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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan dimensi tubuh anak 

kambing Peranakan Etawah sampai lepas sapih di desa Solok. Materi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 30 ekor induk kambing Peranakan Etawah, 43 ekor anak 

kambing Peranakan Etawah. Penelitian ini menggunakan metode Deskriftip dengan 

mengambil data primer. Parameter yang diamati adalah bobot badan anak, tinggi 

pundak, panjang badan, lingkar dada, bobot badan induk, lebar pelvis induk dan volume 

ambing induk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan bobot badan akhir anak 

tunggal11,59±1,1 Kg, dan anak kembar 9,17 ±1,2 Kg. Rataan panjang badan anak 

jantan tunggal 41,41±3,92 cm, anak betina tunggal 40,25±3,89 cm dan anak jantan 

kembar 36,82±3,44 cm, dan anak betina kembar 35,66±3,75 cm. Rataan lingkar dada 

anak jantan tunggal 45,34±4,47 cm dan anak betina tunggal 44,44±5,03 cm dan anak 

jantan kembar 43,88±5,38 cm dan anak betina kembar 41,75±4,68 cm. Rataan tinggi 

pundak anak jantan tunggal 48,82±4,24 cm, anak betina tunggal 46,94±3,27 dan anak 

jantan kembar 44,19±3,62 cm dan anak betina kembar 42,19±4,16 cm.Induk beranak 

kembar mempunyai bobot badan, lebar pelvis dan volume ambing yang lebih besar dari 

induk beranak tunggal dengan ukuran bobot badan 33,3 vs 35,0 Kg, ukuran lebar pelvis 

24,5 vs 27,3 cm dan volume ambing 1,37 vs 1,46 cm
3.

Berdasarkan metode deskriftip 

terhadap pertumbuhan dan dimensi tubuh anak tunggal lebih tinggi daripada anak 

kembar, anak jantan lebih tinggi daripada anak betina. Kesimpulan penelitian bahwa 

pertumbuhan dan dimensi tubuh anak tunggal lebih tinggi dari pada anak kembardan 

pertumbuhan anak jantan lebih tinggi dari pada anak betina baik tunggal maupun 

kembar dan induk beranak kembar mempunyai ukuran bobot badan, lebar pelvis dan 

volume ambing lebih besar daripada induk beranak tunggal. 
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