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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai korelasi antara ukuran 

statistik vital dengan bobot sapih telah dilakukan 
oleh banyak peneliti. Hal ini mengindikasikan bahwa 
terdapat korelasi antara ukuran statistik vital dengan 
bobot sapih pada kambing hasil persilangan kambing 
Boer dengan kambing PE. Soeroso (2004) 
melakukan penelitian yang berjudul “Performan Sapi 
Jawa Berdasarkan Sifat Kuantitatif dan Kualitatif”. 
Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat korelasi 
yang kuat antara panjang badan dengan bobot badan 
dengan koefisien korelasi 0,76 - 0,79. Pratama 
(2000) melakukan penelitian mengenai “Kebutuhan 
Energi dan Protein Kambing Peranakan Etawah 
Calon Pejantan”. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat korelasi yang erat antara panjang 
badan dengan bobot sapih kambing PE dengan 
koefisien korelasi 0,769. 

Afolayan, Adeyinka and Lakpini (2006) 
dalam penelitiannya “The Estimation of Live Weight 
from Body Measurements in Yankasa Sheep” 
didapatkan hasil bahwa terdapat korelasi antara 
lingkar dada dengan bobot sapih dengan koefisen 
korelasi 0,88 Fourie, Neser, Livier, and Westhuizen 
(2002), melakukan penelitian yang berjudul 
“Relationship betwen Production Performance, 
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Visual Appraisal and Body Measurements of Young 
Dorpers Rams”. Hasil penelitian ini juga 
menjelaskan bahwa terdapat korelasi antara lingkar 
dada dengan berat sapih pada domba dorper dengan 
koefisien korelasi 0,80.  

Adeyinka dan Mohammed (2006) meneliti 
tentang “Relationship of Liveweight and Linear 
Body Measurenment in Two Breeds of Goat of 
Northern Nigeria”. Hasil dari penelitian ini adalah 
terdapat korelasi yang tinggi antara tinggi gumba 
dengan bobot sapih dengan koefisien korelasi 
berkisar 0,71 sampai 0,93. Fajemilehin and Salako 
(2008) menjelaskan dalam penelitiannya yang 
berjudul “Body Measurenment Characteristic of the 
West African Dwarf (WAD) Goat in Deciduous 
Forest Zone of Soutwestern Nigeria”, menunjukkan 
hasil bahwa terdapat korelasi yang kuat antara tinggi 
gumba dengan bobot sapih dengan koefisien korelasi 
0,81. Pertambahan ukuran statistik vital ini seiring 
dengan pertambahan bobot sapih. 

 
2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kambing 
Kambing merupakan salah satu jenis 

binatang memamah biak yang berukuran 
sedang. Kambing liar jantan maupun betina 
memiliki tanduk sepasang, namun tanduk pada 
kambing jantan lebih besar. Kambing, umumnya 
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mempunyai jenggot, dahi cembung, ekor agak 
ke atas, dan kebanyakan berbulu lurus dan kasar. 
Panjang tubuh kambing liar, tidak termasuk 
ekor, adalah 1,3-1,4 m, sedangkan ekornya 12-
15 cm. Bobot yang betina 50-55 kg, sedangkan 
yang jantan bisa mencapai 120 kg Menurut 
Davendra and Burn (1994), sistematika kambing 
adalah sebagai berikut: 

Kingdom   : Animals 

Phylum  : Chordata 

Group   : Cranita (Vertebrata) 

Class   : Mammalia 

Order   : Artiodactyla 

Sub-order  : Ruminantia 

Famili   : Bovidae 

Sub Famili : Caprinae 

Genus   : Capra 

Spesies  :  - Capra hircus 

   - Capra ibex 

 - Capra caucasica 

  - Capra pyrenaica 

  - Capra falconeri 
Kambing liar tersebar dari Spanyol ke 

arah timur sampai India, dan dari India ke utara 
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sampai Mongolia dan Siberia. Habitat yang 
disukainya adalah daerah pegunungan yang 
berbatu-batu. Kambing sudah dibudidayakan 
manusia kira-kira 8000 hingga 9000 tahun yang 
lalu. Kambing hidup berkelompok 5 sampai 20 
ekor di alam aslinya. Dalam pengembaraannya 
mencari makanan, kelompok kambing ini 
dipimpin oleh kambing betina yang paling tua. 
Kambing jantan berfungsi sebagai penjaga 
keamanan rombongan. Waktu aktif mencari 
makannya siang maupun malam hari. Makanan 
utamanya adalah rumput-rumputan dan 
dedaunan (Chen, Su, Wu, Sha and Zhang, 
2005). 

Di Indonesia ada beberapa bangsa 
kambing yang sudah dikarakterisasi fenotipenya. 
Dari bangsa ternak kambing Lokal Indonesia 
tersebut yang termasuk kategori besar adalah 
kambing peranakan etawa (PE) dan kambing 
muara, kambing kategori sedang adalah 
kambing kosta, gembrong dan kategori kecil 
adalah kambing kacang, kambing samosir dan 
kambing marica. Diperkirakan masih banyak 
lagi bangsa kambing Lokal Indonesia yang 
belum dapat dikarakterisasi dan sebagian 
mungkin sudah hampir punah atau jumlah 
populasinya sudah mendekati punah yang belum 
sempat dieksplorasi potensi keragaman 
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genetiknya untuk dimanfaatkan sebagai sumber 
peningkatan mutu genetik kambing di Indonesia 
(Mahmalia dan Taringan, 2006). 

2.2.2 Kambing Boer 
Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan 

telah menjadi ternak yang ter-registrasi di 
Indonesia selama lebih dari 65 tahun. Kata “Boer” 
artinya petani. Secara umum kambing Boer 
mampunyai tanda-tanda yang jelas yaitu : tanduk 
melengkung ke atas dan ke belakang, telinga lebar 
dan menggantung, hidung cembung, rambut 
relatif pendek sampai sedang. Boer jantan 
bertubuh kokoh, kuat, berotot dan pundak luas. 
Kambing Boer dapat hidup pada suhu lingkungan 
yang ekstrim mulai dari suhu sangat dingin (-
25ºC) hingga sangat panas (43ºC), mudah 
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan 
tahan terhadap penyakit (Syawal, 2010). 

Kambing Boer memiliki ciri-ciri umum 
yaitu tanduk melengkung ke atas dan ke belakang, 
telinga lebar dan menggantung, hidung cembung, 
rambut relatif pendek atau sedang, kepala dan 
leher berwarna coklat dengan badan serta kaki 
berwarna putih. Konformasi daging tergolong 
baik karena mempunyai kelenturan tulang rusuk 
dan perototan yang baik (Davendra and Burn, 
1994). Bobot lahir kambing Boer berkisar antara 
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3-4 kg dengan bobot lahir jantan lebih berat 
dibandingkan dengan betina. Bobot sapih 
kambing Boer dapat mencapai 20-25 kg. Bobot 
badan kambing Boer jantan dewasa mencapai 90-
130 kg dan pada kambing Boer betina dewasa 
mencapai 80-100 kg. Dibawah kondisi normal 
didaerah sub tropik pertumbuhan kambing Boer 
murni bisa mencapai 176-200 gram/hari (Van 
Niekerk and Cassey, 1988). 

Kambing Boer adalah salah satu kambing 
yang mempunyai potensi getetik unggul untuk 
tipe kambing pedaging. Boer adalah bangsa 
ternak asli yang sudah dikembangkan sebagai 
hasil perkembangbiakan bangsa Eropa, Angora 
dan India beberapa tahun silam. Keunggulan 
kambing Boer disamping sebagai penghasil 
daging yang unggul, juga mempunyai daya 
adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan baru. 
Rataan pertambahan bobot badan harian adalah 
lebih dari 200 g/hari untuk pemeliharaan di 
feedlot, sedangkan untuk pemeliharaan standar 
adalah 150-170 g/hari. Pubertas dicapai lebih 
cepat, biasanya 6 bulan untuk jantan dan 10-12 
bulan untuk betina. Kambing Boer mempunyai 
daya reproduksi yang bagus sehingga 
memungkinkan untuk mempunyai 3 anak dalam 2 
tahun (Nurgiartiningsih, 2011). 
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2.2.3 Kambing Lokal 
Kambing Lokal Indonesia adalah kambing 

Kacang dan kambing Peranakan Etawah atau PE. 
Bangsa kambing Lokal sekarang sulit 
diidentifikasi dengan jelas, karakteristik ternak 
asli seperti kambing Kacang cukup sulit untuk 
ditemukan dilapang karena populasi kambing 
tersebut hampir punah. Umumnya bangsa 
kambing yang ada merupakan hasil persilangan 
antara kambing impor dengan kambing Lokal 
dimana ciri-ciri kambing impornya sudah banyak 
menurun pada hasil silangan (Subandriyo, 2003). 
Haryzamry (2007) menambahkan ciri-ciri 
kambing Kacang yaitu badan kecil dan pendek, 
telinga tegak kesisi, janggut pada jantan dan 
jarang pada betina, kulit badan tipis, bulu badan 
kasar, warna hitam, coklat kadang terdapat totol 
putih pada kaki dan badan. 

Kambing PE merupakan hasil persilangan 
antara kambing Kacang dengan kambing Etawah. 
Kambing PE telah beradaptasi terhadap kondisi 
dan habitat Indonesia. Ciri-ciri kambing PE yaitu 
muka cembung melengkung dan dagu berjenggot, 
terdapat gelambir di bawah leher yang tumbuh 
berasal dari sudut janggut, telinga panjang 
menggantung dan ujungnya sedikit melipat, ujung 
tanduk melengkung,tubuh tinggi, pipih bentuk 
garis punggung mengombak ke belakang, bulu 
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tumbuh panjang di bagian leher, pundak, 
punggung dan paha, warna bulu bervariasi antara 
hitam dan coklat. Kambing PE merupakan 
kambing yang relatif subur untuk beranak kembar 
(Djajanegara dan Miniswati, 2003). Bobot 
kambing PE berkisar antara 40-60 kg, bobot lahir 
2,4-2,6 kg dan berat sapih 9-11 kg pada umur 90-
120 hari. Kambing PE ini merupakan tipe dwi 
guna yaitu sebagai penghasil susu dan daging 
(Davendra and Burn, 1994). 

2.2.4 Crossbreeding 
Croosbreeding ialah persilangan antara 

bangsa yang berbeda. Persilangan ini memegang 
peranan penting dalam perkembangan peternakan 
dewasa ini. Hampir semua purebreed yang ada 
sekarang ini adalah crossbreed pada masa lalu. 
Umumnya yang disilangkan adalah bangsa-
bangsa dari iklim/lingkungan yang berbeda. 
Selain itu persilangan dapat pula dilakukan 
terhadap terhadap spesies, strain ataupun galur 
(Maylinda, 2010). Menurut Hardjosubroto (1994) 
sistem perkawinan antara individu tidak 
berkerabat dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : 1) 
Outcrossing adalah perkawinan ternak dalam satu 
bangsa, 2) Linecrossing adalah perkawinan antara 
dua galur yang berbeda dalam satu bangsa, 3) 
Crossbreeding adalah perkawinan ternak tidak 
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berkerabat dari bangsa yang berbeda. Persilangan 
merupakan jalan pintas untuk memperoleh 
individu-individu yang memiliki sejumlah sifat 
unggul dari kedua bangsa tetuanya. Hasil 
persilangan akan jauh lebih baik dibandingkan 
dengan seleksi (Rusfrida, 2006). 

Persilangan merupakan salah satu cara 
untuk meningkatkan produktivitas ternak lokal 
dengan ternak impor yang dianggap memiliki 
keunggulan tertentu (Mahmelia dan Taringan, 
2006). Menurut Hardjosubroto (1994), tujuan 
utama dari persilangan adalah menggabungkan 
dua sifat atau lebih dari dua bangsa yang berbeda 
kedalam satu bangsa silangan. Secara teknis 
persilangan dikerjakan dengan maksud: 1) 
Penggabungan beberapa sifat dari dua bangsa 
yang berbeda dalam satu bangsa silangan, 2) 
pembentukan bangsa baru, 3) Grading Up, 4) 
pemanfaatan heterosis. 

Persilangan pada kambing merupakan 
penggunaan sumber daya genetik kambing 
dengan perencanaan sistem perkawinan untuk 
menghasilkan keturunan yang spesifik. Melalui 
persilangan diharapkan akan menghasilkan 
kambing yang mempunyai karakteristik dan 
morfologis yang lebih baik dibandingkan 
kambing Lokal (Mahmelia dan Taringan, 2006). 
Tujuan persilangan kambing Boer dengan 



18 
 

kambing Lokal yaitu untuk menurunkan 
karakteristik fenotip yang unggul dari satu bangsa 
kepada keturunannya, keunggulan yang dimiliki 
tersebut dapat dilihat dengan jelas pada karakter 
fenotip keturunan hasil persilangan (Barry and 
Godke, 1997). Terdapat perbedaan bobot lahir, 
bobot sapih dan PBBH pra sapih pada hasil 
persilangan antara kambing Boer dengan Kacang 
dan kambing Boer dengan PE (Sutama, 2006). 
Perbedaannya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pertumbuhan anak kambing hasil 
persilangan kambing Boer dengan Kacang dan PE 

Parameter Boer x Kacang Boer x PE 
Bobot lahir (kg) 2,22 3,86 
Bobot sapih (kg) 7,69 10,78 

PBBH pra sapih (g) 60,10 78 
Sumber : Sutama (2006) 

2.2.5 Statistik Vital 
Statistik vital merupakan ukuran yang 

penting dan bermanfaat untuk mengetahui 
karakteristik seekor ternak (Israil, Sarwiyono dan 
Wiharto, 1992). Ukuran tubuh ternak juga dapat 
digunakan untuk mengestimasi berat badan ternak 
tersebut. Bila dikaitkan dengan umur ternak maka 
terdapat korelasi positif dengan umur ternak 
karena pada umumnya pertambahan ukuran tubuh 
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berjalan seiring dengan tingkat umur dan 
pertumbuhan (Batubara dan Doloksaribu, 2007). 

Pengukuran tubuh ternak digunakan untuk 
mengetahui bentuk ternak secara visual dan 
melihat pertumbuhannya secara ideal. 
Pertambahan bobot badan umumnya merupakan 
suatu variabel yang digunakan untuk menyatakan 
pertumbuhan ternak dalam waktu tertentu dan 
biasanya dinyatakan dalam pertambahan bobot 
badan tiap hari atau tiap minggu (Kor, Baspinar, 
Karaca, and Keskin, 2006). Ukuran-ukuran tubuh 
ternak hidup mempunyai hubungan erat dengan 
bobot badan. Pendugaan ukuran tubuh dapat 
dilakukan dengan pengukuran secara kuantitatif 
pada tinggi badan, lingkar dada dan panjang 
badan (Schoenian, 2004).  

Pengukuran panjang badan dilakukan 
dengan cara membentangkan mistar ukur mulai 
dari sendi bahu sampai tulang tapis. Sebelum 
dilakukan pengukuran diatas ternak harus dalam 
posisi normal, kaki depan dan belakang harus 
sejajar satu sama lain dan kepala ternak harus 
menghadap kedepan. Tinggi badan adalah jarak 
terpendek dari tanah ke puncak gumba. Lingkar 
dada untuk mengetahui berapa besar lingkar yang 
dapat kita ukur dengan menggunakan pita ukur. 
Pengukuran dilakukan pada daerah dada tepat di 
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belakang kaki depan (Noor, Andi and Lutz, 
2001). 

2.2.6 Bobot Sapih 
Bobot sapih adalah bobot anak saat 

pemeliharaannya dipisahkan dengan induknya. 
Penyapihan anak kambing dapat dilakukan pada 
umur 3 bulan (Kostaman dan Sutama, 2005). 
Bobot sapih berhubungan dengan litter size 
(jumlah anak sekelahiran). Dua parameter ini 
umumnya saling berlawanan. Peningkatan litter 
size terkait dengan  penurunan bobot lahir yang 
pada akhirnya akan menghasilkan bobot sapih 
yang rendah. Litter size yang tinggi akan diikuti 
dengan peningkatan mortalitas (Sutama, 2006). 

Sutama (2006) melaporkan bahwa bobot 
sapih kambing PE sebesar 10,78 kg. Kambing 
hasil persilangan antara pejantan Boer dengan 
betina PE memiliki bobot sapih sebesar 14,64 ± 
4,56 kg (Kostaman dan Sutama, 2005). Budiasih 
(2007) melaporkan bahwa bobot sapih kambing 
persilangan antara pejantan Boer dengan betina 
PE sebesar 20,71 ± 0,89 kg dengan pertambahan 
bobot badan 0,15 ± 0,01 kg/hari. Bobot sapih ini 
lebih rendah dari pada bobot sapih hasil penelitian 
Wibowo, Dachlan dan Sulastri (2007) yaitu 
sebesar 23,39 ± 2,601 kg dengan pertambahan 
bobot badan 0,168 ± 0,021 kg/hari. 


