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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Kambing memberikan keuntungan yang baik bagi peternak di Indonesia karena 

mudah beradaptasi terhadap iklim tropis dan investasi yang rendah. Peternak biasanya 

memelihara beberapa ekor ternak sebagai tabungan saat kondisi darurat dan sebagai 

penghasil pupuk untuk lahan pertanian. Kambing juga memiliki fungsi status sosial di 

kehidupan masyarakat desa. Kambing juga dipelihara untuk memproduksi daging dan 

susu. Indonesia memiliki banyak bangsa kambing diantaranya Boer, Etawah, 

Gembrong, Jawarandu, Kacang, Kosta, Marica, Muara, Samosir, Kapra, Peranakan 

Etawah dan Saanen (Astuti dan Sudarman, 2012). Banyak faktor yang mempengaruhi 

dalam pertumbuhan populasi ternak kambing diantaranya adalah tingkat produktivitas 

ternak yang dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi 

tersebut antara lain bangsa ternak, tingkat nutrisi, litter size, jenis kelamin, umur 

induk, tipe lahir dan musim (Sulaksana, 2008). 

Fisik kambing Senduro memiliki perbedaan yang sangat mencolok 

dibandingkan dengan kambing ras yang lain, kambing Senduro memiliki corak utama 

berwarna putih kekuningan, mempunyai telinga panjang lemas sehingga menghadap 

ke bawah sampai 50 cm, mempunyai postur panjang, tinggi dan lebih tebal, tinggi 

untuk jantan dapat mencapai 120 cm untuk jantan, jarang memiliki tanduk pada 

jantan sering juga disebut Etawa gundul Senduro. Dalam perkembangbiakannya 

kambing Senduro mempunyai litter size yang cukup bagus. Dalam sekali beranak rata 

rata menghasilkan 2 ekor anak kambing (cempe) atau lebih. Litter Size merupakan 

jumlah anak sekelahiran atau banyaknya anak yang dilahirkan dalam setiap kali 

beranak, jumlah anak sekelahiran sangat menentukan terhadap laju peningkatan 

populasi ternak kambing, Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata- rata litter size 

kambing PE 1,51 ± 0,43 ekor (Sudewo dan Santosa, 2012). 

Kambing PE merupakan hasil persilangan antara kambing Etawah yang berasal 

dari India yang memiliki iklim tropis atau subtropis dan beriklim kering dengan 

kambing Kacang pada sekitar tahun 1830-an. Dengan demikian kambing PE tersebut 

telah beradaptasi dengan baik pada lingkungan Indonesia. Namun sampai saat ini 

penyebaran kambing PE ini masih sangat terbatas dengan total populasi sekitar 

500.000 ekor, tersebar tidak merata di seluruh wilayah Indonesia dan hanya 60% dari 

populasi tersebut ada di pulau Jawa dan Madura, sedangkan populasi kambing di 

Indonesia mencapai 16.841.149 ekor (Anonimous, 2010). 

Keberhasilan reproduksi akan sangat mendukung peningkatan produktivitas 

ternak selain faktor pakan dan manajemen. Daya reproduksi kelompok ternak yang 

tinggi disertai dengan pengolahan ternak yang baik akan menghasilkan efisiensi 
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reproduksi yang tinggi dengan diikuti produktivitas ternak yang tinggi pula 

(Kaunang, Suyadi, dan Wahjuningsih, 2014). Penampilan produktivitas kambing 

merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dengan lingkungan (Ahmadu and 

Lovelace, 2002). Produktivitas kambing dipengaruhi oleh iklim, paritas, litter size, 

periode laktasi (Urdaneta, Hernandes, Perez, dan Betancourt, 2000) disamping faktor 

non-genetik lainnya seperti pakan dan tatalaksana (Akingbade, Nsahlai, dan Morris, 

2004). Produktivitas induk merupakan indikator ekonomi yang penting pada usaha 

peternakan kambing (Luginbul, 2002). Menurut Madibela, Mosimanyana, Boitumelo, 

dan Pelaelo, (2002), tingkat produksi dipengaruhi oleh beragam faktor seperti paritas, 

litter size, kidding interval, daya hidup cempe serta pencapaian bobot sapih. 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana survival rate periode 

prasapih dari kambing PE dan kambing Senduro. 

1.3 Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui survival rate periode prasapih antara 

kambing PE dan kambing Senduro. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman manajemen 

survival rate dan pengembangan jenis ternak kambing agar dapat menghasilkan anak 

kambing sesuai yang diinginkan peternak. 

1.5 Kerangka Pikir 

Kambing PE yang berada di Indonesia terdapat beberapa macam jenis yaitu 

kambing PE ras Kaligesing yang memiliki corak warna dominan hitam dan putih, 

kemudian ras Jawarandu yang memiliki corak warna dominan coklat dan putih, serta 

ras Senduro yang memiliki corak warna putih. Ketiga jenis kambing PE tersebut 

memiliki ciri-ciri muka cembung, memiliki telinga panjang menggantung dan 

sebagian ada yang bertanduk (Susilawati, Kuswati dan Winarto, 2011). 

Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan dalam satu kelahiran setiap 

induk (Sodiq, 2012). Rataan jumlah anak sekelahiran pada kambing adalah 1,66 ekor 

(PE dwi-guna di wilayah upland), serta 1,78 dan 1,89 ekor masing-masing pada 

kambing PE dan Jawarandu di wilayah upland dan lowland. (Akhmad, 2010). 

Kambing Senduro memiiliki rataan litter size sebesar 1,83±0,69 ekor/kelahiran 

(Ciptadi, Ihsan, Budiarto, Mudawammah, Putri dan Naufal, 2019).  

Jenis kelamin adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

performa produksi ternak. Pembangunan bidang peternakan memprioritaskan anak 

berjenis kelamin jantan dengan tujuan menghasilkan ternak potong atau penghasil 
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daging sedangkan anak yang berjenis kelamin betina ditujukan untuk peternakan 

perah atau penghasil susu. Salah satu upaya untuk menghasilkan anak sesuai harapan 

adalah dengan melakukan pemisahan spermatozoa sebelum diinseminasikan (Sulastri, 

2014). 

Mortalitas ternak khususnya prasapih dapat mencapai 10-50% (Adriani, 

Sutama, Sudono, Sutardi, dan Manalu, 2003). Mortalitas prasapih umumnya sering 

terjadi pada anak kambing yang lahir kembar dibanding anak kambing yang lahir 

tunggal. (Akhmad, 2010). Sudewo, Santosa dan Susanto (2012), menyatakan bahwa 

persentase mortalitas kambing PE di village breeding centre sebesar 13,48%. 

Menurut Arieq (2016), kambing Senduro mempunyai mortalitas sebesar 4,93%. 

Kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka berpikir 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis 1 : Litter Size kambing PE lebing tinggi dibanding dengan kambing 

Senduro. 

Hipotesis 2 : Mortalitas kambing PE lebih tinggi dibanding dengan kambing Senduro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ternak Kambing 

Kambing lokal (Capra aegagrus hircus) adalah sub spesies dari kambing liar 

yang tersebar di Asia Barat Daya dan Eropa. Kambing merupakan suatu jenis 

binatang memamah biak yang berukuran sedang. Kambing liar jantan maupun betina 

memiliki tanduk sepasang, namun tanduk pada kambing jantan lebih besar. 

Umumnya, kambing mempunyai jenggot, dahi cembung, ekor agak ke atas, dan 

kebanyakan berbulu lurus dan kasar. Panjang tubuh kambing liar, tidak termasuk 

ekor, adalah 1,3 m - 1,4 m, sedangkan ekornya 12 cm - 15 cm. Bobot yang betina 50 

kg - 55 kg, sedangkan yang jantan bisa mencapai 120 kilogram (Yuliantio, 2012). 

Klasifikasi kambing: 

Filum : Chordota 

Kelas : Mammalia 

Ordo : Artiodactyla 

Famili : Bovidae 

Sub Famili : Caprinae 

Genus : Capra 

Spesies : C. aegagrus 

Sub Species : Capra aegagrus hircus 

 Bambang (2005) menyatakan bahwa bangsa kambing memiliki jenggot. 

Selain itu ada pula yang memiliki kulit menggelambir di sisi bagian atas leher bawah 

telinga. Pada umumnya kambing kelamin jantan mengeluarkan bau yang khas, bau 

khas tersebut secara alamiah sangat berguna untuk menarik kambing kelamin betina 

yang sedang berahi. Pada umumnya kambing merupakan hewan yang hidup di 

lereng-lereng pegunungan, bukit-bukit yang curam ataupun tempat-tempat yang 

curam, selain tempat yang tandus dengan sedikit ditumbuhi rumput atau tanaman. 

Kambing yang kita kenal sekarang merupakan hasil domestikasi manusia yang 

diturunkan dari 3 jenis kambing liar, yakni: 

1. Capra hircus, merupakan jenis kambing liar yang berasal dari daerah sekitar 

perbatasan Pakistan-Turki. 

2. Capra falconeri, merupakan jenis kambing liar yang berasal dari daerah 

sepanjang Kashmir, India. 

3. Capra prisca, merupakan jenis kambing liar yang berasal dari daerah sepanjang 

Balkan. 

2.2 Bangsa Kambing di Indonesia 

Kambing merupakan jenis ternak yang sudah lama dibudidayakan. Agung 

(2010), menyatakan bahwa memelihara kambing tidak sulit karena pakannya cukup 
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beragam. Berbagai jenis hijauan dapat dimakannya. Jenis daun-daunan yang cukup 

digemari antara lain daun turi, lamtoro dan nangka. Delapan bangsa kambing asli 

Indonesia adalah kambing Marica, Samosir, Muara, Kosta, Gembrong, Benggala, 

Kacang dan Etawah. Beberapa jenis kambing di Indonesia tersebar di daerah kering 

dan berbukit atau daerah pegunungan. Kambing adalah jenis hewan yang takut air. 

Berikut adalah bangsa kambing asli Indonesia : 

1. Kambing Marica 

Kambing Marica tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kambing Marica ini 

hampir mirip dengan kambing Kacang, namun ada perbedaan, yaitu penampilan 

tubuh lebih kecil dibanding dengan kambing kacang, telinga berdiri menghadap 

samping arah depan, tanduk relatif kecil dan pendek. 

2. Kambing Samosir 

Kambing ini dipelihara secara turun temurun oleh penduduk yang tinggal di 

Pulau Samosir, di tengah danau Toba, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera 

Utara. Kambing  Samosir lebih dominan memiliki warna putih dan warna 

campuran belang hitam serta memiliki tubuh yang relatif kecil. 

3. Kambing Muara  

Kambing Muara dijumpai di daerah Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, 

Provinsi Sumatera Utara. Penampilannya gagah, tubuh kompak dan sebaran 

warna bulu bervariasi antara warna bulu cokelat kemerahan, putih dan hitam. 

Bobot kambing Muara lebih besar dibandingkan dengan kambing Kacang. 

4. Kambing Kosta 

Lokasi penyebaran kambing Kosta berada di sekitar Jakarta dan Provinsi 

Banten. Kambing ini mempunyai ukuran tubuh sedang, hidung rata dan ada 

beberapa yang melengkung, tanduk pendek dan mempunyai bulu pendek. 

5. Kambing Gembrong 

Kambing Gembrong tersebar di daerah kawasan Timur Pulau Bali terutama di 

Kabupaten Karangasem. Ciri khas kambing ini adalah berbulu panjang, panjang 

bulu sekitar 15-25 cm, bahkan rambut pada bagian kepala sampai menutupi muka 

dan telinga. Rambut panjang terdapat pada kambing berjenis kelamin jantan, 

sedangkan kambing betina memiliki bulu pendek berkisar 2-3 cm. Kambing 

Gembrong ini memiliki tubuh yang lebih kecil dari kambing PE namun lebih 

besar dari kambing Kacang. 

6. Kambing Benggala 

Kambing Benggala diduga merupakan hasil persilangan kambing Black 

Bengala dengan kambing Kacang. Kambing ini tersebar di daerah sekitar Pulau 

Timor dan Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ciri khas dari kambing 

ini adalah bentuk telinga lurus kesamping dan sepertiga bagian ujung telinga 
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menghadap ke bawah, kambing Benggala memiliki permukaan muka lurus, dan 

tanduk tegak ke belakang. 

7. Kambing Kacang 

Kambing Kacang merupakan kambing asli Indonesia. Kambing ini tersebar 

hampir di seluruh Indonesia. Ciri-ciri kambing Kacang yaitu badan kecil, telinga 

pendek tegak, leher pendek, punggung meninggi, baik jantan maupun betina 

mempunyai tanduk, tinggi badan jantan dewasa rata-rata 60-65 cm, tinggi betina 

dewasa rata-rata 56 cm, bobot dewasa untuk betina rata-rata 20 kg dan jantan 

rata-rata 25 kg. 

8. Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan kambing hasil persilangan 

antara kambing Etawah (asal India) dengan kambing Kacang. Kambing ini 

tersebar hampir di seluruh Indonesia. Penampilannya mirip kambing Etawah, 

tetapi ukuran tubuh lebih kecil. Kambing PE merupakan kambing tipe dwiguna, 

yaitu sebagai penghasil daging dan susu (perah). Peranakan yang penampilannya 

mirip kambing Kacang disebut Bligon atau Jawa Randu yang merupakan tipe 

pedaging. Ciri-ciri kambing PE adalah telinga panjang dan terkulai, panjang 

telinga 18-30 cm, warna bulu bervariasi dari coklat muda sampai hitam. Bulu 

kambing PE jantan bagian atas leher dan pundak lebih tebal dan agak panjang. 

Bulu kambing PE betina pada bagian paha panjang. Berat badan kambing PE 

jantan dewasa 40 kg dan betina 35 kg, tinggi pundak 76-100 cm. 

2.2.1 Kambing Peranakan Etawah 

Kambing Etawah disebut juga kambing Jamnapari karena kambing ini berasal 

dari wilayah Jamnapari, India. Kambing ini dikenal di Asia Tenggara sebagai 

kambing tipe dwiguna, yaitu penghasil susu dan penghasil daging. Jamnapari diimpor 

pertama kali ke Indonesa pada tahun 1953 dari daerah Etawah, India, kambing 

Etawah masuk di Indonesia sekitar tahun 1931 pada masa penjajahan Belanda. Di 

Indonesia, kambing Etawah disilangkan untuk perbaikan mutu kambing lokal. Hasil 

persilangan tersebut disebut Peranakan Etawah (Yulianto, 2012). 

Kambing Peranakan Etawah (PE) adalah bangsa kambing yang diperoleh dari 

kawin grading-up antara kambing kambing kacang dengan kambing Etawah yang 

berasal dari India. Kambing ini asal mulanya dari daerah Purworejo, tepatnya di 

daerah Kaligesing. Kambing ini hasil dari persilangan antara kambing lokal di 

Kaligesing dengan kambing Etawah. Hasil perkawinan dari dua bangsa kambing ini 

menghasilkan peranakan kambing Etawah yang ciri-ciri dan kemampuan produksinya 

mendekati sifat-sifat karakteristik kambing Etawah (Markel dan Subandryo 1997). 

Bambang (2005), menyatakan bahwa kambing Peranakan Etawah merupakan bangsa 

kambing dari hasil persilangan antara kambing Kacang dengan kambing Etawah. Ciri 
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khas dari kambing ini adalah hidung agak melengkung, telinga agak besar dan 

terkulai. Produksi susu kambing etawa mencapai 1-1,5 liter per hari. Keunikan 

kambing Etawah adalah apabila kambing jantan yang dewasa dan kambing betina 

dewasa dijadikan dalam satu tempat akan selalu gaduh dan timbul kerusuhan. 

Kambing Peranakan Etawah atau PE mempunyai karakteristik kuping 

menggantung ke bawah dengan panjang 18-19 cm, tinggi badan antara 75-100 cm, 

bobot jantan sekitar 40 kg dan betina sekitar 35 kg. Pada pemberian pakan kualitas 

bagus bobot ternak ini dapat mencapai 80 kg. Kambing PE jantan berbulu dibagian 

atas dan bawah leher, rambut pundak dan paha belakang lebih lebat dan panjang. 

Kambing PE betina memiliki rambut panjang hanya pada bagian paha belakang. 

Warna rambut kambing PE terdiri atas kombinasi coklat sampai hitam atau abu-abu 

dan muka cembung (Markel dan Subandryo 1997). 

2.2.2 Kambing Senduro 

Kambing Senduro merupakan salah satu kekayaan plasma nutfah asli 

Indonesia yang baru ditetapkan sebagai galur/ras kambing PE oleh Kementerian 

Pertanian pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Keputusan Kementerian Pertanian 

No.1055 tahun 2014 (Anonimous, 2014). Menurut Kementerian Pertanian, kambing 

Senduro merupakan kambing hasil persilangan antara kambing Etawah, kambing 

Kacang dan kambing Jawarandu yang berada di daerah Senduro, Kabupaten 

Lumajang. Kambing Senduro memiliki keistimewaan jika dibanding dengan kambing 

lainya, yaitu secara kualitatif memiliki warna dominan putih, postur tubuh besar serta 

memiliki telinga yang panjang. Kambing Senduro merupakan ras kambing PE baru, 

sehingga perlu dijaga kualitas serta ditingkatkan kuantitasnya dengan meningkatkan 

produktifitasnya. 

Produktifitas seekor ternak dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu genetik 

dan lingkungan. Faktor genetik menentukan kemampuan produksi, sedangkan 

lingkungan merupakan pendukung supaya ternak mampu berproduksi sesuai dengan 

kemampuannya. Faktor lingkungan meliputi pakan, perkandangan, pemeliharaan, 

penyakit dan iklim. Genetik dan lingkungan memiliki peran penting, karena 

meskipun ternak memiliki genetik yang unggul, tetapi tanpa dukungan pemeliharaan 

dan pemberian pakan yang baik, produksinya tidak akan maksimal. Sebaliknya 

meskipun ternak diberikan pakan yang baik tetapi ternak tidak memiliki genetik yang 

unggul, maka produksinya tidak akan maksimal. Kambing Senduro merupakan salah 

satu jenis ras dari kambing PE. Kambing Peranakan Etawah sendiri merupakan hasil 

persilangan antara kambing lokal dengan kambing Jamnapari atau yang sering 

disebut dengan Etawah, kambing jenis ini merupakan kambing yang potensial 

dikembangkan di Indonesia karena mampu beradaptasi dengan lingkungan Indonesia 

(Wahyu, Nasich, dan Wahyuningsih, 2016). 
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2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Performans 

Penampilan individu kambing dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor 

internal maupun external. Faktor internal meliputi genetik sedangkan faktor eksternal 

meliputi keadaan lingkungan sekitar (Iniquez, Pattie dan Gunawan, 1993). 

 

2.3.1 Pakan 

Kambing merupakan salah satu jenis ternak ruminansia penghasil daging yang 

cukup potensial. Kambing dapat memanfaatkan bahan alami dan hasil ikutan industri 

yang tidak dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan pakan. Makanan utama ternak 

kambing adalah hijauan berupa rumput lapangan. Hijauan merupakan sumber energi 

dan vitamin yang baik, namun kandungan protein kasarnya relatif rendah dibanding 

dengan bahan pakan biji-bijian, misalnya kacang kedelai dan jagung. Produktivitas 

ternak ruminansia sangat ditentukan oleh ketersediaan pakan. Populasi ternak yang 

terus bertambah menyebabkan semakin bertambah pula pakan yang dibutuhkan. 

Produksi hijauan sangat berfluktuasi, berlimpah pada musim hujan, terjadi 

kekurangan saat musim kemarau dan daerah padat ternak. Penyediaan pakan yang 

berkesinambungan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan usaha peternakan (Anonimous, 2006). 

 Kemampuan seekor ternak mengkonsumsi pakan tergantung pada hijauan, 

temperatur lingkungan, ukuran tubuh ternak dan keadaan fisiologi ternak. Konsumsi 

makanan akan bertambah jika aliran makanan cepat tercerna atau jika diberikan 

makanan yang berdaya cerna tinggi. Penambahan makanan penguat atau konsentrat 

ke dalam pakan ternak juga dapat meningkatkan palatabilitas pakan yang dikonsumsi 

dan pertambahan berat badan (Anggorodi, 1990). 

Pakan hijauan mengandung zat gizi yang dapat menentukan pertumbuhan, 

reproduksi dan kesehatan ternak. Pakan hijauan segar yang baik adalah bila 

komposisinya diatur antara yang mengandung protein rendah dan protein tinggi. 

Produktivitas dicerminkan oleh pertumbuhan yang pesat dan dapat diukur melalui 

pertambahan bobot badan dan persentase karkas yang dihasilkan (Hafid, 2002). 

Rumput merupakan sumber tenaga atau energi bagi ternak kambing. Jenis rumput 

yang umum diberikan ternak adalah rumput alam (rumput lapangan). Jenis rumput 

yang dibudidayakan (ditanam) antara lain: rumput Setaria, Brachiaria dan Clitoria 

ternatea. Selain rumput, sisa hasil pertanian juga dapat digunakan sebagai sumber 

tenaga atau energi antara lain: dedak padi, kulit dan daun singkong, daun pepaya, 

batang kangkung, daun jagung dan jerami padi. Pakan sebagai sumber protein yang 

baik untuk pertumbuhan kambing antara lain: daun kacang tanah, daun kacang 

panjang, daun kedelai, daun gamal, daun turi, daun lamtoro dan daun kaliandra 

(Agung 2010). 
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Konsentrat adalah makanan yang serat kasarnya rendah, banyak mengandung 

karbohidrat ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dan sangat mudah dicerna (Tillman, 

Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan Lebdosoekodjo, 1991). Menurut 

Morrison (1981), konsentrat umumnya mengandung bahan kering dan zat-zat 

makanan seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral dan vitamin-vitamin. Pemberian 

konsentrat tergantung pada mutu hijauan yang diberikan, semakin tinggi kualitas 

hijauan, makin sedikit zat-zat makanan yang disuplai dari konsentrat, olehnya 

kenaikan produktifitas ternak kemungkinan hanya dapat dilakukan dengan pemberian 

konsentrat yang bermutu tinggi. 

2.3.2 Lingkungan 

Faktor lingkungan abiotik adalah faktor yang paling berperan dalam 

menyebabkan stress fisiologis. Komponen lingkungan abiotik yang berpengaruh 

nyata terhadap ternak adalah temperatur, kelembaban, curah hujan, angin dan radiasi 

matahari. Faktor lingkungan fisik yang mempunyai peranan penting dalam produksi 

ternak yaitu udara, kelembaban lingkungan, radiasi matahari, dan kecepatan angin. 

(Sientje, 2003).  

Produktivitas seekor ternak dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu genetik 

dan lingkungan. Faktor genetik menentukan kemampuan produksi, sedangkan 

lingkungan merupakan pendukung supaya ternak mampu berproduksi sesuai dengan 

kemampuannya. Faktor lingkungan meliputi pakan, perkandangan, pemeliharaan, 

penyakit dan iklim. Genetik dan lingkungan memiliki peran penting, karena 

meskipun ternak memiliki genetik yang unggul, tetapi tanpa dukungan pemeliharaan 

dan pemberian pakan yang baik, produksinya tidak akan maksimal. Sebaliknya 

meskipun ternak diberikan pakan yang baik tetapi ternak tidak memiliki genetik yang 

unggul, maka produksinya tidak akan maksimal (Wahyu, dkk, 2016). 

2.3.3 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 cekaman panas lebih rendah. Kecepatan pertumbuhan yang lebih baik 

pada ketinggian tempat yang lebih tinggi (Wodzicka, 1993). Respon fisiologi 

terhadap stress panas memiliki karakteristik dengan peningkatan denyut jantung dan 

vasodilaktasi yang mengalirkan darah keseluruh organ-organ internal panas 

disebarkan. Proses evaporasi yang dapat meningkatkan pendinginan dalam tubuh, 

seperti meningkatkan penguapan ari dari paru-paru, penguapan melalui permukaan 

tubuh dan melalui keringat. Perubahan tingkah laku dengan mengurangi aktifitas 

fisik, meningkatkan konsumsi air dan berlindung di tempat yang lebih sejuk. 
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Pengaruh stress dingin dapat meningkatkan mortalitas dan tingkat kematian pada 

anak. Respon tingkah laku yang terlihat karena stress dingin adalah konsumsi pakan 

untuk menyediakan energi metabolisme dan mempertahankan kondisi tubuhnya agar 

tetap konstan dalam lingkungan untuk memproduksi panas (Hossner, 2005). 

 

 

2.3.4 Genetik 

Faktor genetik ditentukan oleh 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 sama 

persis. Perkecualian dapat dijumpai pada kasus kembar identik yang mempunyai 

susunan gen yang sama persis (Hardjosubroto, 1994). 

2.4 Penyakit 

Kambing dan domba adalah ternak yang sangat disukai untuk dipelihara oleh 

peternak tradisional di pedesaan, karena metode pemeliharaannya yang tidak rumit 

dan mudah dijual bila peternak membutuhkan uang. Di lain pihak penyakit 

merupakan kendala utama dalam peternakan kambing dan domba, tidak hanya 

kerugian yang dialami para peternak tetapi juga penyakit yang zoonosis dapat 

menular ke peternak maupun pemeliharanya. Penyakit pada ternak ruminansia kecil 

dibagi menjadi dua bagian yaitu penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit 

infeksi terdiri dari penyakit asal virus, bakteri, parasit dan jamur, sedangkan penyakit 

non-infeksi adalah penyakit oleh gangguan metabolisme dan keracunan. Penyakit asal 

bakteri adalah antraks dan salmonelosis, penyakit asal parasit adalah scabies dan 

cacingan, dan penyakit non-infekisius seperti kembung dan keracunan makanan. 

Usaha pencegahan penyakit tersebut yang paling utama adalah sistem manajemen 

pemeliharaan, yaitu kebersihan kandang dan pemberian pakan yang baik disertai 

dengan vaksinasi, bila hewan sudah menunjukkan gejala penyakit bakterial perlu 

diberikan obat antibiotik, obat cacing dan obat lainnya bergantung pada gejala yang 

terlihat (Darmono 2011). Menurut Badan Litbang Pertanian (2011), faktor produksi 

penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kesehatan ternak. Sehat merupakan 

kata kunci menuju produktivitas tinggi setiap makhluk hidup. Hal sebaliknya akan 
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terjadi bila kondisi kesehatan terganggu. Penyakit pada kambing dapat dibedakan atas 

2 yaitu penyakit menular (disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, parasit darah, cacing 

dan kutu) dan penyakit tidak menular (antara lain karena kurang gizi, kurang mineral, 

tanaman beracun, dan racun). Adapun cara penularan penyakit adalah (1) Kontak 

langsung dengan hewan sakit, tanaman beracun, racun; (2) Kontak dengan bahan 

tercemar penyakit/racun; dan (3) Dibawa serangga, pekerja kandang. 

Ada berbagai macam jenis penyakit pada ternak kambing menurut Badan 

Litbang Pertanian (2011), tiga diataranya yaitu mastitis, scabies dan bloat adalah 

paling sering dijumpai, khususnya pada kambing perah. Mastitis adalah penyakit 

infeksi pada ambing oleh bakteri. Menjaga sanitasi merupakan cara terbaik mencegah 

mastitis, termasuk melakukan teat dip setiap kali pemerahan. Teat dip (larutan celup 

puting susu): 250 ml chlorohexadine 2% + 45 ml gliserin + air sehingga menjadi 1 

liter larutan. Tanda-tanda mastitis antara lain ambing terasa panas, sakit dan 

membengkak, dan bila diraba terasa ada yang mengeras pada ambing, warna dan 

kualitas air susu abnormal, seperti ada warna kemerahan (darah), pucat seperti air, 

kental kekuningan atau kehijauan. Mastitis dapat diobati dengan antibiotik. 

Pengobatan dilakukan dengan memasukkan antibiotik melalui puting susu, setelah 

ambing dikosongkan (diperah) terlebih dahulu. Pengobatan dapat dilakukan 2-3 kali 

per hari, sampai ternak benar-benar sembuh. 
Scabies (Gudugan/Gatal) adalah penyakit kulit yang paling sering dan serius terjadi pada kambing. Cara 

penularannya adalah dengan kontak langsung dengan ternak yang terinfeksi (sakit), atau kontak dengan alat atau kandang yang 

tercemar (bekas ternak sakit). Pengobatannya adalah dengan injeksi invermectin (sub-cutan/bawah kulit) atau cara tradisional 

dengan mengoleskan campuran belerang dengan oli. Pencegahan terhadap penyakit selalu lebih baik dari pengobatan. Menjaga 

kebersihan kandang, peralatan dan ternaknya harus selalu dilakukan, dan jika terjadi penyakit ini ternak terjangkit harus diisolasi 

dari ternak yang sehat. Ternak yang terkena penyakit scabies akan selalu menggaruk-garuk bagian tubuhnya yang terinfeksi 

karena gatal. Bagian kulit yang terinfeksi mengalami penebalan, nafsu makan berkurang dan ternak jadi kurus, bulu kusam dan 

berdiri dan rontok, serta produktivitas menurun. Pada penyakit yang akut tidak jarang akan berakhir dengan kematian. 

Bloat/Tympani (Kembung Perut) terjadi akibat pembentukan gas dalam 

lambung secara berlebihan dan dalam waktu yang cepat. Kadang-kadang penyakit ini 

terjadi secara mendadak. Pencegahan adalah hindari memberikan hijauan muda 

secara berlebihan, atau hijauan yang masih mengandung embun pagi, dan ternak 

cukup mendapat exercise. Hindari pemberian hijauan satu jenis/macam, terutama 

hijauan leguminosa. Berikan rumput kering sebelum memberikan legum. Pengalaman 

di lapang, pengobatan dengan berbagai macam cara dengan tingkat keberhasilan yang 

bervariasi antara lain dengan menggunakan minuman sprit, minyak nabati/goreng, 

asam jawa, obat antangin (obat untuk manusia) dll. Jika cara di atas gagal, cara 

terakhir adalah dengan menusukkan jarum besar/trocar/canula atau alat sejenisnya ke 

dalam lambung sebelah kiri. Tingkat kesuksesan cara ini adalah rendah, karena 60-

80% dari ternak yang diperlakukan demikian akan mati karena infeksi. 

2.5 Mortalitas Prasapih 
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Mortalitas sangat erat hubungannya dengan produktivitas (Gall, 1981). 

Kematian sesudah kelahiran pada anak kambing sangat mempengaruhi produktivitas 

ternak (Sutama, Putu, dan Tomaszewska, 1993). Masa periode tiga bulan antara lahir 

dengan penyapihan (masa prasapih) adalah saat-saat rawan kematian pada anak 

kambing. Faktor-faktor yang mungkin terlibat dalam tingkat kelangsungan hidup 

anak adalah berat kelahiran anak, genetika, kemampuan pengasuhan dan produksi 

susu induk, lingkungan nutrisi, penyakit dan predator (Synman, 2010). Kematian 

anak, khususnya prasapih yang dapat mencapai 10-50% dan merupakan kerugian 

yang sangat besar bagi usaha peternakan kambing (Adriani, Sutama, Sudono, Sutardi, 

dan Manalu, 2003). 

Faktor penyebab tingginya tingkat kematian pada kambing selain itu 

kemungkinan disebabkan masalah penanganan induk bunting oleh peternak yang 

kurang baik (terutama penyediaan pakan kualitas dan kuantitasnya rendah) sehingga 

mengakibatkan terjadinya kematian embrio dan terjadinya gangguan pada saat 

kelahiran (distokia). Distokia ini terjadi karena ketidakmampuan hormon oxytocin 

untuk melakukan kontraksi pada uterus sehingga menyebabkan induk sulit 

mengeluarkan cempe, apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian 

pada cempe (Kostaman, dan Sutama, 2006). Mortalitas prasapih umumnya sering 

terjadi pada anak kambing yang lahir kembar dibanding anak kambing yang lahir 

tunggal. Hal ini kemungkinan disebabkan anak kambing yang lahir tunggal lebih 

mempunyai kesempatan untuk mendapatkan air susu dari induknya dibandingkan 

dengan anak kambing yang lahir kembar (Akhmad, 2010). Sudewo dan Santosa 

(2011), menyatakan bahwa mortalitas pada kelahiran kembar lebih tinggi dibanding 

tunggal diduga terkait persaingan antara saudara sekelahiran untuk mendapatkan susu 

dari induknya. 

Kematian anak lebih tinggi terjadi beberapa hari setelah kelahiran, sebagai 

akibat masa transisi dari ketergantungan intra uterus ke kehidupan di luar uterus. 

Daya hidup prasapih tergantung pada litter size, produksi susu serta kemampuan 

induk merawat anaknya selama periode menyusu (Mahmilia, dan Elieser, 2008). 

Sodiq (2010), menyatakan bahwa kematian anak kambing karena keguguran sewaktu 

beranak sering disebabkan karena kesalahan pengelolaan salah satunya sistem 

pengandangan. Ternak yang sudah bunting dikandangkan terpisah dari kelompok 

status fisiologi lainnya, sehingga anak yang dilahirkan dapat hidup sehat. Umur 0-3 

bulan merupakan fase kritis pertumbuhan. Kematian anak yang dilahirkan 

kebanyakan terjadi pada umur 0-3 hari setelah kelahiran hingga mencapai 65%. 

2.6 Jenis Kelamin Cempe yang dilahirkan 

 Kelahiran kembar merupakan sifat yang menguntungkan karena 

meningkatkan kemampuan wilayah dalam menyediakan ternak muda sebagai ternak 
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pengganti. Perbandingan kelahiran cempe jantan dan betina berpengaruh terhadap 

kemampuan wilayah dalam menyediakan bibit kambing jantan dan betina. 

Kemampuan wilayah dalam menyediakan bibit kambing jantan dan betina 

dipengaruhi oleh sistem perkawinan. Wilayah yang menerapkan sistem perkawinan 

secara inseminasi buatan (IB) tidak memerlukan kambing jantan. Wilayah yang 

menerapkan perkawinan secara alami seperti halnya di Kota Metro memerlukan bibit 

jantan dan betina dalam jumlah banyak setiap tahun. Oleh karena itu diperlukan 

perhitungan kemampuan wilayah dalam menyediakan bibit jantan maupun betina 

berdasarkan perbandingan kelahiran cempe jantan dan betina (Sulastri, 2014). 

Menurut Sulastri (2014), jenis kelamin adalah salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap performa produksi ternak. Pembangunan bidang peternakan 

memprioritaskan anak berjenis kelamin jantan dengan tujuan menghasilkan ternak 

potong atau penghasil daging sedangkan anak yang berjenis kelamin betina ditujukan 

untuk peternakan perah atau penghasil susu. Salah satu upaya untuk menghasilkan 

anak sesuai harapan adalah dengan melakukan pemisahan spermatozoa sebelum 

diinseminasikan. 

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan plasma nutfah potensial yang 

mempunyai kualitas tinggi, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk 

meningkatkan produktivitasnya. Kambing PE jantan mempunyai persentase karkas 

yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan devisa dan nilai komersial yang 

menjanjikan dan menguntungkan jika dibandingkan dengan persentase karkas 

kambing PE betina (Sodiq, dan Sadewo, 2008). Meningkatnya jumlah kelahiran anak 

jantan, berpotensi meningkatkan perbaikan penampilan pertumbuhan dan 

peningkatan berat potong, serta penjualan daging sebesar 20% (Gordon, 1997, dan 

Saili 1998). 

2.7 Litter Size 

Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan dalam satu kelahiran perinduk. 

Semakin tinggi Litter size maka cenderung rendah bobot lahir seekor kambing, 

kambing PE cenderung memiliki anak lebih dari satu dalam sekelahiran. Kambing PE 

yang melahirkan tunggal cenderung bobot lahir lebih besar dibandingkan dengan 

anak kembar (Sodiq, 2012). Keunggulan dari kambing lokal yaitu mempunyai sifat 

yang prolific dan mempunyai jarak kelahiran yang pendek, sedangkan pada kambing 

Boer selalu mempunyai tipe kelahiran lebih dari satu yaitu kembar dua (twins) dan 

kembar tiga (triplets) (Sarwono 2010). Litter size kambing sangat dipengaruhi oleh 

paritas dan ukuran badan induk. Postur tubuh induk akan mempengaruhi kemampuan 

induk dalam melahirkan jumlah anaknya. Induk dengan postur tubuh yang besar akan 

menghasilkan jumlah anak seperindukan yang lebih besar (Sodiq dan Sadewo 2008). 
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Jumlah anak sekelahiran berkisar dari 1-3 ekor dengan frekuensi kelahiran 

kembar dua cenderung lebih (59-79%), diikuti kelahiran tunggal dan kelahiran 

kembar tiga. Rataan jumlah anak sekelahiran pada kambing adalah 1,66 ekor (PE 

dwi-guna di wilayah upland), serta 1,78 dan 1,89 ekor masing-masing pada kambing 

PE dan Jawarandu di wilayah upland dan lowland. Litter size merupakan penampilan 

reproduksi induk kambing lokal yang dapat dijadikan indikator kualitas atau mutu 

induk kambing, hal ini akan membantu program seleksi dalam usaha untuk 

mempercepat perbaikan performans. Sifat dewasa dini dan fekunditas (jumlah 

anak/bunting) dan fertilitas tinggi memberi gambaran kemampuan meningkatkan 

populasi (Akhmad, 2010). 

2.8 Umur Induk 

Induk kambing dapat beranak lebih dari satu ekor dan lamanya bunting lebih 

pendek dari ruminansia besar. Jumlah anak tiap kelahiran tergantung dari kemampuan 

betina, yakni banyaknya ovum yang masak dan jumlah telur yang dibuahi. 

Kemampuan ini dipengaruhi oleh sifat-sifat pembawaan (bakat), pengaruh luar 

(lingkungan), dan interaksinya (Hardjosubroto, 1994). 

Estimasi umur ternak di lapang hanya dapat diperoleh dengan cara wawancara 

kepada pemiliknya atau dengan melihat gigi seri yang telah tanggal (Subandriyo, 

2010). Penentuan umur kambing dilakukan berdasarkan catatan (recording) atau atas 

dasar perkembangan gigi seri atau Permanent Incicivi (PI). Gigi ternak mengalami 

erupsi dan keterasahan secara kontinyu. Pola erupsi gigi pada ternak memiliki 

karakteristik tertentu sehingga dapat digunakan untuk menduga umur ternak. Gerakan 

mengunyah makanan yang dilakukan ternak mengakibatkan terasahnya gigi (Heath, 

dan Olusanya, 1988). Kenyataan bahwa gigi seri susu tumbuh dan digantikan oleh 

gigi seri permanen terjadi pada umur tertentu, maka hal tersebut merupakan pedoman 

yang banyak di lapangan untuk menentukan umur kambing. Selain itu, gigi seri 

permanen mengalami keterasahan yang bentuknya dipengaruhi oleh jenis yang 

dikonsumsi. Semakin tua umur ternak maka keterasahan gigi menjadi semakin lebar 

(Poespo, 1965). Berikut cara penentuan umur berdasarkan gigi seri menurut (Standar 

Nasional Indonesia 2008). 
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Tabel 1 Penentuan umur berdasarkan gigi seri (PI). 

 

2.9 Siklus Berahi 

Siklus berahi atau estrus adalah suatu siklus yang merupakan tahapan-tahapan 

mulai dari estrus yang pertama ke estrus berikutnya yang meliputi proestrus, estrus, 

maestrus, dan diestrus. Definisi estrus atau berahi adalah suatu fase dimana seekor 

betina mau dikawini oleh pejantan (Susilawati, 2011). 

2.9.1 Fisiologi Ovulasi 

Ternak kambing khususnya betina memiliki potensi reproduksi yang dapat 

diukur berdasarkan kelahiran anak yang sehat, jarak kelahiran dan tipe kelahiran 

(tunggal atau kembar) (Monintja, Hendrik, Pudjihastuti, dan Ngangi, 2016). Ternak 

kambing termasuk hewan yang mempunyai kemampuan untuk bunting setahun 2 kali 

dan melahirkan anak mencapai 4 ekor sekelahiran. Namun di Indonesia ternak ini 

umumnya melahirkan 1-2 ekor bahkan satu ekor dalam setahun. Hal ini disebabkan 

oleh masih rendahnya daya reproduktivitas ternak tersebut. Daya reproduktivitas 

ternak yang rendah ini disebabkan karena masih banyaknya kasus gangguan 

reproduksi, kegagalan perkawinan, terbatasnya anak yang dilahirkan sehingga 

efisiensi reproduksi ternak kambing masih rendah (Hariadi, Hardjopranjoto, Wurlina, 

Hermad, Rimayanti, Triana, Ratmani H, dan Utomo, 2011). 

Sistem reproduksi kambing betina pada umumnya menampakkan perubahan-

perubahan dan memperlihatkan tanda-tanda estrus secara teratur yang disebut siklus 

estrus. Siklus estrus adalah sebuah siklus dalam kehidupan kambing betina yang 

sudah dewasa dan setiap siklus akan diakhiri dengan proses ovulasi (Najamuddin, dan 

Ismail, 2006). Menurut Sodiq dan Abidin (2002), seekor kambing betina dikatakan 

dewasa ketika kambing tersebut mengalami siklus estrus pertama kali. Biasanya 

terjadi pada umur 8 – 12 bulan. Tingkat ovulasi dan juga jumlah anak per kelahiran 

biasanya lebih rendah pada saat pubertas, yang bersama-sama dengan faktor-faktor 

yang tidak seragam, menyebabkan efisiensi reproduksi yang lebih rendah pada ternak 

muda. Kenyataannya tingkat ovulasi biasanya meningkat sampai umur 3-4 tahun, 

sesudah itu akan mengalami penurun. Menurut Ismail (2005), umumnya tingkat 

No Parameter Umur (tahun) 

1 Temporer/gigi susu ˂ 1 

2 1 pasang permanen 1 – 1,5  

3 2 pasang permanen ˃ 1,5 – 2,5  

4 3 pasang permanen ˃ 2,5 – 3  

5 4 pasang permanen ˃ 3 
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ovulasi dan jumlah anak meningkat dengan bertambahnya umur walaupun tidak 

selalu demikian. 

2.9.2 Jumlah Ovulasi Induk Kambing 

Induk kambing dapat beranak lebih dari satu ekor dan lamanya bunting lebih 

pendek dari ruminansia besar. Jumlah anak tiap kelahiran tergantung dari kemampuan 

betina, yakni banyaknya ovum yang masak dan jumlah telur yang dibuahi. 

Keberhasilan mendapatkan anak selain faktor genetik, pakan yang berkualitas sangat 

besar peranannya (Davis, Galloway, Ross, Gregan, Ward, Nimbkar, Ghalsasi, 

Mimbkar, Gray, Subandriyo, Inonunu, Tiesnamurti, Martyniuk, Eythorsdottir, 

Mulsant, lecerf, Hanrahan, Bradford, Wilson, 2002). Kostaman (2006), menyatakan 

bahwa kidding size seekor induk ditentukan oleh tiga faktor yaitu jumlah sel telur 

yang dihasilkan setiap berahi dan ovulasi, fertilisasi dan keadaan selama kebuntingan 

serta kematian embrio. Ketiga faktor tersebut tergantung dari umur induk, bobot 

badan induk, kambing pemacek, suhu lingkungan dan keturunan genetik.  

Tingkat ovulasi dan juga jumlah anak per kelahiran biasanya lebih rendah 

pada saat pubertas, yang bersama-sama dengan faktor-faktor yang tidak seragam, 

menyebabkan efisiensi reproduksi yang lebih rendah pada ternak muda. 

Kenyataannya tingkat ovulasi biasanya meningkat sampai umur 3-4 tahun, sesudah 

itu akan mengalami penurunan. Umumnya tingkat ovulasi dan jumlah anak 

meningkat dengan bertambahnya umur walaupun tidak selalu demikian (Ismail, 

2005). Greyling (2000), menyatakan bahwa kinerja reproduksi induk merupakan 

gambaran dari kemampuan induk bereproduksi, terutama dalam kemampuan induk 

untuk melahirkan sejumlah anak. Jumlah anak sekelahiran sangat mentukan laju 

peningkatan populasi ternak kambing, karena jumlah anak sekelahiran dapat 

mempengaruhi kenaikan populasi. Kinerja reproduksi kambing betina ditentukan oleh 

berbagai proses seperti lamanya musim perkawinan, siklus berahi, laju ovulasi dan 

tingkat kesuburan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan kambing rakyat desa Sarikemuning, 

Senduro, Burno, Kandang Tepus dan Kandangan yang berada di Kecamatan Senduro, 

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan 

letak desa yang saling bersebelahan. Penelitian ini dimulai pada tanggal 20 

September 2018 sampai dengan 20 Oktober 2018. 

3.2 Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 ekor induk kambing 

Senduro dan 150 ekor induk kambing PE di Kecamatan Senduro Kabupaten 

Lumajang, Sampel yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan berdasarkan umur 

induk (PI). 

3.3 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan adalah Survey. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 

pengamatan secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

pengambilan data di Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang. 

1.4 Variabel Pengamatan 

Variabel penelitian meliputi beberapa aspek yaitu: 

1. Litter size 

2. Mortalitas 

3. Jenis kelamin anak yang dilahirkan 

4. Umur Induk 

 

1.5 Tahapan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan yaitu pra penelitian dan 

pelaksanaan penelitian. Pra penelitian dilakukan dengan survey secara langsung 

peternakan kambing yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Hal 

tersebut guna mempermudah pengambilan data pada waktu pelaksanaan penelitian.  

Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan penelitian. Pada tahapan ini dilakukan 

pengambilan data sesuai dengan variabel pengamatan yang meliputi data primer dan 

data sekunder. Data primer diambil berdasarkan pengamatan secara langsung dengan 

menggunakan kuisioner sebagai alat bantu, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang terkait total populasi ternak kambing di 

lokasi tersebut. 
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3.6 Analisis Data 

Data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan meliputi litter size, jenis 

kelamin anak yang dilahirkan dan mortalitas prasapih. Data yang diperoleh tersebut 

selanjutnya dibuat dalam bentuk persentase dan ditabulasi yang kemudian dihitung 

nilai rataan dan standar deviasinya. Adapun rumus untuk menghitung standar deviasi 

menurut Sugiyono (2007) adalah sebagai berikut: 

S = √
∑       ̂  

   
 

Keterangan 

S = Standar deviasi 

   = Mean data yang di observasi 

 ̂ = Mean data keseluruhan 

n = Jumlah Sampel 

 

Hasil pengamatan litter size dan mortalitas kambing pada umur yang berbeda 

dihitung menggunakan statistik non parametris yaitu dengan uji Kruskal Wallis untuk 

mengetahui pengaruh umur induk yang berbeda dan tipe kelahiran yang berbeda pada 

litter size dan mortalitas kambing, adapun rumus dari uji Kruskal Wallis menurut 

Walpole (1993), yaitu: 

H  
  

      
∑

   

  
         

    

Keterangan: 

H = H terkoreksi  

Ni = banyaknya pengamatan dalam perlakuan ke–I 

n = jumlah total data 

Ri = jumlah pangkat bebas dalam contoh ke-I 

 

 Perbandingan survival rate kambing Senduro dengan kambing PE dapat 

diketahui melalui uji Mann-whitney. Adapun rumus dari uji Mann-whitney menurut 

Susetyo (2010) adalah sebagai berikut: 

Z = 
   

      
 

√
              

  

 

 Pengambilan keputusan dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) dengan 

kriteria H0 diterima apabila Zhitung < Ztabel. 
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3.7 Batasan Istilah 

1. Survival rate : Sintasan (keberlangsungan hidup). 

2. Litter size :  Jumlah anak yang dilahirkan sekelahiran dari satu ekor 

induk. 

3. Mortalitas :   Total kematian ternak. 

4. Periode Pra sapih :  Cempe berumur 0-12 minggu dan masih menyusu pada 

induknya. 

5. Periode Sapih :   Diberhentikan asupan susu dari induk kambing. 

6. Kambing PE : Kambing yang mempunyai ciri-ciri warna bulu hitam dan 

putih, muka cembung, telinga panjang menggantung dan 

terlipat, serta ada yang bertanduk dan tidak bertanduk. 

7. Kambing Senduro : Kambing yang mempunyai ciri-ciri warna bulu putih, 

muka cembung, telinga panjang menggantung dan lebar, 

ada yang bertanduk dan ada yang tidak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat Kecamatan Senduro 

Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan 

bahwa jumlah ternak kambing di Kecamatan Senduro mencapai 9147 ekor (BPS, 

2016). Menurut data BPS (2016), Kecamatan Senduro memiliki luas 228,68 Km
2 

atau 

sekitar 12,77% dari luas Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil registrasi penduduk 

tahun 2016 tercatat jumlah penduduk Kecamatan Senduro sebesar 50.142 jiwa yang 

tersebar pada 12 desa. Kepadatan penduduknya mencapai 219 jiwa/Km
2
. Berdasarkan 

jenis tanahnya di Kecamatan Senduro dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tanah 

sawah, tanah kering, dan lainnya. Diantara ketiga jenis tersebut tanah lainnya 

memiliki area perluas, yaitu 13.655 Ha atau 59,72% dari luas keseluruhan. Populasi 

kambing di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Populasi Kambing di Kecamatan Senduro Tahun 2016 menurut BPS 

Kabupaten Lumajang. 

No Desa Jumlah Ternak Kambing 

1. Purworejo 452 

2. Sarikemuning 772 

3. Pandansari 208 

4. Senduro 965 

5. Burno 1208 

6. Kandang Tepus 3567 

7. Kandangan 504 

8. Bedayu 266 

9. Bedayu Talang 398 

10. Wono Cepoko Ayu 504 

11. Argosari 154 

12. Ranupani 149 

 

 Tabel 2 memperlihatkan bahwa populasi kambing pada masing-masing desa 

berbeda. Desa Kandang Tepus menjadi wilayah dengan populasi kambing terbanyak 

diantara desa yang lain dengan populasi kambing mencapai 3567 ekor. Kondisi alam 

yang sangat mendukung dengan banyaknya ketersediaan pakan dan terdapat akses 

jalan yang mudah menjadikan populasi kambing di desa Kandang Tepus menduduki 

peringkat tertinggi dibanding wilayah yang lain. Desa Burno memiliki populasi 

ternak yang cukup tinggi meskipun masih dibawah desa Kandang Tepus yaitu 

sebanyak 1208 ekor, hal tersebut diduga karena jumlah peternak yang berada di 
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lokasi tersebut tidak sebanyak di desa Kandang Tepus meskipun kondisi alam di desa 

Burno sangat mendukung. 

Desa Argosari dan Ranupani menduduki peringkat terendah dengan populasi 

kambing 154 ekor untuk desa Argosari dan 149 ekor untuk desa Ranupani. Mayoritas 

penduduk di kedua desa tersebut adalah petani. Kondisi lahan yang miring dan akses 

jalan yang tidak mudah di kedua desa tersebut menjadi masalah utama peternak 

dalam mencari pakan. Beku, Paga, dan Lapenangga, (2014), menyatakan bahwa 

ketersediaan pakan hijauan yang bagus dan jumlah yang mencukupi sangat 

dibutuhkan dalam usaha peternakan kambing. Menurut Tanuwiria, Yulianti, dan 

Mayasari, (2006), masalah yang sering dihadapi pada usaha ternak kambing adalah 

jumlah pakan khususnya pakan yang berserat. Kegagalan usaha peternakan di suatu 

wilayah biasanya diakibatkan kurang memperhitungkan jumlah pakan dengan 

populasi ternak yang ada. 

4.2 Litter Size 

Hasil pengamatan litter size kambing Senduro dan PE terdapat pada Lampiran 

1 dan 2. Rataan dan standar deviasi litter size kambing Senduro dan PE disajikan 

pada Tabel 3.  

Tabel 3. Persentase dan Rataan Litter Size Induk Kambing PE dan Kambing Senduro 

berdasarkan Tipe Kelahiran. 

 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 2 memperlihatkan bahwa uji Kruskal 

Wallis litter size kambing Senduro pada umur induk yang berbeda menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan (P < 0,05), litter size kambing PE pada umur induk 

yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan (P > 0,05). Hasil analisis 

statistik uji Mann-whitney perbandingan litter size kambing Senduro dengan kambing 

PE menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan (P > 0,05). 

Rataan litter size kambing Senduro dan PE pada Tabel 3 menunjukkan bahwa, 

Kambing PE memiliki litter size sebesar 1,89 ± 0,61 ekor/sekelahiran, sedangkan 

untuk kambing Senduro memiliki litter size sebesar 1,93 ± 0,69 ekor/kelahiran. Hal 

tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penelitian Sudewo (2012), yang 

Tipe Kelahiran Induk Kambing Senduro (%) Induk Kambing PE (%)  

Tunggal 28 24,7  

Kembar Dua 51,3 61,3  

Kembar Tiga 20,7 14  

Total Induk 150 ekor 150 ekor  

Rataan dan 

Simpangan baku 

1,93 ± 0,69  

ekor/kelahiran 

1,89 ± 0,61  

ekor/kelahiran 
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meneliti tentang litter size kambing PE yaitu sebesar 1,51 ± 0,43 ekor/kelahiran di 

Village Breeding Center Kabupaten Banyumas. Menurut Usman (2005), rataan 

jumlah anak per kelahiran kambing Peranakan Etawah yaitu sebesar 1,71 ekor anak 

per kelahiran. Perbedaan jumlah anak perkelahiran tersebut diduga karena adanya 

perbedaan umur induk kambing, sehingga hal tersebut mempengaruhi efisiensi 

reproduksi pada induk dan mengakibatkan penurunan jumlah anak sekelahiran. 

Menurut Akhmad (2010), rataan jumlah anak sekelahiran pada kambing adalah 1,66 

ekor (PE dwiguna di wilayah upland), serta 1,78 dan 1,89 ekor masing-masing pada 

kambing PE dan Jawarandu di wilayah upland dan lowland. 

Hasil pengamatan litter size kambing Senduro dan kambing PE yang 

diperlihatkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa, kambing PE dan kambing Senduro 

mempunyai jumlah anak sekelahiran lebih dari satu sehingga ternak tersebut bersifat 

prolifik. Menurut Williamson dan Payne (1993), ternak kambing bersifat prolifik 

karena pada tiap ekor induk mampu melahirkan anak lebih dari satu setiap beranak. 

pertambahan umur ternak akan meningkatkan kesuburan kelamin sehingga kelahiran 

kembar dua adalah umum terjadi. Devandra dan Burns (1994), menyatakan bahwa 

jumlah anak per kelahiran menentukan tingkat kesuburan ternak.  

Persentase litter size kambing Senduro dan PE yang diperlihatkan pada Tabel 

3 menunjukkan bahwa, jumlah anak sekelahiran tertinggi berjumlah 3 ekor dan paling 

rendah adalah 1 ekor. Noor dan Gunawan (2006), menyatakan bahwa kambing pada 

umumnya mempunyai kemampuan beranak minimal 1 ekor dan maksimal 4 ekor. 

Menurut Subandriyo (2004), umumnya litter size kambing adalah 2 ekor, meski ada 

sedikit beberapa yang beranak 4 ekor. Jumlah anak sekelahiran dipengaruhi oleh 

bangsa, faktor genetik dan juga umur induk. 

1.3 Jenis Kelamin Anak yang dilahirkan 

Hasil pengamatan jenis kelamin anak yang dilahirkan kambing Senduro dan 

PE terdapat pada Lampiran 3 dan 4. Persentase jenis kelamin anak kambing Senduro 

dan PE disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Persentase jenis kelamin anak kambing yang dilahirkan. 

 Jumlah Anak Jantan (%) Betina (%) 

PE 284 50 50 

Senduro 289 52,9 47,1 

 

Perbandingan jenis kelamin anak kambing yang diperlihatkan pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa, kambing PE mempunyai rasio jenis kelamin anak yang sama 

antara jantan dan betina yaitu masing-masing 142 ekor, sedangkan kambing Senduro 

memiliki jumlah cempe betina yang dilahirkan lebih banyak dibanding cempe jantan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

yaitu 142 ekor betina dan 136 ekor jantan. Perbedaan rasio jenis kelamin anak yang 

dilahirkan diduga karena sifat dari genetik induk dan pemberian jenis pakan yang 

berbeda-beda. Menurut Andriani dkk, (2003), jenis kelamin anak dipengaruhi sifat 

genetik induk. Induk-induk yang dilahirkan dari tetua yang menghasilkan anak betina 

lebih banyak akan melahirkan cempe-cempe dengan jumlah cempe betina yang lebih 

banyak daripada cempe jantan, demikian pula sebaliknya. Harris, Fathul, dan 

Suharyati, (2010), menyatakan bahwa faktor pakan yang diberikan pada induk selama 

bunting juga memengaruhi jenis kelamin cempe yang dilahirkan. Kondisi pakan 

dengan rasio anion dan kation tertentu dapat mempengaruhi jenis kelamin fetus yang 

akan dilahirkan.  

Persentase jenis kelamin anak kambing PE yang diperlihatkan pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa, kambing PE memiliki rataan jenis kelamin anak yang 

dilahirkan seimbang 50:50. Bintara (2011), menyatakan bahwa rasio spermatozoa 

X:Y kambing Peranakan Etawah (50,6±1,8:49,4±1,8), spermatozoa X:Y pada 

kambing Peranakan Etawah mendekati 50:50. Hasil tersebut dapat diprediksi bahwa 

jika terjadi perkawinan maka rasio jenis kelamin anak yang dilahirkan adalah imbang 

antara jantan dan betina, yaitu 50%:50%. Menurut Bearden, Fuquay, dan Willard, 

(2004), secara alamiah spermatogenesis atau proses pembentukan spermatozoa pada 

mahkluk hidup akan menghasilkan dua macam tipe spermatozoa X dan Y dengan 

imbangan yang sama yaitu 50% berbanding 50%. 

Persentase jenis kelamin anak kambing Senduro yang diperlihatkan pada 

Tabel 4 menunjukkan bahwa, kelahiran cempe betina lebih tinggi daripada kelahiran 

cempe jantan, dengan perbandingan 52,9:47,1. Hal tersebut diduga karena rasio 

perbandingan spermatozoa X lebih besar dibanding dengan Y. Cupps (1991), 

menyatakan bahwa jika rasio spermatozoa X:Y tidak mendekati 50:50 maka akan 

terjadi proporsi yang tidak seimbang antara jumlah kelahiran anak betina dan anak 

jantan. Rasio atau imbangan jenis kelamin anak yang dilahirkan sangat tergantung 

dari rasio spermatozoa X:Y. Menurut Cupps (1991), Spermatozoa yang mengandung 

kromosom X akan menghasilkan embrio betina, sedangkan spermatozoa yang 

mengandung kromosom Y akan menghasilkan embrio jantan. 

4.4 Mortalitas Prasapih 

Hasil pengamatan mortalitas prasapih kambing Senduro dan PE terdapat pada 

Lampiran 5 dan 6. Rataan dan standar deviasi mortalitas prasapih kambing Senduro 

dan PE disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Persentase mortalitas prasapih kambing PE dan Senduro. 

 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 6 memperlihatkan bahwa uji Kruskal 

Wallis mortalitas prasapih kambing Senduro maupun kambing PE pada umur induk 

yang berbeda menunjukkan tidak adanya perbedaan (P < 0,05). Hasil analisis statistik 

uji Mann-whitney perbandingan mortalitas prasapih kambing Senduro dengan 

kambing PE menunjukkan bahwa terdapat perbedaan (P < 0,05). 

Persentase mortalitas prasapih yang diperlihatkan pada Tabel 5 menunjukkan 

bahwa, mortalitas prasapih kambing Senduro lebih tinggi dibandingkan dengan 

kambing PE. Perbandingan tingkat kematian cempe antara kambing PE dan kambing 

Senduro di lokasi penelitian yaitu 10,7% untuk kambing Senduro dan 2,4% untuk 

kambing PE. Mortalitas kambing Senduro dan kambing PE pada hasil pengamatan 

lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian Sudewo dkk (2012), yang 

meneliti tentang kematian anak kambing Peranakan Etawah dengan persentase 

kematian cempe sebesar 13,48% dari total anak yang dilahirkan. Sutama (2006), 

menyatakan bahwa angka kematian cempe sekitar 5-10% dapat dianggap sangat baik 

untuk suatu usaha produksi.  

Rataan mortalitas prasapih yang diperlihatkan pada Tabel 5 menunjukkan 

bahwa, kematian cempe kambing PE paling tinggi berjenis kelamin betina sedangkan 

pada kambing Senduro kematian cempe paling tinggi berjenis kelamin jantan. 

Menurut Sudewo dkk (2012), perbedaan jenis kelamin cempe dapat mempengaruhi 

mortalitas cempe prasapih karena cempe jantan umumnya memiliki tenaga yang lebih 

kuat dibanding dengan cempe betina. Hal tersebut berpengaruh pada saat menyusu 

akan terjadi perebutan puting induk antar cempe. Sudewo dan Santoso (2011), 

menyatakan bahwa mortalitas pada kelahiran kembar lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelahiran tunggal, hal tersebut diduga karena persaingan antara saudara 

sekelahiran dalam mendapatkan susu dari induknya. Persentase mortalitas prasapih 

kambing Senduro dan PE berdasarkan tipe kelahiran disajikan pada Tabel 6. 

Umur induk (PI) PE (%) Senduro (%) 

PI 1 3,33 10,14 

PI 2 5,71 14,47 

PI 3 0 10,66 

PI 4 1,17 7,42 

Total Mortalitas ♀♂ Ekor (%) 7 (2,4%) 31 (10,7%) 

∑ Anak Kambing yang  

dilahirkan 

284 289 

Rataan dan Simpangan Baku 0,02 ± 0,15 0,11 ± 0,31 
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Tabel 6. Persentase mortalitas prasapih kambing PE dan Senduro berdasarkan tipe 

kelahiran. 

 Tipe Kelahiran 

PE 

n (%) 

Senduro 

n (%) 

Tunggal 42 (4,76) 37 (5,4) 

Kembar dua 154 (2,59) 184 (8,69) 

Kembar tiga 93 (0) 63 (20,63) 

 

Hasil analisis statistik uji Kruskal Wallis pada Lampiran 6 memperlihatkan 

bahwa mortalitas prasapih kambing Senduro berdasarkan tipe kelahiran menunjukkan 

adanya perbedaan (P > 0,05), sedangkan kambing PE tidak menunjukkan adanya 

perbedaan (P < 0,05). Persentase mortalitas prasapih yang diperlihatkan pada Tabel 6 

menunjukkan bahwa, mortalitas prasapih kambing Senduro tertinggi terdapat pada 

tipe kelahiran kembar tiga yaitu sebesar 20,63%, sedangkan mortalitas prasapih 

kambing PE tertinggi pada kelahiran tunggal dengan nilai 4,76%. Akhmad (2010), 

menyatakan bahwa kematian cempe umumnya sering terjadi pada anak kambing yang 

lahir kembar dibanding anak kambing yang lahir tunggal, hal tersebut kemungkinan 

disebabkan anak kambing yang lahir tunggal lebih mempunyai kesempatan untuk 

mendapatkan air susu dari induknya dibandingkan dengan anak kambing yang lahir 

kembar. Menurut Mahmilia dan Elieser (2008), kematian anak lebih tinggi terjadi 

beberapa hari setelah kelahiran, sebagai akibat masa transisi dari ketergantungan intra 

uterus ke kehidupan di luar uterus. Daya hidup prasapih tergantung pada litter size, 

produksi susu serta kemampuan induk merawat anaknya selama periode menyusu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Litter size kambing Senduro dan kambing Peranakan Etawah tidak mempunyai 

perbedaan. 

2. Perbandingan jenis kelamin anak kambing PE dan kambing Senduro berbeda, 

kambing PE mempunyai perbandingan jantan betina 50:50, sedangkan kambing 

Senduro mempunyai perbandingan jantan betina 47,1:52,9. 

3. Mortalitas prasapih kambing Senduro lebih tinggi dibanding kambing PE. Mortalitas 

kambing Senduro sebesar 10,7% sedangkan mortalitas kambing PE sebesar 2,4%. 

5.2 Saran 

Peternak perlu memperbaiki manajemen peternakan supaya dapat 

meminimalisir angka kematian dari anak kambing periode prasapih dan 

meningkatkan produktivitas ternak. 
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