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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak 

pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur, 

Berbatasan dengan 6 Kabupaten. Sebelah Utara-Timur, 

berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. 

Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. 

Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia. 

Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah 

Barat-Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan 

Mojokerto. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan 

daerah dataran tinggi yang dikelilingi beberapa gunung dan 

daratan rendah atau daratan lembah pada ketinggian 250-500 

meter diatas permukaan laut (mdpl) yang terletak di bagian 

tengah wilayah Kabupaten Malang. 

 

4.1.1. Kecamatan Wonosari 

  Wonosari adalah sebuah kecamatan di kabupaten 

Malang, dengan kondisi topografi dataran tinggi yang terletak 

di lereng gunung Kawi dengan luas wilayah 48,53 km, 811 

meter diatas permukaan laut (mdpl), suhu rata-rata harian 24 0C, 

kelembaban 33 % dan banyak curah hujan 3000 mm/tahun. 

Dusun Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang 

terletak di ketinggian 500-800 mdpl, dengan luas wilayah 

426.310 Ha jumlah penduduk Desa Sumberdem laki-laki 2319 

jiwa dan perempuan sebesar 2333 jiwa, penduduk memiliki 

mata pencaharian pertanian lahan kering, buruh tani, peternak 

dan jasa. Populasi ternak kambing diwilayah Dusun 

Sumberdem mencapai 3550 ekor ternak. 
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 Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang merupakan 

daerah yang mempunyai populasi Kambing Peranakan Etawah 

(PE) cukup tinggi. Hampir setiap rumah terdapat ternak 

kambing, akan tetapi kambing-kambing tersebut hanya sebagai 

usaha sampingan dari kegiatan pertanian sehingga pertumbuhan 

kambing menjadi kurang optimal. Hal ini tidak sesuai dengan 

pernyataan Murdjito, Budisatria, Panjono, Ngadiyono dan 

Baliarti (2011) bahwa peternak di kelompok ini sudah 

memanfaatkan ternaknya sebagai sumber pendapatan utama 

bagi keluarga. Hal ini dikarenakan peternak di Desa 

Sumberdem banyak yang memiliki perkebunan sendiri 

sehingga berternak kambing di jadikan sebagai usaha 

sampingan. Peternak di desa Sumberdem beternak Kambing PE 

tidak di jual susu nya/diperah melainkan dijual hidup. 

Pemberian pakan pada ternak Kambing PE mengandalkan 

hijauan yang sangat melimpah yang ada disekitar desa 

Sumberdem, para peternak juga ada yang memberi pakan 

tambahan pada ternaknya jika pada saat hijauannya mulai habis 

atau pada musim kemarau. Para peternak memberi pakan sehari 

sekali (hijauan), ada juga yang sehari dua kali (hijauan) dan ada 

juga yang memberikan pakan tiga kali sehari (hijauan), jika 

pada saat musim kemarau atau hijauannya tinggal sedikit para 

peternak ada yang memberikan pakan tambahan bila yang 

mampu membeli. Lamtoro atau bahasa latinnya Leucaena 

leucocephala adalah hijauan yang paling sering atau dominan 

yang diberikan kepada ternak kambing oleh para peternak 

karena mudah didapat. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Murdjito, dkk (2011) bahwa rerata peternak memiliki lahan 

hijauan, berdasarkan atas kepemilikan lahan hijauan, terlihat 

bahwa peternak telah mempersiapkan ketersediaan sumber 

pakan bagi ternak. Selain dari hijauan peternak juga 
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memberikan berbagai tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar 

lahan sebagai pakan ternak 

 

4.1.2. Kecamatan Wajak 

 Wajak adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Malang, 

Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, Wajak terletak di kaki 

gunung semeru sebelah barat dan terletak sebelah timur 25km 

dari kota Malang, terletak pada ketinggian wilayah 525 meter 

diatas permukaan laut (m dpl) dengan luas wilayah 9456 Ha. 

Sumberputih adalah salah satu desa di Kecamatan Wajak, yang 

terletak di lereng gunung semeru yang memiliki ketinggian 750 

meter diatas permukaan laut (mdpl). Secara administrasi jumlah 

penduduk Desa Sumberputih total adalah 6207 jiwa yang terdiri 

dari laki-laki 3127 jiwa, perempuan 3080 jiwa dan total 

populasi ternak kambing mencapai 2346 ekor ternak. 

 

 4.1.3. Kecamatan Turen 

 Turen adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Malang, 

dengan kondisi topograri Kecamatan Turen sebagian besar 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 300-460 

meter diatas permukaan laut (mdpl). Populasi ternak kambing 

yang terdapat di Kecamatan Turen mencapai 5197 ekor. Desa 

Pagedangan dengan topografi terletak pada ketinggian 300 

meter diatas permukaan laut (mdpl), luas wilayah 302,998 Ha, 

popolasi ternak kambing di desa Pagedangan sebesar 767 ekor 

kambing (Dinas Peternakan Kabupaten Malang, 2015).  

 

4.2. Bobot Lahir di Dataran yang Berbeda 

 Bobot lahir anak kambing adalah bobot badan anak 

kambing yang di timbang pada saat baru lahir. Rata-rata bobot 

lahir kambing PE sebelum terkoreksi dapat dilihat pada Tabel 

4. 
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Tabel 4. Rata-rata bobot lahir tanpa terkoreksi pada dataran 

yang berbeda. 

Ketinggian 

Bobot Lahir Kambing PE Jumlah 

Tunggal Kembar Kembar 3  

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀  

Tinggi 
3,33 3,07 3,17 2,77 2,95 2,50 

63 
10% 11% 13% 38% 10% 19% 

Sedang 
3,17 2,83 3,17 2,94 3,13 2,53 

48 
10% 17% 8% 21% 13% 31% 

Rendah 
3,60 3,25 3,00 2,71 3,20 3,00 

56 
10% 7% 9% 23% 21% 30% 

 

Data bobot lahir yang diperoleh di koreksi semua 

berdasarkan jenis kelamin, tipe kelahiran dan umur induk 

dengan tujuan untuk menyetarakan semua bobot lahir.  Rata-

rata bobot lahir kambing PE terkoreksi berdasarkan dataran  

tempat yang berbeda, dapat  dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Bobot lahir terkoreksi berdasarkan  pada dataran yang 

berbeda. 

No Dataran N 
Bobot Lahir 

(kg) 

1 Tinggi  63 3,23 ± 0,57 

2 Sedang 48 3,23± 0,42 

3 Rendah 56 3,31 ± 0,43 

Rata- rata  167 3,25 ± 0,48 

 

 Data telah terkoreksi dengan kelamin jantan, kelahiran 

tunggal dan umur induk.  Berdasarkan hasil analisis data 

(Lampiran 7) di dataran yang berbeda menunjukan bobot lahir 

berbeda tidak nyata (Tabel 5). Hal ini diduga dipengaruhi oleh 
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pemeliharaan induk saat bunting. Faktor yang mempengaruhi 

bobot lahir diantaranya genetik, lingkungan, nutrisi, lama 

kebuntingan dan jumlah anak sekelahiran. Berdasarkan letak 

topografi ketiga dataran yang berbeda memiliki keragaman 

kandungan nutrisi pada hijauan yang tersedia, pada dataran 

tinggi cenderung kualitas hijauan lebih baik dan ketersediaan 

lebih melimpah.  Setiaji dkk., (2013) menyatakan bahwa bobot 

lahir dipengaruhi faktor genetik, umur serta bobot badan induk 

yang melahirkan dan makanan induk selama masa kebuntingen. 

Sulastri, Sumadi, Hartatik dan Ngadiyono (2014) dan Murniati, 

Idrus, Rahardja, Toleng, dan Ako, (2013), menyatakan bahwa 

perbedaan bobot lahir kambing PE adanya perbedaan genetik, 

perbedaan manajemen pemeliharaan, perbedaan potensi genetik 

pejantan dan kondisi lingkungan, nutrisi yang tercukupi selama 

kebuntingan mempengaruhi pertumbuhan anak dalam 

kandungan. Kecukupan akan nutrisi pada pertengahan 

kebuntingan menghasilkan bobot lahir yang normal. Sodiq 

(2011) menambahkan bahwa paritas berpengaruh dalam 

perkembangan saat bunting dengan meningkatnya paritas dan 

usia mempengaruhi pertumbuhan prasapih. Memperbaiki faktor 

non genetik kambing PE terutama pada paritas pertama dengan 

menjaga asupan nutrisi pada saat sebelum bunting dan pada 

akhir kebuntingan, dapat meningkatkan berat badan setelah 

melahirkan untuk memcukupi kebutuhan tubuhnya dan 

menghasilkan susu yang cukup untuk menyusui anaknya. 

Petros, Aragaw, dan Shilima (2014), menambahkan bahwa 

angka kematian pada akan semakin meningkat dengan 

meningkatnya paritas, semakin tinggi paritas maka semakin 

tinggi juga tipe kelahirannya yang mengakibatkan rendahnya 

bobot lahir anak kambing dan kemanpuan induk memproduksi 

susu untuk anaknya. 
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 Berdasarkan hasil penelitian ini lebih rendah dari hasil 

penelitian Adianto, Ngadiyanto, Kustantinah dan Suparta 

(2012) memperoleh bobot lahir sebesar 4,00 ± 0,29 kg dataran 

tinggi dan 2,20 ± 0,13 kg dataran rendah, hasil yang sama dari 

penelitianya Hidayati dkk (2015), diperoleh 3,79 ± 0,68 kg 

jantan dan 3,43 ± 0,64 kg betina. 

 

4.3. Bobot Sapih pada Dataran yang Berbeda 

 Bobot sapih anak kambing adalah bobot badan anak 

kambing yang di timbang atau dihitung pada umur 90 hari 

setelah kelahiran. Penimbangan bobot badan anak kambing 

dilakukan dengan menggunakan timbangan badan (Lampiran 

1). Bobot badan cempe di peroleh dengan cara bobot badan 

peneliti ditambah dengan anak kambing dikurangi dengan 

bobot badan peneliti. Rata-rata bobot sapih dalam pelaksanaan 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata bobot sapih tanpa terkoreksi pada dataran 

yang berbeda. 

Dataran  

Bobot Sapih Kambing PE Jumlah 

Tunggal Kembar 2 Kembar 3  

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀  

Tinggi 
19,03 16,07 18,92 17,93 18,67 16,83 

63 
10% 11% 12% 38% 10% 19% 

Sedang 
18,48 16,81 17,73 18,70 18,42 17,47 

48 
10% 17% 8% 21% 13% 31% 

Rendah 
18,63 16,88 17,58 17,22 17,66 14,12 

56 
10% 7% 9% 23% 21% 30% 

 

 Bobot sapih dapat dijadikan parameter pertumbuhan 

kambing PE, karena semakin berat bobot sapih maka semakin 

baik pertumbuhan anak kambing PE. Rata-rata bobot sapih pada 
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Tabel 6 terkoreksi 90 hari, tipe kelahiran terkoreksi ke kelahiran 

tunggal dan umur induk terkoreksi ke umur 5 tahun. Hasil rata-

rata bobot sapih terkoreksi dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Bobot Sapih terkoreksi 90 hari kambing Peranakan 

Etawah pada dataran yang berbeda 

No Dataran  N Bobot Sapih (kg) 

1 Tinggi  63 19,45 ± 2,00 

2 Sedang  48 18,78 ± 1,42 

3 Rendah  56 18,02 ± 0,43 

Rata- rata 167 18,75 ± 1,76 

 

Berdasarkan Tabel 7 dan analisis data (Lampiran 8) bobot 

sapih terkoreksi 90 hari ke jantan, kelahiran tunggal dan umur 

induk di dataran tinggi dengan dataran sedang berbeda nyata 

(P<0,05). Hal ini diduga adanya perbedaan ketinggian tempat 

yang mempengaruhi pertumbuhan vegetatif hijauan yang 

tersedia. Utomo (2011), menyatakan bahwa kondisi pakan di 

dataran tinggi dan dataran sedang relatif sama baik dalam 

ketersediannya dan kualitasnya, ditambahkan oleh Rasminati 

(2011), bahwa potensi pakan di wilayah dataran sedang dan 

tinggi berupa rambanan yang membedakan jenis hijauan yang 

bervariasi dan frekuensi pemberian yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa di dataran 

tinggi dan dataran rendah berbeda nyata (P<0,05) dapat dilihat 

pada Tabel 7. Hal ini diduga berdasarkan letak topografi yang 

berbeda berdampak pada pertumbuhan vegetatif hijauan yang 

tersedia, perbedaan suhu dan kelembaban lingkungan. Faktor 

lain yang mempengaruhi bobot sapih adalah pakan yang 

dikomsumsi induk saat fase laktasi. Pakan yang diberikan di 

dataran tinggi leguminusa berupa Kaliandra (Calliandra 
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calothyrsus), Gamal (Gliricidia sepium) dan Lamtoro 

(Leucaena leucocephala) yang pemberiannya bergantian 

disesuaikan dengan ketersediaan hijauan lapang. Kecukupan 

nutrisi ransum terutama protein dan energi diperlukan induk 

saat laktasi dan meningkatkan produksi susu induk, sehingga 

asupan nutrisi anak kambing PE terpenuhi. Tjasyono (2004), 

menyatakan unsur-unsur iklim yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman ialah curah hujan, suhu, angin, sinar 

matahari, kelembaban dan evapotranspirasi (penguapan dan 

transpirasi). Radiasi matahari dan lamanya matahari bersinar 

mempengaruhi ternak dalam berbagai cara. Periode pemberian 

pakan harian ternak sebagian ditentukan oleh panjangnya siang 

hari. Kesuburan ternak juga dipengaruhi oleh lamanya matahari 

bersinar. Setiaji, Suparman dan Hartoko (2013), menyatakan 

kemampuan induk untuk menghasilkan susu dan kemampuan 

anak kambing untuk memperoleh susu pada induknya sebagai 

asupan nutrisi untuk tumbuh dan berkembanag. 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. Pada anak 

kambing tipe kelahiran kembar terjadi kompetisi dalam hal 

memdapatkan susu dari induknya. Kompetisi ini 

mengakibatkan nutrisi yang di dapat anak dengan tipe kelahiran 

kembar lebih sedikit dibandingkan dengan akan kambing 

dengan tipe kelahiran tunggal (Kurnianto, Johari dan 

Kurniawan, 2007). 

Berdasarkan analisis data (Lampiran 8) diperoleh hasil 

berbeda nyata (P<0,05) di dataran sedang dengan rendah dapat 

dilihat pada Tabel 7. Hal ini diduga adanya perbedaan suhu 

lingkungan dan kelembaban di dataran tinggi dan dataran 
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rendah sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak kambing 

PE, hal ini didukung dengan penyataan Kastan (2006) 

menyatakan bahwa suhu dan kelembaban sangat 

mempengaruhi respon fisiologis ternak kambing, semakin 

tinggi suhu dalam kandang akan mempengaruhi frekuensi 

pernapasan dan denyut jantung, semakin meningkatnya 

pembentukan panas dari lingkungan akan menyebabkan depresi 

konsumsi pakan akan berkurang. Pramono dkk (2008) 

menambahkan bahwa semakin rendahnya tempat dari 

permukaan air laut maka semakin tinggi suhu kandang dan 

lingkungan, hal tersebut berbanding terbalik pada dataran tinggi 

sehingga suhu udara di dataran tinggi lebih rendah, suhu di 

dataran tinggi merupakan zona nyaman untuk ternak bertahan 

hidup.  

Hasil penelitian ini lebih besar dibandingkan penelitiannya 

Hidayati dkk, (2015) memperoleh hasil 15,17 ± 4,14 kg jantan 

dan 15,82 ± 3,68 kg betina, ditambahkan oleh Sulastri dkk, 

(2012) bahwa memperoleh hasil rata-rata bobot sapih sebesar 

10,56 ± 1,78 kg, 11,5 ± 2,18 kg betina dan 11,7 ± 1,83 kg jantan 

(Kaunang dkk, 2011). Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor 

genetik dan non genetik, tetapi pada bobot lahir faktor non 

genetik (lingkungan) memiliki pengaruh yang sangat besar, 

seperti produksi induk yang hasilkan, jumlah pakan yang 

diberikan dan jumlah anak sekelahiran. Anak kambing 

kelahiran kembar terjadi kompetisi untuk memperoleh susu 

dengan akan yang lain. Bobot sapih berkorelasi positif dengan 

bobot lahir, semakin tinggi bobot lahir makan semakin tinggi 

pula bobot sapih. Bobot sapih yang tinggi dapat di jadikan 

indikator laju pertumbuhan kambing prasapih. Elieser dkk, 

(2012) menyatakan bobot sapih yang tinggi diharapkan akan 

menghasilkan laju pertumbuhan bobot badan pasca sapih yang 

tinggi. Tinggi rendahnya bobot sapih dipengaruhi faktor pakan, 
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lingkungan, genetik, produksi susu induk, jemis kelamin, tipe 

kelahiran dan bangsa. Setiaji dkk, (2013) menyatakan bobot 

sapih merupakan salah satu indikator kemampuan induk untuk 

menghasilkan air susu dan kemampuan anak kambing 

memperoleh susu untuk pertumbuhannya.  

 

 

 


