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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Salah satu komoditas peternakan yang 

memiliki prospek bagus dalam pengembangannya 
adalah ternak kambing. Ternak kambing merupakan 
ternak ruminansia kecil yang memberikan manfaat 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi 
pangan dan non pangan. Hal ini didukung oleh 
pendapat Djajanegara dan Miniswati (2003) yang 
menyatakan bahwa kambing merupakan ternak serba 
guna yang berpotensi untuk memproduksi daging, 
susu, dan kulit. Selain itu, keuntungan lain yang 
diperoleh dari beternak kambing yaitu, secara 
biologis ternak kambing cukup produktif dan adaptif 
dengan berbagai kondisi lingkungan sehingga 
memudahkan dalam pengembangannya (Sutama, 
2006). Menurut Rusfrida (2006) pemeliharaan 
kambing mudah karena ukuran tubuh tidak terlalu 
besar, cepat berkembang biak, jumlah anak 
perkelahiran lebih dari satu (prolifik) dan jarak antar 
kelahiran pendek yaitu 7-8 bulan. Oleh karena itu 
ternak kambing cukup banyak dibudidayakan di 
seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai jenis 
kambing. 

Beberapa jenis kambing Lokal yang ada di 
Indonesia yaitu kambing Peranakan Etawah atau PE 
(Subandriyo, 2003). Kambing PE merupakan 
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persilangan antara kambing Etawah dengan kambing 
Kacang. Di Indonesia, kambing PE dianggap sebagai 
kambing tipe dwi guna yang memiliki keterbatasan 
yakni pertumbuhannya relatif lambat (Kostaman dan 
Sutama, 2005). Berdasarkan keterbatasan yang 
terdapat pada kambing Lokal tersebut, maka 
diperlukan peningkatan produktivitas kambing 
Lokal. Salah satu cara atau upaya untuk 
meningkatkan produktivitas adalah dengan 
menyilangkan ternak lokal dengan ternak lain yang 
dianggap memiliki keunggulan tertentu. Persilangan 
adalah perkawinan antar ternak dari rumpun yang 
berbeda. Dalam arti lain persilangan adalah 
penggunaan sumber daya genetik yang sistematik 
dengan perencanaan sistem perkawinan untuk 
menghasilkan anak hasil persilangan yang spesifik 
(Subandriyo, 2003). Persilangan bertujuan untuk 
menurunkan karakteristik fenotip yang unggul dari 
satu bangsa kepada keturunannya (Barry and Godke, 
1997), sehingga diperlukan jenis kambing yang 
sesuai untuk disilangkan dengan kambing Lokal.  

Salah satu jenis kambing yang sesuai untuk 
disilangkan dengan jenis kambing PE adalah 
kambing Boer. Kambing ini dipilih karena memiliki 
banyak kelebihan, antara lain: pertumbuhan cepat, 
daya adaptasi tinggi pada berbagai kondisi 
lingkungan, kualitas daging bagus dan sifat 
produksinya baik (Van Niekerk and Cassey, 1988). 
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Melalui persilangan kambing Boer dan kambing PE 
diharapkan akan dihasilkan kambing yang 
mempunyai karakteristik dan morfologis yang lebih 
baik dibanding kambing Lokal. Keuntungan utama 
dari persilangan kambing Boer dan kambing PE 
adalah pemanfaatan hybrid vigour atau heterosis, 
dimana persilangan tersebut akan menghasilkan 
keturunan yang lebih baik dari tetuanya. Selain itu, 
juga dapat meningkatkan produktivitas ternak antara 
lain dapat menghasilkan litter size, bobot lahir dan 
bobot sapih yang optimal. 

Bobot sapih adalah bobot anak saat 
pemeliharaannya dipisahkan dengan induknya pada 
umur yang muda. Penyapihan anak kambing dapat 
dilakukan pada umur 3 bulan (Kostaman dan 
Sutama, 2005). Davendra dan Burn (1994) 
menyampaikan bahwa bobot sapih berpengaruh 
terhadap laju pertumbuhan. Bobot sapih erat 
kaitannya dengan  ukuran-ukuran tubuh ternak. 
Karakteristik sifat morfologi (ukuran-ukuran tubuh) 
dan sifat produksi bisa dijadikan standar untuk 
menilai produktivitas ternak kambing. Dimana 
ukuran–ukuran tubuh dapat memberikan gambaran 
eksterior seekor ternak serta dijadikan pedoman 
dasar seleksi dalam program pemuliaan ternak. 
Pengukuran tubuh ternak digunakan untuk 
mengetahui bentuk ternak secara visual dan melihat 
pertumbuhannya secara ideal. Ukuran statistik vital 
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sangat dipengaruhi oleh bangsa ternak. Hartono dan 
Harris (2008) berpendapat bahwa bangsa ternak 
memegang peranan penting dalam penentuan ukuran 
statistik vital pada ternak. Ternak lokal pada 
umumnya memiliki ukuran ukuran statistik vital 
yang kecil. Panjang badan pada ternak lokal dapat 
ditingkatkan melalui persilangan dan perbaikan mutu 
genetik. Namun, ini semua tergantung dari potensi 
genetik yang diturunkan dari tetuanya. Panjang 
badan hasil persilangan lebih besar dibandingkan 
dengan kambing PE. 

Besarnya bobot sapih berhubungan dengan 
ukuran statistik vital (panjang badan, lingkar dada 
dan tinggi gumba). Pengukuran statistik vital 
merupakan cara praktis untuk menduga besarnya 
bobot sapih. Perhitungan korelasi antara ukuran 
statistik vital dengan bobot sapih pada kambing hasil 
persilangan kambing Boer dengan kambing PE perlu 
dilakukan untuk mempermudah dalam memprediksi 
bobot sapih berdasarkan ukuran statistik vital tanpa 
melakukan penimbangan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Ukuran statistik vital dan bobot sapih 
merupakan parameter penting dalam seleksi. 
Pengukuran statistik vital merupakan cara praktis 
untuk menduga besarnya bobot sapih. Perhitungan 
korelasi antara ukuran statistik vital dengan bobot 
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sapih pada kambing hasil persilangan kambing Boer 
dengan kambing PE perlu dilakukan. Jika terdapat 
korelasi antara ukuran statistik vital dengan bobot 
sapih maka ukuran statistik vital dapat digunakan 
untuk memprediksi bobot sapih tanpa harus 
melakukan penimbangan, sehingga estimasi bobot 
sapih lebih efisien. Berdasarkan hal tersebut, 
permasalahan dalam penelitian ini adalah ”Berapa 
nilai korelasi antara ukuran statistik vital dengan 
bobot sapih pada kambing hasil persilangan kambing 
Boer dengan kambing PE”. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menghitung nilai korelasi ukuran statistik vital 
dengan bobot sapih pada kambing hasil persilangan 
kambing Boer dengan kambing PE. 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

data base dan nilai korelasi antara ukuran statistik 
vital dengan bobot sapih kambing hasil persilangan 
kambing Boer dengan kambing PE dapat digunakan 
untuk memprediksi bobot sapih berdasarkan ukuran 
statistik vital tanpa melakukan penimbangan. 

1.5 Kerangka Pikir 
Peningkatan kualitas ternak lokal dapat 

dilakukan dengan program persilangan kambing 
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Boer dengan kambing PE. Ukuran statistik vital 
(panjang badan,lingkar dada dan tinggi gumba) 
mempengaruhi besarnya bobot sapih. Statistik vital 
dan berat sapih merupakan sifat kuantitatif yang 
menggambarkan produktivitas ternak. Penelitian 
tentang korelasi ukuran statistik vital dengan bobot 
sapih pada kambing hasil persilangan kambing Boer 
dengan kambing PE perlu dilakukan untuk 
mempermudah dalam memprediksi bobot sapih 
tanpa melakukan penimbangan sehingga estimasi 
bobot sapih lebih efisien. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, 
korelasi statistik vital dengan bobot badan umur 7-8 
bulan pada hasil persilangan kambing Boer murni 
dengan kambing Lokal didapatkan hasil yang positif 
(Hermawan, 2006), dan pada korelasi performans 
produksi dengan statistik vital pada kambing hasil 
persilangan (F1) kambing Boer murni dengan 
kambing Lokal didapatkan pula hasil yang positif 
(Rosahastuti, 2008). Dari kajian ini maka peneliti 
tertarik untuk meneliti korelasi ukuran statistik vital 
dengan bobot sapih pada kambing hasil persilangan 
kambing Boer dengan kambing PE. Berikut skema 
kerangka pikir disajikan dalam Gambar 1. 



7 
 

 
Gambar 1. Skema konsep penelitian 

1.6 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka 

pikir yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis 
pada penelitian ini yaitu: 
1. Terdapat korelasi positif antara panjang badan 

dengan bobot sapih kambing hasil persilangan 

Boer dengan kambing PE. 
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2. Terdapat korelasi positif antara lingkar dada 

dengan bobot sapih kambing hasil persilangan 

Boer dengan kambing PE. 

3. Terdapat korelasi positif antara tinggi gumba 

dengan bobot sapih kambing hasil persilangan 

Boer dengan kambing PE. 


