
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Kambing merupakan salah satu ternak yang banyak dipelihara dan dikembang 

kan oleh peternak di Lampung.  Populasi kambing di Lampung cukup me- 

limpah, tercatat pada tahun 2011 jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta ekor  

(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2012).  Dinas 

Peternakan Provinsi dan Kesehatan Hewan Lampung (2012) mencatat rata-

rata pemotongan kambing untuk kebutuhan masyarakat khususnya Lampung 

mencapai lebih dari 700 ekor/hari, bahkan mampu memenuhi permintaan dari 

daerah lain.  Hal tersebut menjadi peluang besar untuk lebih mengembangkan 

peternakan kambing di Provinsi Lampung. 

Kambing Peranakan Ettawah (PE) dan Kacang merupakan bangsa kambing 

yang banyak dipelihara peternak di Provinsi Lampung, khususnya di Desa 

Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.  Kambing 

PE merupakan tipe dwiguna (penghasil daging dan susu) sedangkan kambing 

Kacang merupakan tipe pedaging.   Kedua bangsa kambing tersebut sama-

sama memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dengan berbagai kondisi 

lingkungan dan mampu beranak tiga kali selama dua tahun, serta melahirkan 
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anak kembar dua sampai tiga dalam setiap kali kelahiran.  Performan eksterior 

kambing PE lebih baik dibandingkan dengan Kacang tetapi tidak menutup 

kemungkinan bahwa produktivitas kambing Kacang lebih baik dibandingkan 

dengan kambing PE.   

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pemeliharaan kambing ialah 

produktivitasnya yang rendah.  Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas 

bibit, pakan, dan manajemen.  Perbaikan manajemen dan mutu pakan telah 

banyak dilakukan peternak, namun hal ini kurang didukung dengan perbaikan 

mutu bibit.  Perbaikan mutu bibit sangat berkaitkan dengan mutu genetik.  

Syukur (2006) menjelaskan bahwa Provinsi Lampung  yang terus menjaga 

potensinya sebagai lumbung ternak nasional  masih memiliki kendala terkait 

produktivitas bibit kambing di kalangan peternak.   

Perkembangan induk kambing PE dan Kacang juga perlu dievaluasi dan 

diharapkan dapat memperbaiki keturunan selanjutnya.  Evaluasi produktivitas 

kambing betina dapat dilakukan dengan cara mengestimasi nilai indeks 

produktivitas induk (IPI).  Nilai IPI dapat menjadi acuan dalam melakukan 

seleksi bibit, setelah mengetahui nilai IPI kambing PE dan Kacang maka 

induk dengan nilai IPI yang tinggi dapat dipertahankan dan dipelihara sebagai 

calon induk yang akan dikembangbiakkan.  Berdasarkan hal tersebut, penulis 

tertarik untuk meneliti perbandingan nilai produktivitas kambing PE dan 

Kacang berdasarkan nilai IPI.   
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B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah antara lain: 

1. apakah rata-rata bobot sapih cempe PE dan Kacang berbeda ? 

2.  apakah rata-rata litter size Kambing PE dan Kacang berbeda ? 

3. apakah selang beranak Kambing PE dan Kacang berbeda ? 

4. berapa nilai IPI bobot sapih dari induk yang menghasilkan Kambing PE 

dan Kacang ? 

5. terdapat nilai IPI bobot sapih yang baik di antara induk kambing PE dan 

Kacang. 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan: 

1. rata-rata bobot sapih cempe per induk, rata-rata litter size, dan jarak 

beranak anak dari masing-masing bangsa kambing; 

2. nilai IPI bobot sapih induk kambing PE dan Kacang. 

D.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang nilai IPI 

bobot sapih Kambing PE dan Kacang yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai dasar seleksi dalam menentukan induk kambing untuk tetap di- 

pertahankan dalam pembiakan dengan potensi genetik yang baik. 
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E.  Kerangka Pemikiran 

Produktivitas kambing di  Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, 

Kabupaten Pesawaran  yang merupakan wilayah pengembangan kambing PE 

dan Kacang yang berbasis pada limbah perkebunan tanaman kakao dirasakan 

belum maksimal.  Rendahnya produktivitas dan performan pertumbuhan 

disebabkan oleh kurangnya perhatian peternak terhadap bibit yang meng 

akibatkan lambatnya peningkatan populasi. 

Perbaikan mutu bibit sangat berkaitkan dengan mutu genetik.  Persilangan 

antarbangsa kambing sudah banyak dilakukan oleh peternak namun belum 

juga memberikan produktivitas yang diharapkan.  Pada dasarnya, performan 

kambing sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.  Keduanya 

saling berinteraksi dan mendukung dalam meningkatkan produktivitas ternak.  

Faktor genetik adalah kemampuan yang bersifat baka yang dimiliki seekor 

ternak untuk tampil maksimal sedangkan lingkungan merupakan kesempatan 

yang dimiliki ternak untuk mendukung potensi genetik yang dimilikinya.  

Program peningkatan mutu genetik dalam upaya meningkatkan produktivitas 

kambing asli Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui 

persilangan, seleksi serta penyebaran bibit unggul di wilayah nusantara. 

Potensi kambing cukup tinggi khususnya di Provinsi Lampung.  Kambing 

Kacang dan PE merupakan kambing yang banyak dipelihara dan dikembang- 

kan oleh peternak karena memiliki keunggulan tersendiri.  Susilawati (2007) 
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menjelaskan bahwa kambing Kacang dewasa yang memunyai berat badan   

20--30 kg memiliki fertilitas tinggi sehingga anak yang dilahirkan berkisar    

1--4 ekor/kelahiran, merupakan tipe pedaging dan mampu beradaptasi di 

lingkungan yang jelek.  Kambing PE merupakan hasil persilangan pejantan 

Ettawah dengan kambing Kacang sebagai upaya peningkatan produktivitas 

ternak lokal.  Susilawati (2007) menjelaskan bahwa induk kambing PE 

termasuk kambing yang prolifik (subur) dan menghasilkan anak 1--3 ekor/ 

kelahiran dan bobot badan antara 35--45 kg pada betina, sedangkan pada 

kambing jantan berkisar antara 40--60 kg  tergantung dari kualitas bibit dan 

manajemen pemeliharaannya. 

Pertumbuhan yang baik pada ternak merupakan salah satu indikator bagi 

ternak.  Indikator produktivitas lainnya adalah tercapainya peningkatan jumlah 

populasi.  Arif (2007) menjelaskan bahwa peningkatan populasi kambing 

dapat tercapai apabila induk kambing mampu melahirkan cempe yang sehat 

dalam jumlah banyak dan bobot sapih yang tinggi.  Hal ini juga dipengaruhi 

oleh fertilitas induk kambing yang dipelihara. Produktivitas induk kambing 

dapat diketahui dengan cara menghitung nilai IPI.   

Hardjosubroto (1994) menjelaskan bahwa nilai IPI yaitu kemampuan induk 

untuk menghasilkan anak dengan bobot badan pada umur tertentu.  Indeks 

produktivitas induk merupakan nilai yang dihasilkan dari perkalian antara 

jarak beranak, jumlah anak per kelahiran, dan bobot ternak pada umur 

tertentu.  Semakin tinggi nilai IPI seekor kambing, maka semakin tinggi pula 
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produktivitas induk kambing tersebut.  Nilai IPI digunakan pula untuk 

mengevaluasi produktivitas induk hasil silangan.  

Hasil penelitian Shosan (2006) menunjukkan bahwa jarak beranak kambing 

PE sebesar  9,05 ± 0,44 bulan dengan rata-rata bobot sapih 15,79 ±0,54 kg.     

Setiadi, et al. (2000) dalam penelitiannya mendapatkan nilai rata-rata bobot 

lahir, bobot sapih, dan pertambahan berat harian kambing Kacang berturut-

turut sebesar 2,14 kg, 7,67 kg, dan 73,39 g/hari dan pada kambing PE 

berturut-turut sebesar  3,60 kg, 10,78 kg, dan78 g/hari.  Pada penelitian lain, 

bobot badan kambing Kacang dan PE pada saat sapih dan umur 6 bulan 

berturut turut dapat mencapai 12,65 kg, 18,23 kg dan 15,34 kg, 26,83 kg 

dengan jarak beranak sebesar 8,24 ± 0,643 bulan pada kambing Kacang dan 

8,87 ± 0.894 bulan pada kambing PE (Rudi, 2005).  Hendriansyah (2009) 

dalam penelitiannya mendapatkan hasil nilai IPI kambing PE sebesar 

25,28±5,25kg sedangkan Hoda (2003) dalam penelitiannya menunjukkan nilai 

rata-rata bobot sapih dan IPI kambing Kacang secara bertutut-turut  sebesar 

11,05 ± 0,61 dan 16,37 ± 1,46 kg.   

F.  Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

1. rata-rata bobot sapih anak per induk, rata-rata litter size, dan selang 

beranak anak per induk pada kambing PE lebih baik dibandingkan dengan 

Kacang; 

2. nilai IPI bobot sapih terbaik terdapat pada kambing PE. 


