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RINGKASAN 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui komponen utama sifat morfometrik 

penentu ukuran dan bentuk tubuh kambing Kacang di dataran tinggi dan dataran 

rendah melalui analisis komponen utama (AKU). Penelitian ini di laksanakan di 

Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh selama 60 hari, dari tanggal 14 

Desember 2016 sampai 14 Februari 2017. Penelitian ini menggunakan Kambing 

Kacang yang pola pemeliharaannya di kedua lokasi sama, di mana ternak bebas 

mencari makan di lingkungan peternak dan tidak ada campur tangan peternak 

dalam hal penyediaan pakan. Metode penelitian yang di gunakan ialah purposive 

sampling. Peubah yang di amati meliputi, panjang badan, tinggi pundak, lingkar 

dada, dalam dada, lebar dada, bobot badan, lingkar kanon, tinggi pinggul, lebar 

pinggul dan lingkar skrotum. 

Hasil penelitian ini menunjukkan panjang badan, tinggi pundak, lingkar 

dada, dalam dada, lebar dada, lingkar kanon, tinggi pinggul, dan lebar pinggul 

kambing kacang pada dataran tinggi nyata lebih tinggi di bandingkan dataran 

rendah (P<0,05). Uji T
2
-Hotelling Sifat morfometrik kambing Kacang jantan dan 

betina di dataran tinggi dengan kambing Kacang jantan dan betina dataran rendah 

berbeda sangat nyata (P<0,01). Hasil analisis komponen utama (AKU) 

menunjukkan bahwa lingkar dada merupakan penciri ukuran tubuh dan lebar dada 

merupakan penciri bentuk tubuh kambing kacang pada dataran tinggi dan dataran 

rendah. 

Kesimpulan dari penelitian ini sifat morfometrik ukuran tubuh ternak 

kambing Kacang pada dataran tinggi lebih tinggi di bandingkan pada dataran 

rendah, LD (lingkar Dada) mempunyai dampak terhadap bervariasinya skor 

ukuran tubuh kambing kacang baik pada dataran tinggi maupun dataran rendah di 

Provinsi Jambi, dan LeD (lebar dada) mempunyai dampak terhadap bervariasinya 

skor bentuk tubuh kambing kacang baik pada dataran tinggi maupun dataran 

rendah di Provinsi Jambi. 
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