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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Peranakan Etawah (PE) 

 Kambing merupakan hewan ruminansia yang sudah di 

domestikan sejak 10.000 tahun lalu di Pegununggan Zagros dri 

Fertile Crescent. Berzar (Capra aegragus) kemungkinan 

merupakan salah satu tetua kambing domestik, tapi tidak 

kemugkinan bahwa spesies lain seperti C. falconeri, 

berkontribusi terhadap pool genetik dari spesies domestik. Pada 

mulanya ada tiga masa spesies dari kelompok tersebut, akan 

tetapi karena persilangan antara kelompok hewan ternyata bias 

menghasilkan keturunan yang baru, maka salah satu spesies 

dipandang memadai skarang ini (Devendra dan Burns 1994). 

Dari hasil adaptasi munculah berbagai spesies dan karakteristik 

spesifik diberbagai daerah, yang menghasilkan kambing 

Etawah dan Jamnapari India, kambing Apin dari pegunungan 

Alpen di Swiss, Kambing Saanen dari Afrika, kambing Beeltel 

dari Rawalpindi dan Lanhore Pakistan serta di Punjad, India. 

Banyak kambing yang ada di dunia kambing Etawah dari india 

adalah yang palimg terkenal, hal ini disebabkan karena kambing 

Wtawah merupakan kambing unggul dwiguna yang sangat 

potensial sebagai penghasil susu dan daging. Kambing Etawah 

masuk ke Indonesia pertamakali dibawa oleh orang belanda 

pada tahun 1920-an, orang belanda tersebut membawa banyak 

kambing Etawah pertamakali ke pulau Jawa, tepatnya di 

Jogyakarta. Mulai dikembangkan di daerah perbukitan 

Menoreh sebelah barat Yogyakarta dan di Kaligesing, 

Purworejo. Seiring dengan perjalanya waktu terjadinya 

perkawinan silang antara kambing Etawah dengan kambing 

lokal (seperti kambing Jawarandu atau kambing kacang) dan 

ternyata menghasilkan keturunan yang lebih bagus daripada 

kambing lokal. Hasil persilangan kambing Etawah dengan 
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kambing Jawarandu atau kambing Kacang disebut kambing 

Peranakan Etawah (Batubara, Nasution, Subandriyo, Inounu, 

Tiesnamurti dan Anggraeni, 2016). 

    Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan hasil 

persilangan antara kambing Jamnapari atau kambing Etawah 

sebagai penghasil susu dibandingkan penghasil daging, di 

Indonesia disilangkan dengan kambing lokal yang 

menghasilkan kambing Jawarandu dan Peranakan Etawah (PE) 

termasuk dalam kelompok ternak dwiguna. Persilangan dari 

dua bangsa yang berbeda menghasilkan kambing PE yang 

mampu beradaptasi dengan lingkungan Indonesia, bentuk tubuh 

dan sifat terdapat ciri–ciri di keduanya yaitu bagian wajah 

melengkung, panjang telinga 25-40 cm, terkurai ke bawah dan 

sedikit melipat diujungnya. Gelambir kambing PE cukup besar. 

Di daerah belakang paha, ekor, dan dagu berbulu panjang. 

Tanduknya pendek dan kecil. Rahang bawah lebih menonjol 

daripada rahang atasnya (Hardjosubroto, 1994). Sudewo, 

Santosa dan Susanto, (2012) menambahkan bawa kambing 

Kacang merupakan kambing asli Indonesia yang memiliki 

bentuk badan kecil dengan tinggi pundak sekitar 50-60 cm. 

Kambing Etawah memiliki tubuh lebih besar dari kambing 

Kacang dengan tinggi pundak sekitar 70-80 cm, telinga panjang 

dan menggantung. 

Kambing PE merupakan salah satu bangsa ternak yang 

telah berkembang pesat di Indonesia. Namun perkembangan 

tersebut belum menyentuh segi kualitas, sehingga perlu upaya 

untuk memperhatikan, meningkatakan dan mempertahankan 

mutu. Oleh karena itu standar bibit kambing PE perlu 

ditetapkan sebagai acuan bagi para peternak untuk mencapai 

produksi yang tinggi secara kualitatif dan kuantitatif (SNI, 

2008). 
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2.2. Pertumbuhan 

 Secara umum, periode pertumbuhan dan perkembangan 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: periode prenatal atau 

sebelum lahir dan periode postnatal atau setelah lahir. pola 

pertumbuhan tubuh secara normal merupakan gabungan dari 

pola pertumbuhan secara komponen penyusunnya. Pada 

kondisi yang ideal, bentuk pertumbuhan prenatal untuk secara 

spesies ternak adalah serupa, yaitu mengikuti pola kurva 

pertumbuhan sigmoidal dapat dilihat pada (Gambar 2). laju 

pertumbuhan postnatal mula-mula terjadi sangat lambat, 

kemudian cepat, selanjutnya berangsur-angsur menurun atau 

melambat dan berhenti setelah mencapai kedewasaan 

(Soeparno, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kurva pertumbuhan sigmoid (Hossner, 2005). 

 

 Kurva pertumbuhan siqmoid ditandai dengan adanya fase 

pertumbuhan awal, saat pertumbuhan terjadi dengan cepat dan 

kemiringan kurva maksimal. Fase pertumbuhan mencapaik 

puncak pertumbuhan. Pada akhirnya, pertumbuhan sangat 

lambat dan akhirnya berhenti Hossner (2005). Pertumbuhan 

dapat diuraikan sebagai pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan 
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relatif. Pertumbuhan mutlak adalah perubahan volume panjang 

kepala sampai pangkal ekor, atau berat fetus per unit waktu. 

Pertumbuhan relatif adalah pertumbuhan mutlak per dimensi 

permulaan interval yang diukur. Pertumbuhan mutlak fetus 

tidak bersifat liner tapi bertambah secara eksponensial sampai 

kelahiran, memcapai maksimum selama akhir kebuntingan, 

sedangkan pertumbuhan relatif meurun kira-kira pada 

pertengahan kebuntingan. Pertambahan dan pertumbuhan 

kerangka tubuh berlangsung seragam, akan tetapi beberapa 

dimensi bertambah secara lebih cepat daripada yang lain dan 

mengakibatkan perubahan proposi tubuh. Pertumbuhan dan 

perkembangan dimulai dari pembentukan tulang rawan yang 

merupakan miniatir tulang. Perkembangan tulang dari jaringan 

tulang sehingga terjadi proses oosifikasi, tergantung pada 

munculnya sel-sel tenunan pengikat yang berbentuk bulat yang 

disebut osteoblast. Osteoblast mensekresikan substantia 

intersel. Osteosit pada awalnya terdiri atas substantia dasar yang 

lembut dan serabut-serabut kolagen, sekarang menjadi keras 

dan disebut seltulang defenitif. Pada saat yang sama, sel 

multinukleat muncul disebut osteoclast yang fungsinya 

mendestruksi sel-sel tulang yang lama (Soeharsono, 2010).  

 Pertumbuhan periode menyusui dimulai pada saat 

kambing lahir sampai dengan sapih. Faktor yang 

mempengaruhi antara lain genotip, bobot lahir, jenis kelamin, 

litter size atau tipe kelahiran. Pertumbuhan sangat erat 

hubungannya dengan ukuran bagian-bagian badan. Beberapa 

ukuran tubuh hewan erat kaitanya dengan bobot badannya. 

Kambing di daerah tropis dan subtropis ukuran tubuhnya sangat 

beragam. Penyebab keragaman ukuran tubuh ternak di daerah 

tropis dengan subtropis antara lain beda bangsa, jumlah anak 

perkelahiran, pakan, persilangan dan interaksi antara genetik 

dengan lingkungan. Tjasyono (2004), dan Purbajamti (2013), 
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menyatakan bahwa hewan domestik sangat bergantung pada 

ketersediaan pakan. Faktor iklim secara tidak langsung 

mempengruhi pertumbuhan ternak yang berkaitan dengan 

ketersedian rumput atau tanaman pakan. Kebutuhan hijauan 

oleh ternak berbeda-bebeda tergantung pada jenis ternak dan 

musim yang berpengaruh pada kondisi fisiologis, faktor 

lingkungan dan kualitas nutrisi hijauan. Faktor utama yang 

menentukan kebutuhan ternak adalah bobot hidup, ternak yang 

tumbuh menjadi besar akan meningkat pada kebutuhan 

pakannya. 

 

2.3. Litter Size  

 Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan dalam satu 

per kelahiran perinduk. Semakin tinggi litter size cenderung 

semakin rendah bobot lahir seekor kambing, kambing PE 

cenderung memiliki anak lebih dari satu dalam sekelahiran. 

Kambing PE yang melahirkan anak tunggal cenderung bobot 

lahir lebih besar dibandingkan dengan anak kembar (Sodiq, 

2012). Rata–rata jumlah anak dalam sekelahiran (litter size) 

kambing Peranakan Etawah yaitu 2 ekor, semakin 

meningkatnya paritas induk maka akan di ikuti dengan jumlah 

anak yang dilahirkan. Jumlah anak sekelahiran meningkat 

diiringi dengan meningkatnya umur induk 2-6 tahun, secara 

umum reproduksi kambing memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan anak 1-4 ekor per kelahiran (litter size). Litter 

size yang tinggi akan memiliki bobot lahir yang lebih rendah, 

pertumbuhan anak yang lebih rendah, dan tingkat mortilitas 

tinggi. Kondisi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan anak 

sampai lepas sapih dan produktifitas saat dewasa Hidayat, 

Depamede dan Markur, (2015). Tipe kelahiran pada kambing 

PE dipengaruhi oleh paritas induk kambing dan postur tubuh 

kambing saat bunting. Semakin bertambah paritas induk 
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semakin besar pula anak yang dilahirkan kembar, selain itu 

litter size dipengaruhi beberapa faktor yaitu jumlah sel telur 

yang dihasilkan saat estrus dan ovulasi, kemampuan dalam 

fertilisasi dan keadaan induk saat bunting. Litter size yang 

tinggi diikuti dengan tingginya jumlah kematian pada anak 

yang baru lahir sampai pasca sapih Hamdani (2015). Rata-rata 

bobot lahir berdasarkan tipe kelahiran sebesar 4,01±0,68 kg 

tunggal, 3,56 ± 0,62 kg kembar dua dan 3,16 ± 0,60 kg 

kembartiga.  

  

2.4. Bobot Lahir  

Bobot badan merupakan kriteria yang dapat digunakan 

untuk mengetahui performans seekor kambing. Bobot tubuh 

yang dapat digunakan untuk mengukur performa kambing 

antara lain bobot lahir, bobot sapih dan bobot dewasa. Bobot 

sapih anak kambing dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya 

tipe kelahiran, jenis kelamin dan paritas induk. 

Bobot lahir merupakan hal terpenting, karena sangat 

berkorelasi dengan laju pertumbuhan saat dewasa dan 

mempengaruhi daya hidup anak kambing. Bobot lahir 

tergantung jenis kelamin, bobot induk saat bunting, tipe 

kelahiran dan kebutuhan nutrisi saat induk bunting. Secara 

umum kambing dengan jenis kelamin jantan lebih tinggi dari 

anak kambing betina, karena ada beberapa foktor yang 

mempengaruhi seperti laju pertumbuhan prenatal kambing 

jantan lebih tinggi, juga dipengaruhi oleh hormon androgen dan 

testoteron yang dimiliki ternak jantan Setiaji, Suparman dan 

Hartoko, (2013). Sumartono, Hartutik, Nuryadi dan suyadi 

(2016) menyatakan bobot lahir kambing PE di dataran tinggi 

3,32 ± 0,71 kg, dataran sedang 2,88 ± 0,41 kg dan dataran 

rendah 2,68 ± 0,59 kg. Kurnianto dkk, (2007) menambahkan 

bobot lahir sebesar 3,34 ± 0,48 kg jantan dan 3,12 ± 0,44 kg 
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betina. penelitian yang dilakukan Hidayati dkk (2015) 

memperoleh hasil yang hamper sama sebesar 3,79 ±  0,68 kg 

jantan dan 3,43 ± 0,64 kg betina. 

 

2.5. Bobot sapih 

Bobot sapih merupakan indikator dari kemampuan 

induk untuk menghasilkan susu, dan kemampuan anak kambing 

untuk mendapatkan susu untuk tumbuh. Kecepatan 

pertumbuhan sangat menentukan efesiensi dan keuntungan 

usaha peternak kambing karena erat hubungannya dengan 

efesiensi dan konversi pakan Hardjosubroto (1994). Elieser, 

dkk (2012), menambahkan bahwa bobot sapih dipengaruhi 

konsumsi susu anak pada saat menyusui sampai umur 7- 8 

minggu sebelum anak kambing memakan serat atau hijauan. 

Kemampuan induk dalam memproduksi susu sangat 

dipengaruhi olah nutrisi hijauan yang di konsumsi  

Bobot sapih berdasarkan tipe kelahiran tunggal lebih 

besar dari pada bobot sapih tipe kelahiran kembar. Hal ini 

disebabkan adanya persaingan atau kompetisi dalam hal 

mendapatkan susu dari induknya, akibatnya nutrisi untuk masa 

pertumbuhan yang diperoleh anak kambing tipe kelahiran 

kembar lebih sedikit di bandingkan dengan tipe tunggal. Rata-

rata bobot sapih kambing PE jantan lebih tinggi dibandingkan 

yang betina dengan kisaran 19,85 + 0,19 kg dan 18,62 + 2,01 

kg Hamdani (2015). Sumartono dkk (2016), menambahkan 

bobot sapih di dataran tinggi 12,92 ± 2,86 kg dataran sedang 

11,53 ± 1,67kg dan dataran tinggi 10,75 ± 2,36 kg. Hodayati 

(2015) menambahkan bahwa bobot sapih kambing PE sebedar 

16,12 ± 5,36 kg jantan dan 13,70 ± 3,79 kg betina. 
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2.6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Performans 

 Penampilan individu ditentukan oleh dua faktor, yaitu 

faktor genetik dan faktor lingkungan.  

2.6.1. Faktor Genetik 

 Faktor genetik ditentukan oleh susunan gen dan 

kromosom yang dimiliki individu ternak. Oleh karena itu, 

faktor genetik sudah ada sejak terjadinya pembuahan atau 

bersatunya sel telur dengan sel spermatozoa. Pengaruh faktor 

genetik bersifat baka, artinya tidak akan berubah selama 

hidupnya, selama tidak ada mutasi dari gen yang menyusunnya, 

kecuali pengaruh genetik ini dapat diwariskan kepada anak 

keturunannya. Seekor ternak memiliki jumlah pasangan 

kromosom tertentu dengan jumlah gen yang banyak. Karena 

banyaknya gen yang menyusun kromosom, boleh dikaitkan 

tidaklah mungkin ada dua ternak yang mempunyai susunan gen 

yang persis sama. Perkecualian dapat dijumpai pada kasus 

kembar identik yang mempunyai susunan gen yang persis sama 

Hardjosubroto (1994).   

2.6.2. Lingkungan 

 Individu ternak di dalam suatu bangsa atau di antara 

bangsa ternak terdapat perbedaan respon terhadap pengaruh 

lingkungan seperti nutrisional, fisis dan mikrobiologis. 

Perbedaan respon ini menyebabkan adanya perbedaan kadar 

laju pertumbuhan. Banyak faktor lingkungan yang 

mempengaruhi penyebaran dan tipe ternak di daerah tertentu. 

Hal itu meliputi suhu, kelembaban, curah hujan, jenis pakan 

yang tersedia, dan interaksi dari faktor-faktor tersebut. 

Kemampuan berkembang biak dan tumbuh harus ditambahkan 

dalam kelangsungan hidup. Suhu umumnya dinyatakan sebagai 

suhu udara kering. Banyak perubahan lain yang juga merupakan 

faktor penting seperti kelembaban, sinar matahari dan aliran 
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angin. Peningkatan kebutuhan energi dilingkungan dingin 

terkait dengan aklimasi fisiologis dan peningkatan metabolisme 

besar. Setiap perubahan kondisi lingkungan, selalu diikuti oleh 

perubahan komposisicairan tubuh. Ini berarti terjadinya 

mekanisme pengaturan air yang masuk (input) dan air yang 

hilang (output) dari dalam tubuh (Soeharsono, 2010). Souza et 

all (2014) menambahkan bahwa di daerah yang memiliki suhu 

yang tinggi, suhu tubu dan tinggkat pernapasan cenderung 

meningkat, karena produksi panas memebihi dari produksi 

panas yang di keluarkan tubuh ternak. Unsur-unsur iklim yang 

mempengaruhi peningkatan fisiologis ternak adalah suhu 

lingkungan, radiasi matahari, kelembaban dan gerakan udara. 

Kelangsungan hidup dan produktifitas ternak di daerah tropis 

tergantung pada kemampuan ternak untuk beradaptasi dan 

kemampuan ternak mempertahankan suhu tubuh. Battini et all 

(2016) menambahkan suhu yang nyaman untuk ternak bertahan 

hidup berkisar minimal 6 0C sampai suhu maksimal 27 0C 

(optimum 10 0C -18 0C), dengan kelembaban relatif kisaran 

antara 60-80% dan kecepatan angain 0,5 m/s. interval adaptasi 

panas bervariasi antara (16-25 0C) temperatur yang kritis di atas 

35-38 0C.  interval adaptasi suhu dingin kisaran (0-6 0C) suhu 

kritis yang lebih rendah dibawah -15 0C, kecepatan angain yang 

optimal dari 1 m/s. 

Kelembaban merupakan komponen cuaca yang 

mempunyai peranan penting bagi stabilitas kehidupan 

organisme di bumi maupun unsur cuaca lain. Kelembaban udara 

banyak diartikan sebagai kandungan uap air yang di atmosfir 

dalam kurun waktu tertentu. Semakain tinggi kelembaban udara 

memgambarkan jumlah uap air yang ada diudara semakin 

banyak Tyasyono, (2001). Pakan dan iklim adalah hal yang 

paling dominan dari pengaruh lingkungan terhadap produksi. 
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Faktor iklim terpenting adalah suhu dan kelembaban, tetapi 

angin dan sinar matahari mempengaruhi kombinasi suhu dan 

lingkungan yang dibutuhkan untuk produksi yang maksimal. 

Ternak yang dipelihara secara ditambatkan biasanya terkena 

sinar matahari langsung, dan tampaknya menderita cekaman 

panas. Pengeluaran keringat ke permukaan tubuh oleh ternak 

yang menerima panas lingkungan dalam jumlah besar adalah 

cara yang tidak efisien untuk mengurangi beban panas tubuh. 

Ruminansia tahan panas relatif memiliki komsumsi air rendah 

karena lebih efesiensi menggunakan air. Ruminansia asal 

daerah iklim sedang tetapi dipelihara di lingkungan yang agak 

hangat minum air dua kali lebih banyak daripada jenis lain yang 

tahan panas, tetapi panas yang hilang melalui penguapan lebih 

rendah. Soeharsono (2005) menambahkan bahwa faktor yang 

berkaitan dengan fisiologi ternak antara lain adalah temperatur 

atau panas, iklim, dan kelembaban. Temperatur dan 

kelembaban dapat menyebabkan stress. Toleran ternak terhadap 

temperatur lingkungan sangat bervariasi. Pengaruh stress 

terhadap pertumbuhan tergantung pada tingkat kondisi stress, 

lama stress dan tingkat toleran ternak terhadap stress. 

2.6.3. Pengaruh Musim Dan Ketinggian Tempat  

Pengaruh perubahan lingkungan terhadap ruminansia 

kecil di Indonesia. Sangat mungkin bahwa infeksi parasit 

meningkat selama musim basah, sementara gizi pakan ternak 

yang rendah selama musim kering merupakan produktifitas. 

Selanjutnya, ketinggian tempat yang lebih tinggi juga memiliki 

suhu udara yang lebih rendah dan dan cekaman panas lebih 

rendah. Kecepatan pertumbuhan yang lebih baik pada 

ketinggian tempat yang lebih tinggi. Curah hujan yang lebih 

tinggi dan ketersediaan pakan ternak yang lebih banyak pada 

ketinggian tempat yang lebih tinggi mungkin memberikan 
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sumbangan disamping suhu udara yang lebih rendah Wodzicka 

dkk., (1993). Respon fisiologi terhadap setres panas memiliki 

karateristik dengan peningkatan denyut jantung dan vaso-

dilaktasi yang mengalirkan darah keseluruh organ-organ 

internal panas disebarkan. Proses evaporasi yang dapat   

meningkatkan   pendinginan dalam tubuh, seperti meningkat 

pernapapasan dangkal (tengah-tengah) untuk meningkatkan 

penguapan ari dari paru-paru, penguapan melalui permukaan 

tubuh dan melalui keringat. Perubahan tingkahlaku dengan 

mengurangi aktifitas fisik, meningkatkan komsumsi air dan   

berlindung di tempat yang lebih sejuk.   Pengaruh setres dingin 

dapat meningkatkan mortilita dan tingkat kematian pada anak.  

Respon tingkahlaku yang terlihat karena stress dingin adalah 

komsumsi pakan untuk menyediakan energi metabolism dan 

mempertahan kan kondisi tubuhnya agar tetap konstan dalam 

lingkungan untuk memproduksi panas (Hossner,2005).
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