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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kambing merupakan ternak yang dipelihara oleh masyarakat secara luas 

karena kambing mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan, antara lain 

cepat berkembangbiak yaitu sering beranak lebih dari 1 ekor (1 – 4 ekor). 

Kambing di daerah tropis umumnya dalam waktu 2 tahun dapat beranak 3 kali 

(Sindoeredjo, 1996).Kemampuan beranak banyak merupakan satu hal yang 

spesifik dari sifat produksi ternak kambing dan sifat ini merupakan hasil interaksi 

yang besar antara faktor genotipe dan lingkungan (Iniquezet al., 1993). Kambing 

yang memiliki genotip jumlah anak perkelahiran yang banyak tidak akan muncul, 

apabila lingkungan tidak mendukung. Demikian juga kambing yang dipelihara 

dalam lingkungan yang baik tidak akan menampilkan jumlah anak perkelahiran 

yang banyak apabila induk tersebut tidak mempunyai genetik tersebut. 

Produktivitas kambing sangat ditentukan oleh kelahiran anaknya dan semakin 

banyak jumlah anak yang dilahirkan per kelahiran, maka seekor induk dianggap 

memiliki produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan keturunan (Devendra dan 

Burns, 1994).  

Peningkatan produktivitas kambing dapat ditempuh dengan cara mencari 

induk kambing yang mampu beranak banyak (lebih dari satu per kelahiran) untuk 

digunakan sebagai bibit dan dipelihara secara baik. Menurut Direktorat Jenderal 

Peternakan (1993), induk kambing yang mampu melahirkan anak kembar pada 

kelahiran pertama ada kecenderungan mengulangi pada setiap melahirkan 

berikutnya. Kemampuan beranak kembar tersebut ditentukan oleh gen tunggal 

yang berpengaruh besar terhadap laju ovulasi dan jumlah anak sekelahiran, 

dengan demikian maka peran seleksi kembar individu kambing dapat diarahkan 

untuk memperbanyak jumlah anak yang dihasilkan dari ternak kambing tersebut 

(Tiesnamurti, 1991). Salah satu kambing yang cukup berpotensi di indonesia 

adalah kambing Peranakan Etawah (PE). 

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan hasil persilangan antara 

kambing Etawah dengan kambing Kacang yang sudah beradaptasi dengan kondisi 

Indonesia (Devendra dan Burns, 1994; Hardjosubroto, 1994). Direktorat 
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JenderalPeternakan, 1997). Kambing PE memiliki ciri-ciri di antara kambing 

Kacang dengan kambing Etawah,Kambing PE memiliki ciri-ciri bagian hidung ke 

atas melengkung, panjang telinga antara 15 – 30 cm, telinga panjang 

menggantung ke bawah (Sumoprastowo, 1994; Mulyono, 1999). Kambing PE 

dapat menghasilkan anak antara 1 – 4 ekor per kelahiran atau rata-rata dua ekor 

(Sarwono, 2002). Waktu kawin kambing PE yang baik pada usia 15 – 18 bulan, 

karena pada waktu itu alat reproduksinya sudah berkembang sempurna. 

Putu (1997) menyatakan bahwa rendahnya angka kematian anak kembar 

disebabkan oleh kondisi pelvis yang lebar. Kemampuan untuk melahirkan anak 

kembar/lebih dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Faktor genetik ditunjukkan oleh kemampuan mengovulasikan sel 

telur lebih dari satu dan rongga rahim yang lebih luas. 

Secara umum kambing mempunyai anak kembar mempunyai bobot lahir 

yang lebih rendah daripada anak tunggal. Tingginya pertumbuhan kambing anak 

tunggal diduga karena kecukupan air susu dariinduk lebih terjamin, 

sementarakambing anak 3, air susu induk berbagi untuk tiga anak sehingga kurang 

mencukupi kebutuhan anak yang berimbas pada pertumbuhan terutama sampai 

lepas sapih. Menurut Adriani, et al., (2003) bahwa pertumbuhan anak kambing 

sampai lepas sapih sangat tergantung pada kecukupan air susu yang diberikan 

induk kepada anak. Permasalahan utama bagi kambing yang beranak kembar 

adalah tidak cukupnya produksi susu untuk konsumsi anak, cepatnya penurunan 

produksi susu selama laktasi terutama terjadi pada kambing berproduksi tinggi 

(Adriani, et al., 2003). 

Ternak kambing yang memiliki mutu genetik unggul dipilih dalam 

menghasilkan anak untuk dijadikan tetua bagi generasi berikutnya. Mengetahui 

ukuran tubuh ternak termasuk hal yang penting, karena dengan mengetahui 

ukuran-ukuran vital tubuh ternak dapat diketahui apakah ternak tersebut memiliki 

bentuk tubuh normal atau tidak. Performans ternak merupakan penampilan ternak 

yang dapat dilihat dan diukur dalam satuan tertentu secara periodik yang erat 

kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan ternak. Performans seekor 

kambing dapat diketahui melalui pengukuran bobot badan dan ukuran tubuhnya.  
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Dari kunjungan lapangan diketahui bahwa, secara umum pemeliharaan 

kambing PE khususnya di desaSolok, Muaro Jambi umumnya adalah 

dikandangkan. Kandangnya bertipe panggung denganlantai kandang 50–70 cm 

diatas permukaan tanah. Lokasi kandang umumnya dilahan petani masing-masing 

di dekat rumah tinggal. Kondisi kandang masih sangat bervariasi dan pada 

umumnya masih perlu ditingkatkan. Pembagian ruang kandang untuk status 

reproduksi tertentu telah dibuat. Bahan kandang umumnya memanfaatkan bahan 

yang tersedia secara lokal, dengan atap seng banyak dijumpai diberbagai lokasi.  

 Berdasarkan kondisi tersebut maka ingin diketahui bagaimana 

pertumbuhan dan dimensi tubuh anak kambing Peranakan Etawah sampai lepas 

sapih di Desa Solok. 

 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan dimensi tubuh 

anak kambing Peranakan Etawah sampai lepas sapih di Desa Solok. 

 

1.3. Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pertumbuhan dan dimensi 

tubuh kambing Peranakan Etawah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Kambing Peranakan Etawah (PE) 

 Kambing PE merupakan bangsa kambing hasil persilangan antara kambing 

kacang dengan kambing Etawah. Spesifikasi dari kambing ini adalah hidung agak 

melengkung, telinga agak besar dan terkulai. Berat tubuh bangsa kambing PE 

sekitar 32 - 37 kg dan produksi air susunya 1 - 1,5 liter per hari. Keunikan 

kambing PE adalah bila kambing jantan dewasa dicampur dengan kambing betina 

dewasa dalam satu kandang akan selalu gaduh atau timbul keributan (Murtidjo, 

1993). Kambing PE merupakan jenis ternak dwiguna yaitu penghasil daging dan 

susu (Setiawan dan Arsa, 2003).  

 Menurut Sarwono (2002), bahwa waktu kawin kambing PE yang baik 

pada usia 15 – 18 bulan, karena pada waktu itu alat reproduksinya sudah 

berkembang sempurna. Berdasarkan Direktorat BinaProduksi Peternakan (1991), 

standar bibit untuk kambing PE betina memiliki bobot badan yang berkisar antara 

15 – 25 kg dan tinggi pundak yang berkisar antara 55 – 60 cm. 

Menurut Markel dan Subandryo (1997), bahwa karakteristik kambing PE 

adalah kuping menggantung ke bawah dengan panjang 18-19 cm, tinggi badan 

antara 75-100 cm, bobot jantan sekitar 40 kg dan betina sekitar 35 kg. Kambing 

PE jantan berbulu di bagian atas dan bawah leher, rambut pundak dan paha 

belakang lebih lebat dan panjang. Kambing PE betina memiliki rambut panjang 

hanya pada bagian paha belakang. 

 Jumlah anak perkelahiran mencerminkan tingkat kesuburan seekor induk 

yang dipengaruhi oleh bangsa kambing, umur induk dan frekuensi melahirkan. 

Kriteria kesuburan merupakan rata-rata banyaknya anak perkelahiran yang 

dihitung selama 3 kali kelahiran berturut-turut dari kelahiran pertama sampai 

ketiga. Salah satu kriteria kesuburan seekor induk kambing tercermin pada 

seringnya dan keteraturan beranak kembar. Kejadian kelahiran kembar pada 

ternak kambing sangat diharapkan, karena hasil yang diperoleh lebih 

menguntungkan daripada hasil kelahiran tunggal. Peningkatan terjadinya 

kelahiran kembar berarti meningkatkan produksi daging yang akan dihasilkan 
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(Abdulgani, 1981). Semakin tinggi jumlah kelahiran maka semakin tinggi 

produktivitas induk tersebut, namun jumlah kelahiran yang tinggi terkadang tidak 

diimbangi dengan bobot sapih yang tinggi pula. Hal ini disebakan oleh 

kemampuan induk yang lebih cenderung berbagi pada saat menyusui anaknya 

dibandingkan dengan kelahiran tunggal. 

 

2.2. Pertumbuhan 

 Pertumbuhan adalah perubahan ukuran tubuh yang meliputi perubahan 

bobot hidup, bentuk, dimensi linier dan komposisi tubuh seperti otot, lemak, 

tulang, dan organ serta komponen-komponen kimia (Soeparno, 1992). Pada 

domba pertumbuhan ukuran-ukuran tubuh yang lebih cepat saat berumur muda 

berkorelasi secara kuat dengan ukuran dewasa yang lebih besar (Devendra dan 

Burns, 1994). Menurut Soenarjo (1988), penampilan eksterior dan ukuran bagian 

tubuh ternak merupakan hasil pengukuran pada bagian-bagian tertentu dari tubuh 

ternak. 

Menurut  Sutama, et al., (1995), pertumbuhan ternak kambing selama 

bulan pertama setelah lahir sangat tergantung dari produksi susu induknya, 

kemudian tingkat ketergantungannya semakin berkurang dengan menurunnya 

produksi susu induk dan ketika anak sudah mulai memakan makanan padat. 

Dalam hal pertumbuhan, memang anak tunggal biasanya lebih cepat, 

tetapi dalam hal besartumbuh setelah dewasa induk yang beranak banyak lebih 

besar daripada induk kambing yang beranak tunggal. Hal ini dipengaruhi oleh 

genotip induk yang memiliki ukuran tubuh yang besar dan status gizi dari induk 

kambing tersebut. Genotip induk dan kondisi tubuh induk yang baik berpengaruh 

terhadap pertumbuhan awal anak berkaitan dengan ”mothering ability” dan 

kemampuan untuk memproduksi susu (Gatenby, et al., 1986). Devendra dan 

Burns (1994) menyatakan bahwa status gizi induk kambing berpengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan dan pertambahan bobot hidup anak. 

 

2.3. Pertambahan Bobot Badan  

Menurut Ramadhan (2013), bahwa tingkat konsumsi pakan pada hewan 

ternak sangat mempengaruhi bobot tubuh hewan ternak. Untuk menjaga 
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kestabilan berat badan hewan ternak bisa diketahui dengan cara menperkirakan 

badannya, kemudian diukur menjadi berat badan metabolis yang merupakan bobot 

tubuh ternak tersebut.  

 MenurutKaunang,et al., (2012) bahwa bobot lahir kambing jantan lebih 

tinggi daripada kambing betina. Kondisi ini terjadi karena adanya pengaruh 

hormon dalam kandungan. Menurut Alfiansyah (2011) bahwa hormon androgen 

dihasilkan dari anak jantan yang menyebabkan bobot lahir tinggi karena dapat 

memacu pertumbuhan, sementara pada ternak betina lebih banyak hormon 

estrogen yang dapat membatasi pertumbuhan tulang pipa pada proses 

pembentukan tulang fase prenatal yang sudah mulai pada hari ke-50 masa 

kebuntingan. Dengan demikian hormon estrogen yang dihasilkan fetus betina 

akan menghambat petumbuhan tulang pipa, sehingga pertumbuhan tulang menjadi 

terbatas yang berimbas pada bobot lahir. 

 Menurut Sugeng (2006), bahwa pada umumnya masing-masing ternak 

memiliki bobot badan yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor diantaranya faktor umur, bangsa, jenis kelamin, struktur perdagingan, 

struktur tulang, lingkungan dan kondisi pakan yang diberikan.  

 

2.4. Dimensi Tubuh 

 Dimensi tubuh meliputi panjang badan, lingkar dada dan tinggi pundak. 

Menurut Cannas (2004) ternak yang memiliki bobot badan tinggi, proporsi 

penggunaan energi untuk hidup pokok menjadi lebih sedikit dan kelebihan energi 

bisa digunakan untuk produksi susu. Lebih lanjut menurut Taofik dan Depison 

(2008), lingkar dada dan ambing adalah performans ternak yang dapat digunakan 

sebagai faktor penduga untuk menentukan mutu genetik. 

 Ukuran linier tubuh seekor ternak dapat menggambarkan besar kecilnya 

ukuran alat pencernaan yang dimiliki seekor ternak. Besar kecilnya alat 

pencernaan menggambarkan kapasitas tampung terhadap makanan yang 

dikonsumsi. Kemampuan produksi seekor ternak akan dicapai maksimal apabila 

kebutuhan nutrisi untuk hidup pokok telah terpenuhi. Semakin besar selisih antara 

kebutuhan hidup pokok dengan nutrisi yang masuk kedalam tubuh, maka produksi 
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yang dihasilkan akan semakin mendekati potensi genetiknya (Taofik dan Depison, 

2008).    

Ukuran linear tubuh yang berhubungan erat dengan dengan bobot hidup 

adalah lingkar dada dan panjang badan (Dwiyanto, 1982). Panjang badan diukur 

dari tulang duduk sampai bahu. Lingkar dada diukur melingkar dibelakang sendi 

siku. Lingkar dada, tinggi pundak dan panjang badan berkorelasi positif dengan 

bobot hidup (Utami, 2008). 

 Lingkar dada adalah bagian tubuh yang mengalami pembesaran ke arah 

samping. Pertambahan bobot badan hewan menyebabkan hewan bertambah besar 

dan diikuti dengan pertambahan dan perkembangan otot yang ada di daerah dada 

sehingga ukuran lingkar dada meningkat (Doho, 1994). 

 Tinggi pundak menggambarkan tulang penyusun kaki depan (ekstremitas 

anterior) dan tulang penyusun punggung (Campbell dan Lasley, 1985). Tulang 

penyusun kaki depan mengalami pertumbuhan lebih cepat dan awal sesuai dengan 

fungsinya untuk menyangga tubuh (Frandson, 1996 dan Edey, 1983).  

 Kambing memiliki ambing yang terletak di antara perut dan dua kaki 

belakang, melalui perantaraan jaringan ikat. Ambing menempel di canalis 

inguinalis, yang memiliki saluran arteri, vena, pembuluh getah bening, dan sistem 

syaraf.Ambing adalah faktor utama yang menentukan banyak sedikitnya susu 

yang mampu dihasilkan (Gall, 1981). Bentuk dan ukuran ambing kambing seperti 

bentuk telur, dengan puting susu berbentuksilinder atau corong. Kambing dengan 

ambing yang terjumbai memiliki kecenderungan untuk menghasilkan susu yang 

tinggi (Sudono dan Abdulgani, 2002). Volume ambing memiliki hubungan yang 

erat dengan jumlah susu yang dihasilkan (Maylinda dan Basori, 2004). 

 Menurut Soenarjo (1988), pelvis yang lebar dan besar akan memudahkan 

ternak ketika partus. Bagian kaudal rongga pelvis lebih kecil daripada bagian 

cranial yang dibentuk oleh tulang-tulang, tetapi pada waktu partus bagian kaudal 

tersebut sangat berdilatasi dan dapat dilalui foetus. Kesanggupan berdilatasi 

terutama disebabkan karena relaksasi ligamen-legamen pelvis (Devendra dan 

Burns, 1994). Menurut Aflah (2009), artikulaso atau persendian pada pelvis di 

luar kehamilan hanya dapat bergeser sedikit, tetapi pada kehamilan dan pada 

waktu persalinan dapat bergeser lebih jauh atau lebih longgar.  
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Menurut Soenarjo (1988), pelvis yang lebar dan besar akan memudahkan 

ternak ketika partus. Induk kambing yang beranak kembar memiliki ruang 

abdomen dan rahim yang besar dengan kondisi pelvis yang besar (ukuran 

pinggulnya lebih lebar) sehingga dapat perkembangan anaknya tersebut lebih 

terjamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Kambing milik Pak Tulaji yang 

berlokasi di Jln. AMD Desa Kasang Solok (Solok Kebun Ubi) RT 07 No 18 

Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi. Penelitian ini dilaksanakan 

daritanggal 21 Agustus 2016 s/d 22 Oktober 2016 

3.2. Materi dan Peralatan 

1. Kambing 

 Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 ekor induk kambing 

yang mempunyai 43 ekor anak kambing. 

2. Peralatan 

 Peralatan yang digunakan dalam mengukur ukuran-ukuran tubuh ternak 

kambing Peranakan Etawah antara lain meliputi : 

a) Pita ukur Merk Butterfly Brand, digunakan untuk mengukur panjang 

badan, lingkar dada, dan tinggi pundak. 

b) Timbangan Miyako dengan kapasitas 100 kg dengan kepekaan 1 kg 

untuk mengukur bobot badan anak kambing. 

c) Alat tulis, digunakan untuk mencatat semua data hasil pengukuran 

dalam pelaksanaan penelitian. 

 

3.3. Metode 

 Induk kambing yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak  30 

ekor yang mempunyai anak. Anak kambing yang dilahirkan ditempatkan bersama 

induknya untuk bisa mendapat air susu sesuai kebutuhannya. .   

Pertambahan bobot badan anak ditentukan dengan menimbang bobot 

badan anak sekali dalam satu minggu mulai dari awal penelitian dengan bobot 

badan anak yang berumur kurang lebih 3-5 minggu sampai lepas sapihumur 

kurang lebih 11-13 minggu. 
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Dimensi tubuh anak diukur sekali dalam satu minggu bersamaan dengan 

pengukuran bobot badan. Pada saat pengukuran diusahakan kambingdalam 

keadaan berdiri di atas keempat kakinya di tempat yang rata.  

Panjang badan diukur mulai dari penonjolan bahu (tubersitas humeri) 

sampai penonjolan tulang duduk (tuber ischii).  

Tinggi gumba atau tinggi pundak  diukur  dari lantai tegak lurus  ketitik 

tertinggi gumba yaitu pada ruas tulang belakang ketiga dan keempat dengan skala 

cm dengan menggunakan pita ukur. 

Lingkar dada diukur pada daerah dada tepat dibagian belakang kaki depan. 

Alat yang dipakai adalah pita ukur dengan skala cm. 

Bobot badan induk didapat dengan menimbang bobot badan induk pada 

minggu akhir penelitian. 

Volume Ambing diukur dari pangkal kelenjar susu sampai batas pangkal 

puting, dilakukan pada minggu akhir penelitian. 

 Lebar Pelvis diukur dari jarak antara sisi terluar dari sendi paha dengan 

menggunakan pita ukur dengan skala cm. 

 

3.4. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan mengambil data 

primer. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala 

sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan 

angka-angka maupun dengan kata-kata (Punaji, 2010). 

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah  : 

a. Data Primer 

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data yang 

dihimpun meliputi : pertambahan bobot badan, tinggi pundak, panjang 

badan dan lingkar dada, bobot badan induk, volume ambing dan lebar 

pelvis. 
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3.5. Peubah yang diamati 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah pertambahan bobot badan 

dan dimensi tubuh yang meliputi tinggi pundak, panjang badan, dan lingkar dada. 

Pengukuran tinggi pundak, panjang badan, lingkar dada, bobot badan induk, 

volume ambing dan lebar pelvis menggunakan pita ukur. 

a. Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan didapat dengan melakukan penimbangan anak 

kambing setiap minggu kemudian dirata-ratakan selama 2 bulan gr/ekor (Tillman, 

1983). 

 

b.Pertambahan Tinggi Pundak 

Pertambahan tinggi pundak didapat dengan mengukur jarak tegak lurus 

dari tanah sampai gumba dibelakang punuk, menggunakan alat ukur yang sudah 

ditera (Utami, 2008) yang dinyatakan dalam cm dan diukur setiap minggu. 

 

 
Gambar 1. Pengukuran Tinggi Pundak 

 

c. Pertambahan Panjang Badan 

Pertambahan panjang badan didapat dengan mengukur dari tulang duduk 

sampai bahu (Utami, 2008), yang dinyatakan dalam cm dan diukur setiap  

minggu. 
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Gambar 2. Pengukuran Panjang Badan 

 

d. Pertambahan Lingkar Dada 

Pertambahan lingkar dada didapat dengan melingkarkan pita ukur pada 

bagian dada dibelakang bahu (Utami, 2008), yang dinyatakan dengan cm dan 

diukur setiap minggu. 

 

 

Gambar 3. Pengukuran Lingkar Dada 

 

e. Bobot Badan Induk 

Bobot badan induk didapat dengan menimbang bobot badan  induk pada 

minggu akhir penelitian. 
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Gambar 4. Penimbangan Bobot Badan Induk 

 

f. Lebar Pelvis 

Lebar pelvis diukur dari jarak antara sisi terluar dari sendi paha dengan 

menggunakan pita ukur dengan skala cm (Soenarjo, 1988).  

 

 

Gambar 5. Pengukuran Lebar Pelvis 

 

g. Volume Ambing 

Volume Ambing diukur dari pangkal kelenjar susu sampai batas pangkal 

puting, dilakukan pada minggu akhir penelitian. 
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Gambar 6. Pengukuran Volume Ambing 

 

3.6. Metode Analisis dan Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan 

bantuan kalkulator, komputer dan disajikan dalam bentuk deskriptif dan tabel 

yang nantinya digunakan untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi data yang 

ada dalam melakukan analisis data. Pengolahan data dilakukan secara bertahap, 

dimulai dengan mengelompokkan data, perhitungan penyesuaian-penyesuaian 

untuk kemudian ditabelkan secara keperluan. 

Untuk mencari besarnya % selisih antara anak jantan dengan anak betina 

dan anak kembar dengan anak tunggal digunakan rumus sebagai berikut : 

 

𝑋 − 𝑌 = Z  x 100 % 

   X 

  

Keterangan : X = bobot yang besar 

           Y = bobot yang kecil 

           Z = hasil perkurangan bobot besar dengan bobot kecil 

 X = bobot yang besar 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Bobot Badan Anak Kambing PE umur 3 – 11 Minggu 

 Bobot awal anak kambing Peranakan Etawah yang berumur kurang lebih 

3-11 minggu berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Bobot Badan Awal Anak Kambing Peranakan Etawah   

  

Bobot Badan Awal (Kg) 
Rataan 

Jantan 
Jumlah 

(ekor) 
Betina 

Jumlah 

(ekor) 

Anak Tunggal 7,68 11 7,81 8 7,75 ± 0,9 

Anak Kembar 7,56 8 6,16 16 7,24 ± 0,7 

Rataan 7,62 ± 0,9 
 

6,98 ± 1,2 
  

 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa kambing anak tunggal mempunyai bobot 

badan awal yang lebih tinggi sebesar 6,6 % (7,75 vs 7,24 kg) dibandingkan 

dengan kambing anak kembar. Bobot awal anak jantan lebih tinggi sebesar 8.4 % 

( 7,62 vs.6,98 kg) daripada anak betina baik anak tunggal maupun anak kembar. 

Untuk bobot badan awal anak satu ekor per kelahiran didapatkan bobot yang 

hampir sama antara anak jantan dan anak betina, sementara untuk anak kambing 

kembar terdapat perbedaaan bobot awal, dimana anak jantan mempunyai bobot 

awal lebih tinggi daripada anak betina sebesar 18,5% (7,56 vs 6,16 kg). Hasil 

penelitian sejalan dengan penelitian Kaunang et al. (2012) bahwa bobot lahir 

kambing jantan lebih tinggi daripada kambing betina. Kondisi ini terjadi karena 

adanya pengaruh hormon dalam kandungan. Menurut Alfiansyah (2011) bahwa 

hormon androgen dihasilkan dari anak jantan yang menyebabkan bobot lahir lebih 

tinggi karena dapat memacu pertumbuhan, sementara pada ternak betina lebih 

banyak hormon estrogen yang dapat membatasi pertumbuhan tulang pipa pada 

proses pembentukan tulang fase prenatal yang sudah mulai pada hari ke-50 masa 

kebuntingan. 
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 Tabel 2. Bobot Badan Akhir Anak Kambing Peranakan Etawah   

  

Bobot Badan Akhir (Kg) 
Rataan 

Jantan 
Jumlah 

(ekor) 
Betina 

Jumlah 

(ekor) 

Anak Tunggal 11,95 11 11,81 8 11,59 ± 0,10 

Anak Kembar 10,41 8 9,11 16 9,17 ± 1,20 

Rataan 11,18 ± 1,1 
 

10,46 ± 1,2 
  

 

 Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa bobot badan akhir anak kambing 

jantan lebih tinggi dibandingkan dengan bobot badan akhir anak kambing betina 

sebesar 6.45% (11,18 vs 10,46 kg). Adanya perbedaan ini disebabkan karena 

bobot lahir kambing jantan juga lebih tinggi daripada kambing betina, sehingga 

pertumbuhannya menjadi lebih baik. Secara umum bobot sapih lebih banyak 

dipengaruhi oleh bobot lahir dan lingkungan terutama ketersediaan susu dari 

induk. 

 Bobot badan akhir kambing anak tunggal lebih tinggi daripada kambing 

anak kembar sebesar 20,9 % (11.59 vs 9,17 kg). Hal ini diduga karena bobot sapih 

dipengaruhi oleh bobot lahir, ketersediaan susu induk dan pakan. Menurut 

Maylinda (2010) bahwa bobot sapih sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan 

produksi susu induk, sementara Lu (2002) menyatakan bahwa bobot sapih lebih 

banyak dipengaruhi oleh genetik, umur sapih, kesehatan dan manajemen 

pemeliharaan terutama pemberian pakan.  

 Bobot sapih tipe kelahiran tunggal lebih besar daripada bobot sapih tipe 

kelahiran kembar karena mengikuti pola yang sama pada bobot lahir. Hal ini 

karena diantara anak kambing bertipe kelahiran kembar terdapat kompetisi dalam 

hal mendapatkan susu dari induknya. Kompetisi ini mengakibatkan nutrisi untuk 

pertumbuhan yang diperoleh anak kambing bertipe kelahiran kembar lebih sedikit 

dibandingkan anak kambing bertipe kelahiran tunggal. Akibatnya bobot sapih tipe 

kelahiran kembar lebih kecil daripada bobot sapih bertipe kelahiran tunggal. 

Irawan (2006) menyatakan bahwa perbedaan berat sapih dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, litter size, nutrisi yang diperoleh induk dan produksi susu induk. Berat 

sapih anak jantan cenderung lebih tinggi daripada anak betina, hal ini 

berhubungan dengan perbedaan sekresi hormon pertumbuhan dan umumnya 

jantan lebih aktif dari betina (Setiadi,et al., 2001). 
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4.2. Dimensi Tubuh Anak Kambing PE (Peranakan Etawah) 

Dimensi tubuh ternak diperoleh dengan cara mengukur bagian-bagian 

tubuh ternak. Rataan dimensi tubuh anak kambing yang berumur kurang lebih 3 - 

11 minggu disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 3. Rataan Panjang Badan Anak Kambing PE Umur 3-11 Minggu 

Panjang badan 

Rataan 

Panjang 

badan 

awal 

(cm) 

Panjang 

badan 

akhir 

(cm) 

Pertambahan 

panjang 

badan (cm) 

Rataan 
Standar 

Deviasi 

Kembar 
Jantan 34,38 39,25 4,87 36,82 3,44 

Betina 33,00 38,31 5,31 35,66 3,75 

Tunggal 
Jantan 38,64 44,18 5,54 41,41 3,92 

Betina 37,50 43,00 5,50 40,25 3,89 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwaanak kambing jantan kembar 

mempunyai panjang badan awal yang lebih tinggi sebesar 4,02 % (34,38 vs 33,00 

cm) dibandingkan dengan anak kambing betina kembar. Panjang badan awal anak 

jantan lebih tinggi sebesar 2,96 % (38,64 vs 37,50 cm) daripada anak betina 

tunggal. Panjang badan akhir anak kambing jantan kembar lebih tinggi daripada 

anak kambing betina kembar yaitu sebesar 2,4 % (39,25 vs 38,31 cm), begitu pula 

dengan anak jantan tunggal memiliki panjang badan yang lebih tinggi daripada 

anak betina tunggal yaitu sebesar 2,68 % (44,18 vs 43,00 cm). 

Pertambahan panjang badan dapat digunakan mengestimasi bobot badan 

ternak kambing. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya umur diikuti dengan 

pertumbuhan tulang khususnya tulang belakang (columna vertebralis), sehingga 

ukuran panjang badan juga bertambah. Menurut Anggorodi (1979) pertambahan 

bobot badan pada umumnya mengalami tiga tingkat kecepatan yang berbeda-

beda, yang pertama pertumbuhan tulang, diikuti dengan pertumbuhan otot dan 

yang terakhir adalah pertumbuhan jaringan lemak.Ukuran linear tubuh yang 

berhubungan erat dengan dengan bobot hidup adalah lingkar dada dan panjang 

badan (Dwiyanto, 1982). Menurut Edey (1983), panjang badan merupakan 

gambaran pertumbuhan tulang belakang, tulang pinggang dan tulang kelangkang. 

Menurut Afolayan et al. (2006) bahwa pada umur yang sama anak 
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kambingkelahiran tunggal memiliki nilai bobot badan, tinggi badan dan lingkar 

dada yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak kambing kelahiran kembar. 

 

Tabel 4. Rataan Lingkar Dada Anak Kambing PE Umur 3-11 Minggu 

Lingkar dada 

Rataan 

Lingkar 

dada 

awal 

(cm) 

Lingkar 

dada 

akhir 

(cm) 

Pertambahan 

lingkar dada 

(cm) 

Rataan 
Standar 

Deviasi 

kembar 
Jantan 39,75 48,00 8,25 43,88 5,83 

Betina 38,44 45,06 6,62 41,75 4,68 

Tunggal 
Jantan 42,18 48,50 6,32 45,34 4,47 

Betina 40,88 48,00 7,12 44,44 5,03 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kambing jantan kembar 

mempunyai lingkar dada awal yang lebih tinggi sebesar 3,3% (39,75 vs 38,44 cm) 

dibandingkan dengan anak kambing betina kembar. Lingkar dada awal anak 

jantan tunggal lebih tinggi sebesar 3,09 % (42,18 vs 40,88 cm) daripada anak 

betina tunggal. Lingkar dada akhir anak kambing jantan kembar lebih tinggi 

daripada anak kambing betina kembar yaitu sebesar 6,13 % (48,00 vs 45,06 cm), 

begitu pula dengan anak jantan tunggal memiliki ukuran lingkar dada akhir  yang 

lebih tinggi daripada anak betina tunggal yaitu 1,04 % (48,50 vs 48,00 cm). 

Pratama (2000) menyatakan ada hubungan yang erat antara bobot badan dengan 

lingkar dada sebesar 0,93.Menurut Afolayan et al., (2006) bahwa pada umur yang 

sama anak kambing kelahiran tunggal memiliki nilai bobot badan, tinggi badan 

dan lingkar dada yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak kambing kelahiran 

kembar. 

 Menurut Sumoprastowo (1994), pertumbuhan postnatal yang lajunya 

cepat pada kambing, dimulai sejak anak dilahirkan sampai usia pubertas tercapai. 

Pertumbuhan ukuran-ukuran tubuh yang lebih cepat pada umur muda berkorelasi 

secara kuat dengan ukuran dewasa yang lebih besar.Doho (1994) menyatakan 

bahwa pertambahan bobot badan pada hewan menyebabkan hewan tersebut 

menjadi lebih besar dan diikuti dengan semakin menambah kekuatan dan 

kesuburan otot-otot penggantung Musculus serratus ventralis dan Musculus 

pectoralis yang terdapat didaerah dada, sehingga pada gilirannya ukuran lingkar 
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dada semakin meningkat. Hal tersebut sejalan dengan Fourie et al.,(2002) bahwa 

lingkar dada dan panjang badan mempunyai pengaruh besar pada bobot badan. 

Lingkar dada meningkat seiring dengan umur ternak. 

 

Tabel 5. Rataan Tinggi Pundak Anak Kambing PE Umur 3-11 Minggu 

Tinggi pundak 

Rataan 

Tinggi 

pundak 

awal 

(cm)  

Tinggi 

pundak 

akhir 

(cm) 

Pertambahan 

tinggi pundak 

(cm) 

Rataan 
Standar 

Deviasi 

Kembar 
Jantan 41,63 46,75 5,12 44,19 3,62 

Betina 39,25 45,13 5,88 42,19 4,16 

Tunggal 
Jantan 45,82 51,82 6,00 48,82 4,24 

Betina 44,62 49,25 4,83 46,94 3,27 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwaanak kambing jantan kembar 

mempunyai tinggi pundak awal yang lebih tinggi sebesar 5,72 % (41,63 vs 39,25 

cm) dibandingkan dengan anak kambingbetina kembar. Tinggi pundak awal anak 

jantan lebih tinggi sebesar 2,62 % (45,82vs 44,62 cm) daripada anak betina 

tunggal. Tinggi pundak akhir anak kambing jantan kembar lebih tinggi daripada 

anak kambing betina kembar yaitu sebesar 3,47 % (46,75 vs 45,13 cm), begitu 

pula dengan anak jantan tunggal memiliki ukuran tinggi pundak yang lebih tinggi 

daripada anak betina tunggal yaitu 4,96 % (51,82 vs 49,25 cm).Pratama(2000) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tinggi pundak dan bobot 

badan kambing calon pejantan yaitu sebesar 0,81. 

 Tinggi pundak menggambarkan tulang penyusun kaki depan (ekstremitas 

anterior) dan tulang penyusun punggung (Campbell dan Lasley, 1985). Tulang 

penyusun kakidepan mengalami pertumbuhan lebih cepat dan awal sesuai dengan 

fungsinya untuk menyangga tubuh. Frandson (1996) menyatakan bahwa tulang-

tulang penyusun kaki depan yang menggambarkan tinggi pundak tidak 

berhubungan langsung dengan ruang abdomen dan rahim yang kemungkinan 

tidak berpengaruh terhadap kemampuan induk kambing dalam membesarkan dan 

menjamin perkembangan anak selama kebuntingan, tetapi hanya berfungsi 

sebagai penyangga tubuh saja.Dalam teori pertumbuhan, kambing sejak lahir 

sampai menjelang pubertas mengalami pertumbuhan memanjang dengan laju 
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yang cepat setelah pertumbuhan meninggi pada pundak sampaipuncak, baru 

kemudian pertumbuhan mulai menurun (Bowkeret al.,yang disiasati oleh 

Kusmiawati, 2002). Pertumbuhan ukuran-ukuran tubuh yang lebih cepat pada 

umur muda berkorelasi secara kuat dengan ukuran dewasa yang lebih besar 

(Devendra dan Burns, 1994). 

 

4.3. Bobot Badan, Lebar Pelvis dan Volume Ambing Induk Kambing PE 

 Bobot badan induk, lebar pelvis dan volume ambing induk didapat dengan 

melakukan pengukuran pada minggu akhir penelitian. Rataan bobot badan induk, 

lebar pelvis dan volume ambing induk disajikan pada tabel 4. 

 

Tabel 6. Rataan Bobot Badan, Lebar Pelvis dan Volume Ambing Induk 

Induk 
Rataan Peubah 

Bobot Badan 

(Kg) 

Lebar Pelvis 

(Cm) 

Volume 

Ambing (Cm
3
) 

Kambing Beranak 

Tunggal 
33,3 ± 4,4 24,5  ± 2,44 1,37 ± 0,25 

Kambing Beranak 

Kembar 
35,0 ± 6,1 27,3 ± 4,10 1,46 ± 0,29 

 

Bobot Badan Induk Kambing PE 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa induk kambing beranak tunggal 

mempunyai bobot badan yang lebih rendah dari induk kambing yang beranak 

kembar (33,3 vs 35,0 kg). Wiliamson dan Payne (1992) menyatakan bahwa induk 

kambing yang mempunyai kemampuan beranak kembar (dua dan lebih dari dua) 

menunjukkan bahwa kambing tersebut kambing yang besar, tumbuh lebih cepat 

dan lebih besar ukurannya pada saat mencapai dewasa, sehingga ia memiliki 

ukuran panjang badan yang lebih besar dibandingkan dengan induk yang beranak 

tunggal. Pertumbuhan ukuran-ukuran tubuh dan laju pertumbuhan yang 

menyebabkan perbedaan ukuran-ukuran tubuh dipengaruhi oleh lingkungan dan 

genetik (Warwick et al., 1984; Pane ,1986). 

Seekor induk betina dikatakan memilki sifat prolifik jika jumlah anak yang 

dilahirkan dalam satu kelahiran lebih dari dua (Devendra, 1985). Dijelaskan lebih 

lanjut bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah anak yang dilahirkan adalah 
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umur induk, bobot badan induk, tipe kelahiran, pejantan yang digunakan, musim 

(pada domba sub tropis), tingkat nutrisi.Menurut Devendra (1985), bahwa domba 

betina yang dapat melahirkan anak kembar berasal dari induk domba yang 

menghasilkan anak kembar. Tipe kelahiran berpengaruh terhadap bobot lahir baik 

jantan maupun betina, bobot lahir pada tipe kelahiran tunggal baik jantan maupun 

betina lebih tinggi bila dibandingkan dengan bobot lahir pada tipe kelahiran 

kembar. Makin banyak anak yang dilahirkan makin ringan rata-rata bobot lahir 

anak yang dicapai (Rahmat et al., 2006). individu ternak yang besar akan tumbuh 

lebih cepat dan lebih besar ukurannya pada saat mencapai kedewasaan 

dibandingkan dengan individu ternak yang kecil (Soeparno,1992). 

Produktivitas kambing sangat ditentukan oleh kelahiran anaknya dan 

semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan per kelahiran, maka seekor induk 

dianggap memiliki produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan keturunan 

(Devendra dan Burns, 1994). 

 

Lebar Pelvis 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa induk beranak kembar mempunyai 

ukuran lebar pelvis yang lebih tinggi dari induk kambing beranak tunggal yaitu 

sebesar 10,25 % (27,3 vs 24,5 cm). Menurut Soenarjo (1988), pelvis yang lebar 

dan besar akan memudahkan ternak ketika partus. Induk kambing yang beranak 

kembar memiliki ruang abdomen dan rahim yang besar dengan kondisi pelvis 

yang besar (ukuran pinggulnya lebih lebar) sehingga dapat perkembangan 

anaknya tersebut lebih terjamin. Menurut Aflah (2009), artikulaso atau persendian 

pada pelvis di luar kehamilan hanya dapat bergeser sedikit, tetapi pada kehamilan 

dan pada waktu persalinan dapat bergeser lebih jauh atau lebih longgar.  

 Lebar pinggul adalah jarak antara sisi terluar dari sendi paha (Astuti dan 

Hardjoesubroto, 1993). Tulang-tulang pinggul merupakan struktur penyusun 

pelvis (Toliehere, 1985).Ukuran pinggul yang lebih lebar karena jaringan tulang-

tulang yang membentuk pinggul lebihbesar yang diikuti dengan luasnya ruang 

abdomen dan rahim dapatmenjamin/memberikan ruangan yang lebih luas untuk 

perkembangan anak yang lebih banyak selama kebuntingan. Menurut 

Soenarjo(1988), bentuk tubuh yang melebar di bagianbelakang mengakibatkan 
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rongga abdomenlebih luas, sehingga organ-organ dalamnya dapat 

berfungsi/berkembang dengan baik. Selain itu, rahim selama kebuntingan 

sangatmembesar dan tertarik ke depan dan ke bawahke dalam rongga abdomen 

(Toliehere, 1985).Lebih lanjut dijelaskan bahwa besarnya pelvis tersebut berbeda-

beda menurut bangsa, umur dan besar hewan. Tulang-tulang penyusun pinggul 

berhubungan dengan ruang abdomen dan rahim. Ruang abdomen dan rahim yang 

luas kemungkinan dapat memberikan kesempatan induk kambing untuk beranak 

kembar, yaitu berpengaruh terhadap kemampuan induk kambing dalam menjamin 

perkembangan anak yang lebih dari satu ekor selama masa kebuntingan. 

 

Volume Ambing 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa induk beranak kembar mempunyai 

ukuran volume ambing yang lebih berat dari induk kambing beranak tunggal yaitu 

sebesar 6,16 % (1,46 vs 1,37 cm
3
).Volume ambing kambing Peranakan Etawah 

akan semakin besar seiring dengan bertambahnya periode laktasi, umur dan 

kesehatan (Prabowo, 2005). Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Hardjosubroto 

(1994) bahwa ambing menunjukkan tolok ukur kapasitas dan kemampuan ternak 

dalam memproduksi susu dan akan terus mengalami perkembangan sampai masa 

laktasi selesai. Pendapat Gall (1981), selain volume ambing, produksi susu juga 

dipengaruhi oleh ukuran dan bobot tubuh, umur, jumlah anak yang dilahirkan, 

bentuk dan kesehatan ambing, pakan, suhu dan faktor lingkungan. 

 Kambing memiliki ambing yang terletak di antara perut dan dua kaki 

belakang, melalui perantaraan jaringan ikat. Ambing menempel di canalis 

inguinalis, yang memiliki saluran arteri, vena, pembuluh getah bening, dan sistem 

syaraf. Ambing biasanya terbentuk seperti gelas anggur (bulat memanjang) dan 

dilengkapi puting tempat keluarnya susu saat diisap oleh cempe atau saat diperah. 

Panjang ambing berbeda–beda, biasanya berkisar 10 – 20 cm, dan panjang puting 

berkisar 5 – 10 cm. Biasanya jumlah puting sama dengan jumlah kuartir, tetapi 

ada kalanya jumlah puting lebih banyak dari pada jumlah ambing (Tedjowati, 

1988). Produksi susu dipengaruhi oleh jumlah sel sekretoris di dalam jaringan 

ambing, aktivitas sel sekretoris dalam melakukan sintesis susu dan ketersediaan 

subtrat untuk disintesis menjadi susu. Sintesis susu dilakukan oleh sel–sel 
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sekretoris pada kelenjar susu dengan menggunakan nutrisi dari bahan makanan 

yang dikonsumsi melalui darah (Manalu et al., 2000). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pertumbuhan dan dimensi tubuh anak tunggal lebih tinggi 

daripada anak kembar, pertumbuhan dan dimensi tubuh anak jantan lebih tinggi 

daripada anak betina dan induk kambing beranak kembar mempunyai ukuran 

bobot badan, lebar pelvis dan volume anbing lebih besar dari induk kambing 

beranak tunggal. 

 

5.2. Saran 

 Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertumbuhan 

dan dimensi tubuh anak kambing Peranakan Etawah dengan mengukur dimensi 

tubuh seperti lingkar dada, dalam dada, lebar dada, tinggi pundak, tinggi 

punggung dan panjang badan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


