

penelitian termasuk tinggi. Menurut Mulyono dan Sarwono 

(2010), bahwa pertambahan bobot kambing yang digemukkan 

secara intensif bisa mencapai 100-150 gram per hari dengan 

rata-rata 120 gram per hari atau 700-1.050 gram dengan rata-

rata 840 gram per minggu.  Menurut Williamson dan Payne 

(1993), pertumbuhan merupakan pertambahan bobot badan 

atau ukuran badan sesuai dengan umur. Pertumbuhan dimulai 

dengan perlahan-lahan, kemudian berlangsung lebih cepat. 

Ternak kambing dapat berkembangbiak dengan cepat. 

Pada umur enam bulan telah dewasa kelamin dan beranak 

pertama pada umur 12 bulan tergantung pada tatalaksana 

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 
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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, 2008). 

Indra (2008) menyatakan bahwa selain hijauan, sifat 

genetik induk yang baik juga mempengaruhi sifat genetik pada 

turunan/anaknya. Selain itu, pada musim hujan, cuaca dan 

suhu sangat mempengaruhi daya pakan kambing untuk 

memenuhi kebutuhannya. Disamping itu juga vegetasi hijauan 

banyak tumbuh pada musim hujan dengan kualitas yang lebih 

baik. 

 

4.5.2. Litter Size (LS) 

Rata-rata Litter Size kambing lepas sapih di 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang seperti terlihat pada 

Tabel 7.  

Tabel 7. Litter Size kambing PE berdasarkan Paritas 

Paritas N Rata-rata Litter size 

1 16 1,6 ± 0,6 

2 16 1,7 ± 0,5 

3 26 2 ± 0,7 

4 11 2 ± 0,5 

5 19 1,8 ± 0,6 

Jumlah  89 1,8 ± 0,6 

       Sumber: Data primer diolah (2011) 

Dari 90 induk kambing di Kecamatan Senduro 

diperoleh nilai Litter Size kambing PE yaitu rata-rata 1,8 ± 0,6 
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. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Litter size 

di Kecamatan Senduro adalah normal. Pada Tabel 7 

ditunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya paritas yang 

diikuti oleh bertambahnya umur, maka cenderung akan 

mempengaruhi meningkatnya jumlah anak sekelahiran (Litter 

Size). Kemudian Litter Size menurun pada paritas ke-6, yang 

menandakan bahwa menurunnya penampilan reproduksi 

kambing, yaitu semakin bertambahnya paritas, maka Litter 

Size cenderung akan ikut meningkat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Tomaszewska, et al (1993), bahwa jumlah anak yang 

dilahirkan sekelahiran secara umum akan meningkat sejalan 

dengan bertambahnya umur dan paritas untuk setiap induk, 

karena dengan bertambahnya umur maka angka ovulasi akan 

meningkat pula. Menurut Williamson dan Payne (1993) bahwa 

jumlah anak kambing yang dilahirkan per kelahiran berkisar 

antara 1-3 ekor, walaupun yang sering terjadi adalah 1-2 ekor. 

Menurut penelitian Atabany, dkk. (2002) diperoleh 

angka kelahiran induk 1,77, sedangkan Widyanto (2003) 

memperoleh rata-rata Litter Size di desa Jambuwer Kecamatan 

Kromengan Kabupaten Malang sebesar 1,95 ekor.  

 

 

 

 

 


