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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Ternak kambing merupakan ternak yang termasuk ke dalam ternak kecil 

yang memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging. 

Kambing Kacang merupakan ternak yang banyak di pelihara oleh masyarakat 

luas, karena memiliki sifat yang menguntungkan bagi pemeliharaannya seperti, 

ternak kambing mudah berkembang biak, cepat mencapai dewasa kelamin, 

pemeliharaannya relatif mudah, tidak membutuhkan lahan yang luas, tidak 

memerlukan modal yang besar, dapat beradaptasi dengan kondisi yang tidak 

menguntungkan sebab kambing hampir menyukai semua jenis makanan seperti: 

daun-daunan, rumput-rumputan, kulit buah-buahan, limbah pertanian dan mudah 

dalam pengembangannya. Ternak kambing Kacang mempunyai daya adaptasi 

pada lahan tandus dengan ketersediaan pakan yang terbatas, serta daya tahan 

terhadap penyakit (Tunnisa, 2013).  

Populasi ternak kambing di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 

18.879.596 ekor dari jumlah tersebut, 56,42% atau 10.651.390 ekor terdapat di 

Jawa, 23,49% di Sumatera, dan sisanya di pulau lain (Ditjen PKH, 2015). 

Populasi kambing Kacang di Provinsi Jambi pada tahun 2012 sebanyak 430.014 

ekor, tahun 2014 sebanyak 422.715 ekor, dan pada tahun 2016 sebanyak 487.113 

ekor, terjadi penambahan populasi sebesar 2,66% pertahun. Tingkat pemotongan 

pada tahun yang sama yaitu 2012 sebanyak 28.336 ekor meningkat menjadi 

59.596 ekor pada tahun 2016. Artinya pemotongan ternak meningkat 22,06% 

pertahun (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, 2016). 

Meskipun kambing Kacang mempunyai tingkat kesuburan tinggi, akan tetapi 

jumlah populasi kambing ini makin berkurang, di karenakan tingginya angka 

pemotongan. Maka perlu di lakukan peningkatan produktivitas ternak kambing 

kacang, salah satunya dengan upaya meningkatkan mutu genetik dengan cara 

seleksi. 

Upaya yang dapat di lakukan dalam rangka pelestarian plasma nutfah 

kambing Kacang yang ada di Provinsi Jambi salah satunya dengan mendapatkan 
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data dasar sifat morfometrik yang akan di jadikan sebagai dasar seleksi terutama 

terhadap sifat-sifat yang bernilai ekonomis. Morfometrik di artikan suatu cara 

yang mencakup pengukuran bentuk atau suatu cara pengukuran yang 

memungkinkan sesuatu untuk di uji. Campbell dan Lack (1985) menyatakan 

bahwa morfometrik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan 

ukuran. Salamena et. al. (2007) menyatakan morfometrik yaitu suatu cara 

pengukuran keragaman genetik mencakup ukuran atau size dan bentuk atau 

shape. Penentuan ukuran-ukuran keragaman genetik terjadi tidak hanya antar 

bangsa tetapi juga di dalam suatu bangsa yang sama, antar bangsa yang sama, 

antar populasi maupun di dalam populasi, atau di antara individu dalam populasi. 

Metode penaksiran atau pendugaan umumnya di lakukan melalui ukuran-ukuran 

tubuh ternak, misalnya melalui lingkar dada, tinggi pundak, dan lain-lain. Metode 

pendugaan ini memiliki keunggulan dalam hal kepraktisan, akan tetapi memiliki 

kendala dengan tingkat akurasi pendugaannya terutama dalam konteks ternak-

ternak lokal di Indonesia (Gunawan et. al., 2011).  

Pelestarian keanekaragaman genetik ternak kambing kacang, di perlukan 

dalam upaya mempertahankan sifat-sifat yang khas dari kambing Kacang yang 

dapat di manfaatkan di masa yang akan datang. Salah satu cara identifikasi 

keanekaragaman genetik kambing Kacang dengan melakukan karakterisasi 

morfologinya. Karakterisasi morfologi ini di lakukan dengan cara menemukan 

penciri dari masing-masing kambing Kacang yang di dasarkan pada ukuran atau 

size dan bentuk atau shape yang di hitung dengan metode statistik Analisis 

Komponen Utama (AKU). Bentuk sangat di pengaruhi oleh genetik sedangkan 

ukuran di pengaruhi oleh lingkungan atau topografi daerah (Chandrawati, 2007). 

 Perbedaan lokasi budidaya dapat mempengaruhi terhadap karakteristik 

morfologi dan produktivitas ternak akibat faktor-faktor yang mempengaruhi 

lingkungan seperti suhu, kelembaban, curah hujan secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap vegetasi hijauan sebagai sumber pakan ternak menyebabkan 

ketersediaan pakan baik kualitas maupun kuantitas serta perlakuan manajemen 

pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak di masing-masing lokasi (Ali, 2013).  
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Berdasarkan uraian diatas maka perlu di lakukan penelitian tentang 

“Analisis Komponen Utama sifat morfometrik kambing Kacang berbagai tingkat 

umur pada dataran tinggi dan dataran rendah di Provinsi Jambi”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui perbedaan sifat morfometrik ternak kambing kacang yang ada 

pada daerah dataran tinggi dan dataran rendah di Provinsi Jambi. 

2. Mengetahui perbedaan komponen utama sifat morfometrik ternak kambing 

Kacang pada umur I1 pada daerah dataran tinggi dan dataran rendah di 

Provinsi Jambi. 

1.3.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada peternak 

dan pemerintah tentang perbedaan sifat morfometrik kambing Kacang dataran 

tinggi dan dataran rendah di Provinsi jambi berdasarkan umur I1 (1-2 tahun). 

Sekaligus sebagai pedoman untuk melakukan seleksi sebagai informasi dalam 

memilih ternak unggul dalam rangka program pemuliabiakan kambing Kacang 

yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Provinsi Jambi Secara geografis terletak pada 00
o
45’-02

o
45’ lintang 

Selatan dan antara 101
o
10’ sampai 104

o
55’ Bujur Timur. Sebelah Utara 

berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah Timur dengan Laut 

Cina Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan 

sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas 

wilayah Provinsi Jambi 53.435,72 Km
2 

dengan luas daratan 50.160,05 Km
2 

dan 

perairan 3.274,95 Km
2
. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-100 m 

merupakan daerah yang terluas, kira-kira 67,12% dari luas Provinsi Jambi. Daerah 

dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

Tanjung Jabung Barat, sebagian besar Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Batanghari. Dataran tinggi merupakan peralihan dari dataran rendah ke daerah 

pegunungan. Daerah dataran tinggi > 500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah 

pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian 

Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun (BPS Provinsi 

Jambi, 2015). 

 Secara Geografis Kota Sungai Penuh terletak antara 101° 14’ 32” BT 

sampai dengan 27’ 31” dan 02° 14’ 54” LS. Sedangkan secara geografis kota 

Sungai Penuh berada dalam lingkup Kabupaten Kerinci di bagian Barat Provinsi 

Jambi yang berbatas langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi 

Bengkulu. Wilayah kota ini memiliki topografi berbukit-bukit, berada pada 

kawasan bukit barisan dan hutan tropis dengan ketinggian 100-1000 m dpl, 

dengan luas kemiringan lahan antara 0-20% sekitar 6.300 ha, luas daratan 

bergelombang dengan kemiringan antara 5 - 150% sekitar 1.295 ha . Kota Sungai 

Penuh memiliki luas keseluruhan 39.150 ha, 59.2% atau 23.177,6 ha Merupakan 

Taman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan sekitar 40.8% atau 15.97.4 ha baru 

merupakan wilayah efektif perkotaan. Kota Sungai Penuh memiliki iklim yang 

sejuk dan nyaman, dengan curah hujan rata - rata 86 mm3 dan kelembaban rata – 

rata 80 %. Rata – rata kecepatan angin Kota Sungai Penuh sebesar 7 knot, 
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sedangkan penyinaran matahari mencapai 42 %. Suhu udara maksimum rata – rata 

mencapai 28,8 
o
C sedangkan suhu udara minimum rata – rata mencapai 16,9 

o
C 

dengan rata – rata suhu udara mencapai 22 
o
C. (Badan Meteorologi, Klimatologi 

dan Geofisika Provinsi Jambi. 2015 ). 

 Secara geografis kabupaten Batanghari memiliki luas daerah ± 5.084,83 

Km² yang terletak di bagian Timur Provinsi Jambi antara 1° 15 Lintang Selatan 

sampai dengan 2° 2 dan diantara 102° 30 Bujur Timur sampai dengan 104° 30 

Bujur Timur. Yang beriklim tropis dengan tingkat elevasi sebagian besar terdiri 

dari dataran rendah dengan ketinggian 11-100 meter diatas permukaan laut 

(sebesar 92.67%) sedangkan 7,33% lainnya berada pada ketinggian101-500 meter 

diatas permukaan laut. Wilayah kabupaten Batanghari selain terdiri dari wilayah 

dataran rendah topografi kabupaten Batanghari juga terdiri dari rawa serta dialiri 

sungai Batanghari. Curah hujan di kabupaten Batanghari berkisar antara 75 mm 

sampai 330 mm, dengan kecepatan angin berkisar 1.31 sampai 2.42 Km/jam, suhu 

dara rata-rata di Kabupaten Batanghari suhu minimum berkisar 26.2°C dan 

maksimum 27.3°C, dengan kelembabannya relatif tinggi berkisar antara 83% 

sampai dengan 89%, dan dengan lama penyinaran berkisar antara 50.74881 (BPS 

Provinsi Jambi, 2015). 

 Perbedaan lokasi budidaya dapat mempengaruhi terhadap karakteristik 

morfologi dan produktivitas ternak akibat faktor-faktor yang mempengaruhi 

lingkungan tersebut seperti suhu, kelembaban, curah hujan secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap vegetasi hijauan sebagai sumber pakan ternak menyebabkan 

ketersediaan pakan baik kualitas maupun kuantitas serta perlakuan manajemen 

pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak di masing-masing lokasi (Ali, 2013) 

Menurut Komariah et. al. (2015) Curah hujan yang terjadi di suatu wilayah, 

secara tidak langsung erat kaitannya terhadap ternak ruminansia khususnya terkait 

dengan jenis vegetasi tanaman pakan. Secara umum jumlah curah hujan dan hari 

hujan berpengaruh terhadap lingkungan dalam bentuk ketersediaan air; makin 

panjang hari hujan maka penyediaan air makin banyak, berarti ketersediaan air 

makin terjamin baik untuk kebutuhan ternak maupun tanaman sebagai sumber 

pakan ternak. Iklim di Indonesia adalah super humid atau panas basah yaitu 

klimat yang ditandai dengan panas yang konstan, hujan dan kelembaban yang 
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terus menerus. Temperatur udara berkisar antara 21,11°C - 37,77°C dengan 

kelembaban relatif 55-100 persen (Umar et. al., 1991). Suhu dan kelembaban 

udara yang tinggi akan menyebabkan stress pada ternak, sehingga suhu tubuh, 

respirasi, dan denyut jantung meningkat, serta konsumsi pakan menurun, akhirnya 

menyebabkan produktivitas ternak rendah. Menurut Sparke et. al. (2001) bahwa 

meskipun ada beberapa kasus suhu udara cukup tinggi namun dengan kecepatan 

angin yang tinggi dan radiasi sinar matahari rendah maka cekaman panas dapat di 

kurangi. 

2.2. Kambing Kacang 

Kambing Kacang merupakan kambing lokal yang memiliki daya Adaptasi 

tinggi dan penyebarannya merata di wilayah Indonesia. Menurut Suparman (2007) 

bahwa kita mengenal salah satu bangsa kambing yang tersebar di seluruh 

Indonesia yaitu kambing Kacang. Bangsa kambing ini memiliki bobot tubuh dan 

kapasitas tumbuh yang rendah, dan kambing Kacang bersifat prolifik (Astuti et. 

al., 1984). Ternak kambing Kacang mempunyai daya adaptasi pada lahan tandus 

dengan ketersediaan pakan yang terbatas, serta daya tahan terhadap penyakit 

(Tunnisa, 2013). Ruane et. al. (2006) bahwa sumberdaya genetik ternak semakin 

terancam keberadaannya di seluruh dunia, 300 dari 6000 breed yang diidentifikasi 

oleh FAO mengalami kepunahan.    

Otoikhian (2008) menyatakan bahwa hubungan ukuran-ukuran tubuh 

terhadap bobot badan kambing West African Dwarf sebesar 74,4%. Villiers et. al. 

(2009) menyatakan bahwa ukuran tubuh yang berupa lingkar dada dapat 

digunakan untuk mengestimasi bobot badan pada kambing Kwa Zulu-Natal. 

Depison dan Gushairiyanto (2017) yang menyatakan bahwa LD dapat dijadikan 

sebagai parameter seleksi untuk meningkatkan skor ukuran tubuh, LeD dapat 

dijadikan sebagai parameter seleksi untuk meningkatkan skor bentuk tubuh 

kambing Kacang betina di dataran tinggi dan dataran rendah di Provinsi Jambi. 

 Rahardian (2014) menyatakan bahwa panjang badan kambing Kacang 

jantan mengalami pertumbuhan cepat pada umur 3-6 bulan. Pertumbuhan lingkar 

dada merupakan perkembangan dari otot yang melekat pada tulang rusuk 

(Permatasari et. al., 2013). Menurut Sutiyono et. al. (2006) bahwa lingkar dada 

mengalami pertumbuhan ke arah samping. Dewi (2013) menyatakan bahwa pada 
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kambing kacang betina pertumbuhan cepat terjadi pada saat ternak 0-12 bulan. 

Kambing Kacang dapat beranak tunggal maupun kembar (Prawirodigdo et. al., 

2003), dan menurut Sitepoe (2008) rata-rata angka kelahiran kambing 2 ekor. 

Pamungkas et. al. (2008) tingkat kesuburan kambing Kacang sangat tinggi dengan 

kemampuan hidup dari lahir sampai sapih sebesar 79,40%, sifat prolifik anak 

kembar dua 52,20%, kembar tiga 2,60% dan anak tunggal 44,90%. Kambing 

Kacang mencapai dewasa kelamin rata-rata pada umur 307,72 hari dan memiliki 

persentase karkas 44-51%. Rata-rata bobot anak lahir 3,28 kg dan bobot sapih 

(umur 90 hari) sekitar 10,12 kg. Kambing Kacang sangat cepat berkembang biak, 

pada umur 15-18 bulan sudah bisa menghasilkan keturunan. Faktor lingkungan 

sangat signifikan penyebab variasi sifat-sifat pertumbuhan termasuk bobot badan 

dan pertambahan bobot badan dan berperang penting dalam mengekspresikan 

potensi genetik (Baneh dan Hafezian, 2009). 

 Menurut Batubara et. al. (2012) bahwa Karakter morfologi yang khas 

kambing Kacang memiliki postur tubuh kecil dan cenderung pendek, warna bulu 

umumnya putih, hitam, cokelat, atau kombinasi ketiganya, kepala ringan dan kecil 

dengan profil hidung lurus, tanduk kambing jantan maupun betina memiliki 

tanduk 8 – 10 cm yang berbentuk pedang, melengkung ke atas sampai ke 

belakang, telinga berukuran sedang, selalu bergerak, tidak tergantung tetapi tegak, 

leher pendek dan memberi kesan tebal dan tegap, ekor kecil dan tegang, ambing 

kecil dengan konformasi baik dengan puting yang besar, punggung lurus dan pada 

beberapa kasus terlihat agak melengkung dan memberi kesan makin ke belakang 

makin tinggi sampai pinggul, tinggi badan jantan 50 – 60 cm dan betina 45 – 55 

cm, bobot tubuh kambing jantan dewasa ± 25 kg, dan betina dewasa ± 20 kg, bulu 

pendek pada seluruh tubuh kambing jantan berbulu surai panjang dan kasar 

sepanjang garis leher, pundak, punggung sampai ekor, janggut tumbuh dengan 

baik pada kambing jantan, namun pada betina dewasa tidak begitu lebat. 

Pengetahuan dan informasi tentang ukuran vital tubuh, diharapkan dapat menjadi 

pedoman untuk usaha sedini mungkin dalam meningkatkan produktivitas ternak 

lokal di Indonesia (Faozi et. al., 2013). Mulyono et. al. (2008) yang menyatakan 

Rata-rata pertambahan bobot badan kambing yang dipelihara secara ekstensif 

dapat mencapai 20-30 gram per hari. 
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 Purnomoadi (2003) menyatakan bahwa umur ternak dalam pemeliharaan 

mempunyai peranan penting, karena melalui umur peternak dapat mengetahui 

kapan ternak dapat dikawinkan atau di gemukkan. Cara yang tepat untuk 

menentukan umur ternak adalah dengan melihat catatan produksi atau kartu 

recording ternak yang bersangkutan. Apabila tidak terdapat kartu recording, umur 

ternak dapat diperkirakan dengan mengamati pergantian giginya, karena 

pergantian gigi relatif teratur. Ditambahkan Purnomoadi (2003) menyatakan 

bahwa untuk mengetahui umur ternak berdasarkan gigi, terlebih dahulu harus 

diketahui keadaan giginya. Pada ternak kambing gigi seri hanya terdapat pada 

rahang bawah sebanyak 8 buah (4 pasang). Pada saat lahir biasanya anak kambing 

mempunyai gigi seri lengkap. Gigi seri akan tanggal dan diganti dengan gigi seri 

tetap, dengan bentuk yang lebih besar, kuat dan warna nya lebih kekuningan.  

Tabel 1. Pergantian Gigi Kambing 

Umur Keadaan Gigi 

Umur kurang dari 1 tahun Semua gigi belum permanen 

Umur 1-2 tahun Satu pasang gigi permanen Satu pasang gigi permanen 

Umur 2-3 tahun Dua pasang gigi permanen Dua pasang gigi permanen 

Umur 3-4 tahun Tiga pasang gigi permanen Tiga pasang gigi permanen 

Umur 4-5 tahun Seluruh gigi permanen Seluruh gigi permanen 

Sumber : Prabowo (2010) 

2.3. Karakteristik Kuantitatif Ternak 

Karakteristik Sifat kuantitatif adalah sifat-sifat produksi dan reproduksi 

atau sifat yang dapat diukur, seperti bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh. 

Ekspresi sifat ini ditentukan oleh banyak pasangan gen (poligen), baik dalam 

keadaan homozigot maupun heterozigot (Noor, 2010) dan dipengaruhi oleh 

lingkungan, yaitu melalui pakan, penyakit dan pengelolaan, tetapi tidak dapat 

mempengaruhi genotipe hewan serta dapat menggambarkan ciri khas dari suatu 

bangsa (Mabrouk et. al., 2008). Selanjutnya menurut Trifena et. al. (2011) bahwa 

ukuran-ukuran tubuh ternak dapat digunakan untuk membandingkan antara 

berbagai bangsa ternak.  

Secara umum ada dua teknik penentuan bobot badan seekor ternak, yaitu 

penimbangan (weight scale) dan penaksiran. Metode penimbangan merupakan 
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cara paling akurat tetapi memiliki beberapa kelemahan, antara lain membutuhkan 

peralatan khusus, sehingga menjadi kurang efisien. Metode penaksiran atau 

pendugaan umumnya dilakukan melalui ukuran-ukuran tubuh ternak, misalnya 

melalui lingkar dada, tinggi pundak, dan lain-lain. Metode pendugaan ini 

memiliki keunggulan dalam hal kepraktisan, akan tetapi memiliki kendala dengan 

tingkat akurasi pendugaannya terutama dalam konteks ternak-ternak lokal di 

Indonesia (Gunawan et. al., 2011).  Campbell dan Lack (1985) menyatakan 

bahwa morfometrik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan 

ukuran. Salamena et. al. (2007) menyatakan morfometrik yaitu suatu cara 

pengukuran keragaman genetik mencakup ukuran atau size dan bentuk atau 

shape. 

Penanda fenotipik merupakan penciri yang ditentukan atas dasar ciri-ciri 

fenotipe yang dapat diamati atau dilihat secara langsung, seperti; ukuran-ukuran 

permukaan tubuh, bobot hidup, warna dan pola warna bulu tubuh, bentuk dan 

perkembangan tanduk dan sebagainya. Pengukuran parameter tubuh sangat 

berguna untuk menentukan asal-usul dan hubungan filogenetik antara spesies, 

bangsa dan tipe ternak yang berbeda (Hartati et. al., 2010). 

Menurut Salamena et. al. (2007) bahwa keragaman genetik dapat diteliti 

melalui pengamatan keragaman fenotipik sifat-sifat kuantitatif melalui analisis 

morfometrik. Pengelompokan ternak berdasarkan sifat kuantitatif sangat 

membantu untuk memberikan deskripsi ternak, khususnya untuk mengevaluasi 

bangsa-bangsa ternak. Pendekatan morfometrik digunakan untuk mempelajari 

hubungan genetik, sehingga pengukuran dilakukan terhadap bobot badan dan 

ukuran-ukuran tubuh.  

Kambing Kacang adalah salah satu kambing Lokal di Indonesia dengan 

populasi yang 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. 

Beberapa hasil pengamatan menunjukkan bahwa angka kelahiran ternak kambing 

adalah 1,57 ekor (Setiadi, 2003). Kambing ini memiliki keterbatasan dengan 

rataan bobot badan dewasa yang cukup rendah yaitu sekitar 20–25 kg. Kambing 

ini memiliki tanduk baik jantan maupun betina. Secara umum warna tubuhnya 
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adalah gelap dan cokelat. Ukuran-ukuran tubuh merupakan faktor yang banyak 

berhubungan dengan performan ternak. Penggunaan ukuran-ukuran badan, sangat 

baik untuk berat badan maupun untuk mengetahui sifat keturunan dan produksi, 

sehingga dengan memakai ukuran-ukuran badan dapat menilai performan ternak 

(Setiadi, 2003). Ukuran morfometrik tubuh memberi informasi berguna pada 

konformasi tubuh yang mencerminkan perkembangan kerangka tubuh (Anggraeni 

et. al., 2007). 

Tabel 2. Karakteristik Morfometrik Kambing Kacang Jantan dan Betina 

Sumber: Setiadi et. al. (1997). 

Tabel 3. Perbedaan Pertumbuhan Dimensi Tubuh Berdasarkan Jenis Ternak 

Sumber: Batubara, 2007. 

 

2.4. Analisis Komponen Utama 

Menurut Gaspersz (1992) bahwa analisis Komponen Utama (AKU) atau 

Principal Component Analysis (PCA) bertujuan untuk menerangkan struktur 

ragam-peragam melalui kombinasi linear dari variabel-variabel. Analisis ini 

digunakan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan cara 

Parameter Kambing Kacang Betina Kambing Kacang Jantan 

Panjang Badan(cm) 47,80 50,33 

Tinggi Pundak(cm) 53,80 52,00 

Tinggi Pinggul(cm) 54,20 56,55 

Lingkar Dada(cm) 63,00 64,77 

No Uraian  
Kambing Marica Kambing PE 

Kambing 

Kacang 

Betina Jantan Betina Jantan Betina Jantan 

1. Bobot (kg) 20,26 22,8 40,2 60,0 22,0 25,0 

2. P. Badan ( cm) 56,4 58,6 81,0 81,0 47,0 55,0 

3. T.Pundak (cm) 55,7 57,6 76,0 84,0 55,3 55,7 

4. T.Punggung (cm) 50,6 59,7 80,1 96,8 54,7 58,4 

5. L. Dada(cm) 54,6 51,7 80,1 99,5 62,1 67,6 

6 Lebar Dada (cm) 15,9 15,6 12,4 15,7 - - 

7 Dalam Dada(cm) 27,6 21,2 - - - - 
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menyusutkan (mereduksi) data dan menginterpretasikannya. Analisis Komponen 

Utama (AKU) telah digunakan sebagai alat dalam penilaian dari bentuk tubuh 

yang bisa menjadi makna evolusi serta izin sebuah pemahaman tentang proses 

pertumbuhan yang kompleks yang terjadi di dimensi tubuh ternak selama periode 

pertumbuhan (Salako, 2006). Hasil analisis komponen utama tidak hanya 

berdampak terhadap manajemen hewan tetapi juga membantu dalam konservasi 

dan pemilihan beberapa penciri oleh peternak (Yunusa et. al., 2013). 

Pada Analisis Regresi Komponen Utama, AKU merupakan tahap antara 

karena komponen utama dipergunakan sebagai input dalam membangun analisis 

regresi (Gaspersz, 1992). Gaspersz (1992) menyatakan bahwa komponen utama 

pertama merupakan kombinasi linear terbobot variabel asal yang dapat 

menerangkan keragaman data dalam persentase (proporsi) terbesar. Sebuah 

penilaian yang lebih handal dari Hubungan morfometrik antara jenis ternak 

memiliki telah diperoleh dengan menggunakan alat statistik multivariat seperti 

komponen (PC) analisis principal (Yakubu et. al., 2009). 

Komponen utama kedua adalah kombinasi linear terbobot variabel asal 

yang tidak berkorelasi dengan komponen utama pertama serta memaksimumkan 

sisa keragaman data setelah diterangkan oleh komponen utama pertama. 

Keunggulan teknik komponen utama yaitu suatu teknik analisis untuk mengatasi 

masalah multikolinearitas dalam analisis regresi klasik yang melibatkan banyak 

variabel bebas (Gaspersz, 1992). Okpeku et. al. (2011) dan domba Yakubu et. al. 

(2011) menyatakan bahwa analisis komponen utama dalam analisis morfometrik, 

PC1 dapat di terima sebagai penentu ukuran dan PC2 sebagai penentu bentuk 

pada kambing. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 14 Desember 2016 sampai 14 

maret 2017 Lokasi penelitian yaitu Sungai Penuh (dataran tinggi dengan 

ketinggian ≥ 1000 dpl) dan Kabupaten Batanghari, (dataran rendah dengan 

ketinggian 0 – 500 dpl).  

3.2.  Materi dan Peralatan 

 Materi penelitian adalah Kambing Kacang yang pola pemeliharaan di 

kedua lokasi sama, dimana ternak Kambing dilepas pagi hari dan sore harinya 

dikandangkan kembali. Artinya ternak Kambing bebas mencari makan di 

lingkungan peternak dan tidak ada campur tangan peternak dalam hal 

penyediaan pakan. 

Peralatan yang digunakan adalah alat tulis, tongkat ukur stainless (cm), 

pita ukur, timbangan digital (kg), dan kamera digital. 

3.3.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Teknik 

pengambilan sampel secara purpossive sampling dan tidak dalam keadaan 

bunting, dengan jumlah sampel masing masing kabupaten sebanyak 80 ekor yang 

terdiri dari I1 (umur 1-2 tahun) 40 ekor jantan dan 40 ekor betina, sehingga 

jumlah total keseluruhan sampel dua kabupaten/ kota sebanyak 160 ekor.   

3.4.  Peubah yang Diamati  

Peubah yang diamati adalah karakteristik kuantitatif meliputi ; 

Pertambahan Bobot Badan (PBB) Panjang  Badan  (PB), Tinggi Pundak (TP), 

Lingkar Dada (LD), Dalam  Dada (DD), Lebar Dada (LeD), Bobot Badan (BB), 

Lingkar Kanon  (LK), Tinggi Pinggul (TPi), Lebar Pinggul (LPi) Dan Lingkar 

Scrotum (LS) kambing Kacang di kedua lokasi. 
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3.5.  Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, 

ketinggian tempat dan Standarisasi (koreksi) betina ke jantan, selanjutnya di 

analisis. Analisis di lakukan antara jantan ke jantan, betina ke betina dan hasil 

koreksi betina ke jantan antara dataran tinggi dan dataran rendah menggunakan 

uji t (Gaspersz, 2006). 

𝑡 =
X 1 − X 2

   𝑋𝐽1   −  𝑋 1 
2

𝑛1 𝑛1 − 1 
+

  𝑋𝐽2   −  𝑋 2 
2

𝑛2 𝑛2 − 1 

 

Keterangan :  

t  = nilai t hitung 

𝑋  𝑖  = rataan sampel pada kelompok pertama, 

𝑋 2   = rataan sampel pada kelompok kedua, 

𝑋𝑗1  = nilai pengamatan ke-J pada kelompok pertama 

𝑋𝑗2  = nilai pengamatan ke-J pada kelompok kedua 

n1  = jumlah sampel pada kelompok pertama, dan 

n2  = jumlah sampel pada kelompok kedua. 

Kaidah Keputusan : 

Terima Ho bila t-hitung ≤ t. table 

Terima H1 bila t-hitung > t tabel 

Vektor nilai rata-rata dari kedua kelompok kambing Kacang yang diamati, 

meliputi, bobot badan, pertambahan bobot badan, panjang badan, lingkar dada, 

dalam dada dan tinggi pundak, diuji menggunakan uji statistik T
2
-Hotelling 

(Gaspersz (2006).  

Pengujian tersebut dilakukan dengan merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho : U1 = U2  artinya vektor nilai rata-rata dari kelompok ternak pertama sama 

dengan kelompok ternak kedua. 

H1 : U1 ≠ U2  artinya kedua vektor nilai rata-rata itu berbeda 
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 Gaspersz (2006) menyatakan bahwa pengujian terhadap hipotesis di atas 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik T
2
-Hotelling. T

2
-Hotelling 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝑇2 = 𝑛1𝑛2
𝑛1+𝑛2

 𝑋 1¯¯𝑋 2 𝑆𝐺−1 𝑋 1¯¯𝑋 2  

Selanjutnya 

 

𝐹 =
𝑛1 + 𝑛2−𝑝−1

 𝑛1 + 𝑛2 − 2 𝑝
𝑇² 

 

akan berdistribusi F dengan derajat bebas V1 = p dan V2 = n1 + n2 - p – 1 

Keterangan: 

T 
2
 =  nilai statistik T

2
-Hotelling 

F  =  nilai hitung untuk T
2
-Hotelling 

n1  =  jumlah data pengamatan pada kelompok ternak pertama 

n2  =  jumlah data pengamatan pada kelompok ternak kedua 

X1  =  vektor nilai rata-rata variabel acak pada kelompok ternak pertama 

X2  =  vektor nilai rata-rata variabel acak pada kelompok ternak kedua 

SG
-1

  =  invers matriks peragam gabungan (invers dari matriks SG) 

P  =  banyaknya variabel ukur 

Dua kelompok dinyatakan sama bila T
2 

  T≤ 
(𝑛1+𝑛2−2)𝑝

𝑛1+𝑛2−𝑝−1
𝐹𝛼: 𝑣1, 𝑣2. dan  

Dinyatakan beda bila T
2 

T ≥ 
(𝑛1+𝑛2−2)𝑝

𝑛1+𝑛2−𝑝−1
𝐹𝛼: 𝑣1, 𝑣2. 

Bila uji T
2
-Hotelling menunjukkan hasil nyata (P<0,05), maka pengolahan data 

pada setiap kelompok ternak dilanjutkan dengan Analisis Komponen Utama 

(AKU). 

AKU adalah teknik statistik yang digunakan pada sekumpulan data yang 

saling berkorelasi. Tujuannya ialah untuk menemukan sejumlah variabel yang 

koheren dalam subkelompok, yang secara relatif independen terhadap yang lain. 

Perbedaan ukuran dan bentuk tubuh yang diamati dianalisis berdasarkan Analisis 

Komponen Utama (AKU). Persamaan ukuran dan bentuk diturunkan dari matriks 
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kovarian. Model matematika yang digunakan untuk analisis ini (Gaspersz, 2006) 

sebagai berikut: 

𝑌𝑗   =  𝐚1jX1+𝐚2jX2+𝐚3jX3+……+𝐚7jX 

Keterangan : 

Yj  =  komponen utama ke-j ( j = 1, 2; 1 = ukuran, 2 = bentuk ) 

X1, 2, 3…  =  peubah ke 1, 2, 3….7 

aij,2j,3j,.. =  vektor eigen variable ke-i (1,2,3,….7) dan Komponen utama ke j 

 

Pengolahan data dibantu dengan menggunakan perangkat lunak statistika 

yaitu Minitab versi 16 (Triyanto, 2009). 

3.6. Batasan Operasional 

Batasan operasional yang di amati meliputi : 

1. Pertambahan bobot badan (PBB) dihitung dengan cara bobot akhir di kurang 

bobot awal (kg) di bagi waktu/hari. 

PBBH =
BB II − BB I

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 

 Ket : PBBH : Pertambahan Bobot Badan Harian 

  BB I : Bobot Badan Penimbangan Pertama 

  BB II : Bobot Badan Penimbangan Kedua 

  Waktu : Jarak (hari) Waktu penimbangan pertama dan Kedua. 

2. Body length (BL)  atau  panjang  Badan  (PB) diukur  dari  tepi  tulang processus 

spinocus sampai dengan benjolan tulang tapis/tulang duduk (os ischium), dengan 

menggunakan tongkat ukur ( cm ).  

3. Withers height (HL) atau tinggi pundak (TP) diukur dari titik tertinggi pundak 

sampai tanah dengan menggunakan tongkat ukur (cm).   

4. Chest girth (ChG) atau lingkar dada (LD) diukur melingkar rongga dada di 

belakang sendi bahu (os scapula) menggunakan pita ukur (cm).  

5. Chest depth (ChD) atau dalam dada (DD) diukur dari bagian tertinggi pundak 

sampai dengan dasar dada (cm).  

6. Chest wide (ChW) atau lebar dada (LeD) diukur antara tuberitas humeri sinister 

dan dexter, dengan menggunakan tongkat ukur (cm).   

7. Bobot badan (BB) ditimbang pada pagi hari sebelum kambing Kacang diberi 

makan (kg).  
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8. Lingkar kanon (LK) diukur dengan menggunakan pita ukur dari tengah-tengah 

tulang pipa kaki depan sebelah kiri (cm).   

9. Tinggi pinggul (TPi) diukur dengan tongkat ukur dari jarak tertinggi pinggul (os 

sacrum) tegak lurus dengan permukaan tanah (cm).  

10. Lebar pinggul (LPi) diukur dengan pita ukur pada sendi pinggul antara sebelah 

kanan dan sebelah kiri (cm). 

11. Lingkar scrotum (LS) diukur dengan cara mengukur lingkar Scrotum ternak 

dengan meteran pada salah satu scrotum dan nanti hasilnya di kali 2.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

 Secara Geografis Kota Sungai Penuh terletak antara 101° 14’ 32” BT 

sampai dengan 27’ 31” dan 02° 14’ 54” LS. Wilayah kota ini memiliki topografi 

berbukit-bukit, berada pada kawasan bukit barisan dan hutan tropis dengan 

ketinggian 100 - 1500 m dpl. Kota Sungai Penuh memiliki luas keseluruhan 

39.150 ha, 59.2% atau 23.177,6 ha. ( BMKG Provinsi Jambi: Stasiun Meteorologi 

Depati Parbo, 2015 ). 

Secara geografis kabupaten Batanghari memiliki luas daerah ± 5.084,83 

Km² yang terletak di bagian Timur Provinsi Jambi antara 1° 15 Lintang Selatan 

sampai dengan 2° 2 dan diantara 102° 30 Bujur timur sampai dengan 104° 30 

Bujur Timur. Yang beriklim tropis dengan tingkat elevasi sebagian besar terdiri 

dari dataran rendah dengan ketinggian 11-100 meter diatas permukaan laut 

(sebesar 92.67%) sedangkan 7,33% lainnya berada pada ketinggian101-500 meter 

diatas permukaan laut. (BPS Provinsi Jambi, 2015). 

  Rata-rata suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, kecepatan angin,  

dan penyinaran matahari, di daerah penelitian disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4.  Rata-Rata Suhu/ Temperatur, Kelembaban Udara, Curah Hujan,  

Kecepatan Angin,  Penyinaran Matahari dan Tekanan Udara Di Daerah 

Penelitian Dataran Tinggi dan Dataran Rendah Di Provinsi Jambi. 

Uraian 
Daerah Penelitian 

Dataran Tinggi Dataran Rendah 

Suhu/ temperatur  (
o
C) 

Minimum  

Maksimum 

 

16,9 

28,8 

   

21,9 

33,9 

Rata-rata 22,8 26,8 

Kelembaban Udara (%) 

Minimum 

Maksimum 

 

49 

98 

 

53,0 

98,0 

Rata-rata 82,0 82,0 

Curah Hujan (mm)  1.314,8 2.093,3 

Kecepatan Angin (knot) 17,0 20,0 

Penyinaran (jam/hari) 9,9 11,3 

Sumber : Badan  Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi (2015) 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata suhu di daerah dataran tinggi lebih 

rendah dibandingkan dataran rendah. Menurut Chantalakhana dan Skunmun 

(2002)  menyatakan suhu udara sampai 25°C masih optimal untuk ternak dan 

suhu kritisnya pada suhu 32°C atau lebih.  

Rata rata kelembaban udara di dataran tinggi lebih rendah dan memiliki 

rentang lebih panjang dibandingkan dataran rendah. Menurut  Hafez (2000) 

kelembaban udara yang tinggi disertai suhu udara yang tinggi menyebabkan 

meningkatnya frekuensi respirasi.  

Curah hujan di dataran rendah jauh lebih tinggi di bandingkan di dataran 

tinggi. Tinggi rendahnya curah hujan faktor penting untuk produksi tanaman dan 

dapat di manfaatkan untuk suplai makanan bagi ternak, namun curah hujan yang 

tinggi bersama temperatur dan kelembaban berhubungan dengan masalah 

penyakit ternak serta parasit internal dan eksternal. Disamping itu selama musim 

hujan banyak mineral tanah yang tercuci. Akibatnya tidak sedikit hijauan  

makanan ternak yang kekurangan mineral (Chantalakhana dan Skunmun, 2002). 

Secara Geografis ada Perbedaan iklim antara kota Sungai Penuh dan 

Kabupaten Batanghari. Perbedaan ini diduga akan mempengaruhi produktivitas 

ternak kambing Kacang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ali (2013) yang 

menyatakan lokasi budidaya dapat mempengaruhi terhadap karakteristik 

morfologi dan produktivitas ternak akibat faktor-faktor yang mempengaruhi 

lingkungan seperti suhu, kelembaban, curah hujan secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap vegetasi hijauan sebagai sumber pakan.  

Terhadap pencapaian sub sektor peternakan, jumlah populasi ternak Kambing 

Kacang di Provinsi Jambi  tahun 2012 sebesar 430.014 ekor dan pada tahun 2016 

sebesar 487.113 ekor, artinya ada peningkatan sebesar 13,28% selama 5 tahun atau  

5,2,66 % per tahun. Di lokasi penelitian dataran rendah yaitu Kabupaten Batanghari 

pada tahun yang sama yaitu 2012 terjadi peningkatan populasi dari 16.791 ekor 

menjadi 22.861 ekor pada tahun 2016, artinya ada peningkatan sebesar 36,15% 

selama 5 tahun atau 7,23 % per tahun, sedangkan di dataran tinggi yaitu Kota Sungai 

Penuh pada tahun 2012 meningkat dari 9.652 ekor menjadi 17,337 ekor  pada tahun 

2016 artinya ada peningkatan sebesar 79,62% selama 5 tahun atau 15,92% per tahun. 

(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, 2016).  
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Tabel 5. Populasi Ternak Kambing Di Provinsi Jambi 

No Kabupaten / Kota 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Kerinci 26.804 26.350 25.729 26.903 29.491 

2. Merangin 39.993 35.745 34.127 31.683 34.558 

3. Sarolangun 43.428 43.467 44.181 45.768 49.488 

4. Batanghari 16.791 17.962 19.388 20.648 22.861 

5. Muaro Jambi 52.273 50.852 50.129 69.314 74.447 

6. Tanjabar 43.575 40.352 39.990 38.374 41.651 

7. Tanjabtim 38.742 39.526 48.481 40.194 43.580 

8. Tebo 45.143 48.648 52.202 52.844 56.988 

9. Bungo 69.948 50.643 40.904 40.589 43.998 

10. Kota Jambi 43.665 47.057 54.006 67.679 72.714 

11. Kota Sungai Penuh 9.652 10.264 13.578 15.437 17.337 

Jumlah 430.014 410.866 422.715 449.434 487.113 

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2016 

Tabel 6. Populasi dan Pemotongan Ternak Kambing di Provinsi Jambi Pada 

Lokasi Penelitian Dataran Tinggi dan Dataran Rendah.  

Uraian 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Populasi (ekor) 430.014 410.866 422.715 449.434 487.113 

Pemotongan (ekor) 28.336 30.245 61.887 59.053 59.596 

Dataran Rendah (Kab.Batanghari) 

Populasi (ekor) 16.791 17.962 19.388 20.648 22.861 

Pemotongan (ekor) 2.576 2.483 2.200 2.454 2.679 

Dataran Tinggi (Kota Sungai Penuh) 

Populasi (ekor) 9.652 10.264 13.578 15.437 17.337 

Pemotongan (ekor) 493 573 892 2.386 2.410 

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2016 
 

Tingkat pemotongan pada tahun yang sama yaitu 2012 di dataran rendah 

(Kabupaten Batanghari) dari 2.576 ekor meningkat menjadi 2.679 ekor pada tahun 

2016, artinya ada peningkatan sebesar 3,99% selama 5 tahun atau 0,80% per tahun. 

Di dataran tinggi pemotongan meningkat dari 493 ekor pada tahun 2012 menjadi 

2.410 ekor tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 388,84% selama 5 tahun atau 

77,77% per tahun (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, 2016).  

Besarnya kesenjangan antara peningkatan populasi dengan tingkat 

pemotongan jika dibiarkan secara terus menerus tentu akan mengakibatkan 
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terkurasnya sumber daya genetik kambing Kacang, yang pada gilirannya akan 

mengalami kepunahan.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Ruane et. al. (2006) bahwa  

sumber daya genetik ternak semakin terancam keberadaannya di seluruh dunia,  300 

dari 6000 breed yang di identifikasi oleh FAO (Food and Agriculture Organization) 

mengalami kepunahan.  

 

4.2.  Bobot Badan dan Pertambahan Bobot Badan Kambing Kacang Dataran 

Tinggi dan Dataran Rendah. 

Tabel 7. Rata-Rata BB, PBB, Kambing Kacang Jantan dan Betina Pada Dataran 

Tinggi dan Dataran Rendah Di Provinsi Jambi. 

Uraian 
Lokasi 

Dataran Tinggi Dataran Rendah 

Bobot Badan (BB)     

-  Jantan (kg) 19,71 ± 1,43
a
 17,66 ± 1,84

b
 

-  Betina (kg) 17,74 ± 4,14
 a
 16,39 ± 1,98

 b
 

-  Gabungan Jantan dan Betina 18,72 ± 3,23
 a
 17,02 ± 2,00

 b
 

-  Koreksi Betina  ke Jantan   19,71 ± 4,60
 a
 17,66 ± 2,14

 b
 

Pertambahan Bobot Badan (PBB)   

-  Jantan (kg/ ekor/ hari) 0,058 ± 0,01
 a
 0,025 ± 0,05

 b
 

-  Betina (kg/ ekor/ hari) 0,041 ± 0,02
 a
 0,024 ± 0,06

 b
 

-  Gabungan Jantan dan Betina 0,049 ± 0,01
 a
 0,025 ± 0,00

 b
 

-  Koreksi Betina  ke Jantan   0,058 ± 0,03
 a
 0,025 ± 0,00

 b
 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama berbeda nyata (P < 0,05) 

Tabel 7 menunjukkan bahwa BB kambing Kacang di dataran tinggi, 

jantan, betina, gabungan jantan dan betina, serta koreksi betina ke jantan secara 

berurutan adalah 19,71 ± 1,43 kg, 17,74 ± 4,14
 
kg, 18,72 ± 3,23 kg dan 19,71 ± 

4,60
 
kg, di dataran rendah 17,66 ± 1,84 kg, 16,39 ± 1,98

 
kg, 17,02 ± 2,00 kg dan 

17,66 ± 2,14 kg. Hasil bobot badan kambing Kacang jantan dan betina di dataran 

tinggi maupun dataran rendah masih cukup baik, karena memiliki bobot badan 

tidak terlalu jauh dari penelitian Depison dan Gushairiyanto (2017) yang 

menyatakan BB kambing Kacang umur 1-2 tahun untuk betina dataran tinggi 

17,79 ± 3,63 kg dan jantan 19,85 ± 2,16 kg, pada dataran rendah betina 16,65 ± 

2,59 kg dan jantan 17,88 ± 2,82 kg. Menurut Rini (2012) berat badan kambing 

Kacang dewasa antara 15 – 25 kg, kepala ringan dan kecil, telinga tegak lurus 

mengarah ke atas depan. Batubara et. al. (2012) bobot tubuh kambing Kacang 

dewasa ± 20 kg, Abadi et. al. (2015) menyatakan bobot badan kambing Kacang 
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betina umur 12 sampai > 42 bulan sebesar 19,14 – 31,03 kg. Hal ini menunjukan 

bahwa bobot badan kambing kacang pada dataran tinggi lebih tinggi di 

bandingkan dengan dataran baik jantan dan betinanya. 

Rata- rata PBB kambing Kacang di dataran tinggi jantan, betina, gabungan 

jantan dan betina, serta koreksi betina ke jantan secara berurutan adalah 0,058 ± 

0,01 kg/ ekor/ hari,  0,041 ± 0,02
 
kg/ ekor/ hari, 0,049 ± 0,01 kg/ ekor/ hari dan 

0,058 ± 0,03 kg/ ekor/ hari, di dataran rendah jantan, betina, gabungan jantan dan 

betina, serta koreksi betina ke jantan secara berurutan adalah 0,025 ± 0,05 kg/ 

ekor/ hari, 0,024 ± 0,06
 
kg/ ekor/ hari, 0,025 ± 0,00 kg/ ekor/ hari dan 0,025 ± 0,00

 

kg/ ekor/ hari. Hasil penelitian ini masih dalam kisaran yang cukup baik menurut 

Doloksaribu et. al. (2005) yang menyatakan bahwa rata-rata pertambahan bobot badan 

harian PBBH kambing Kacang 53,13 ± 5,37
 
g/ ekor/ hari dengan PBBH kambing 

Kacang jantan 54,22 ± 5,28 g/ ekor/ hari dan kambing Kacang Betina 51,88 ± 5,37 g/ 

ekor/ hari. Selanjutnya menurut Silalahi et. al. (2015) menyatakan bahwa PBBH 

kambing Kacang pada umur > 12 bulan betina 26 g/ ekor/ hari, jantan 33 g/ ekor/ 

hari, umur 8 – 12 bulan betina 26 g/ ekor/ hari dan jantan 38 g/ ekor/ hari.  

Berdasarkan uraian di atas dapat di nyatakan bahwa PBB dan BB kambing 

Kacang berbeda nyata (P< 0,05) (lampiran 3) hal ini masih dalam kategori cukup baik 

karena melihat dari pola pemeliharaan yang bersifat ektensif. Hal ini di kuatkan dengan 

pendapat Mulyono et. al. (2008) yang menyatakan rata-rata pertambahan bobot 

badan kambing yang di pelihara secara ekstensif dapat mencapai 20-30 gram per 

hari.  

 

4.3.  Kerakteristik Morfometrik Kambing Kacang antara Dataran Tinggi dan 

Dataran Rendah.  

Tabel 8 menunjukkan bahwa PB kambing Kacang di dataran tinggi jantan, 

betina, gabungan jantan dan betina, serta koreksi betina ke jantan secara berurutan 

adalah 52,62 ± 2,48 cm, 51,13 ± 1,75 cm, 51,88 ± 1,83 cm
 
dan 52,62 ± 1,80 cm, 

sedangkan di dataran rendah 51,11 ± 2,81
 
cm, 50,06 ± 2,62

 
cm, 50,58 ± 2,51 cm dan 

51,11 ± 2,13
 
cm. Hasil penelitian ini lebih tinggi dari hasil penelitian Kahar (2014) 

yang menyatakan bahwa PB (panjang badan) kambing Kacang yang di pelihara 

dengan pola intensif memiliki ukuran sebesar 44,2 ± 1,9
 
cm dan pola semi intensif 
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memiliki ukuran 46,0 ± 5,3
 
cm. Perbedaan ini karena adanya perbedaan pengaruh 

lingkungan pemeliharaan ternak kambing, hal ini sesuai dengan pendapat Ali  

(2013) Perbedaan lokasi budidaya dapat mempengaruhi terhadap karakteristik 

morfologi dan produktivitas ternak. 

TP kambing Kacang jantan, betina, gabungan jantan dan betina, serta koreksi 

betina ke jantan di dataran tinggi  secara berurutan yaitu 51,64 ± 2,19
 
cm, 49,02 ± 

2,32
 
cm, 50,33 ± 2,14 cm dan 51,64 ± 2,13

 
cm, sedangkan di dataran rendah 50,21 ± 

2,94
 
cm, 48,05 ± 2,70

 
cm, 49,13 ± 2,02 cm dan 50,21 ± 1,97

 
cm. Hasil penelitian 

ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Setiadi et. al. (1997) yang menyatakan 

tinggi pundak kambing Kacang jantan dewasa adalah 52,33 cm dan kambing  

Kacang betina dewasa 53,80 cm.   

LD kambing Kacang jantan, betina, gabungan jantan dan betina, serta koreksi 

betina ke jantan pada dataran tinggi  secara berurutan yaitu 58,53 ± 2,64
 
cm, 58,03 ± 

2,41
 
cm, 58,28 ± 1,60 cm dan 58,53 ± 1,87

 
cm, sedangkan di dataran rendah 57,55 ± 

2,70
 
cm, 56,61 ± 2,53

 
cm, 57,08 ± 1,81 cm dan 57,55 ± 2,03

 
cm. Hasil ukuran 

lingkar dada di penelitian ini sedikit lebih rendah dengan pendapat Setiadi et. al. 

(1997) yang menyatakan bahwa lingkar dada kambing Kacang betina 63 cm dan 

kambing Kacang jantan 64,77 cm. Namun lebih tinggi di bandingkan pendapat 

Kahar (2014) menyatakan bahwa lingkar dada kambing kacang yang di pelihara 

secara intensif memiliki ukuran 52,9 ± 2,1
 
cm, sedangkan secara semi intensif 

memiliki ukuran 52,3 ± 4,7
 
cm. semakin tinggi ukuran lingkar dada mencerminkan 

bahwa ternak tersebut mempunyai bobot badan yang lebih tinggi. Lingkar dada 

pada penelitian ini pada dataran tinggi lebih tinggi di bandingkan dataran rendah. 

Kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan kambing di dataran tinggi dan 

keragaman vegetasi hijauan kemungkinan meyebabkan performan ukuran tubuh 

kambing di dataran tinggi lebih baik (Ali, 2013). 

DD kambing Kacang jantan, betina, gabungan jantan dan betina, serta koreksi 

betina ke jantan di dataran tinggi  secara berurutan yaitu 24,64 ± 2,70
 
cm, 23,61 ± 

2,55
 
cm, 24,12 ± 2,66 dan 24,64 ± 2,66

 
cm, sedangkan di dataran rendah 22,72 ± 

2,95
 
cm, 20,46 ± 2,42

 
cm, 21,59 ± 2,62 cm dan 22,72 ± 2,41 cm. Hasil penelitian 

yang di peroleh ini lebih tinggi di banding Kahar (2014) menyatakan bahwa dalam 
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dada kambing kacang jantan dewasa memiliki ukuran 19,7 ± 0,9
 
cm, sedangkan 

kambing kacang betina dewasa memiliki ukuran 19,6 ± 1,9
 
cm. 

Tabel 8. Rata-Rata Ukuran - Ukuran Tubuh Kambing Kacang Jantan dan Betina 

Pada Dataran Tinggi dan Dataran Rendah di Provinsi Jambi 

Uraian 
Lokasi 

Dataran Tinggi Dataran Rendah 

Panjang Badan (PB), cm   

-  Jantan 52,62 ± 2,48
 a
 51,11 ± 2,81

 b
 

-  Betina 51,13 ± 1,75
 a
 50,06 ± 2,62

 b
 

-  Gabungan Jantan dan Betina 51,88 ± 1,83
 a
 50,58 ± 2,51

 b
 

-  Koreksi Betina ke Jantan 52,62 ± 1,80
 a
 51,11 ± 2,13

 b
 

Tinggi Pundak (TP),  cm   

-  Jantan 51,64 ± 2,19
 a
 50,21 ± 2,94

 b
 

-  Betina 49,02 ± 2,32
 a
 48,05 ± 2,69

 b
 

-  Gabungan Jantan dan Betina 50,33 ± 2,14
 a
 49,13 ± 2,02

 b
 

-  Koreksi Betina ke Jantan 51,64 ± 2,13
 a
 50,21 ± 1,97

 b
 

Lingkar Dada (LD), cm   

-  Jantan 58,53 ± 2,64
 a
 57,55 ± 2,89

 b
 

-  Betina 58,03 ± 2,40
 a
 56,61 ± 2,54

 b
 

-  Gabungan Jantan dan Betina 58,28 ± 1,60
 a
 57,08 ± 1,81

 b
 

-  Koreksi Betina ke Jantan 58,53 ± 1,87
 a
 57,55 ± 2,03

 b
 

Dalam Dada (DD), cm   

-  Jantan 24,64 ± 2,70
 a
 22,72 ± 2,95

 b
 

-  Betina 23,61 ± 2,55
 a
 20,46 ± 2,42

 b
 

-  Gabungan Jantan dan Betina 24,12 ± 2,66
 a
 21,59 ± 2,62

 b
 

-  Koreksi Betina ke Jantan 24,64 ± 2,66
 a
 22,72 ± 2,41

 b
 

Lebar Dada (LeD), cm   

-  Jantan 12,82 ± 2,26
 a
 11,79 ± 2,03

 b
 

-  Betina  11,95 ± 1,26
 a
 10,70 ± 1,28

 b
 

-  Gabungan Jantan dan Betina 12,38 ± 1,87
 a
 11,24 ± 1,36

 b
 

-  Koreksi Betina ke Jantan 12,82 ± 1,35
 a
 11,79 ± 1,41

 b
 

Tinggi Pinggul (Tpi), cm   

-  Jantan 53,46 ± 2,22
 a
 52,36 ± 3,00

 b
 

-  Betina  51,93 ± 2,56
 a
 50,00 ± 2,54

 b
 

-  Gabungan Jantan dan Betina 52,69 ± 1,81
 a
 51,18 ± 2,02

 b
 

-  Koreksi Betina ke Jantan 53,46 ± 2,00
 a
 52,36 ± 1,86

 b
 

Lingkar Kanon (LK), cm   

-  Jantan  7,673 ± 2,67
 a
 7,185 ± 2,99

 b
 

-  Betina  6,225 ± 2,48
 a
 5,588 ± 2,69

 b
 

-  Gabungan Jantan dan Betina 6,949 ± 0,93
 a
 6,386 ± 1,03

 b
 

-  Koreksi Betina ke Jantan 7,673 ± 0,59
 a
 7,185 ± 0,89

 b
 

Lebar Pinggul (Lpi), cm   

-  Jantan  12,65 ± 2,53
 a
 11,52 ± 2,84

 b
 

-  Betina  11,20 ± 2,26
 a
 10,10 ± 2,38

 b
 

-  Gabungan Jantan dan Betina 11,92 ± 1,32
 a
 10,81 ± 1,29

 b
 

-  Koreksi Betina ke Jantan 12,65 ± 1,03
 a
 11,52 ± 1,14

 b
 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama berbeda nyata (P < 0,05) 
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Tpi kambing Kacang jantan, betina, gabungan jantan dan betina, serta koreksi 

betina ke jantan di dataran tinggi  secara berurutan yaitu 53,46 ± 2,22 cm, 51,93 ± 

2,56
 
cm, 52,69 ± 1,81 cm

 
dan 53,46 ± 2,00

 
cm, sedangkan di dataran rendah 52,36 ± 

3,00
 
cm, 50,00 ± 2,54

 
cm, 51,18 ± 2,02

 
cm dan 52,36 ± 1,86

 
cm. Hasil penelitian 

ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Setiadi (1997) yang menyatakan tinggi 

pinggul kambing betina dewasa 54,20 cm, sedangkan kambing jantan dewasa 

56,55 cm. 

LeD kambing Kacang jantan, betina, gabungan jantan dan betina, serta koreksi 

betina ke jantan di dataran tinggi  secara berurutan yaitu 12,82 ± 2,26
 
cm, 11,95 ± 

1,26
 
cm, 12,38 ± 1,87 cm dan 12,82 ± 1,35

 
cm , sedangkan di dataran rendah 11,79 ± 

2,03
 
cm, 10,70 ± 1,28

 
cm, 11,24 ± 1,36 cm dan 11,79 ± 1,41

 
cm. Hasil penelitian 

yang di peroleh sedikit lebih rendah di bandingkan dengan  pendapat Batubara et. 

al. (2011) yang menyatakan Lebar dada kambing Kacang jantan dewasa adalah 

15,00 + 2,65 cm dan kambing kacang betina 11,61 + 2,14 cm. Namun lebih tinggi 

di bandingkan pendapat Kahar (2014) menyatakan bahwa lebar dada kambing 

kacang yang di pelihara secara intensif memiliki ukuran 10,6 ± 0,4
 
cm, sedangkan 

secara semi intensif memiliki ukuran 10,3 ± 0,9
 
cm.  

LK kambing Kacang jantan, betina, gabungan jantan dan betina, serta koreksi 

betina ke jantan di dataran tinggi  secara berurutan yaitu 7,673 ± 2,67
 
cm, 6,225 ± 

2,48
 
cm, 6,949 ± 0,93

 
cm

 
dan 7,673 ± 0,59

 
cm, sedangkan di dataran rendah 7,185 ± 

2,99
 
cm, 5,588 ± 2,69

 
cm, 6,386 ± 1,03

 
cm dan 7,185 ± 0,89 cm. Hasil LK kambing 

Kacang jantan dan betina di dataran tinggi maupun dataran rendah masih cukup 

baik, karena memiliki LK tidak terlalu jauh dari penelitian Depison dan 

Gushairiyanto (2017) yang menyatakan Lingkar Kanon kambing Kacang umur 1-

2 tahun untuk betina dataran tinggi 7,12 ± 1,28 cm, jantan 7,79 ± 1,46 cm, 

sedangkan dataran rendah untuk betina 5,90 ± 1,79 cm dan jantan 7,61 ± 1,96 cm. 

Lpi kambing Kacang jantan, betina, gabungan jantan dan betina, serta koreksi 

betina ke jantan di dataran tinggi  secara berurutan yaitu 12,65 ± 2,54
 
cm, 11,2 ± 2,26

 

cm, 11,92 ± 1,32
 
cm

 
dan 12,65 ± 1,03

 
cm, sedangkan di dataran rendah 11,52 ± 2,84

 

cm, 10,10 ± 2,38
 
cm, 10,81 ± 1,29

 
cm dan 11,52 ± 1,14

 
cm. Hasil penelitian yang di 

peroleh ini lebih rendah di bandingkan pendapat Ali (2013) yang menyatakan bahwa 

lebar pinggul kambing Kacang dewasa dataran tinggi 15,46 ± 1,12 cm dan dataran 
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rendah 15,38 ± 1,22 cm. Hasil analisis uji beda rata-rata menunjukkan PB, TP, LD, 

DD, LeD, Tpi, LK, dan Lpi kambing Kacang pada dataran tinggi baik jantan, betina, 

gabungan jantan dan betina, serta koreksi betina ke jantan pada dataran tinggi 

dibandingkan di dataran rendah berbeda nyata (P < 0,05) (Lampiran 1 dan 2).  

Perbedaan lokasi budidaya dapat mempengaruhi terhadap karakteristik 

morfologi dan produktivitas ternak akibat faktor-faktor yang mempengaruhi 

lingkungan tersebut seperti suhu, kelembaban, curah hujan secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap vegetasi hijauan sebagai sumber pakan (Ali, 2013). 

Menurut Komariah et. al. (2015) Curah hujan yang terjadi di suatu wilayah, 

secara tidak langsung erat kaitannya terhadap ternak ruminansia khususnya terkait 

dengan jenis vegetasi tanaman pakan. Secara umum jumlah curah hujan dan hari 

hujan berpengaruh terhadap lingkungan dalam bentuk ketersediaan air, makin 

panjang hari hujan maka penyediaan air makin banyak, berarti ketersediaan air 

makin terjamin baik untuk kebutuhan ternak maupun tanaman sebagai sumber 

pakan ternak. Iklim di Indonesia adalah super humid atau panas basah yaitu 

klimat yang ditandai dengan panas yang konstan, hujan dan kelembaban yang 

terus menerus. Temperatur udara berkisar antara 21,11°C - 37,77°C dengan 

kelembaban relatif 55-100 persen (Umar et. al., 1991). Suhu dan kelembaban 

udara yang tinggi akan menyebabkan stress pada ternak, sehingga suhu tubuh, 

respirasi, dan denyut jantung meningkat, serta konsumsi pakan menurun, akhirnya 

menyebabkan produktivitas ternak rendah.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa PB, TP, LD, DD, LeD, 

Tpi, LK, dan Lpi kambing Kacang pada dataran tinggi baik jantan, betina, gabungan 

jantan dan betina, serta koreksi betina ke jantan pada dataran tinggi lebih tinggi 

dibandingkan di dataran rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan 

berpengaruh terhadap performans ternak. 

 

4.4. Koefisien Keragaman 

 Koefisien keragaman adalah keragaman antar populasi, dimana semakin 

tinggi tingkat keragamannya maka populasi tersebut dinyatakan semakin 

beragam.  
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Tabel 9.   Koefisien Keragaman (%) Ukuran Ukuran Tubuh Kambing Kacang 

Jantan dan Betina di Dataran Tinggi dan Dataran Rendah. 

 

Lokasi 
Koefisien Keragaman (%) 

Dataran Tinggi Dataran Rendah 

Panjang Badan (PB) 

        Jantan 

        Betina  

        Gabungan Jantan dan Betina 

        Koreksi Jantan dan Betina 

 

4,72 

3,43 

3,52 

3,43 

 

5,49 

5,24 

4,97 

5,24 

Tinggi Pundak (TP) 

        Jantan 

        Betina 

        Gabungan Jantan dan Betina 

        Koreksi Jantan dan Betina 

 

4,25 

4,74 

4,24 

4,74 

 

5,86 

5,59 

4,11 

5,59 

Lingkar Dada (LD) 

        Jantan 

        Betina 

        Gabungan Jantan dan Betina 

Koreksi Jantan dan Betina 

 

4,15 

4,15 

2,75 

4,15 

 

5,03 

4,48 

3,17 

4,48 

Dalam Dada (DD) 

        Jantan 

        Betina 

        Gabungan Jantan dan Betina 

Koreksi Jantan dan Betina 

 

10,95 

10,82 

11,03 

10,82 

 

12,99 

11,85 

12,14 

11,85 

Lebar Dada (LeD) 

        Jantan 

        Betina 

        Gabungan Jantan dan Betina 

Koreksi Jantan dan Betina 

 

17,65 

10,52 

15,09 

10,52 

 

17,22 

11,96 

12,06 

11,96 

Tinggi Pinggul (Tpi) 

        Jantan 

        Betina 

        Gabungan Jantan dan Betina 

Koreksi Jantan dan Betina 

 

4,16 

4,93 

3,44 

4,93 

 

5,73 

5,08 

3,94 

5,08 

Lingkar Kanon (LK) 

        Jantan 

        Betina 

        Gabungan Jantan dan Betina 

Koreksi Jantan dan Betina 

 

14,65 

15,85 

13,42 

15,85 

 

18,25 

18,48 

16,06 

18,48 

Lebar Pinggul (Lpi) 

        Jantan 

        Betina 

        Gabungan Jantan dan Betina 

Koreksi Jantan dan Betina 

 

16,38 

18,43 

11,07 

18,43 

 

15,32 

13,45 

11,91 

13,45 

Bobot Bodan (BB) 

        Jantan 

        Betina 

        Gabungan Jantan dan Betina 

Koreksi Jantan dan Betina 

 

7,24 

8,53 

7,27 

8,53 

 

10,39 

12,10 

11,77 

12,10 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien keragaman yang 

diperoleh di dataran tinggi dan dataran rendah baik jantan, betina, dan koreksi 

betina ke jantan memiliki interval antara 2,75 – 18,48 % (tabel 9). Kondisi ini 

menyebabkan koefisien keragaman kedua lokasi cukup besar. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa koefisien keragaman BB, PBB, PB, TP, LD, DaD, LeD, Tpi, 

LK dan Lpi kambing Kacang, di dataran tinggi dan dataran rendah memiliki 

koefisien yang cukup besar. Hal ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Batubara 

(2011) yang menyatakan bahwa koefisien keragaman (KK) ukuran ukuran tubuh 

kambing Kacang berkisar 8,36% - 18.43%. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

koefisien keragaman di dataran tinggi dan dataran rendah memungkinkan di 

lakukan seleksi.  

 

4.5. Analisis T
2
-Hotelling Ukuran Ukuran Tubuh 

Analisis T
2
-Hotelling bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara dua 

kelompok ternak secara serempak. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis T
2
-

Hotelling terhadap ukuran ukuran tubuh meliputi PB, TP, LD, DD, LeD, Tpi, LK 

dan Lpi kambing Kacang, di dataran tinggi dan dataran rendah di sajikan pada 

Tabel 10. 

Hasil analisis T
2
-Hotelling ukuran ukuran tubuh meliputi PB, TP, LD, DD, 

LeD, Tpi, LK dan Lpi kambing Kacang, antara dataran tinggi dan dataran  rendah 

baik antara jantan, betina, gabungan jantan dan betina serta koreksi betina ke 

jantan berbeda sangat nyata ( P < 0,01 ). 

 

Tabel 10. Analisis T
2
 Hotelling Ukuran Ukuran Tubuh Kambing Kacang Antara 

Dataran Tinggi dan Dataran Rendah.  

Ukuran Ukuran Tubuh 
Statistik T

2 

Hotelling 
Nilai F Nilai P Kesimpulan 

Jantan  44,249 5,034 0,00 ** 

Betina  127,237 14,477 0,00 ** 

Gabungan Jantan dan Betina 

Koreksi Jantan dan Betina 

57,164 

67,533 

6,829 

7,688 

0,00 

0,00 

** 

** 

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

Hal ini menunjukkan bahwa ukuran ukuran linear tubuh ternak kambing 

Kacang di dataran tinggi berbeda dengan di dataran rendah dan di dataran tinggi 
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lebih baik dibandingkan dataran rendah. Perbedaan ini diduga karena adanya 

perbedaan lingkungan antara kedua kelompok ternak. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Echols, (2011) yang menyatakan studi pengaruh topografi yang erat 

kaitannya dengan suhu dan cuaca lingkungan akan diketahui hubungannya dengan 

perubahan bobot badan dan bobot dewasa tubuh ternak. Selanjutnya menurut 

Syawal et. al. (2013) bahwa ukuran ukuran tubuh ternak meliputi panjang badan, 

tinggi pundak, lebar dada dan bobot badan di dataran tinggi lebih baik 

dibandingkan dataran rendah. Yani dan Purwanto (2006) menyatakan penampilan 

produksi ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan. 

Faktor lingkungan yang cukup dominan dalam mempengaruhi produktivitas 

ternak adalah iklim terutama iklim mikro yaitu suhu, kelembaban udara, radiasi 

dan kecepatan angin.  

Selanjutnya menurut Ramdan (2007) bahwa peningkatan suhu dan 

kelembaban lingkungan dapat menyebabkan penurunan terhadap konsumsi pakan 

sehingga semakin tinggi suhu dan kelembaban udara pada suatu tempat cenderung 

menurunkan produktivitas ternak, produktivitas terutama pertambahan bobot 

badan yang lambat disebabkan oleh tidak efisiennya penggunaan energi untuk 

pertumbuhan, karena sebagian energi tersebut banyak digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas fisiologis diantara respirasi. Syawal et. al. (2013) yang 

menyatakan bahwa ukuran ukuran tubuh ternak meliputi PB, TP, LD, DD, LeD, 

Tpi, LK dan Lpi kambing Kacang di dataran tinggi lebih baik dibandingkan 

dataran rendah. 

Berdasarkan analisis T
2
 hotelling menunjukkan adanya perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) pada ukuran tubuh ternak terhadap karakteristik kuantitatif PB, 

TP, LD, DD, LeD, Tpi, LK dan Lpi kambing Kacang jantan, betina, gabungan 

jantan dan betina, serta koreksi jantan dan betina dapat dinyatakan bahwa pada 

dataran tinggi lebih tinggi dibandingkan dataran rendah  di Provinsi Jambi. maka 

perlu di lanjutkan dengan Analisis Komponen Utama (AKU). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Gerli et. al. (2013) yang menyatakan Identifikasi ukuran – 

ukuran tubuh dapat dilakukan dengan cara menentukan penciri ukuran dan bentuk 

pada masing – masing jenis ternak berdasarkan analisis komponen utama (AKU). 
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4.6. Persamaan Ukuran dan Bentuk Tubuh Ternak Kambing Kacang 

Tabel 11 dan 12 menunjukkan bahwa persamaan skor ukuran tubuh ternak 

kambing Kacang jantan dan betina di dataran tinggi memiliki keragaman total 

secara berurutan 66,40 % dan 60,70 %, sedangkan di dataran rendah jantan dan 

betina memiliki keragaman total secara berurutan sebesar 82,60 % dan 67,30 %. 

Persentase ini merupakan proporsi keragaman terbesar diantara komponen-

komponen utama yang diperoleh. Vektor eigen tertinggi yang diperoleh pada 

persamaan ukuran ternak kambing Kacang jantan dan betina baik di dataran tinggi 

maupun dataran rendah adalah lingkar dada (LD). Artinya LD merupakan penciri 

ukuran karena memiliki kontribusi terbesar terhadap persamaan ukuran. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Depison dan gushairiyanto (2017) 

yang menyatakan lingkar dada (LiD) merupakan penciri ukuran karena memiliki 

kontribusi terbesar terhadap persamaan ukuran kambing Kacang jantan dan betina 

baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. menurut Adeyinka dan Mohammed 

(2006) menyatakan bahwa lingkar dada berkorelasi positif terhadap bobot badan 

yang diperoleh pada bangsa kambing (Red Sokoto dan White Borno) di Nigeria 

Utara. Otoikhian (2008) menyatakan bahwa hubungan ukuran-ukuran tubuh 

terhadap bobot badan kambing West African Dwarf sebesar 74,4%.    

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LD dapat dijadikan sebagai 

parameter seleksi untuk meningkatkan skor ukuran tubuh kambing Kacang baik di 

dataran tinggi maupun dataran rendah di Provinsi Jambi. Hasil Penelitian yang di 

dapatkan penulis mencoba mengkoreksi ukuran kambing betina ke jantan maka di 

dapatkan keragaman total dataran tinggi secara berurutan 64,50 %, 60,70 %, 

sedangkan pada dataran rendah gabungan dan koreksi kambing Kacang jantan dan 

betina secara berurutan 75,60 %, 67,30 %. Permatasari et. al. (2013) menyatakan 

ukuran-ukuran tubuh dapat digunakan untuk estimasi bobot badan kambing 

Kacang dengan koefisien determinasi 81,4% sampai 97,8%. Selanjutnya Musa et. 

al. (2012), menyatakan bahwa ukuran ukuran tubuh kambing penting karena dapat 

digunakan untuk mengestimasi bobot badan pada ternak. 

Persamaan skor bentuk tubuh ternak kambing Kacang jantan dan betina di 

dataran tinggi memiliki keragaman total secara berurutan 11,80% dan 14,50%, 

sedangkan ternak kambing Kacang jantan dan betina di dataran rendah memiliki 
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keragaman total secara berurutan sebesar 8,50% dan 13,70%. Persentase ini 

merupakan proporsi keragaman terbesar diantara komponen-komponen utama 

yang di peroleh.  

Persamaan ukuran, persamaan bentuk, keragaman total, dan nilai eigen 

ternak kambing Kacang jantan dan betina di dataran tinggi disajikan pada Tabel 

11 dan di dataran rendah disajikan pada Tabel 12.  

Tabel 11. Persamaan Ukuran dan Bentuk Tubuh Kambing Kacang di Dataran 

Tinggi 

Lokasi  Persamaan KT (%) λ 

Jantan 

(Jtn) 

Persamaan 

Ukuran Tubuh 

= 0,372 PB + 0,317 TP + 0,403 LD + 0,367 DD + 

0,150 LeD + 0,247 Tpi + 0,369 LK + 0,360 Lpi 
66,40 5,976 

Persamaan 

Bentuk Tubuh 
=  0,135 PB – 0,323 TP + 0,004 LD – 0,025 DD + 

0,880 LeD – 0,137 Tpi  – 0,168 LK + 0,193 Lpi 
11,80 1,064 

Betina 

(Btn) 

Persamaan 

Ukuran Tubuh 
= 0,274 PB + 0,379 TP + 0,441 LD + 0,378 DD + 

0,015 LeD + 0,393 Tpi + 0,389 LK + 0,372 Lpi 
60,70 4,854 

Persamaan 

Bentuk Tubuh 
= 0,464 PB – 0,211 TP – 0,077 LD – 0,049 DD + 

0,850 LeD – 0,084 Tpi  + 0,027 LK + 0,040 Lpi 
14,50 1,156 

GBJ 

Persamaan 

Ukuran Tubuh 
= 0,274 PB + 0,379 TP + 0,441 LD + 0,378 DD + 

0,015 LeD + 0,393 Tpi + 0,389 LK + 0,372 Lpi 
60,70 4,854 

Persamaan 

Bentuk Tubuh 
= 0,464 PB – 0,211 TP – 0,077 LD – 0,049 DD + 

0,850 LeD – 0,084 Tpi  + 0,027 LK + 0,040 Lpi 
14,50 1,156 

Keterangan : GBJ = Gabungan Betina dan Jantan Koreksi, Jtn = Jantan, Btn = Betina PB = 

Panjang Badan, TP = Tinngi Pundak, LD = Lingkar Dada, DD = Dalam Dada, 

dan LeD = Lebar Dada. KT=Keragaman Total, λ = Nilai Eigen. 

 

Tabel 12. Persamaan Ukuran dan Bentuk Tubuh Kambing Kacang di Dataran 

Rendah 

Lokasi  Persamaan KT (%) λ 

Jantan 

(Jtn) 

Persamaan 

Ukuran Tubuh 

= 0,333 PB + 0,340 TP + 0,361 LD + 0,346 DD + 

0,214 LeD + 0,352 Tpi + 0,346 LK + 0,336 Lpi 
82,60 7,429 

Persamaan 

Bentuk Tubuh 
= – 0,226 PB – 0,192 TP + 0,085 LD + 0,091 DD + 

0,908 LeD – 0,144 Tpi  + 0,062 LK + 0,117 Lpi 
8,50 0,768 

Betina 

(Btn) 

Persamaan 

Ukuran Tubuh 
= 0,365 PB + 0,398 TP + 0,424 LD + 0,366 DD + 

0,105 LeD + 0,358 Tpi + 0,364 LK + 0,350 Lpi 
67,30 5,387 

Persamaan 

Bentuk Tubuh 
= 0,203 PB – 0,047 TP – 0,065 LD – 0,254 DD + 

0,900 LeD + 0,158 Tpi  – 0,231 LK – 0,003 Lpi 
13,70 1,097 

GBJ 

Persamaan 

Ukuran Tubuh 
= 0,365 PB + 0,398 TP + 0,424 LD + 0,366 DD + 

0,105 LeD + 0,358 Tpi + 0,364 LK + 0,350 Lpi 
67,30 5,387 

Persamaan 

Bentuk Tubuh 
= 0,203 PB – 0,047 TP – 0,065 LD – 0,254 DD + 

0,900 LeD + 0,158 Tpi  – 0,231 LK – 0,003 Lpi 
13,70 1,097 

 Keterangan :  GBJ = Gabungan Betina dan Jantan Koreksi, Jtn = Jantan, Btn = Betina PB = 

Panjang Badan, TP = Tinngi Pundak, LD = Lingkar Dada, DD = Dalam Dada, 

dan LeD = Lebar Dada. KT = Keragaman Total,  λ = Nilai Eigen. 
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Vektor eigen tertinggi yang diperoleh pada persamaan bentuk ternak 

kambing Kacang jantan dan betina baik di dataran tinggi maupun dataran rendah 

adalah lebar dada (LeD). Artinya lebar dada merupakan penciri bentuk karena 

memiliki kontribusi terbesar terhadap persamaan bentuk. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian Depison dan gushairiyanto (2017) yang 

menyatakan lebar dada (LeD) merupakan penciri bentuk kambing Kacang betina 

karena memiliki kontribusi terbesar terhadap persamaan bentuk tubuh baik di 

dataran tinggi maupun dataran rendah. 

Korelasi antara skor ukuran dan variabel-variabel yang di ukur pada ternak 

jantan dan betina kambing Kacang yang tertinggi LD, baik di dataran tinggi 

maupun dataran rendah, sedangkan korelasi antara skor bentuk dan variabel-

variabel yang diukur yang tertinggi adalah LeD. Korelasi antara skor ukuran dan 

LD ditemukan sebesar antara +0,8893 sampai +0,9268. Tanda positif ini  

menunjukkan bahwa peningkatan ukuran LD akan meningkatkan skor ukuran atau 

sebaliknya. Menurut Villiers et. al. (2009) menyatakan bahwa ukuran tubuh yang 

berupa lingkar dada dapat digunakan untuk mengestimasi bobot badan pada 

kambing Kwa Zulu-Natal. 

Korelasi antara skor bentuk dan LeD ditemukan sebesar antara +0,3437 

sampai  +0,7816. Nilai korelasi ini merupakan nilai korelasi paling tinggi diantara 

nilai korelasi antara skor bentuk dan variabel linear permukaan tubuh yang 

diamati. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan ukuran LeD akan 

meningkatkan skor bentuk atau sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas dapat 

dinyatakan bahwa LD merupakan penciri ukuran linear tubuh ternak lokal 

kambing Kacang jantan dan betina baik pada daerah dataran tinggi maupun 

dataran rendah di Provinsi Jambi. Artinya  peningkatan ukuran lingkar dada (LD) 

ternak kambing Kacang di Provinsi Jambi akan meningkatkan skor ukuran atau 

sebaliknya. Penciri bentuk ternak kambing Kacang jantan dan betina di daerah 

dataran tinggi maupun dataran rendah di provinsi Jambi adalah lebar dada (LeD). 

Artinya peningkatan ukuran LeD  ternak kambing Kacang baik di dataran tinggi 

maupun dataran rendah akan meningkatkan skor bentuk dan sebaliknya, dengan 

demikian dapat di nyatakan bahwa LD dapat dijadikan sebagai parameter seleksi 

untuk meningkatkan skor ukuran tubuh dan LeD dapat dijadikan sebagai 
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parameter seleksi untuk meningkatkan skor bentuk tubuh kambing Kacang di 

dataran tinggi dan dataran rendah di Provinsi Jambi. Hal ini sesuai dengan 

Pendapat Depison dan Gushairiyanto (2017) yang menyatakan bahwa LD dapat 

dijadikan sebagai parameter seleksi untuk meningkatkan skor ukuran tubuh, LeD 

dapat dijadikan sebagai parameter seleksi untuk meningkatkan skor bentuk tubuh 

kambing Kacang betina di dataran tinggi dan dataran rendah di Provinsi Jambi. 

Okpeku et. al. (2011) dan domba Yakubu et. al. (2011) menyatakan bahwa 

analisis komponen utama dalam analisis morfometrik, PC1 dapat di terima 

sebagai penentu ukuran dan PC2 sebagai penentu bentuk pada kambing. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah1). Karakteristik morfometrik ukuran 

tubuh ternak kambing Kacang pada dataran tinggi lebih tinggi di bandingkan pada 

dataran rendah, 2). LD (lingkar Dada) mempunyai dampak  terhadap 

bervariasinya skor ukuran tubuh kambing kacang baik pada dataran tinggi 

maupun dataran rendah di Provinsi Jambi, 3). LeD (lebar dada) mempunyai 

dampak  terhadap bervariasinya skor bentuk tubuh kambing kacang baik pada 

dataran tinggi maupun dataran rendah di Provinsi Jambi. 

 

5.2. Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan seleksi berdasarkan ukuran 

– ukuran tubuh yang dikombinasikan dengan analisis molekuler. 


