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ABSTRACT 

 . 

The aim of this study were to knew the influence of 

doe age in different parity to the birth weight of Etawa 

crossbreed kid, also to compare the birth weight of of male 

and female kid at Ampelgading Subdistrict, Malang Regency. 

The material used in this study were 100 Etawa crossbred doe 

from 85 farmer in an old pregnant state (4-5 months) based on 

different parity (1,2,3 and 4). The research method used in this 

study were case study method and with purposive sample. The 

research variables observed were the age of the etawa 

crossbreed  goat and the birth weight of the goat at each parity 

which wasn't corrected by male and female and didn't see the 

litter size (single, twin, triplet, etc.). The results showed that 

there were 4 age groups of Etawa crossbred doe in 

Ampelgading Subdistric which were still used as brooders and 

copulated. Those groups were poel 1 (1-1.5 years), poel 2 (1.5-

2.5 years), poel 3 (2.5 - 3.5 years) and poel 4 (3.5 - 4 years) 

with the successive percentage successively were 23%; 31%; 
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34%, 5%. The average yield of the highest birth weight of 

male kid was 3,37±0,74. The average yield of the highest birth 

weight of female kid was 2,77±1,16. This research concluded 

doe age cannot be used as a predictor to determine the birth 

weight of etawa crossbreed goats in Ampelgading Subdistrict. 

The average birth weight of male kid is 21.66% higher than 

the birth weight of female kid. The suggestion  is  the selection 

of the doe was necessary to got ideal birth weight also more 

research needed to determine other factor that influenced birth 

weight of etawa crossbreed goat at Ampelgding 

Subdistrict,Malang Regency. 
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RINGKASAN 

 

Kambing merupakan salah satu jenis ternak 

ruminansia yang banyak diternakkan oleh masyarakat 

Indonesia. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (2018) 

menyampaikan populasi kambing pada tahun 2018 di Jawa 

Timur sebanyak 3.426.967 ekor. Lebih lanjut data BPS 

Kabupaten Malang (2017) memberikan hasil bahwa 

Kecamatan Ampelgading merupakan wilayah yang memiliki 

populasi ternak kambing terbesar pada tahun 2017 yaitu 

dengan populasi sebanyak 51.847 ekor. Peningkatan 

produktivitas kambing dapat ditempuh dengan cara mencari 

induk kambing yang mampu meghasilkan anak dengan bobot 

lahir yang baik (ideal) untuk digunakan sebagai bibit dan 

dipelihara secara baik. Salah satu faktor yang dapat digunakan 

peternak dalam memilih bibit salah satunya dengan melihat 

bobot lahir. Induk kambing PE yang memiliki kemampuan 

menghasilkan bobot lahir yang ideal diharapkan dapat 
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meningkatkan kualitas produksi dalam suatu peternakan dan 

dapat mengununtungkan dalam segi ekonomi peternak. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang, Jawa Timur yang dimulai 

pada bulan Januari sampai Februari 2019. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh umur induk 

kambing PE pada paritas yang berbeda terhadap bobot lahir 

anak kambing di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang 

dan membandingkan bobot lahir anak kambing jantan dan 

betina di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat  menjadi pedoman bagi 

peternak Ampelgading untuk meningkatkan produktivitas 

kambing PE di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang 

dan penelitian ini diharapkan dapat  menjadi pedoman bagi 

peternak secara umum untuk meningkatkan produktivitas 

kambing PE ditinjau dari bobot lahir. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

100 ekor induk kambing PE dari 85 peternak dalam keadaan 

bunting tua ( 4-5 bulan) berdasarkan paritas (1,2, 3 dan 4). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus. Sampel yang diambil dalam penelitian yaitu umur 

induk kambing PE yang baru melahirkan, bobot lahir anak dan 

paritas (1, 2, 3, dan 4). Pengambilan data dilakukan secara 

purposif/sengaja yaitu dengan pengamatan langsung dan 

wawancara dengan peternak. Variabel penelitian yang diamati 

adalah umur induk kambing PE dan bobot lahir anak kambing  

pada setiap paritasnya yang tidak di koreksi jantan dan betina 

serta tidak melihat litter size (single, twin, triplet, dll). Data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam 

dan rancangannya adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

tersarang dan uji T Student berpasangan. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 4 

kelompok umur induk kambing PE di Kecamatan 

Ampelgading yang masih digunakan sebagai indukan dan 

dikawinkan yaitu poel 1 (1 – 1,5 tahun), poel 2 (1,5-2,5 tahun), 

poel 3 (2,5- 3,5 tahun) dan poel 4 (3,5-4 tahun) dengan 

persentase secara berturut – turut 25%; 33,70%; 37%, 4,30%.  

Hasil rata – rata bobot lahir anak kambing jantan pada paritas 

1 dan poel 1 memiliki rata-rata bobot lahir anak kambing 

jantan 3,44 ± 0,48; paritas 2 dan poel 2 memiliki rata-rata 

bobot lahir anak kambing jantan 3,59 ± 0,38; pada paritas 3 

dan poel 2 rata-rata bobot lahir anak kambing jantan 3,79 ± 

0,46; paritas 3 dan poel 3 rata – rata bobot lahir anak kambing 

jantan 2,87 ± 1,66; paritas 4 dan poel 3 memiliki rata-rata 

bobot lahir anak kambing jantan 3,76 ± 0,27; dan pada paritas 

4 dan poel 4 memiliki rata-rata bobot lahir anak kambing 

jantan 2,79 ± 1,16. Hasil rata – rata bobot lahir anak kambing 

betina pada paritas 1 dan poel 1 memiliki rata-rata bobot lahir 

anak kambing betina 2,04 ± 1,55; paritas 2 dan poel 2 

memiliki rata-rata bobot lahir anak kambing betina 2,60 ± 

1,60; pada paritas 3 dan poel 2 rata-rata bobot lahir anak 

kambing betina 2,15 ± 1,54; paritas 3 dan poel 3 rata – rata 

bobot lahir anak kambing betina 3,23 ± 0,52; paritas 4 dan 

poel 3 memiliki rata – rata bobot lahir anak kambing betina 

2,76 ± 1,46; dan pada paritas 4 dan poel 4 memiliki rata – rata 

bobot lahir anak kambing betina 3,85 ± 0,29. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah umur induk tidak dapat dijadikan 

prediktor untuk menentukan bobot lahir anak kambing PE di 

Kecamatan Ampelgading. Rata-rata bobot lahir anak kambing 

jantan lebih tinggi 21.66% dari bobot lahir anak kambing 

betina. Saran yang dapat diberikan adalah  perlu dilakukan 

seleksi betina yang digunakan untuk indukan agar 
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mendapatkan bobot lahir anak yang baik (ideal), perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor – 

faktor yang mempengaruhi bobot lahir di kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kambing merupakan salah satu jenis ternak ruminansia 

yang banyak diternakkan oleh masyarakat Indonesia. Statistik 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (2018) menyampaikan 

populasi kambing pada tahun 2018 di Jawa Timur sebanyak 

3.426.967 ekor. Lebih lanjut data BPS Kabupaten Malang 

(2017) memberikan hasil bahwa Kecamatan Ampelgading 

merupakan wilayah yang memiliki populasi ternak kambing 

terbesar pada tahun 2017 yaitu dengan populasi sebanyak 

51.847 ekor. Demikian halnya di Indonesia jenis ternak 

kambing cukup beragam, Menurut Setiadi et al (2001) ada dua 

rumpun kambing yang dominan dan umum dikenal karena 

sudah berkembang dengan baik di beberapa wilayah Indonesia 

yaitu kambing Kacang dan kambing Peranakan Etawa (PE). 

Kambing Peranakan Etawa (PE) merupakan kambing 

hasil persilangan antara kambing Etawa (asal India) dengan 

kambing Kacang. Kambing ini tersebar hampir di seluruh 

Indonesia. Penampilannya mirip kambing Etawa tetapi lebih 

kecil. Kambing PE merupakan kambing tipe dwiguna, yaitu 

sebagai penghasil daging dan susu (perah). Ciri-ciri Kambing 

PE yaitu telinga panjang dan terkulai, panjang telinga 18–30 

cm, warna bulu bervariasi dari coklat muda sampai hitam. 

Rambut kambing PE jantan bagian atas leher dan pundak lebih 

tebal dan panjang. Rambut kambing PE betina pada bagian 

paha panjang. Berat badan kambing PE jantan dewasa 40 kg 

dan betina 35 kg, tinggi pundak 76-100 cm (Prabowo, 2010). 

Peningkatan produktivitas kambing dapat ditempuh 

dengan cara mencari induk kambing yang mampu 
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meghasilkan anak dengan bobot lahir yang baik (ideal) untuk 

digunakan sebagai bibit dan dipelihara secara baik (Sodiq dan 

Sadewo 2008). Pemilihan induk yang bagus di tingkat 

peternak belum mencakup banyak aspek-aspek yang terkait 

produktivitas (tipe kelahiran, rasio kelahiran jantan dan betina, 

bobot badan serta bobot lahir kambing). Berkembangnya 

budidaya PE yang pesat memicu para peternak untuk 

meningkatkan kualitas produksi dari kambing PE tersebut. 

Salah satu faktor yang dapat digunakan peternak dalam 

memilih bibit salah satunya dengan melihat bobot lahir 

(Sarwono, 2006). Induk kambing PE yang memiliki 

kemampuan menghasilkan bobot lahir yang ideal diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas produksi dalam suatu peternakan 

dan dapat mengununtungkan dalam segi ekonomi peternak. 

Penelitian sebelumnya, Saleh (2008) dengan judul penelitian 

pengaruh umur terhadap performa reproduksi induk domba 

lokal yang digembalakan di UP3 Jonggol, Bobot lahir anak di 

Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan (UP3) Jonggol 

dipengaruhi oleh tipe kelahiran dan umur induk namun tidak 

dipengaruhi oleh jenis kelamin. 

Berdasarkan penjelasan diatas perlu dilakukan penelitan 

untuk mengetahui pengaruh umur induk ternak terhadap bobot 

lahir, sebagai upaya mengetahui pengaruh umur induk 

terhadap bobot lahir anak kambing sebagai suatu langkah 

meningkatkan produktivitas kambing PE yang memiliki dua 

kegunaan yaitu sebagai penghasil susu (perah) dan pedaging 

untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana pengaruh umur induk kambing PE terhadap 

bobot lahir anak kambing di Kecamatan Ampelgading 

Kabupaten Malang. 

2.  Bagaimana bobot lahir anak kambing jantan dan betina 

di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh umur induk kambing PE 

terhadap bobot lahir anak kambing di Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang. 

2. Membandingkan bobot lahir anak kambing jantan dan 

betina di Kecamatan Ampelgading Kabupaten 

Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat  menjadi pedoman bagi 

peternak Ampelgading untuk meningkatkan 

produktivitas kambing PE di Kecamatan Ampelgading 

Kabupaten Malang. 

2.  Penelitian ini diharapkan dapat  menjadi pedoman bagi 

peternak secara umum untuk meningkatkan 

produktivitas kambing PE ditinjau dari bobot lahir. 

 

1.5  Kerangka Pikir 

 Kambing PE memiliki dua kegunaan yaitu sebagai 

penghasil susu (perah) dan pedaging, dengan tingkat produksi 

susu sekitar 0,45-2,1 Liter per hari per masa laktasi (Mulyono 

dan Sarwono, 2008). Peningkatan produktivitas kambing dapat 

ditempuh dengan cara mencari induk kambing yang mampu 
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meghasilkan anak dengan bobot lahir yang baik (ideal) untuk 

digunakan sebagai bibit dan dipelihara secara baik (Sodiq dan 

Sadewo 2008). Anak kambing yang dilahirkan dari induk yang 

besar serta umur tidak terlalu tua pada umumnya akan 

menghasilkan anak dengan bobot lahir yang tinggi (Setiaji, 

dkk., 2013). Salah satu faktor yang dapat digunakan peternak 

dalam memilih bibit salah satunya dengan melihat bobot lahir 

(Sarwono, 2006). Bobot lahir adalah bobot saat anak kambing 

tersebut dilahirkan dari induknya (anak kambing ditimbang 

pada 1-2 hari setelah lahir). Bobot lahir merupakan salah satu 

faktor yang dapat digunakan untuk menduga pertumbuhan dan 

berat badan pada saat dewasa. Bobot lahir anak kambing yang 

tinggi akan tumbuh lebih cepat dibandingkan anak kambing 

yang mempunyai bobot lahir yang rendah karena ternak yang 

memiliki bobot lahir yang tinggi mempunyai cadangan 

makanan yang lebih banyak sehingga peluang untuk tumbuh 

dan hidup juga besar (Kostaman dan Sutama, 2006).  Bobot 

lahir anak kambing PE jantan 3.36 ± 0.4 dan bobot lahir 

kambing PE betina 2.49 ± 0.32 (Kaunang, Suyadi dan 

Wahjuningsih, 2011).  Lebih lanjut kerangka pikir dari 

penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

1.  Diduga umur induk kambing PE berpengaruh positif 

bobot lahir anak kambing PE. 

2. Diduga bobot lahir anak kambing jantan sama dengan  

bobot lahir anak kambing betina. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Ternak Kambing 

Kambing lokal (Capra aegagrus hircus) adalah 

subspecies 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. Umummnya, kambing 

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

kebanyakan berbulu lurus dan kasar. Bobot badan betina 50 – 

55 kg, sedangkan jantan bisa mencapai 120 kg (Yulianto, 

2012). 

Klasifikasi kambing  

Filum   :Chordata (hewan bertulang belakang)  

Kelas   : Mamalia (hewan menyusui)  

Ordo   : Artiodactyla (hewan berkuku genap)  

Famili   : Bovidae (hewan memamah biak)  

Sub Famili  : Caprinae  

Genus   : Capra  

Spesies  : C. aegagrus  

Subspecies  : Capra aegagrus hircus 

Kambing merupakan salah satu jenis ternak ruminansia 

kecil yang telah dikenal secara luas di Indonesia. Kambing 

merupakan mamalia yang termaksuk ordo artiodactyla, sub 

ordo ruminansia, famili Bovidae, dan genus Capra (Devendra 

dan Burn, 1994). Menurut Williamson dan Payne (1993), 

kambing peliharaan terdiri atas lima spesies yaitu Capra ibex, 
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Capra hircus, Capra caucasica, Capra pyrenaica, dan Capra 

falconeri. Bambang (2005), menyatakan bahwa beberapa 

bangsa kambing memiliki jenggot. Selain itu ada pula yang 

memiliki kulit yang menggelantung di sisi bagian atas leher di 

bawah telinga. Umumnya kambing jantan mengeluarkan bau 

yang khas. Bau khas tersebut secara alamiah sangat berguna 

untuk menarik kambing betina yang sedang berahi. 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: 

a. Capra hircus, merupakan jenis kambing liar yang berasal 

dari daerah sekitar perbatasan Pakistan-Turki.  

b. Capra falconeri, merupakan jenis kambing liar yang 

berasal dari daerah sepanjang Kashmir, India.  

c. Capra prisca, merupakan jenis kambing liar yang berasal 

dari daerah sepanjang Balkan. 

 Bangsa kambing yang diternakkan untuk penghasil 

daging, kulit dan bulu yang baik, hasil susunya sangat rendah. 

Namun, keunggulan utamanya adalah sifatnya prolific 

(beranak lebih dari satu). Jumlah anak per kelahiran yang 

selalu lebih dari satu, maka akan cepat menghasilkan populasi 

ternak yang banyak. Pemeliharaan kambing potong disertai 

dengan manajemen pemeliharaan yang baik, produksi 

dagingnya pun akan lebih banyak. Kambing perah unggul 

adalah kambing yang dapat menghasilkan susu dalam jumlah 

banyak, yaitu melebihi kebutuhan susu untuk anaknya. 

Kelebihan susu itulah yang diambil untuk dikonsumsi. 
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 Kambing merupakan hewan memamahbiak paling 

penting di Indonesia dan dikenal ada empat bangsa kambing 

utama. Bangsa kambing tersebut adalah kambing Kacang, 

kambing Merica, kambing Etawa (Jamna Pari) dan kambing 

Bali atau kambing Gembrong. Sebagai hewan memamahbiak, 

kambing memiliki lambung majemuk, terbagi menjadi empat 

bagian yang fungsinya berbeda-beda. Pada saat lahir, 

abomasum atau lambung sejati merupakan bagian utama, 

tetapi begitu susu diganti dengan hijauan, rumen tumbuh 

mencapai 80% kapasitas lambung. Ruminansi meliputi 

regurgitasi makanan dari rumen ke dalam mulut kemudian 

dikunyah menjadi halus dan dicampur dengan banyak air liur. 

Pada waktu ditelan bagian yang lebih berair masuk ke dalam 

reticulum kemudian ke omasum. Kambing memerlukan waktu 

kira-kira 8 jam sehari untuk memamahbiak dan regurgitasi 

makanan yang terjadi tiap menit (John and Soesanto, 1988). 

James and David (1985), menyatakan bahwa kambing 

merupakan hewan ruminansia dengan saluran pencernaan 

yang sama dengan domba dalam hal ukuran, anatomi dan 

fungsinya. Kambing merupakan jenis ruminansia yang lebih 

efisien daripada domba atau sapi. Kambing dapat 

mengkonsumsi bahan kering yang relatif lebih banyak untuk 

ukuran tubuhnya (5-7% dari berat badan), dibandingkan 

dengan sapi konsumsi bahan kering sapi hanya 2-3% dari berat 

badannya. Kambing juga lebih efisien dalam mencerna pakan 

yang mengandung serat kasar dibanding dengan sapi atau 

domba. 

 Kambing merupakan jenis ternak yang paling banyak 

diusahakan peternak di Indonesia ada sekitar 80% peternak di 

desa memiliki ternak kambing. Kontribusi usaha ternak di 

bidang kambing masih dapat ditingkatkan lagi dengan adanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

perbaikan teknologi sebagai penunjang usaha berternak 

kambing (Pranaji 1992). Kambing dijadikan sebagai 

komoditas utama dan titik ungkit bagi peningkatan pendapatan 

dan kesejahteraan peternak di Indonesia, selain itu sebagai 

pembangunan peternakan memiliki peran yang sangat strategis 

dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan sub sektor 

peternakan sebagai produsen protein hewani berperan dalam 

membangun ketahanan pangan. Mulyono (2003), menyatakan 

bahwa kambing banyak dipelihara oleh penduduk 

pedesaan Indonesia karena pemeliharaannya lebih mudah 

dilakukan dibanding dengan ternak ruminansia besar. 

Kambing cepat berkembang biak dan pertumbuhan anaknya 

juga tergolong cepat. Sarwono (1999), menyatakan bahwa 

nilai ekonomis, sosial, dan budaya beternak kambing sangat 

nyata, karena peningkatan pendapatan keluarga bisa mencapai 

14-25% dari total pendapatan keluarga, semakin rendah 

perluasan lahan peternakan dan nilai sumber daya yang 

diusahakan dari beternak kambing. 

Williamson dan Payne (1993), menyatakan bahwa 

kambing adalah hewan dwi guna, yaitu sebagai penghasil susu 

dan sebagai penghasil daging). Ternak kambing cukup 

produktif dan mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi 

lingkungan di Indonesia, mudah pemeliharaannya, sehingga 

mudah dalam pengembangannya. Hal ini yang menyebabkan 

kambing sebagai salah satu komunitas ternak yang berpotensi 

dikembangkan untuk menyokong persediaan protein hewani. 

Peluang pasar ternak kambing selalu meningkat setiap tahun 

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan 

meningkatnya kebutuhan gizi masyarakat. 
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2.1.1.1Kambing Kacang 

 Kambing Kacang adalah salah satu kambing lokal di 

Indonesia dengan populasi yang cukup tinggi dan tersebar 

luas. Kambing Kacang memiliki ukuran tubuh yang relatif 

kecil, memiliki telinga yang kecil dan berdiri tegak. Kambing 

ini telah beradaptasi dengan lingkungan setempat, dan 

memiliki keunggulan pada tingkat kelahiran. Kambing ini 

memiliki tanduk baik jantan maupun betina. Secara umum 

warna tubuhnya adalah gelap dan coklat (Fera dan Andi, 

2008). Syamsul, dkk., (2012), menyatakan bahwa kambing 

kacang yang pertama kali dikembangkan di Indonesia 

memiliki bentuk tubuh kecil dan memiliki daerah sebaran luas 

di Indonesia. Kambing Kacang banyak disilangkan dengan 

kambing yang didatangkan dari negara lain. Hasil persilangan 

kambing tersebut adalah (i) Kambing Peranakan Etawa 

sebagai hasil persilangan antara kambing Etawa (India) 

dengan kambing Kacang, tampilannya mirip kambing Etawa, 

(ii) Kambing Jawarandu sebagai hasil persilangan antara 

kambing Peranakan dengan kambing Kacang dan tampilannya 

lebih mirip kambing Kacang, dan (iii) Kambing Kosta sebagai 

hasil persilangan antara kambing Kacang dengan kambing 

impor (Khasmir/Angora/Etawa). Terdapat kambing gembrong 

yang dapat dijumpai di Kabupaten Karangasem, Bali, dan asal 

usul kambing ini belum ada referensi yang menyebutkan 

dengan jelas. 

 Yulianto (2012), menyatakan bahwa kambing Kacang 

adalah kambing yang pertama kali ada di Indonesia. Badannya 

kecil, tinggi gumba pada jantan 60 cm hingga 65 cm, 

sedangkan pada betina 56 cm. Bobot pada jantan bisa 

mencapai 25 kg, sedangkan pada betina seberat 20 kg. Ciri – 

cirri lainnya adalah memiliki telinga tegak, berbulu lurus, dan 
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pendek. Betina dan jantan memiliki dua tanduk yang pendek. 

Jenis ini merupakan yang terbanyak dan disebut juga kambing 

lokal. Kambing ini berkembang biak dengan cepat karena 

umur 15-18 bulan sudah bisa menghasilkan anak, cocok 

sebagai penghasil daging karena sangat prolific (lahir lebih 

dari satu) bahkan lahir tiga setiap induknya. Pemeliharaan 

yang mudah, dapat dilepas mencari pakan sendiri, kawin dan 

beranak tanpa bantuan pemiliknya. Bambang (2005) 

menyatakan bahwa kambing Kacang merupakan bangsa 

kambing lokal asli Indonesia, tubuh kambing Kacang relatif 

kecil, ukuran kepala kecil, telinga pendek dan tegak lurus 

mengarah ke atas depan, memliki daya adaptasi yang tinggi 

terhadap kondisi alam setempat dan reproduksinya dapat 

digolongkan sangat tinggi. Jenis kambing ini juga terdapat di 

Filipina, Thailand, Malaysia, dan sekitarnya. Kambing Kacang 

dengan jenis kelamin betina umumnya memiliki bulu pendek 

pada seluruh tubuh, kecuali pada bagian ekor dan dagu. 

Kambing Kacang kelamin jantan, selain pada seluruh tubuh 

dan dagu, juga tumbuh bulu panjang di sepanjang garis leher, 

pundak dan punggung sampai ekor serta pantat. Produksi air 

susu kambing Kacang 0,5 liter per hari, selain merupakan 

sumber daging yang potensial. 

2.1.1.2 Kambing Etawa 

 Kambing Etawa berasal dari wilayah Jamnapari (India), 

sehingga kambing ini disebut juga sebagai Kambing 

Jamnapari. Kambing ini adalah kambing yang paling popular 

di Asia Tenggara. Di negara asalnya, kambing Etawa termasuk 

kambing tipe dwiguna, yakni sebgai penghasil susu dan 

daging. Kambing Etawa memiliki postur tubuh besar, telinga 

panjang menggantung, bentuk muka cembung, serta bulu 

dibagian paha belakang sangat panjang. Berat badan kambing 
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Etawa jantan bisa mencapai 90 kg, sedangkan betinanya hanya 

60 kg. Kambing Etawa betina memiliki ambing yang tumbuh 

secara baik dengan puting memanjang. Produksi susunya 

sangat tinggi, yakni mencapai 235 kg per laktasi (261 hari). 

Puncak laktasi produksinya mencapai 3,8 kg per hari (Sodiq 

dan Abidin, 2008). 

Ciri-ciri kambing Etawa: 

a. Badannya besar, tinggi gumba kambing jantan mencapai 

90-127 cm, dan betina 92 cm. 

b. Bobot badan  mencapai 91 kg, sedangkan betina hanya 63 

kg. 

c. Telinganya panjang dan terkulai kebawah 

d. Dahi dan hidung cembung 

2.1.1.3Kambing Peranakan Etawa (PE) 

Kambing Etawa disebut juga kambing Jamnapari. 

Kambing Etawa berasal dari wilayah Jamnapari, India. 

Kambing Etawa dikenal di Asia Tenggara sebagai kambing 

tipe dwiguna, yaitu penghasil susu dan penghasil daging. Di 

Indonesia, kambing Etawa disilangkan untuk perbaikan mutu 

kambing lokal. Hasil persilangan tersebut disebut kambing 

Peranakan Etawa (Yulianto, 2012). Menurut Murtidjo (1993), 

Kambing Etawa jumlahnya terbatas maka kambing Etawa 

tersebut disilangkan dengan kambing asli Indonesia yaitu 

kambing kacang yang kemudian hasil persilangan tersebut 

dikenal dengan kambing Peranakan Etawa (PE). Kambing PE 

telah ditetapkan sebagai jenis kambing lokal Indonesia karena 

mempunyai keseragaman bentuk fisik yang khas dibanding 

dengan kambing asli dan kambing lokal lain (Keputusan 

Menteri Pertanian, 2013). Kambing PE merupakan hasil 

persilangan pejantan Etawa dengan kambing lokal sebagai 

upaya meningkatkan prodiktivitas ternak lokal. Kambing PE 
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termaksuk kambing polifik dengan menghasilkan anak 1-3 

ekor per kelahiran. 

Ukuran tubuh kambing PE lebih kecil dari kambing 

Etawa. Keberadaan kambing PE sudah beradaptasi dengan 

kondisi Indonesia. Bobot kambing jantan dewasa rata-rata 35-

50 kg dan 30-35 kg untuk kambing betina. Dengan tata 

laksana pemeliharaan yang baik, kambing PE mampu beranak 

tiga kali dalam dua tahun. Jumlah anak dalam satu kelahiran 

bervariasi, yaitu 1-3 ekor. Produksi susunya sangat beragam, 

yaitu antara 1,5-3,7 liter/hari dengan masa laktasi 7-10 bulan 

(Sarwono, 2008). Menurut Bambang (2005), kambing 

Peranakan Etawa merupakan bangsa kambing dari hasil 

persilangan antara kambing Kacang dengan kambing Etawa. 

Spesifikasi dari kambing ini adalah hidung agak melengkung, 

telinga agak besar dan terkulai. Berat tubuh bangsa kambing 

Peranakan Etawa sekitar 32-37 kg dan produksi air susunya 1-

1,5 liter per hari. Keunikan kambing Peranakan Etawa adalah 

apabila kambing jantan yang dewasa dicampur dengan 

kambing betina dewasa dalam satu kandang akan selalu gaduh 

dan timbul keributan. Mulyono dan Sarwono (2008), 

menyatakan bahwa kambing PE memiliki dua kegunaan yaitu 

sebagai penghasil susu (perah) dan pedaging, dengan tingkat 

produksi susu sekitar 0,45-2,1 Liter per hari per masa laktasi. 

Budiarsana dan Sutama (2001), menyatakan bahwa susu 

kambing belum dikenal secara luas seperti susu sapi padahal 

memiliki kandungan protein 4,3% dan lemak 2,8% yang relatif 

lebih baik 4 dibandingkan kandungan protein susu sapi dengan 

protein 3,8% dan lemak 5,0%. Ciri khas kambing PE antara 

lain  bentuk muka cembung dan dagu berjanggut, di bawah 

leher terdapat gelambir yang tumbuh berawal dari sudut 

janggut, telinga panjang, lembek, menggantung dan ujungnya 
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agak  berlipat, tanduk berdiri tegak mengarah ke belakang, 

panjang 6,5-24,5 cm, tinggi tubuh (gumba) 70-90 cm, tubuh 

besar, pipih, bentuk garis punggung seolah- olah mengombak 

ke belakang, bulu tubuh tampak panjang dibagian leher, 

pundak, punggung dan paha, dengan pengelolaan budidaya 

secara intensif dapat diusahakan beranak tiga kali setiap dua 

tahun dengan jumlah anak setiap kelahiran 2-3 ekor, kambing 

PE lebih cocok diusahakan di dataran sedang (500-700 mdpl) 

sampai dataran rendah yang panas.  

Fitra, dkk., (2009), menyatakan bahwa ciri khas 

kambing PE antara lain bentuk muka cembung melengkung 

dan dagu berjanggut, terdapat gelambir di bawah leher yang 

tumbuh berawal dari sudut janggut, telinga panjang 

menggantung dan ujungnya agak berlipat, ujung tanduk agak 

melengkung, tubuh tinggi, pipih, bentuk garis punggung 

mengombak ke belakang, bulu tumbuh panjang di bagian 

leher, pundak, punggung dan paha, bulu paha panjang dan 

tebal. Warna bulu ada yang tunggal; putih, hitam dan coklat, 

tetapi jarang ditemukan. Kebanyakan terdiri dari dua atau tiga 

pola warna, yaitu belang hitam, belang coklat, dan putih 

bertotol hitam. 

 

2.1.2 Perkawinan Silang 

 Peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan 

dengan sistem seleksi dan dengan sistem persilangan. Sistem 

persilangan dapat digunakan untuk mempercepat usaha 

peningkatan produktivitas kambing dengan berbagai bangsa 

kambing yang mempunyai keunggulan, misalnya pada 

produksi daging atau produksi susu (Susilawati, 2011). Secara 

genetik persilangan meningkatkan persentase heterositas, 

sehingga menaikkan variansi genetik. Tujuan utama dari 
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persilangan adalah menggabungkan dua sifat atau lebih yang 

berbeda yang semula terdapat dalam dua bangsa ternak ke 

dalam satu bangsa silangan. Secara teknis persilangan 

dilakukan dengan maksud untuk penggabungan beberapa sifat 

yang semula terdapat pada dua bangsa yang berbeda kedalam 

satu bangsa silangan, pembentukan bangsa baru, grading up 

dan pemanfaatan heterosis. Dalam melakukan persilangan, 

dapat dihentikan pada komposisi darah tertentu, kemudian 

dikembangbiakkan untuk dijadikan bangsa ternak yang baru. 

Banyak negara memperbaiki mutu genetik kambing dan 

domba dengan cara persilangan. Perbaikan dilakukan dengan 

menyilangkan kambing lokal dengan bangsa Saanen, Alpine 

dan Toggenburg untuk meningkatkan produksi susu kambing 

lokal. Di pusat pembibitan atau di Balai Penelitian, perbaikan 

memang telah terjadi dalam hal produksi susu, umur pertama 

kali beranak dan berat badan. Pada peternakan rakyat, 

perbaikan ini belum begitu nampak, karena penggunaan 

bangsa kambing dari luar kurang berpengaruh terhadap 

produktivitas kambing lokal yang dipelihara peternak kecil, 

maka untuk memperbaiki mutu genetik kambing rakyat harus 

dilakukan dengan seleksi antar ternak kambing yang diperoleh 

oleh rakyat (Wartomo, 1994). 

Perkawinan persilangan banyak dilakukan di seluruh 

dunia untuk meningkatkan mutu, hasil dan bobot kambing. 

Pejantan yang dipakai adalah dari bangsa kambing lain yang 

lebih bagus dan unggul. Kemajuan yang diperoleh dari cara 

perkawinan ini tergolong sangat cepat. Crossbreeding ialah 

persilangan antar bangsa yang berbeda. Persilangan ini 

memegang peranan penting dalam perkembangan peternakan 

saat ini. Hampir semua purebred yang ada sekarang ialah 

crossbreed pada masa lalu. Umumnya yang disilangkan ialah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

bangsa – bangsa dari lingkungan/iklim yang berbeda, misalnya 

sapi Santa Gertrudis yang merupakan bangsa baru hasil 

persilangan antara sapi Shorthorn dan Brahman. Selain itu 

persilangan dapat pula dilakukan terhadap spesies, strain 

maupun galur (Maylinda, 2010). Persilangan merupakan 

sistem yang mengawinkan antara ternak – ternak yang tidak 

memiliki hubungan keluarga. Keturunan ternak – ternak hasil 

persilangan adalah heterozygous untuk sifat – sifat yang 

berbeda pada tetuanya, dan makin besar perbedaan – 

perbedaan antara sifat – sifat tetua maka derajat heterozygous 

keturunannya makin besar pula. Persilangan dimana telah 

banyak dilaksanakan, merupakan gambaran tetap yang 

berhubungan dengan pengenalan ternak – ternak luar negeri ke 

daerah tropis. Persilangan belum dimanfaatkan untuk tujuan 

peningkatan produktivitas ternak – ternak tropis, dan dimana 

persilangan telah berhasil digunakan dengan mengikutsertakan 

perbaikan pengelolaan dan perubahan-perubahaan keadaan 

lingkungan (Williamson and Payne, 1993). Davendra dan 

Burns (1983), menyatakan bahwa program peningkatan mutu 

genetik dapat didasarkan pada seleksi dalam ternak lokal, 

persilangan antar sesama bangsa lokal atau antara ternak lokal 

dengan ternak impor. Persilangan antara betina lokal dan 

pejantan impor dapat dilaksanakan bila potensi genetik yang 

diinginkan tidak ada pada kambing lokal. Bangsa ternak impor 

yang digunakan sebaiknya didatangkan dari daerah dengan 

ekologi yang serupa. Persilangan harus direncanakan sebaik – 

baiknya dan harus cukup mudah agar dapat diperbaiki apabila 

silangan yang dihasilkan tidak menunjukkan kinerja yang 

lebih baik dibandingkan dengan kinerja ternak lokal. Karena 

relatif tingginya produksi susu bangsa kambing perah Eropa, 

banyak disilangkan dengan bangsa lokal di negara tropis, 
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dengan tujuan peningkatan produksi susu dan ukuran tubuh. 

Bangsa Angora banyak disilangkan dengan tipe kambing 

lainnya, dengan tujuan menghasilkan atau meningkatkan 

produksi daging. Kambing Anggora di daerah tropis nampak 

tetap mempertahankan pembiakkan tahunya, sehingga apabila 

disilangkan dengan kambing lokal yang berkembang biak 

sepanjang tahun, peningkatan mutu dengan kambing Angora 

bisa mengakibatkan penurunan produksi anak karena 

pembatasan pembiakan musiman. 

 

2.1.3 Pakan 

Hijauan tropis merupakan tanaman yang dapat tumbuh 

di daerah tropis seperti di Indonesia. Hijauan tropis ini dapat 

berupa rumput, legum, dan hijauan pohon (Wilkins, 2000). 

Hijauan ini menyebar merata di berbagai wilayah di Indonesia 

dan memiliki karakteristik yang khas antara lain protein kasar 

tinggi, serat kasar yang tinggi, kecernaan yang lebih tinggi, 

kandungan mineral dan vitamin yang tinggi pula. Hijauan ini 

dapat dijadikan sebagai hijauan makanan ternak dengan 

karakteristik yang khas yang dimiliki, Selain itu, hijauan ini 

juga mengandung zat antinutrisi yang beragam seperti tanin, 

saponin, dan mimosin. Umumnya zat antinutrisi ini terdapat di 

legum pohon, namun menurut McDonald, et al., (2002), 

menyatakan bahwa legum pohon juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pakan ruminansia pada daerah tropis 

karena mengandung karbohidrat yang mudah tercerna, 

terutama pada musim kemarau. 

2.1.3.1 Rumput 

 Rumput terutama sesuai sebagai tanaman makanan 

ternak untuk penggembalaan maupun digunakan sebagai 

hijauan potongan karena beberapa sebab, yaitu: (1) tumbuhnya 
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batang-batang baru dengan jalan membentuk tunas – tunas 

(tillering) merupakan cara penyembuhan terhadap akibat-

akibat yang ditimbulkan oleh pemotongan atau 

penggembalaan. (2) jaringan-jaringan baru yang dibentuk 

selama pertumbuhan terutama tumbuh pada pangkal daun 

sehingga kecil kemungkinan menjadi rusak karena 

pemotongan atau penggembalaan. (3) banyak rumput yang 

mampu mempertahankan pertumbuhan vegetatif terus-

menerus dan hanya terhenti pada musim kering atau musim 

dingin. (4) banyak rumput berkembangbiak dengan rhizoma 

atau stolon yang dengan mudah membentuk akarakar 

tambahan sehingga permukaan tanah dapat cepat tertutup. (5) 

sistem perakarannya mengikat partikel-partikel tanah dan 

membentuk jalinan (sod) serta mangangkut zat-zat hara ke 

lapisan permukaan yang telah tercuci oleh hujan lebat kedalam 

tanah (McIlroy, 1976). 

2.1.3.1.1 Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

 Nilai gizi rumput gajah sebagai hijauan makanan ternak 

ditentukan oleh zat – zat makanan yang terdapat di dalamnya 

dan kecernaannya. Nilai gizi rumput gajah dipengaruhi oleh 

fase pertumbuhan pada saat pemotongan atau penggembalaan. 

Rumput gajah sebaiknya dipotong pada fase vegetatif, untuk 

menjamin pertumbuhan kembali (regrowth) yang sehat dan 

kandungan zat-zat gizi yang optimal. Produksi rumput gajah 

yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi 

kesenjangan produksi hijauan pakan pada musim hujan dan 

musim kemarau. Untuk memanfaatkan kelebihan produksi 

tersebut pada fase pertumbuhan yang terbaik, maka dapat 

diawetkan dalam bentuk silase, karena rumput gajah 

merupakan bahan pakan hijauan yang baik untuk dibuat silase. 

Tanaman ini merupakan tanaman tahunan dengan sistem 
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perakaran yang kuat, tumbuh tegak membentuk rumpun 

dengan rhizome yang pendek. Umumnya batang tumbuh tegak 

mencapai tinggi 200- 600 cm, jumlah buku dapat mencapai 20 

buku, diameter batang bagian bawah dapat mencapai 3 cm. 

Panjang daun kira-kira 30-120 cm, dan lebar helai daun 10-50 

mm. Warna bunga kehijauan, kekuningan, kecoklatan, atau 

keunguan (Reksohadiprojo, 2000). 

2.1.3.1.2 Rumput Ruzi (Brachiaria ruziziensis) 

 Brachiaria ruziziensis merupakan salah satu jenis 

rumput yang memiliki fungsi ganda yang dapat dipakai oleh 

ternak (palatabilitas tinggi) serta pertumbuhannya cepat, 

sehingga mampu bersaing dengan tanaman lain seperti gulma/ 

tanaman liar di sekelilingnya. Disamping itu, tanaman ini 

tahan terhadap kemarau sedang, sehingga menjadi salah satu 

pilihan potensial untuk mendukung produksi kambing. 

Brachiaria ruziziensis sangat cocok untuk pakan kambing baik 

dalam pemeliharaan tradisional maupun untuk usaha produksi 

secara komersial. Berdasarkan asumsi tingkat kebutuhan 

pakan, maka daya tahan tampung lahan yang ditanami rumput 

ruzi terhadap kambing dengan bobot tubuh rata-rata 25 kg 

sebesar 330/(15/ 100x 25)= 88 ekor kambing dewasa/ha per 

tahun (Hutasoit et al., 2009). 

2.1.3.2 Legum 

Legum adalah salah satu hijauan pakan ternak yang 

mengandung protein lebih tinggi daripada rumput, tanaman ini 

umumnya responsif terhadap pemupukan fosfat karena 

dibutuhkan untuk pertumbuhan perakaran dan aktivitas fiksasi 

nitrogen (Sumarsono, 2002). Legum selain digunakan sebagai 

pakan ternak, juga berfungsi sebagai tanaman penutup tanah 

(cover crop) dan pendukung kesuburan tanah melalui fiksasi 

nitrogen (N2). Fungsi legum dibagi menjadi 3 macam yaitu: 
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(1) sebagai bahan pangan dan hijauan pakan ternak 

(Papilionaceae): kacang tanah (Arachis hipogeae), kacang 

kedelai (Glycine soya), kacang panjang (Vigna sinensis); (2) 

sebagai hijauan pakan ternak (Mimosaceae): kacang gude 

(Cayanus cayan), kalopo (Calopogonium muconoides), sentro 

(Centrosoma pubescens) dan (3) multi fungsi (pakan, pagar, 

pelindung, penahan erosi): Gliricidia maculata, Albizzia 

falcata. Kandungan nilai protein dari tanaman leguminosa 

sangat tinggi dibandingkan dengan tanaman rumput-rumputan. 

Selain itu, leguminosa juga mempunyai kandungan serat kasar 

yang lebih rendah dibanding rumput sehingga kecernaannya 

akan lebih tinggi (Suminar, 2011) 

2.1.3.2.1 Gamal Gamal (Gliricidia sepium) 

 Tanaman yang berasal dari Amerika Tengah ini, di 

Indonesia lebih dikenal dengan nama gamal. Daun gamal 

dapat digunakan sebagai hijauan makanan ternak yang 

memiliki kandungan nutrien yaitu protein kasar (PK) 24,7 %, 

neutral detergent fibre (NDF) 31, 8%, dan acid detergent fibre 

(ADF) 20,4%. Daun gamal memiliki zat antinutrisi berupa 

saponin, tanin, kumarin, dan asam fenolat (Wood et al., 1998). 

Pemanfaatan daun gamal sebagai sumber pakan ruminansia 

sangat memungkinkan dan beralasan, mengingat tanaman 

gamal dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang kurang 

subur, tahan terhadap kekeringan dan produksi hijauan tinggi. 

Daun gamal dapat dimanfaatkan sebagai pakan basal ternak 

kambing (FAO, 2004). 

2.1.3.2.2 Lamtoro (Leucaena leucocephala) 

 Lamtoro dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis. 

Lamtoro memiliki zat antinutrisi berupa mimosin. Apabila 

mimosin diberikan pada ruminansia dalam kadar yang tinggi 

dapat menjadi racun bagi mikroba rumen sehingga dapat pula 
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menurunkan produksi asam amino (McDonald et al., 2002). 

Lamtoro yang banyak digunakan sebagai makanan ternak yang 

terkenal merupakan tanaman semak tegak perennial 

mempunyai karangan bunga berbentuk bola (subfamilia 

Mimosaideae) dengan banyak bunga berwarna putih yang 

akan menghasilkan polongan biji yang panjangnya 11-17 cm 

berbentuk pipih dan berwarna coklat mengandung 12-25 biji 

berwarna coklat mengkilat dan tiap kilogram berat biji 

mengandung 21.000-28.000 butir biji. Tanaman ini menyerbuk 

sendiri. Lamtoro mengandung PK 24, 3%; ADF 21,5%; NDF 

31,8%; dan tanin 14,8 mg/g BK (Baba et al., 2002). 

2.1.3.2.3 Kaliandra (Calliandra calothyrsus) 

 Palmer et al., (1995) menunjukan bahwa daun 

Calliandra calothyrsus Meissn memiliki nilai pakan yang 

tinggi untuk ternak, khususnya sebagai sumber protein. 

Kaliandra memenuhi kurang lebih 30% kebutuhan kambing, 

biri-biri, dan ternak lainnya. Ternak akan tumbuh lebih baik 

bila disuplementasi dengan kaliandra dibandingkan hanya 

diberi rumput. Tingkat suplementasi yang baik adalah 30% 

dari total ransum karena pemberian yang lebih tinggi akan 

merugikan. Kambing dilaporkan mempunyai kemampuan 

mencerna tanin karena memiliki enzim tannase pada mukosa 

ruminal. Pencampuran kaliandra dengan daun yang tidak 

memiliki tannin seperti Sesbania glandiflora juga dilaporkan 

berguna untuk mengurangi tannin pada kaliandra (Lowry, 

1990). 

2.1.3.2.4 Nangka (Artocarpus heterophyllus) 

 Nangka merupakan tanaman buah berupa pohon dan 

penyebarannya di daerah tropis sudah menyeluruh seperti di 

Indonesia. Daun nangka dapat digunakan sebagai hijauan 
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makanan ternak. Daun ini memiliki PK 15,9%; ADF 38,4%; 

NDF 49,6%; dan tanin 6,1 mg/g BK (Baba et al., 2002). 

 

2.1.4 Paritas 

 Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan 

anak atau urutan keturunan. Menurut Sodiq (2010) 

produktivitas induk dipengaruhi oleh faktor bangsa, tipe 

kelahiran, dan paritas. Sifat-sifat pertumbuhan salah satunya 

dipengaruhi oleh paritas. Sampai pada batas tertentu bagi umur 

induk dalam usia produktif atau sampai pada paritas tertentu, 

bobot lahir akan bertambah berat dan selanjutnya akan 

menurun (Harris, 1991). 

Produktivitas induk merupakan indikator ekonomi 

yang penting pada usaha peternakan kambing. Kesuburan 

induk merupakan suatu kriteria produktivitas yang dipengaruhi 

oleh paritas, peiode laktasi, litter size dan iklim (Awemu 

2002). Steve dan Marco (2001) menyatakan bahwa tingkat 

produksinya dipengaruhi oleh beragam faktor seperti paritas, 

litter size, kidding interval, daya hidup cempe serta pencapaian 

bobot sapih 

Paritas, umur, bobot badan, dan status kebuntingan 

merupakan faktor-faktor yang sangat penting untuk 

memberikan gambaran tentang produksi susu yang dicapai 

oleh ternak selama masa pemeliharaan. Menurut Sodiq, 

Adjisoedarmo, dan Tawfik (2013), bahwa semakin 

meningkatnya paritas diikuti dengan bertambahnya umur 

maka kemampuan untuk menyediakan susu yang cukup untuk 

anak-anaknya semakin menurun sehingga meningkatkan 

jumlah kematian anak. 
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2.1.5 Pendugaan Umur 

Di Indonesia, sebagian besar kambing dipelihara 

peternak di pendesaan tidak dilengkapi dengan catatan tanggal 

lahir kambing. Hal tersebut mempersulit peternak yang akan 

memilih kambing sebagai calon bibit jantan atau betina. 

Sampai saat ini, penentuan umur kambing berdasarkan kondisi 

gigi masih menjadi alternatif kedua apabila catatan tanggal 

lahir tidak diketahui. Pada dasarnya ada banyak metode yang 

digunakan pada saat melakukan pendugaan umur, yang paling 

umum digunakan sebagai alat untuk menentukan umur pada 

kuda, sapi, kerbau dan domba atau kambing adalah keadaan 

dan pertumbuhan gigi, karena pertumbuhan, pergantian dan 

pergeseran dari gigi terjadi pada umur-umur tertentu dan tiap 

jenis ternak agak serupa sehingga mudah diikuti dan hampir 

dapat dipercaya kebenarannya (Sastramidjoyo, 1982).  

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). 

Selain itu, gigi seri permanen mengalami keterasahan yang 

bentuknya dipengaruhi oleh jenis pakan yang dikonsumsi. 

Semakin tua umur ternak, bentuk keterasahan gigi menjadi 

semakin lebar. Bertambah tuanya umur ternak berpengaruh 

terhadap jarak antargigi. Semakin tua umur ternak, jarak antar 

gigi seri permanen semakin longgar atau renggang. Kondisi 

keterasahan dan kerenggang gigi seri juga menjadi pedoman 

untuk menentukan umur ternak (Poespo, 1965). 
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 Frandson (1993) menyatakan bahwa pendugaan umur 

kambing berdasarkan gigi seri yaitu sebagai berikut:  

a. Jika pada kambing telah tumbuh sepasang gigi seri susu 

sentral, kambing berumur 1 hari sampai 1 minggu. 

b. Sepasang gigi seri susu lateral, kambing berumur 1-2 

minggu. 

c. Sepasang gigi seri susu intermedial, kambing berumur 2-

3 minggu.  

d. Sepasang gigi seri susu sudut, kambing berumur 3-4 

minggu. 

e. Sepasang gigi seri susu sentral digantikan oleh sepasang 

gigi seri permanen sentral, kambing berumur 1-1,5 tahun. 

f. Sepasang gigi seri susu lateral digantikan sepasang gigi 

seri permanen lateral, kambing berumur 1,5-2,5 tahun. 

g. Sepasang gigi seri susu intermedial digantikan sepasang 

gigi seri permanen intermedial, kambing berumur 2,5-3,5 

tahun. 

h. Sepasang gigi seri susu sudut digantikan sepasang gigi 

seri permanen sudut, kambing berumur 3,5-4 tahun. 

Mengetahui umur kambing merupakan salah satu 

pengetahuan yang perlu dikuasai oleh peternak. Pengetahuan 

itu bisa dipergunakan untuk melakukan seleksi kambing yang 

akan dibeli dan dipelihara, baik sebagai calon bibit atau 

bakalan yang akan digemukkan. Besar-kecilnya tubuh bukan 

ukuran usia kambing. Terdapat cara yang dapat dipergunakan 

untuk memperkirakan usia kambing, yakni dengan mengamati 

giginya. Kambing, seperti halnya pada ternak ruminansia 

(memamah biak) yang lain, tidak memiliki gigi seri pada 

rahang atas. Gigi seri hanya ada pada rahang bawah yang 

berjumlah 8 buah atau 4 pasang. Sedangkan gigi geraham pada 

kambing usia dewasa ada 6 buah tiap setengah rahang atau 
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berjumlah 24 buah gigi seluruhnya. Anak kambing biasanya 

lahir dengan gigi seri susu lengkap atau 8 buah gigi. 

Penggantian gigi seri susu dengan gigi seri tetap dapat 

dipergunakan sebagai pedoman untuk menentukan usia 

kambing dengan praktis. Setelah semua gigi susu berganti 

dengan gigi seri tetap, maka penentuan usia didasarkan adanya 

perubahan-perubahan pada gigi gelinya itu. Pergantian gigi 

seri kambing yaitu : 

a. 1 – 1,5 tahun = gigi seri dalam berganti  

b. 1,5 – 2,0 tahun = gigi seri tengah dalam berganti  

c. 2,5 – 3,0 tahun = gigi seri tengah luar berganti  

d. 3,0 – 4,0 tahun = gigi seri luar berganti (Bambang, 2005). 

Haryadi (2014) menyatakan bahwa pergantian gigi 

susu menjadi gigi tetap pada kambing terjadi antara umur 1 – 5 

tahun. Apabila belum ada satu pun gigi susu yang berganti 

menjadi gigi tetap, berarti umur kambing tersebut kurang dari 

satu tahun. Kambing yang gigi susunya sudah ada yang 

berganti menjadi gigi tetap biasa disebut poel. Jika sudah ada 

dua gigi susu yang berganti menjadi gigi tetap, disebut poel 

dua. Proses pergantian gigi susu dimulai dari tengah. Kambing 

muda akan kehilangan dua gigi susu depan secara bersamaan 

sekitar umur 1,5 tahun dan digantikan dengan dua gigi tetap. 

Proses pergantian gigi seperti ini terjadi setiap tahun dan akan 

selesai pada tahun ke-5. 

 

2.1.6 Bobot Lahir 

Bobot lahir merupakan salah satu faktor yang dapat 

digunakan untuk menduga pertumbuhan dan berat badan pada 

saat dewasa. Berat lahir anak kambing yang tinggi akan 

tumbuh lebih cepat dibandingkan anak kambing yang 

mempunyai berat lahir yang rendah karena ternak yang 
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memiliki berat lahir yang tinggi mempunyai cadangan 

makanan yang lebih banyak sehingga peluang untuk tumbuh 

dan hidup juga besar (Kostaman dan Sutama, 2006). 

Kurnianto dkk., (2007), menyatakan bahwa induk muda 

biasanya masih dalam proses pertumbuhan dan belum 

sempurna perkembangan alat reproduksinya, sifat keindukan 

dari induk yang berumur lebih muda juga lebih lemah bila 

dibandingkan induk  yang lebih dewasa. Menurut Munier 

(2008), tinggi rendahnya bobot lahir anak kambing sangat 

dipengaruhi oleh kondisi induknya saat masa kebuntingan. 

Bobot lahir adalah bobot saat anak kambing tersebut 

dilahirkan dari induknya (anak kambing ditimbang pada 1-2 

hari setelah lahir).  Faktor-faktor yang mempengaruhi bobot 

lahir adalah genetik, umur serta besar badan induk yang 

melahirkan, anak kambing yang dilahirkan dari induk yang 

besar serta umur tidak terlalu tua pada umumnya akan 

menghasilkan anak dengan bobot lahir yang tinggi, makanan 

induk selama kebuntingan. Bobot lahir merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi produktivitas, karena bobot lahir 

sangat berkorelasi dengan laju pertumbuhan ukuran dewasa 

dan daya hidup anak kambing (Setiaji dkk.,2013). Bobot lahir 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

mempengaruhi produktivitas kambing. Bobot lahir yang tinggi 

diatas rata-rata, pada umumnya akan mempunyai 

pertumbuhan, bobot sapih, dan kemampuan hidup yang tinggi 

pula (Noor dan Gunawan, 2006). Faktor lain yang 

mempengaruhi berat lahir anak tunggal lebih besar dari 

kelahiran kembar dua atau tiga, yang akan mempengaruhi 

pertambahan bobot badan selanjutnya, dan kemampuan 

adaptasi dengan lingkungan. Rataan bobot lahir kambing PE 

dengan tipe kelahiran tunggal yaitu 3,47 kg lebih tinggi 
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dibandingkan rataan bobot lahir kambing PE dengan tipe 

kembar dua yaitu 3,00 kg (Kurnianto dkk., 2007).  Pamungkas 

dkk., (2005) menyatakan bahwa rataan bobot lahir akan 

menurun seiring peningkatan jumlah anak yang paritas 1 (1,66 

± 0,26). Bobot lahir dipengaruhi oleh paritas sebagai akibat 

dari tingkat kematangan tubuh induk yang semakin 

dewasa.dilahirkan yaitu pada tipe kelahiran tunggal sebesar 

2,45 kg dan  pada tipe kelahiran kembar 1,80 kg. Faktor utama 

yang paling menentukan bobot lahir adalah pakan yang 

berkaitan dengan jumlah dan mutu pakan yang dikonsumsi 

kambing. Jika kebutuhan pakan kambing bunting dapat 

dipenuhi bahkan berlebih maka akan meningkatkan kondisi 

fisik calon induk, produksi air susu cukup menjelang 

kelahiran, kondisi fisik anak sehat dan cukup menjelang 

kelahiran, kondisi fisik anak sehat dan diikuti dengan bobot 

lahir tinggi (Munier, 2008). Menurut Kurnianto dkk., (2007), 

kecenderungan induk dewasa menghasilkan anak dengan 

bobot lahir relatif tinggi karena induk dewasa memiliki uterus 

dan pinggul yang maksimal sehingga pertumbuhan fetus akan 

lebih maksimal. Menurut Doloksaribu dkk., (2005), ditinjau 

dari urutan kelahiran (paritas) anak bahwa bobot lahir yang 

tertinggi dijumpai pada paritas 3 (1,92 ± 0,21) dan 2 (1,89 ± 

0,21) dan yang terendah pada paritas 1 (1,66±0,26). Bobot 

lahir dipengaruhi oleh paritas sebagai akibat dari tingkat 

kematangan tubuh induk yang semakin dewasa. 

 

2.1.7 Performan Reproduksi 

 Performan reproduksi kambing betina dapat dilihat 

melalui umur pertama kali berahi, Kambing betina dikatakan 

dewasa kelamin ketika kambing tersebut mengalami siklus 

estrus (berahi) pertama kali. Biasanya terjadinya pada 
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kambing–kambing betina yang berumur 8 – 12 bulan (Rokana 

et al., 2010). Estrus merupakan fase dalam siklus estrus yang 

ditandai oleh sikap penerimaan hewan betina terhadap hewan 

jantan untuk aktivitas reproduksi (Partodihardjo, 1980). Ciri-

ciri estrus yang dapat terlihat adalah keluarnya lendir bening 

dan encer, selama berahi lendir membentuk pola kristalisasi 

dan ketika mencapai fase estrus akhir lendir bening tersebut 

menjadi lendir putih dan kental yang mengandung elemen sel 

bertanduk (Devendra dan Burns, 1994). Rata-rata lama siklus 

berahi kambing PE sekitar 20,25 hari dengan kisaran 7 - 27 

hari (Setiadi, 1996). 

Performan reproduksi kambing betina dapat dilihat 

melalui umur pertama kali birahi, umur pertama kali 

dikawinkan dan beranak pertama kalinya, timbulnya berahi 

lagi setelah beranak, jumlah perkawinan per kebuntingan, 

jarak beranak dan lama days open (Parasmawati et al., 2013). 

Kambing betina dapat dikawinkan untuk pertama kalinya 

mulai umur 15 bulan karena telah mencapai dewasa kelamin 

(Murtidjo, 2007).  Efisiensi reproduksi dalam suatu populasi 

ternak dapat diukur secara relatif, yaitu dari saat ternak 

dikawinkan sampai terjadi kebuntingan dan kelahiran. 

Pengetahuan tentang penampilan reproduksi ternak sangat 

penting untuk merencanakan proses perbaikan suatu 

peternakan yang meliputi perkawinan atau perbaikan 

manajemen (Devendra dan Burns, 1994). 

 

2.1.8 Service per Conception (S/C) 

Service per Conception (S/C) merupakan perhitungan 

jumlah perkawinan yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina 

sampai terjadinya kebuntingan atau konsepsi. Service per 

conception atau S/C (jumlah perkawinan per kebuntingan) 
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merupakan faktor yang mempengaruhi efisiensi reproduksi, 

dan yang terbaik adalah satu kali. Devendra dan Burns (1994) 

menyatakan bahwa angka kawin perkebuntingan untuk semua 

bangsa kambing adalah sebesar 1,23. Nilai S/C yang normal 

berkisar antara 1,6 sampai 2,0, Makin rendah nilai tersebut, 

makin tinggi kesuburan hewan-hewan betina dalam kelompok 

tersebut. Sebaliknya makin tinggi nilai S/C, makin rendah nilai 

kesuburan kelompok betina tersebut. Menurut Astuti, et al 

(2007), semakin rendah nilai S/C maka tingkat fertilitas ternak 

semakin tinggi dan sebaliknya semakin tinggi nilai S/C maka 

tingkat fertilitasnya akan semakin rendah. 

 Nilai angka perkawinan per kebuntingan dapat dicapai 

dengan mengatur waktu manajemen perkawinan yang tepat, 

semakin rendahnya nilai service per conception maka semakin 

efisien sistem perkawinan. Menurut Achjadi (2007) nilai 

service per conception berkisar antara 1,0- 2,0. Tinggi 

rendahnya nilai service per conception juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu 

keterampilan inseminator dan waktu dalam melakukan 

inseminasi dan perkawinan alam serta pengetahuan peternak 

mendeteksi birahi (Kurniadi, 2009) 

 

2.1.9 Lama Kebuntingan 

Kebuntingan merupakan suatu interval waktu yang 

disebut dengan periode kebuntingan, terentang dari fertilisasi 

hingga lahir anak. Lama kebuntingan diperoleh dengan 

menghitung dari perkawinan yang fertil sampai terjadi 

kelahiran (Hafez, 2000). Setiap jenis kambing memiliki lama 

kebuntingan yang berbeda-beda. Loliwu (2002), menyatakan 

bahwa lama kebuntingan kambing kacang adalah sekitar 150 

hari. Menurut Astuti, et al., (2007) lama kebuntingan kambing 
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PE adalah 5-6 bulan (150-180 hari). Menurut Partodihardjo 

(1980), lama masa kebuntingan pada kambing dan domba 148 

hari dengan kisaran 140-159 hari. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi lama kebuntingan 

yaitu faktor jenis kelamin anak. Menurut Toelihere (1958), 

anak jantan yang dikandung satu sampai dua hari lebih lama 

dari anak betina, sedangkan menurut Abdulgani (1981), jenis 

kelamin anak mempengaruhi kebuntingan, anak jantan lama 

kebuntingannya 152,62 hari dan anak betina17,82 hari. Selain 

faktor jenis kelamin anak ada juga faktor yang mempengaruhi 

lama kebuntingan yaitu faktor bobot lahir. Menurut Anderson 

dan Plum (1965), umur kebuntingan yang pendek akan 

menghasilkan bobot lahir yang lebih ringan. Menurut Hafez 

(2000) menyatakan bahwa besar fetus mempengaruhi lamanya 

kebuntingan, besar fetus dapat diartikan sebagai bobot lahir 

fetus sewaktu dilahirkan. Perkembangan fetus selama masa 

kebuntingan memerlukan pakan dengan kandungan nutrisi 

yang lebih baik, karena sangat diperlukan untuk pertumbuhan 

janin yang sedang dikandung (Akoso, 1996). 

 

2.1.10   Days Open 

Days Open (DO) atau waktu kosong adalah lamanya 

waktu ternak kambing setelah beranak sampai bunting lagi, 

normalnya antara 2-3 bulan setelah kambing menyapih 

anaknya. Days Open (DO), yang lama akan sangat 

mempengaruhi efisiensi reproduksi pada ternak (Murdjito, 

Budisatria, Panjono dan Endang, 2011). Kambing betina 

setelah beranak dapat dikawinkan kembali sesudah 90 hari 

atau sesudah menyapih anaknya sebab saat itu jaringan alat 

reproduksinya telah pulih kembali. Days open yang tidak 

normal disebabkan oleh beberapa factor. Menurut Susilawati 
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dan Affandi (2004), DO yang panjang disebabkan oleh 

tingginya kegagalan inseminasi buatan sehingga S/C nya 

menjadi tinggi, umur pertama kali dikawinkan lambat, 

pertambahan berat badannya yang lambat maka rata-rata 

pertama kali dikawinkan berumur di atas dua tahun, dan 

peternak enggan mengawinkan ternaknya lebih awal walaupun 

di ketahui sudah ada tanda-tanda berahi. 

 Menurut Sulaksono, Sri dan Purnomo (2013) masa 

kosong (days open) adalah jangka waktu sejak kambing 

beranak sampai dikawinkan kembali dan terjadi kebuntingan. 

Panjang dan pendeknya masa kosong dipengaruhi oleh waktu 

perkawinan induk kambing setelah beranak tingkat kesuburan 

induk dan Service per Conception atau kegagalan dalam 

fertilitas. Hafez dan Jainudin (1993) dalam Susilawati dan Sri 

(2010) menyatakan bahwa faktor lain yang berpengaruh 

terhadap panjangnya DO adalah peran inseminator, 

penanganan semen dan ketepatan waktu inseminasi. 

 

2.1.11 Kidding Inteval 

Kidding interval adalah jarak antara 2 kelahiran yang 

berurutan yang dapat dihitung dengan menjumlahkan lama 

kebuntingan dan jarak dari melahirkan sampai terjadi konsepsi 

kembali (Apriliast, 2007). Pengaruh lingkungan dan umur 

induk terhadap jarak antar kelahiran telah dilaporkan oleh 

Awemu et al., (2002). Selang beranak merupakan faktor yang 

menentukan tinggi rendahnya produksi anak yang dilahirkan 

per tahun (Abdulgani, 1981). Rata-rata Kidding interval 

kambing PE sebesar 240 hari (Sodiq dan Tawfik, 2003). 

Panjang pendeknya selang beranak ini akan mempengaruhi 

tingkat produktivitas rerata kelompok kambing PE per tahun 

(Abdulgani, 1981).   
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 Kidding Interval diartikan sebagai periode antara dua 

beranak yang berurutan. Jarak antara melahirkan dengan 

pertama kali post partum oestrus merupakan ciri penting untuk 

meningkatkan efisiensi produksi (Sodiq, 2004). Jarak beranak 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh menentukan tinggi 

rendahnya rata-rata produksi anak yang dihasilkan per tahun 

(Abdulgani, 1981). Menurut Sodiq dan Sumaryadi (2002) rata-

rata selang beranak pada kambing PE sebesar 240 hari dan 

pada kambing kacang sebesar 320 hari. Anna (2009) 

menyatakan bahwa hampir semua kambing jarak waktu yang 

dibutuhkan untuk bunting kembali setelah beranak sekitar 3 

bulan, sehingga lama selang beranak kambing sampai beranak 

kembali secara normal 8 bulan (240 hari). 

 

2.1.12  Tipe Kelahiran 

 Tipe kelahiran merupakan jenis kelahiran pada setiap 

kelahiran, yaitu tunggal, kembar dua dan kembar tiga. Pada 

beberapa kasus, kematian banyak ditemui pada kelahiran anak 

kembar. Kematian anak pada kasus kelahiran kembar dan 

kelahiran lebih dari dua biasanya terjadi karena anak tidak 

mendapatkan kolostrum dari induknya (Kaunang et al., 2014). 

Hal tersebut juga mengakibatkan domba yang lahir kembar 

dua atau kembar tiga memiliki ukuran bobot badan yang lebih 

rendah daripada domba yang lahir tunggal (Gatenby, 1986). 

Tipe kelahiran sangat nyata meningkatkan produktivitas induk 

(Awemu et al., 2002). Tipe kelahiran sangat terbukti dalam 

peningkatan produktivitas ternak, sehingga perbaikan 

produktivitas dapat dilakukan melalui seleksi dengan memilih 

induk yang beranak lebih dari satu untuk dikembangbiakkan, 

disamping upaya memperpendek jarak beranak. 
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  Tipe kelahiran pada kambing PE dapat meningkatkan 

produktivitas induk kambing, sehingga perbaikan 

produktivitas dapat dilakukan melalui seleksi dengan memilih 

induk yang beranak lebih dari satu untuk dikembangbiakan, 

disamping upaya memperpendek jarak beranak. Inounu 

(2002), menyatakan bahwa usaha untuk meningkatkan 

produktivitas kambing dapat dilakukan melalui progam 

pemuliaan, perbaikan efisiensi reproduksi, tatalaksana 

pemeliharaan dan perawatan. Program pemuliaan dapat 

dilakukan melalui seleksi maupun persilangan dengan 

pejantan ungul dari luar. Zhang et al., (2009) menyatakan 

bahwa pengetahuan mengenai faktor-faktor dan prinsip-prinsip 

genetik yang mempengaruhi karakteritik produktivitas sangat 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan program perbibitan 

dan seleksi agar berhasil optimal. 

 

2.1.13  Penyakit 

Penyakit yang menyerang kambing dan domba dibagi 

menjadi dua bagian yang penting yaitu penyakit yang 

disebabkan oleh infeksi agen penyakit (virus, bakteri, parasit, 

jamur) dan penyakit yang disebabkan oleh agen non-infeksius 

yaitu penyakit gangguan metabolisme dan penyakit keracunan 

pakan (Darmono dan Hardiman, 2011). 

2.1.13.1 Penyakit Infeksi 

Penyakit infeksi pada ternak ruminansia kecil yang 

sering menyerang adalah infeksi virus, bakteri, dan parasit. 

Penyakit asal virus dan bakteri pada umumnya bersifat akut 

dan kadang dapat menimbulkan kematian mendadak, 

sedangkan penyakit asal parasit kebanyakan bersifat kronis.  
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2.1.13.1.1 Penyakit Berasal dari Virus 

Penyakit yang disebabkan oleh virus yang sering 

menyerang ternak domba dan kambing adalah Orf dan 

bluetongue. Orf dapat menyebabkan gejala melepuh 

(exanthemous) pada kulit terutama daerah mulut, sering 

menyerang ternak domba dan kambing. Agen virus yang 

menyerang termasuk jenis virus pox, di mana virus ini sangat 

menular dan bersifat zoonosis dan menyebabkan lepuh pada 

kulit orang. Pada domba dan kambing lepuh kulit sering 

ditemukan pada daerah mulut, hidung, bibir, daerah sekitar 

mata, vulva, ambing dan ketiak. Tetapi untungnya pada 

banyak kasus penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya 

walaupun penyakit mengalami keparahan dalam waktu satu 

minggu setelah gejala timbul. Pada saat gejala timbul ternak 

akan menderita karena gelisah sulit makan, nafsu makan turun 

sehingga bobot badan menurun sehingga dapat mempengaruhi 

produksi daging ternak. Disamping itu, penyakit ini cepat 

menyebar diantara hewan domba dan kambing di sekitarnya. 

Penyakit asal virus lainnya yang menyerang domba adalah 

virus Bluetongue (BTV), termasuk dalam genus Orbivirus 

dalam famili Reoviridae. Virus ditularkan melalui nyamuk 

Colicoides sp., dan infeksi virus ini dapat menyebabkan 

terjadinya mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Gejala yang 

timbul adalah: demam tinggi, air ludah meleleh, 

pembengkanan pada muka dan lidah, dan juga cyanosis 

(kebiruan) pada lidah. Penyakit berlanjut dengan timbulnya 

radang pada kuku, lameness sehingga cenderung bejalan 

dengan kaki ditekuk/berjalan dengan lutut (Darmono dan 

Hardiman, 2011). 
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2.1.13.1.2 Penyakit Berasal dari Bakteri 

Infeksi bakteri yang paling berbahaya pada domba dan 

kambing adalah bakteri antraks yaitu Bacillus anthracis. 

Penyakit ini sering menyerang ternak ruminansia dan bersifat 

zoonosis, dengan gejala perdarahan yang keluar dari seluruh 

lubang tubuh dan terjadinya kematian mendadak baik pada 

hewan maupun manusia. Spora antraks dapat bertahan sampai 

bertahun-tahun di dalam tanah yang tercemar dan bila tertelan 

oleh hewan ternak spora akan aktif dan berkembang menjadi 

penyakit yang mematikan. Infeksi dapat juga terjadi melalui 

inhalasi pada saluran nafas bila spora terhirup ke dalam 

saluran nafas dan menimbulkan anthrax pulmonum (Darmono 

dan Hardiman, 2011). 

2.1.13.1.3 Penyakit Berasal dari Parasit 

 Ada tiga jenis parasit menyerang ternak domba dan 

kambing yang sering ditemukan yaitu: penyakit kudis pada 

kulit (scabies), penyakit parasit pada saluran pencernaan 

(haemonchosis), dan penyakit cacing hati (fascioliasis). 

Penyakit kudis yang disebabkan infeksi Sarcoptes scabei 

sering menyerang ternak kambing menyebabkan luka 

keropeng pada kulit di seluruh tubuh. Hewan menjadi gelisah 

karena rasa gatal, nafsu makan menurun, kurus, bila penyakit 

sangat parah dan tidak segera diobati dapat menyebabkan 

kematian. Penyakit ini sangat menular ke hewan lain dan ke 

manusia (zoonosis). Parasit cacing nematoda gastro-intestinal 

yang menyerang ternak ruminansia kecil adalah Haemonchus 

contortus. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala diare, nafsu 

makan turun dan kekurusan pada ternak. Sementara itu, parasit 

cacing trematoda, Fasciola hepatica, dapat menyebabkan 

kerusakan hati yang parah pada hewan penderita. Gejala yang 

ditimbulkan tidak begitu terlihat, tetapi kehilangan nafsu 
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makan dan kekurusan. Bila penyakit sudah berjalan lama dan 

kerusakan hati sudah meluas hewan dapat mati mendadak, dan 

pada post mortum terlihat hati rusak dan banyak cacing 

dewasa ditemukan (Darmono dan Hardiman, 2011). 

2.1.13.2 Penyakit Non Infeksi 

 Terjadinya penyakit pada ternak domba dan kambing 

yang tidak melibatkan agen infeksi sangat erat hubungannya 

dengan manajemen pemeliharaan dan lingkungan. Sistem 

pemeliharan dan pemeberian pakan erat hubungannya dengan 

penyakit gangguan metabolisme dan keracunan makanan. 

Penyakit ini sering ditemukan pada hewan yang digembalakan 

daripada pada hewan yang dikandangkan. Penyakit kembung 

rumen atau disebut bloat sering terjadi bila hewan 

mengkonsumsi tanaman legum dalam jumlah yang banyak. 

Gejala timbul apabila gas dalam rumen tidak dapat ke luar 

karena cairan rumen tertutup oleh buih dari hasil fermentasi 

pakan dalam rumen. Pada kondisi tersebut gas yang terbentuk 

dapat menekan organ dalam termasuk jantung dan paru-paru 

sehingga kematian dapat terjadi dengan tiba-tiba. Penyakit 

non-infeksi lainnya yang dapat menyebabkan kematian yang 

mendadak adalah keracunan sianida. Beberapa tanaman 

hijauan seperti daun cassava (ketela) mengandung beberapa 

komponen cyanogenic seperti amigdalin, linamarin dan 

sebagainya. Bila daun tanaman ini dimakan ternak terlalu 

banyak maka komponen tersebut akan terhidrolisis oleh H2O 

membentuk HCN yang sangat beracun dan dapat 

menimbulkan kematian yang mendadak (Darmono dan 

Hardiman, 2011). 

2.1.13.3 Pencegahan dan Pengobatan 

 Upaya pencegahan adalah hal yang lebih penting 

daripada pengobatan, tetapi bila sudah terjadi penyakit maka 
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pengobatan harus segera dilakukan. Usaha pencegahan ini 

dapat meliputi manajemen pemeliharaan, termasuk sistem 

perkandangan yang selalu dibersihkan, cukup ventilasi, tidak 

lembab dan populasinya tidak terlalu padat. Di samping itu 

pemberian pakan yang cukup dan berkualitas, perlu diberikan, 

konsentrat termasuk mineral yang sesuai komposisinya. 

Disamping itu, juga perlu diberikan vaksinasi penyakit seperti 

vaksin antraks terutama yang berlokasi di daerah endemik. 

Pemberian obat cacing secara rutin juga perlu diberikan 

terutama pada domba dan kambing yang digembalakan. Bila 

terlihat ada tanda gejala penyakit pada salah satu atau lebih 

hewan yang sakit perlu segera diisolasi dan dikonsultasikan 

kepada dokter hewan (Darmono dan Hardiman, 2011). 

 

2.1.14  Jenis Kelamin Cempe yang dilahirkan 

Kelahiran kembar merupakan sifat yang 

menguntungkan karena meningkatkan kemampuan wilayah 

dalam menyediakan ternak muda sebagai ternak 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 
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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 Etawa (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 et al., 2008). Meningkatnya jumlah kelahiran anak 

jantan, berpotensi meningkatkan perbaikan penampilan 

pertumbuhan dan peningkatan berat potong, serta penjualan 

daging sebesar 20% (Gordon, 1997 dan Saili et al., 1998). 

 

2.1.15  Mortalitas 

Mortalitas atau kematian pada ternak merupakan faktor 

utama sebagai sumber reproduksi yang tidak efisien dan 

mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan juga 

mempengaruhi kemajuan genetika. Sebagian besar kematian 

terjadi pada minggu pertama dari kehidupan, sebagai refleksi 

masa transisi dari kehidupan yang terlindungi didalam 

kandungan ke keadaan kehidupan yang kurang terlindung. Hal 

tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor dan kombinasinya. 

Diantara faktor tersebut adalah :  
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a. Bobot lahir. Bobot lahir yang terlampau rendah mempunyai 

daya tahan tubuh rendah dan biasanya lemah sehingga 

mengakibatkan mereka sulit mencari puting induknya 

untuk mendapatkan kolostrum. Sedangkan bobot lahir yang 

tinggi biasanya akan diikuti oleh distokia yang 

membahayakan anak dan induk.  

b. Makanan induk selama periode akhir kebuntingan. Tingkat 

pakan yang terlalu tinggi selama fase akhir kebuntingan 

dapat menyebabkan distokia yang dapat membahayakan 

induk dan anak. Sebaliknya tingkat pakan yang rendah 

akan menyebabkan anak lahir dalam kondisi lemah dan 

kecil dengan zat makanan dalam tubuh yang tidak cukup. 

c. Tempat melahirkan dan jalinan batin. Keadaan tempat 

melahirkan sangat menunjang kelangsungan hidup anak, 

tempat melahirkan yang kurang efisien lebih memberikan 

resiko kematian yang tinggi, terutama untuk keamanan 

anak. Jalinan batin yang kuat akan terjadi pada anak yang 

dilahirkan tunggal dibandingkan dengan anak yang lahir 

kembar.  

d. Keadaan cuaca yang tidak baik atau iklim. Suatu kombinasi 

dari keadaan cuaca yang tidak baik dapat menyebabkan 

hipotermia pada anak.  

e. Kurangnya kemampuan keindukan (Mothering ability) 

pada saat melahirkan. Pada beberapa jam pertama 

kehidupan, kehidupan anak sepenuhnya tergantung pada 

induknya. Karena disini pengalaman keindukan sangat 

dibutuhkan.  

f. Pencurian anak. Hal ini disebabkan oleh induk lebih 

tertarik pada anak ternak lain beberapa jam dan bahkan 

beberapa hari sebelum melahirkan anaknya sendiri yang 

dapat mengganggu jalinan anak dan induk secara biologis 
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dan akhirnya menyebabkan kematian. Pencurian anak ini 

lebih banyak terjadi pada induk yang sudah pernah 

melahirkan dibandingkan dengan induk yang belum pernah 

melahirkan (Wodzicka M-Tomaszewska, 1991). 

Menurut Pane (1986), di dalam usaha perbaikan mutu 

ternak, sangat penting mengetahui penyebab kematian ternak 

pada umur yang sangat dini. Kematian dapat terjadi sebagai 

akibat kesalahan induk, kesalahan anak, atau penyebab 

lainnya. Dalam penentuan kesalahan sering kali terjadi hal-hal 

yang menyulitkan, misalnya terlihat seakan-akan kematian 

merupakan akibat kesalahan anak, tetapi sebenarnya dapat saja 

diakibatkan oleh kesalahan pejantan dan hal ini baru 

dibuktikan setelah pejantan tersebut dikawinkan dengan induk 

lainnya, dan mengakibatkan hal yang sama. Demikian pula 

jika terjadi kematian dini, sifat keindukan induknya harus 

diteliti terlebih dahulu dengan baik sebelum kita dapat 

mengatakan kematian tersebut disebabkan oleh kesalahan 

anak. Makin banyak ternak yang dapat hidup makin besarlah 

kemungkinan untuk mengadakan perbaikan genetik ternak. 

Harihari pertama saat kelahiran sebenarnya adalah hari yang 

menentukan untuk kelangsungan hidup anak selanjutnya 

(Pane, 1986). 

 

2.2  Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

 Saleh (2008) dengan judul penelitian pengaruh umur 

terhadap performa reproduksi induk domba lokal yang 

digembalakan di up3 jonggol, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh umur terhadap performa reproduksi 

domba di Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan Jonggol, 

Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Bobot lahir 

anak di Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan (UP3) 
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Jonggol dipengaruhi oleh tipe kelahiran dan umur induk 

namun tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Rataan umum 

bobot lahir di UP3 Jonggol adalah 1,90±0,56 kg. Rataan bobot 

lahir di UP3 Jonggol masih lebih rendah dibandingkan dengan 

bobot lahir bangsa domba tropis Garut, Awassi dan Blackhead 

Persian. Bobot lahir anak domba terbaik berdasarkan umur 

induk dan tipe kelahiran terdapat pada anak domba dengan 

umur induk I3 dan tipe kelahiran tunggal dengan bobot lahir 

2,42±510 kg. Bobot sapih anak dipengaruhi umur induk tetapi 

tidak dipengaruhi oleh tipe kelahiran dan jenis kelamin. 

Rataan umum bobot sapih di UP3 Jonggol adalah 5,67±1,81 

kg. Rataan bobot sapih di UP3 Jonggol masih lebih rendah 

dibandingkan dengan bobot sapih bangsa domba tropis lainnya 

(Garut, Rainforest, Deccani dan domba Blackhead Persian). 

Rataan bobot sapih anak domba terbaik berdasarkan umur 

induk dan tipe kelahiran terdapat pada anak domba dengan 

umur induk I3 dan tipe kelahiran tunggal yaitu 7,81±2,96 kg. 

Persentase induk domba yang beranak terbesar adalah 

kelahiran tunggal (70,37%) yang diikuti dengan kelahiran 

kembar dua (27,16%) dan kelahiran kembar tiga (2,47%). 

Rasio jenis kelamin anak jantan dengan betina adalah 49,53% 

: 50,47%. Mortalitas anak di UP3 Jonggol sebesar 21,50%. 

Mortalitas di UP3 Jonggol lebih tinggi dibandingkan dengan 

mortalitas anak domba di daerah tropis. Mortalitas anak 

meningkat seiring dengan meningkatnya tipe kelahiran. 

Mortalitas tertinggi terdapat pada kelahiran kembar tiga 

(83,33%) yang disusul kelahiran kembar dua (25%) dan 

tunggal (12,28%) 

Yuliani (2016) dengan judul perbandingan performa 

produksi kambing saburai betina di dua wilayah sumber bibit 

Kabupaten Tanggamus, Penelitian ini dilaksanakan di 
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Kecamatan Gisting dan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, 

Provinsi Lampung pada Bulan Oktober - Desember 2015, 

bertujuan untuk mengetahui perbandingan performa produksi 

Kambing Saburai betina di dua wilayah sumber bibit. Rata-

rata bobot lahir cempe Saburai semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya paritas induk. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Farid dan Fahmi (1996) yang menyatakan bahwa 

paritas berpengaruh nyata (P3 (2,14 kg), kemudian paritas 2 

(2,08 kg) dan yang terendah pada paritas 1 (1,88 kg). Paritas 

berkaitan dengan umur induk. Semakin tinggi paritas berarti 

semakin tua umur induk dan semakin dewasa kondisi tubuh 

induk sehingga cempe yang dilahirkan memiliki bobot yang 

semakin tinggi seiring dengan bertambahnya kedewasaan 

tubuh induk kambing. Mekanisme hormonal organ reproduksi 

ternak betina semakin sempurna seiring dengan bertambahnya 

umur. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitan ini dilakukan di peternakan rakyat Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang pada bulan Januari 2019 

sampai dengan Februari 2019.  

 

3.2  Penentuan Responden 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 

ekor induk kambing PE dari 85 peternak dalam keadaan 

bunting tua ( 4-5 bulan) berdasarkan paritas (1,2, 3 dan 4). 

Pengambilan data materi penilitian dilakukan secara 

purposif/sengaja. Penentuan responden sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Multi Stage Sampling Metode 

 

Tahap pertama yaitu memlih kecamatan Ampelgading 

dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. 

Pemilihan Kecamatan Ampelgading secara purposif/sengaja 

karena di Kecamatan Ampelgading terdapat poulasi kambing 
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PE dengan populasi paling tinggi di Kabupaten Malang yaitu 

51.847 ekor (BPS Kabupaten Malang, 2017). Tahap kedua 

yaitu memilih desa yang ada di Kecamatan Ampelgading, 

pemilihan dilakukan secara purposif/sengaja. Desa yang 

dipilih yaitu desa Argoyuwono dan desa Mulyosari, memilih 

dua desa ini karena terdapat ternak bunting tua (4-5 bulan). 

Tahap yang ketiga yaitu memilih peternak yang memiliki 

ternak kambing bunting tua dari dua desa tersebut. Terdapat 

50 peternak dari desa Argoyuwono dan 35 peternak dari desa 

Mulyosari yang memiliki kambing bunting tua (4-5 bulan). 

 

3.3  Peralatan 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

timbangan gantung digital merek DLE 200 kg × 50 g, bambu, 

dan karung. 

 

3.4  Metode penelitian    

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Studi kasus. Sampel yang diambil dalam penelitian 

yaitu umur induk kambing PE yang baru melahirkan, bobot 

lahir anak dan paritas (1, 2, 3, dan 4). Pengambilan data 

dilakukan secara purposif/sengaja yaitu dengan pengamatan 

langsung dan wawancara dengan peternak. Tahapan penelitan 

sebagai berikut: 

Tahap I: Pra Penelitian 

1. Mencari induk kambing PE yang baru melahirkan dan 

induk dalam keadaan bunting tua (4-5 bulan) dengan 

tujuan agar mendapatkan data bobot lahir anak 

berdasarkan paritas yang berbeda (1,2, 3, dan 4). 

2. Memberikan kode pada sampel dan kandang kambing PE. 
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3. Mendata nama dan alamat peternak pemilik kambing PE 

tersebut. 

Tahap II: Koleksi Data 

1. Melihat umur induk kambing pada umur kebuntingan 4-5 

bulan. 

2. Melakukan pencatatan pada induk yang melahirkan yaitu 

bobot lahir 

3. Anak kambing yang baru lahir dibersihkan dari kotoran 

dan lendir, penimbangan bobot lahir dan ditimbang tidak 

lebih dari 48 jam setelah lahir. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian yang diamati adalah umur induk 

kambing PE dan bobot lahir anak kambing  pada setiap 

paritasnya yang tidak di koreksi jantan dan betina serta tidak 

melihat litter size (single, twin, triplet, dll). 

 

3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis ragam 

(ANOVA) berdasarkan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

tersarang dan T Student berpasangan.  

Model linier Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Tersarang adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  

yijk  = µ + αi + βj + (αβ)ij + εij(k)  
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Keterangan  

Yijk : pengamatan dari pengaruh faktor A level I faktor B 

level j (tersarang pd faktor A) & ulangan  ke k 

αi     : Pengaruh faktor A level ke i  

βj     : Pengaruh faktor B level ke j  

εij(k)  : galat percobaan krn faktor A level ke I, faktor B level 

ke j & pd ulangan ke k  

Bentuk Analisis Data Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

tersarang adalah sebagai berikut:  

 Tabel 1. Tabel analisis data RAK Tersarang 

Faktor 

A 

Faktor 

B 

Kelompok 

I II III …..K 

a1 b1 
Ya1b1.

1 

Ya1b1.

2 

….

. Ya1b1.k 

 
b2 

Ya1b2.

1 
Ya1b2.

2 
…

… Ya1b2.k 

a2 b1 
Ya2b1.

1 
Ya2b1.

2 
…

… Ya2b1.k 

 
b2 

Ya2b2.

1 

Ya2b2.

2 

…

… Ya2b2.k 

I J Yij.1 Yij.2 
…

… Yij.k 

 

Analisis ragam Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

tersarang adalah sebagai berikut :   
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Tabel 2. Tabel analisis ragam Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) Tersarang  

Faktor Koreksi : (T yijk)
2 / abr 

JK Total       : (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

JK A                 : (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

JK (B-A)       : 
(Ty1k

2 - Tyijk
2)+…+(Tyik

2 - Tyijk
2) 

     r         br               r          br 

JKgalat   : JKtotal-JKA-JK(B-A) 

 

Tabel 3. Tabel Anova RAK Tersarang 

SK Db JK KT F hit Ftab 

1% 

Ftab  

5% 

Perl A A-1 JKA JKA/dbA KTA/

KTB-

A 

  

Perl B-A (B-1)*A JKB JKb-a/ 

dbb-a 

KTB/

KTG 
  

Galat AB(r-1) JKG JKG/dbG    

Total Abr-1 JKT     
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Keterangan : 

SK :Sumber keragaman JKK :Jumlah Kuadrat 

Kelompok 

db : Derajat Bebas JKB : Jumlah Kuadrat 

Perlakuan 

JK : Jumlah Kuadrat JKG : Jumlah Kuadrat Galat 

KT : Kuadrat Tengah JKT : Jumlah Kuadrat Total 

A : Jumlah Kelompok KTA:Kuadrat Tengah 

Kelompok 

B : Jumlah Perlakuan KTB   : Kuadrat Tengah 

Perlakuan 

 KTG  : Kuadrat Tengah Galat 

 

 

 

Rata-rata bobot lahir jantan dan betina selanjutnya 

dianalisis menggunakan uji t student berpasangan untuk 

mengetahui rata-rata bobot lahir yang lebih tinggi antara 

jantan dan betina. Rumus t student yang digunak adalah 

sebagai berikut: 

 

thitung = 
│D │

𝑆/√𝑛
 

Keterangan: 

�̅�  : rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2  

𝑆   : ragam gabungan  

n   : jumlah sampel 

n   : jumlah sampel 
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3.7   Batasan Istilah 

1

. 

RAK 

Tersarang 

: Percobaan yang melibatkan 2 

faktor atau lebih, dimana setiap 

faktor terdapat beberapa level, 

sehingga pada percobaan 

tersebut dapat mengetahui 

interaksi dari faktor – faktor 

tersebut nyata atau tidak. 

2

. 

P.I 

(Permanent 

Incicivi) 

: Istilah untuk hewan yang sudah 

berganti gigi (gigi susu tanggal 

berganti gigi dewasa). 

3

. 

Paritas : Banyaknya kelahiran hidup 

yang dipunyai oleh seorang 

induk. 

4

. 

Bobot lahir : Bobot saat anak kambing 

dilahirkan dari induknya (anak 

kambing ditimbang pada 1-2 

hari setelah lahir). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Profil Usaha Peternakan Kambing PE di Kecamatan 

Ampelgading 

 Usaha peterakan kambing PE dikecamatan Ampelgadig 

Kabupaten Malang adalah peternakan rakyat. Setiap kepala 

keluarga memiliki ternak kambing dengan jumlah 5 sampai 

dengan 10 ekor. Beternak kambing PE merupakan pekerjaan 

utama bagi masyarakat Ampelgading. Setiap peternak 

memiliki manajemen pemeliharaan yangberbeda-beda, seperti 

kandang yang berbeda, pakan yang di berikan. Pemberian 

pakan yang mencukupi kebutuhan kambing dari segi kualias 

dan kuantitas akan mempengaruhi pertumbuhan kambing. 

4.1.1  Hulu 

 Sektor Hulu: program sektor hulu diutamakan untuk 

menjamin terpenuhinya penyediaan bibit, pakan, vaksin dan 

obat hewan serta peralatan. Peningkatan kualitas bibit dan 

penyediaan pakan berkualitas. Perbaikan kualitas bibit dapat 

dilakukan melalui kerjasama dengan peternak kambing-domba 

atas arahan dan pengawasan pemerintah ; sedangkan 

penyediaan pakan ternak berkualitas dilakukan oleh pabrik 

pakan ternak swasta atau koperasi/kelompok peternak 

(Diwyanto, Priyanti Dan Inounu, 2005). Bibit kambing PE di 

Kecamatan Ampelgading di dapatkan dari peternak itu sendiri, 

dan ada juga yang membeli pada usia 6-7 bulan lalu di 

pelihara. Pakan yang diberikan selama penelitian hanya 

hijauan yang terdiri dari kaliandra dan gamal yang 

pemberiannya bergantian sesuai dengan ketersediaan pakan 

dilapang. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

terdiri pada pagi hari pukul 06.00 – 08.00 WIB dan pada sore 

hari pada pukul 15.30 – 17.00 WIB. 

4.1.2  On Farm 

 Program peningkatan produktivitas dan produksi 

dengan cara memperbaiki manajemen usaha ternak mandiri 

sehubungan dengan pencegahan penyakit ternak dan 

peningkatan produktivitas dan produksi (Diwyanto, Priyanti 

Dan Inounu, 2005). Jenis usaha ternak yang dilakukan di 

Kecamatan Ampelgading adalah breeding dan fatening. Usaha 

breeding dilakukan dengan memelihara kambing dari lahir 

hingga kambing dewasa lalu di jual. Terdapat juga usaha 

Fatening yaitu dengan membeli kambing pada usia 6 – 7 bulan 

lalu di pelihara dan di gemukkan untuk di jual. 

4.1.3  Hilir   

 Sektor Hilir : Program peningkatan nilai tambah yang 

terkait dengan pascapanen dan proses pengolahan sehingga 

tercipta diversifikasi produk. Tujuan program ini adalah 

meningkatkan insentif bagi pelaku usaha, utamanya adalah 

peternak (Diwyanto, Priyanti Dan Inounu, 2005). Setelah 

dilakukan pemeliharaan kambing, peternak menjual kambing 

janan secara rutin pada saat idul Adha serta menjual kambing 

jantan atau betina secara tidak pasti ketika sewaktu – waktu 

peternak membutuhkan nya.  

 

4.2  Penentuan Umur Induk Kambing PE di Kecamatan 

Ampelgading 

Hasil pengamatan umur induk kambing PE terdapat 

pada Lampiran 1 sampai 6. Jumlah dan persentase umur induk 

kambing PE disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Umur Induk Kambing PE di Kecamatan 

Ampelgading 

Umur (P.I) Jumlah Persentase (%) 

I 23 23 

II 31 31 

III 34 34 

IV 5 5 

 

 Hasil pengamatan umur induk kambing PE yang 

diperlihatkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa, terdapat 4 

kelompok umur induk kambing PE di Kecamatan 

Ampelgading yang masih di gunakan sebagai indukan dan di 

kawinkan yaitu poel 1 (1-1,5 tahun), poel 2 (1,5-2,5 tahun), 

poel 3 (2,5- 3,5 tahun) dan poel 4 (3,5 – 4 tahun). Persentase 

umur induk pada kambing dilakukan dengan menggunakan 92 

ekor kambing betina yang bunting tua atau baru melahirkan. 

Frandson (1993) menyatakan bahwa bedasarkan tahap 

pemunculannya, gigi seri ternak ruminansia dapat 

dikelompokkan menjadi gigi seri susu (deciduo incosors = DI) 

dan gigi seri permanen (incisors = I). Gigi seri susu muncul 

lebih awal daripada gigi seri permanen dan digantikan oleh 

gigi seri permanen. Permuculan gigi seri susu, pergantian gigi 

seri susu menjadi gigi seri permanen, dan keterasahan gigi seri 

permanen terjadi pada kisaran umur tertentu sehingga dapat 

digunakan sebagai pedoman penentuan umur ternak 

ruminansia. Gigi seri susu pada kambing berjumlah 4 pasang 

(2DI1, 2DI2, 2DI3, 2DI4).  

 Umur induk kambing PE yang di kawinkan di Desa 

Ampelgading adalah poel 1, poel 2, poel 3, dan poel 4. Poel 1 

memiliki ciri – ciri gigi susu 2DI1 sudah diganti dengan gigi 
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permanen 2PI1 yang berarti kisaran umurnya adalah 1 – 1,5 

tahun. Poel 2 memiliki ciri – ciri gigi susu 2DI2 sudah diganti 

dengan gigi permanen 2PI2 yang berarti kisaran umurnya 

adalah 1,5 – 2,5 tahun. Poel 3 memiliki ciri – ciri gigi susu 

2DI3 sudah diganti dengan gigi permanen 2PI3 yang berarti 

kisaran umurnya adalah 2,5 – 3,5 tahun. Terakhir adalah poel 

4 memiliki ciri – ciri gigi susu 2DI4 sudah terganti dengan gigi 

permanen 2PI4 yang berarti kisaran umurnya adalah 3,5 – 4 

tahun, hal ini sesuai dengan pernyataan Sulastri dan Sumadi 

(2005) yang menyatakan bahwa Gigi seri susu pada kambing 

berjumlah 4 pasang (2DI1, 2DI2, 2DI3, 2DI4). Cempe berumur 

1 hari sampai 1 minggu memiliki sepasang gigi seri susu 

sentral (2DI1), pada umur 1 - 2 minggu terdapat sepasang gigi 

seri susu lateral (2DI2 ), pada umur 2 - 3 minggu terdapat 

sepasang gigi seri susu intermidial (2DI3), dan pada umur 3 - 4 

minggu terdapat sepasang gigi seri susu sudut (2DI4 ). Pada 

umur 1 - 1,5 tahun, 2DI1 digantikan oleh sepasang gigi seri 

permanen sentral (2PI1). Pada umur 1,5 - 2,5 tahun, 2DI2 

digantikan oleh sepasang gigi seri permanen lateral (2PI2). 

Pada umur 2,5 – 3,5 tahun, 2DI3 digantikan oleh sepasang gigi 

seri permanen intermedial (2PI3 ). Pada umur 3,5 – 4,0 tahun, 

2DI4 digantikan oleh sepasang gigi seri permanen sudut (2PI4).  

Terdapat perbedaan jumlah di antara keempat kelompok 

umur. Berdasarkan 100 ekor betina indukan terdapat 25% 

kelompok umur poel 1, 33,7% poel 2, 37% poel 3 dan 4,30% 

poel 4. Perbedaan tersebut terjadi karena peternak lebih 

memilih indukan betina dengan poel 1, poel 2, dan poel 3, 

karena Litter size kambing akan meningkat dengan 

bertambahnya umur induk dan litter size akan kembali 

menurun pada saat induk berumur tua, sehingga jarang 

peternak yang masih mengawinkan indukan kambing pada 
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poel 4. Awemu, et al (2002) menyatakan bahwa Litter 

size kambing akan meningkat dengan bertambahnya umur 

induk dan litter size akan kembali menurun pada saat induk 

berumur tua. Litter size seekor induk kambing 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, suhu lingkungan dan genetik tetua 

(Kostaman dan Sutama, 2006).  

 

4.3  Pengaruh Umur Induk Terhadap Bobot Lahir 

Hasil pengamatan pengaruh umur induk terhadap bobot 

lahir terdapat pada Lampiran 1 sampai dengan 6. Rataan dan 

standar deviasi pengaruh umur induk terhadap bobot lahir 

anak kambing jantan dan betina disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan dan Standar Deviasi Pengaruh Umur Induk 

Terhadap Bobot Lahir Anak Jantan dan Betina. 
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Hasil analisis perhitungan RAK tersarang terdapat pada 

Lampiran 7 menunjukkan hasil bahwa, tidak berbeda nyata 

(P>0,05) menolak hipotesis 1 antara umur induk kambing PE 

terhadap bobot lahir. Hal ini dapat terjadi karenakan faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhi bobot lahir tidak hanya umur 

induk.  Setiaji, dkk., (2013), menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi bobot lahir adalah genetik, umur induk 

serta besar badan induk yang melahirkan. Anak kambing yang 

dilahirkan dari induk yang besar serta umur tidak terlalu tua 

pada umumnya akan menghasilkan anak dengan bobot lahir 

yang tinggi. Davendra dan Burns (1994), menyatakan bahwa 

keragaman dalam bobot lahir disebabkan oleh faktor genetik 

dan lingkungan. Faktor genetik merupakan potensi atau 

kemampuan yang dimiliki oleh ternak, sedangkan faktor 

lingkungan merupakan kesempatan yang diperoleh ternak di 

tempat yang berbeda-beda (Kostama dan Sutama, 2005). 

Berdasarkan Tabel 5 terdapat rata-rata bobot lahir anak 

jantan dan betina kambing PE pada kelompok umur berbeda 

yaitu poel 1, poel 2, poel 3, dan poel 4 dan paritas yang 

berbeda yaitu paritas 1 paritas 2, paritas 3, dan paritas 4. 

Paritas 1 dengan poel 1 memiliki rata-rata bobot lahir anak 

kambing jantan 3,44 ± 0,48; paritas 2 dengan poel 2 memiliki 

rata-rata bobot lahir anak kambing jantan 3,59 ± 0,38; pada 

paritas 3 dengan poel 2 rata-rata bobot lahir anak kambing 

jantan 3,79 ± 0,46; paritas 3 dengan poel 3 rata – rata bobot 

lahir anak kambing jantan 2,87 ± 1,66; paritas 4 dengan poel 3 

memiliki rata – rata bobot lahir anak kambing jantan 3,76 ± 

0,27; dan pada paritas 4 dengan poel 4 memiliki rata – rata 

bobot lahir anak kambing jantan 2,79 ± 1,16. Paritas 1 dengan 

poel 1 memiliki rata-rata bobot lahir anak kambing betina 2,04 

± 1,55; paritas 2 dengan poel 2 memiliki rata-rata bobot lahir 
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anak kambing betina 2,60 ± 1,60; pada paritas 3 dengan poel 2 

rata-rata bobot lahir anak kambing betina 2,15 ± 1,54; paritas 

3 dengan poel 3 rata – rata bobot lahir anak kambing betina 

3,23 ± 0,52; paritas 4 dengan poel 3 memiliki rata – rata bobot 

lahir anak kambing betina 2,76 ± 1,46; dan pada paritas 4 

dengan poel 4 memiliki rata – rata bobot lahir anak kambing 

betina 3,85 ± 0,29. Sifat-sifat pertumbuhan salah satunya 

dipengaruhi oleh paritas, sampai pada batas tertentu bagi umur 

induk dalam usia produktif atau sampai pada paritas tertentu, 

bobot lahir akan bertambah berat dan selanjutnya akan 

menurun (Harris, 1991). Paritas identik dengan umur induk 

yang menunjukkan pengalaman induk dalam beranak. Umur 

induk yang dapat dimanifestasikan sebagai paritas akan 

memengaruhi bobot lahir dan tipe kelahiran. Induk yang 

beranak untuk kedua kalinya menghasilkan bobot lahir yang 

lebih tinggi dibandingkan induk yang baru pertama kali 

beranak dan terus meningkat dengan bertambaha dewasanya 

induk.  

Perbedaan rata – rata bobot lahir ini dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya tipe kelahiran, genetik, 

lingkungan dan pakan. Tipe kelahiran dapat mempengaruhi 

bobot lahir cempe. Semakin banyak tipe kelahiran maka bobot 

lahir akan semakin rendah. Kambing yang lahir kembar dua 

atau kembar tiga memiliki ukuran bobot badan yang lebih 

rendah daripada kambing yang lahir tunggal (Gatenby, 1986). 

Kurnianto, dkk., (2007), menyatakan bahwa rataan bobot lahir 

kambing PE dengan tipe kelahiran tunggal lebih tinggi 

dibandingkan rataan bobot lahir kambing PE dengan tipe 

kembar dua. 
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4.4  Rata – Rata Bobot Lahir Anak Kambing PE 

 Hasil pengamatan bobot lahir anak pada paritas yang 

berbeda terdapat pada Lampiran 1 sampai 6. Rataan dan 

standar deviasi bobot lahir anak kambing jantan dan betina 

disajikan pada Tabel 6.  

 

Tabel 6. Rataan dan standar deviasi bobot lahir anak kambing 

jantan dan betina 

 

 

 

 

 

Keterangan : ** = Berbeda sangat nyata  (P<0,01)  

 

Hasil analisis perhitungan uji t student berpasangan 

terdapat pada Lampiran 8. Menunjukkan bahwa, bobot lahir 

kambing jenis kelamin jantan lebih besar dari betina (P<0,001) 

menolak hipotesis 2. Berdasarkan Tabel 6 terdapat rata-rata 

bobot lahir anak jantan yaitu 3,37±0,74 dan rata-rata bobot 

lahir anak betina yaitu 2,77±1,16. Rata-rata berat lahir untuk 

anak kambing jantan lebih tinggi dari pada anak kambing 

betina hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor 

bangsa atau genetik dan hormon. Kostama dan Sutama (2005), 

menyatakan bahwa faktor genetik merupakan potensi atau 

kemampuan yang dimiliki oleh ternak, sedangkan faktor 

lingkungan merupakan kesempatan yang diperoleh ternak di 

tempat yang berbeda-beda. Alfiansyah (2011) menyatakan 

bahwa faktor hormon androgen yang terdapat pada sistem 

hormonal kambing jantan diduga menyebabkan bobot lahir 

jantan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin betina. 
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Hormon estrogen yang dihasilkan hewan betina akan 

membatasi pertumbuhan tulang pipa dalam proses 

pembentukan tulang pada fase prenatal sudah berlangsung 

pada hari ke-50 hari masa kebuntingan, dengan demikian 

hormon estrogen yang dihasilkan oleh foetus betina akan 

menghambat per-tumbuhan tulang pipa sejak hormon estrogen 

berfungsi, dengan terhambatnya pertumbuhan tulang pipa, 

maka tempat tempat melekatnya daging akan berkurang, 

sehingga laju pertumbuhan otot terbatas. Bagian tubuh yang 

memiliki tulang pipa meliputi tulang paha, tulang hasta, tulang 

lengan atas, tulang pengumpil, tulang betis dan tulang kering. 

Disebut tulang pipa karena tulang jenis tersebut seperti pipa 

dengan kedua ujungnya yang bulat. Ujung tulang ber-bentuk 

bulat tersusun atas tulang rawan yang disebut epifise, 

sedangkan pada jenis ini bagian tengah tulang pipa yang 

berbentuk silindris dan berongga disebut diafase. Tulang pipa 

memiliki dua sumsum tulang yakni sumsum tulang merah dan 

kuning. Tempat sel-sel darah dibentuk berada di dalam 

sumsum tulang merah. Adapun tempat pembentukan sel-sel 

lemak terdapat pada sel-sel tulang kuning. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

 Disimpulkan bahwa: 

1. Umur induk tidak dapat dijadikan prediktor untuk 

menentukan bobot lahir anak kambing PE di Kecamatan 

Ampelgading. 

2. Rata-rata bobot lahir anak kambing jantan lebih tinggi 

21.66% dari bobot lahir anak kambing betina. 

 

5.2  Saran 

Disarankan bahwa: 

1. Perlu dilakukan seleksi betina yang digunakan untuk 

indukan agar mendapatkan bobot lahir anak yang baik 

(ideal). 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi bobot 

lahir di kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. 
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