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ABSTRACT 

 

COMPARATION OF PERFORMANCE PRODUCTION SABURAI 

FEMALE GOAT IN TWO SEED SOURCE AREAS  

TANGGAMUS DISTRICT 

 

By 

 

Lisa Yuliani 

 

 

 

Saburai Goats generated by grading up of a cross between a male Boer goat with 

females Etawah Crossbreed.  The production performance of a parameter that can 

be used to determine the quality of seeds goats.  Growth is influenced by genetic 

and environmental factors. The study was conducted in order to compare the 

production performance of Saburai Goat in Gisting and Sumberejo Districts. The 

experiment was conducted using survey methods, sampling using purposive 

random sampling method. The samples used are 180 Saburai female goat.  The 

parameters observed birth weight, weaning weight, and the weight of one year, 

the daily body weight gain pre-weaning, and post-weaning. The results showed 

that the average birth weight, weaning weight, weight of one year, daily body 

weight gain pre-weaning, and post-weaning Saburai Goat in Gisting District and 

Sumberejo District is no significant (P> 0.05) with each consecutive value 

succession (3,3+0,4 kg vs 3,1+0,3 kg); (16,1+3,4 kg vs 14,9+3,7 kg); (37,2+5,0 

kg vs 34,7+5,2 kg); (142,4+38 g/head/day vs 131,0+45 g/head/day); and 

(76,8+23,3 g/head/day vs 71,8+14,7 g/head/day). 

 

Keywords: Performance of production, grading up, Boer Goat and Etawah 

Crossbreed Goat. 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN PERFORMA PRODUKSI KAMBING SABURAI 

BETINA DI DUA WILAYAH SUMBER BIBIT  

KABUPATEN TANGGAMUS 

 

Oleh 

 

Lisa Yuliani 

 

 

 

Kambing Saburai dihasilkan dari persilangan secara grading up antara kambing 

Boer jantan dengan Peranakan Etawah (PE) betina.  Performa produksi 

merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas bibit 

kambing.  Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.  

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan performa produksi 

Kambing Saburai di Kecamatan Gisting dan Sumberejo.  Penelitian dilaksanakan 

menggunakan metode survey, penentuan sampel menggunakan metode purposive 

sampling.  Jumlah sampel yang digunakan adalah 180 ekor Kambing Saburai 

betina.  Peubah yang diamati meliputi bobot lahir, bobot sapih, dan bobot satu 

tahun,  pertambahan bobot badan harian (PBBH) prasapih, dan PBBH pascasapih.  

Data yang peroleh diuji dengan uji t-student pada taraf nyata 5%.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata bobot lahir, bobot sapih, bobot setahunan, PBBH 

prasapih, dan PBBH pascasapih Kambing Saburai di Kecamatan Gisting dan 

Sumberejo berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan nilai masing-masing berturut-

turut (3,3+0,4 kg vs 3,1+0,3 kg); (16,1+3,4 kg vs 14,9+3,7 kg); (37,2+5,0 kg vs 

34,7+5,2 kg); (142,4+38 g/ekor/hari vs 131,0+45 g/ekor/hari); dan (76,8+23,3 

g/ekor/hari vs 71,8+14,7 g/ekor/hari).  

 

Kata kunci : Performa produksi, grading up, Kambing Boer, dan Kambing 

Peranakan Etawah.  
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Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau 

dan menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan 

harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila 

dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 

dibelanjakan. 

--Sayyidina Ali bin Abi Thalib-- 

 

Maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. 

Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya 

--QS Al-‘Anfal : 62-- 

 

Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka berarti 

berusaha menghilangkan nikmat itu, dan siapa yang bersyukur 

atas nikmat itu berarti mengikat nikmat itu dengan ikatan yang 

kuat kukuh. 

--Al Hikam— 

 

Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, 

namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat 

mengejarnya 

--Abraham Lincoln— 

 

Setiap hal yang kita jalani harus berlandaskan niat yang baik 

tanpa merugikan orang lain. Kesungguhan usaha dan berdoa 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang dan Masalah 

 

Kambing Saburai merupakan salah satu sumberdaya genetik lokal Provinsi 

Lampung yang dihasilkan dari persilangan secara grading up antara Kambing 

Boer jantan dengan Peranakan Etawah (PE) betina dengan tujuan untuk 

memperoleh kambing tipe pedaging dengan performa produksi yang lebih tinggi 

daripada kambing PE.  Persilangan secara grading up dalam pembentukan 

Kambing Saburai tersebut dilakukan sampai tahap kedua. Pada tahap pertama 

dilakukan persilangan antara Kambing Boer jantan dengan Kambing PE betina 

untuk menghasilkan Kambing Boerawa Filial 1 (Boerawa F1).  Pada tahap kedua 

dilakukan perkawinan antara Kambing Boer jantan dengan Boerawa F1 betina.  

Hasil perkawinan antara Kambing Boer jantan dengan Boerawa F1 betina disebut 

Kambing Saburai (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 

2015).   

 

Kambing Saburai saat ini dikembangkan  di dua wilayah sumber bibit yaitu 

Kecamatan Gisting dan Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. 

Pengembangbiakan Kambing Saburai dilakukan dengan mengawinkan Kambing 

Saburai jantan dan betina yang dihasilkan dari wilayah sumber bibit itu sendiri 

untuk menjaga mutu genetik kambing tersebut. Salah satu upaya untuk menjaga 
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mutu genetik Kambing Saburai adalah mengawinkan Kambing Saburai jantan dan 

betina yang memiliki performa produksi yang tinggi.  Hal tersebut dapat dicapai 

dengan melakukan seleksi terhadap calon tetua jantan dan betina kambing 

Saburai.  

 

Seleksi terhadap calon induk Kambing Saburai merupakan salah satu faktor 

penting selain seleksi terhadap calon pejantan.  Seleksi untuk memilih calon induk 

tersebut dapat dilakukan dengan mengamati dan mencatat performa produksi 

Kambing Saburai secara intensif.  Beberapa parameter yang dapat digunakan 

untuk mengetahui performa produksi adalah bobot lahir, bobot sapih, dan bobot 

umur satu tahun.  Nilai korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot sapih dan 

bobot sapih dengan bobot umur satu tahun termasuk kategori tinggi yang berarti 

bahwa semakin tinggi bobot lahir maka semakin tinggi pula bobot sapih ternak 

dan semakin tinggi bobot sapih akan semakin tinggi bobot setahunan (Beyleto et 

al., 2010).  

 

Performa produksi merupakan penampilan (fenotip) yang ditentukan oleh faktor 

genetik, lingkungan, dan interaksi antar faktor genetik dan lingkungan.  Individu 

dengan potensi genetik yang sama dapat menunjukkan performa produksi yang 

berbeda apabila dipelihara pada lingkungan yang berbeda (Hardjosubroto, 1994). 

Kondisi tersebut kemungkinan dapat terjadi pada Kambing Saburai betina yang 

dipelihara pada lingkungan yang berbeda. 

 

Perbedaan genetik Kambing Saburai di kedua wilayah sumber bibit tersebut dapat 

terjadi karena perbedaan potensi genetik Kambing Boer jantan dan PE betina yang 

digunakan populasi dasar pembentukan Kambing Saburai.  Perbedaan lingkungan 
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yang dapat terjadi antara kedua wilayah sumber bibit tersebut adalah perbedaan 

manajemen pemeliharaan yang antara lain meliputi manajemen pemberian pakan, 

air minum, perkandangan.  

 

Perbandingan performa produksi Kambing Saburai betina di kedua wilayah 

sumber bibit perlu dilakukan untuk mengevaluasi produktivitas Kambing Saburai 

betina di wilayah sumber bibit yang berbeda.  Berdasarkan uraian tersebut  

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbandingan performa 

produksi Kambing Saburai betina di wilayah sumber bibit Kecamatan Gisting dan 

dengan melakukan penimbangan bobot lahir, bobot sapih, dan bobot umur satu 

tahun.  Kambing Saburai betina didua kecamatan berbeda yaitu Kecamatan 

Sumberejo dan Kecamatan Gisting.  

 

B.  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan performa produksi 

Kambing Saburai betina di dua wilayah sumber bibit.  

 

C.  Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1.  peternak Kambing Saburai di wilayah sumber bibit sebagai dasar untuk 

melakukan perbaikan mutu genetik dan lingkungan agar diperoleh bibit- bibit 

Kambing Saburai betina dengan performa produksi yang tinggi; 

2.  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung serta Kabupaten 

Tanggamus dalam mendata performa Kambing Saburai di wilayah sumber 

bibit. 
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D.  Kerangka Pemikiran 

 

Kambing Saburai merupakan sumberdaya genetik lokal Provinsi Lampung yang 

harus dilestarikan dikembangbiakkan agar populasinya tinggi dan mendominasi 

rumpun kambing di Kabupaten Tanggamus khususnya dan Provinsi Lampung 

pada umumnya.  Pengembangan Kambing Saburai dapat ditempuh melalui 

perbaikan mutu genetik dan perbaikan lingkungan.  Perbaikan mutu genetik antara 

lain dilakukan melalui pemilihan calon tetua jantan dan betina yang memiliki 

performa produksi yang tinggi.  Pemilihan calon tetua betina Kambing Saburai 

merupakan langkah yang penting untuk mempercepat peningkatan populasi 

Kambing Saburai. 

 

Performa produksi kambing dapat diukur berdasarkan bobot lahir, bobot sapih, 

dan bobot umur satu tahun.  Performa produksi merupakan penampilan produksi 

atau fenotip yang dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan, dan interaksi 

antara faktor genetik dan lingkungan.  Perbedaan keragaman genetik performa 

produksi Kambing Saburai di wilayah sumber bibit di Kecamatan Gisting dan 

Kecamatan Sumberejo dapat terjadi karena perbedaan mutu genetik populasi dasar 

pembentuk Kambing Saburai. Kambing Boer jantan dan kambing PE betina yang  

dikembangkan di kedua wilayah sumber bibit merupakan individu-individu yang 

berbeda sehingga keragaman genetik keturunan Kambing Saburai juga dapat 

menunjukkan perbedaan.  Perbedaan faktor lingkungan juga dapat terjadi pada 

kedua wilayah sumber bibit karena perbedaan jenis pakan, pemberian pakan, 

pemberian air minum, suhu dan kelembapan.  Perbedaan mutu genetik dan 
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lingkungan tersebut dapat menghasilkan perbedaan performa produksi Kambing 

Saburai betina di kedua wilayah.  

 

E.  Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan performa 

produksi Kambing Saburai betina di wilayah sumber bibit Kecamatan Gisting dan 

Kecamatan Sumberejo.    
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.   Kambing 

 

Kambing diklasifikasikan ke dalam  kingdom : Animalia; phylum : Chordata; 

group: Cranita (Vertebrata); class : Mammalia; ordo : Artiodactyla; sub-ordo : 

Ruminantia; family : Bovidae; sub-family : Caprinae; genus : Capra atau 

Hemitragus; spesies : Capra Hircus, Capra Ibex, Capra caucasica, Capra 

pyrenaica, Capra falconeri (Devendra dan Mcleroy, 1982). 

 

Kambing (Capra hircus) merupakan salah satu jenis ternak yang pertama 

dibudidayakan oleh manusia untuk keperluan sumber daging, susu, kulit dan bulu 

(Devendra dan Burns, 1994).  Secara biologis ternak kambing cukup produktif dan 

mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan di Indonesia, mudah 

pemeliharaannya, sehingga mudah dalam pengembangannya (Sutama, 2004). 

 

Kambing mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap iklim tropik yang 

ekstrim, fertilitas tinggi, interval generasi yang pendek, serta kemampuan 

memanfaatkan berbagai macam hijauan dengan efesiensi biologis yang lebih 

tinggi dibandingkan sapi (Heriyadi, 2004).  Ternak kambing mempunyai nilai 

ekonomis bagi peternak karena mudah dipelihara, tidak membutuhkan lahan 

yang luas, berbagai sumber pakan tersedia di pedesaan, daya reproduksinya 

cukup tinggi dan lama pemeliharaan hingga dewasa relatif cepat.  Kontribusinya 
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dalam penyediaan daging secara nasional walaupun masih relatif rendah (hanya 

5%), tetapi memiliki potensi dimasa mendatang untuk mendukung ketahanan 

pangan asal ternak.  Selain itu permintaan ekspor ke beberapa negara masih belum 

dapat dipenuhi (Bahri et al., 2003). 

 

Phalepi (2004) menyatakan bahwa kambing berperan penting sebagai 

salah satu penghasil protein hewani, yaitu memiliki produksi per satuan bobot 

tubuh yang lebih tinggi dibandingkan sapi, daya adaptasi yang baik terhadap iklim 

tropis yang ekstrim, fertilitas yang tinggi, selang generasi yang pendek dan 

berkemampuan dalam memakan segala jenis hijauan.  Hal ini berarti kambing 

mempunyai efisiensi biologis yang tinggi daripada sapi. 

 

B. Kambing Saburai 

 

Kambing Saburai merupakan rumpun kambing hasil persilangan antara Kambing 

Boer jantan dan Peranakan Etawah (PE) betina sampai pada tahap kedua. 

Kambing Saburai saat ini telah berkembang biak dan menjadi salah satu komoditi 

ternak unggulan Provinsi Lampung.  Perkembangan Kambing Saburai yang pesat 

tersebut berkaitan erat dengan potensi Provinsi Lampung yang besar dalam 

penyediaan pakan ternak, baik hijauan maupun limbah pertanian, perkebunan, dan 

agroindustri (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2014).  

 

Kambing Saburai memiliki ciri–ciri diantara kambing Boer dengan Kambing PE 

sebagai tetuanya.  Penampilan Kambing Saburai lebih mirip dengan Kambing PE 

namun telinganya lebih pendek daripada Kambing PE dengan profil muka yang 

sedikit cembung.  Selain itu, Kambing Saburai juga memiliki badan yang lebih 
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besar dan padat dari pada Kambing PE sehingga jumlah daging yang dihasilkan 

lebih banyak agroindustri (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

Lampung, 2014).  

 

Hardjosubroto (1994) menyatakan setiap individu akan mewarisi setengah dari 

sifat-sifat tetua jantannya dan setengah dari induknya.  Kambing Saburai memiliki 

beberapa keunggulan antara lain bobot lahir, bobot sapih, dan bobot umur satu 

tahun yang tinggi, masing-masing 3,72+0,89 kg, 19,67+1,54 kg, 42,27+2,12 kg 

(Sulastri et al., 2014).  Kambing Saburai saat ini sedang dikembangbiakan dan 

menjadi salah satu ternak unggulan di Provinsi Lampung.  Kambing tersebut 

dipelihara oleh masyarakat sebagai penghasil daging. 

 

Kambing Saburai merupakan hasil persilangan secara grading up antara kambing 

Boer jantan dengan Peranakan Etawah (PE) betina sampai pada tahap kedua. 

Tahap pertama adalah perkawinan antara kambing Boer jantan dengan PE betina 

untuk menghasilkan kambing Boerawa filial 1 (F1)  atau Boerawa grade 1 (G1) 

yang merupakan keturunan pertama (filial 1) hasil perkawinan tersebut.  Pada 

tahap kedua, kambing Boerawa betina dikawinkan dengan kambing Boer jantan 

sehingga diperoleh kambing Saburai (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung, 2014).  

 

Grading-up adalah sistem perkawinan silang yang keturunannya selalu disilang-

balikkan dengan bangsa pejantannya untuk peningkatan mutu keturunan yakni 

mendekati mutu bangsa pejantannya.  Secara teoritis, semakin tinggi grade ternak 

hasil persilangan grading-up maka komposisi darahnya semakin mendekati tetua 

pejantannya.  Manifestasi hasil grading-up dapat dilihat dari mutu genetik 
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kambing hasil persilangan yang lebih baik daripada induknya.  Komposisi darah 

tetua pejantan pada grade 1 sebesar 50% dan pada grade 2 sebesar 75% 

(Hardjosubroto, 1994).  

 

C.  Pendugaan Umur Kambing dengan Gigi Seri 

 

Gigi ternak mengalami erupsi dan keterasahan secara kontinyu.  Pola erupsi gigi 

pada ternak memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat digunakan untuk 

menduga umur ternak.  Gerakan mengunyah makanan yang dilakukan ternak 

mengakibatkan terasahnya gigi (Heath dan Olusanya, 1988).  

 

Bedasarkan tahap pemunculannya, gigi seri ternak ruminansia dapat dikelompok-

kan menjadi gigi seri susu (deciduo incisors = DI) dan gigi seri permanen 

(incisors = I). Gigi seri susu muncul lebih awal daripada gigi seri permanen dan 

akan digantikan oleh gigi seri permanen.  Permuculan gigi seri susu, pergantian 

gigi seri susu menjadi gigi seri permanen, dan keterasahan gigi seri permanen 

terjadi pada kisaran umur tertentu sehingga dapat digunakan sebagai pedoman 

penentuan umur ternak ruminansia.  Kambing dewasa memiliki susunan gigi 

permanen sebagai berikut : sepasang gigi seri sentral (central incisors), sepasang 

gigi seri lateral (lateral incisors), sepasang gigi seri intermedial (intermedial 

incisors), sepasang gigi seri sudut (corner oncisors) pada rahang bawah, tiga buah 

gigi premolar pada rahang atas dan bawah, dan tiga buah gigi molar pada rahang 

atas dan bawah (de Lahunta dan Habel, 1986; Heat dan Olusanya, 1988). 

Perubahan gigi seri susu menjadi permanen sebagai dasar pendugaan umur  

kambing terdapat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Pendugaan umur melalui gigi  (Sumber: Frandson, 1993) 

 

Gigi seri susu pada kambing berjumlah 4 pasang (2DI1, 2DI2, 2DI3, 2DI4). 

Cempe berumur 1 hari sampai 1 minggu memiliki sepasang gigi seri susu sentral 

(2DI1), pada umur  1-2 minggu terdapat sepasang gigi seri susu lateral (2DI2 ), 

pada umur 2–3 minggu terdapat sepasang gigi seri susu intermedial (2DI3), dan 

pada umur 3-4 minggu terdapat sepasang gigi seri susu sudut (2DI4 ). Pada umur 

1-1,5 tahun, 2DI1 digantikan oleh sepasang gigi seri permanen sentral (2I1). Pada 

umur 1,5-2,5 tahun, 2DI2 digantikan oleh sepasang gigi seri permanen lateral 

(2I2). Pada umur 2,5–3,5 tahun, 2DI3 digantikan oleh sepasang gigi seri 

permanen intermedial (2I3).  Pada umur 3,5–4,0 tahun, 2DI4 digantikan oleh 

sepasang gigi seri permanen sudut (2I4) (Frandson, 1993). Kondisi gigi seri susu 

kanbing pada berbagai umur terdapat pada Tabel 1. 
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D.  Parameter Pertumbuhan dan Faktor yang Berpengaruh 

 

Pertumbuhan ternak adalah perubahan ukuran yang meliputi perubahan 

bobot dan komposisi tubuh termasuk perubahan organ, jaringan dan komponen 

jaringan, komponen organ seperti otot, tulang dan komponen lain seperti air, 

lemak, protein dan abu (Soeparno, 1994).  Williams (1982) menyatakan bahwa 

kenaikan bobot badan dan perubahan bentuk atau komposisi merupakan dua aspek 

dalam pertumbuhan.  Pertumbuhan ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

bangsa, jenis ternak, jenis kelamin, konsumsi energi, protein dan palatabilitas. 

 

Pertumbuhan pada umumnya dinyatakan dengan mengukur kenaikan bobot hidup 

dan biasanya dinyatakan sebagai pertambahan bobot hidup harian atau average 

daily gain (ADG).  Pertumbuhan yang diperoleh dengan memplotkan bobot hidup 

terhadap umur akan menghasilkan kurva pertumbuhan.  Pertumbuhan ternak 

terdiri atas tahap cepat yang terjadi mulai awal sampai pubertas dan tahap lambat 

yang terjadi pada saat kedewasaan tubuh telah dicapai (Tillman et al., 1998). 

Faktor yang memengaruhi pertumbuhan prasapih domba dan kambing adalah 

genetik, bobot lahir, produksi susu induk, jumlah anak per kelahiran, umur induk, 

jenis kelamin anak, dan umur sapih.  Laju pertumbuhan setelah disapih ditentukan 

oleh beberapa faktor, antara lain potensi pertumbuhan dari masing-masing 

individu ternak dan pakan yang tersedia (Edey, 1983).  

 

Menurut Ramdan (2007), konsumsi pakan dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban 

lingkungan. Peningkatan suhu dan kelembaban lingkungan mengakibatkan  

penurunan konsumsi pakan.  Penurunan konsumsi akan megakibatkan penurunan 

produktivitas ternak.  Salah satu parameter produktivitas tersebut adalah 
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pertambahan bobot badan ternak. Pertambahan bobot badan yang rendah antara 

lain  disebabkan tidak efisiennya penggunaan energi untuk pertumbuhan karena 

sebagian energi tersebut banyak digunakan untuk meningkatkan aktivitas 

fisiologis diantaranya respirasi. 

 

Kambing di Indonesia sebagian besar dipelihara sebagai kambing tipe pedaging, 

sehingga sifat-sifat produksi yang penting untuk diperhatikan adalah jumlah anak 

yang dihasilkan induk dalam setahun dan pertambahan bobot badan (Bradford, 

1993).  Lasley (1978) menyatakan bahwa produktivitas kambing pedaging dapat 

dilihat dari fertilitas, pertumbuhan, produksi daging, dan persentase karkas. 

 

1.  Bobot lahir 

 

Menurut Devendra dan Burns (1994), keragaman bobot lahir disebabkan oleh 

faktor genetik dan lingkungan, sedangkan terjadinya keragaman bobot hidup 

antara lain disebabkan oleh perbedaan bangsa, jumlah anak sekelahiran, pakan, 

persilangan dan interaksi fenotip-genotipnya.  Faktor genetik merupakan potensi 

atau kemampuan yang dimiliki oleh ternak, sedangkan faktor lingkungan 

merupakan kesempatan yang diperoleh ternak pada tempat yang berbeda-beda. 

 

Bobot lahir dipengaruhi oleh mutu genetik tetua jantan.  Pejantan yang 

memiliki potensi genetik tinggi dalam sifat produksi akan menghasilkan cempe 

dengan bobot lahir yang tinggi.  Menurut Kaunang et al. (2010), bobot lahir 

dipengaruhi jenis kelamin.  Bobot lahir cempe jantan lebih tinggi daripada cempe 

betina (Ihsan, 2010).  Bobot lahir rumpun kambing sangat ditentukan oleh 

konformasi serta besaran ukuran tubuh tetuanya (Morand-Fehr, 1981).  
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Menurut Alfiansyah (2011), bobot lahir anak jantan lebih tinggi daripada 

betina karena pengaruh jenis hormon yang berbeda pada kedua jenis kelamin. 

Ternak jantan memiliki  hormon androgen yang merangsang pertumbuhan 

ternak jantan sehingga bobot lahir anak jantan lebih tinggi daripada betina. 

Hewan betina mensekresikan hormon estrogen yang membatasi pertumbuhan 

tulang pipa yang merupakan tempat melekatnya otot.  Hal tersebut mengakibatkan 

rendahnya bobot lahir ternak betina.   

 

Bobot lahir dipengaruhi oleh tipe kelahiran.  Bobot lahir cempe pada tipe kelahiran 

kembar lebih rendah daripada tipe kelahiran tunggal.  Anak yang dilahirkan 

tunggal dapat menyerap makanan secara penuh dari induknya, sebaliknya pada 

anak kembar akan terjadi  persaingan dalam menyerap makanan dari induknya 

selama pertumbuhan embrio dalam uterus (Atkins dan Gilmour, 1981). 

 

Bobot lahir dipengaruhi oleh genetik, jenis kelamin, dan paritas (Mahmilia dan 

Doloksaribu, 2010).  Bobot lahir cempe Boerka 2 (2,4+0,50 kg) paling tinggi 

diikuti Boerka 1 (2,05+0,52  kg) dan terendah cempe Kacang (1,69+0,44 kg). 

Bobot lahir cempe Boerka 1 adalah 2,22 kg (Romjali et al., 2002), 2,42 (Setiadi 

et al., 2001), bobot lahir cempe hasil persilangan Kambing Boer jantan dengan 

PE betina 4,29 kg (Kostaman dan Sutama, 2005).  Bobot lahir cempe Boerka 

maupun hasil persilangan antara Kambing Boer jantan dengan PE betina 

merupakan hasil pewarisan Kambing Boer. Bobot lahir cempe ditentukan oleh 

konformasi serta besarnya ukuran tubuh tetuanya (Moran-Fehr, 1981).  
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Kambing Boer merupakan tipe pedaging yang baik karena mempunyai 

konformasi tubuhnya baik dengan tulang rusuk yang lentur, panjang badan dan 

perototan yang baik pula.  Ukuran tubuh kambing lokal (induk) yang dikawinkan 

dengan kambing impor jantan juga menentukan  besarnya tubuh dan kecepatan 

pertumbuhan anak yang dilahirkan (Ted dan Shipley, 2005). 

 

Bobot lahir Kambing Boerka dipengaruhi oleh jenis kelamin cempe.  Rata-rata 

bobot lahir cempe jantan (2,16+0,54 kg) lebih tinggi daripada betina (1,95+0,56 

kg).  Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kecepatan pertumbuhan fetus 

jantan pada saat masih dalam kandungan induk. Fetus jantan tumbuh lebih cepat 

daripada betina (Mahmilia dan Doloksaribu, 2010).  

 

Paritas berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap bobot lahir.  Bobot lahir tertinggi 

terdapat pada paritas >3 (2,14 kg), kemudian paritas 2 (2,08 kg) dan yang 

terendah yaitu paritas 1 (1,88 kg).  Paritas berkaitan dengan umur induk. 

Semakin tinggi paritas berarti semakin tua umur induk dan semakin dewasa 

kondisi tubuh induk sehingga cempe yang dilahirkan memiliki bobot yang 

semakin tinggi seiring dengan bertambahnya paritas.  Mekanisme hormonal 

organ reproduksi ternak betina semakin sempurna seiring dengan bertambahnya 

umur (Farid dan Fahmi, 1996).  Kambing persilangan memiliki bobot lahir yang 

lebih berat dibandingkan dengan Kambing Kacang, dengan keunggulan relatif 

sebesar 0,37 kg atau 21,89% pada Boerka 1 dan 0,73 kg atau 43,20% pada 

Boerka 2 (Mahmilia dan Doloksaribu, 2010). 

 

Kualitas dan kuantitas pakan yang cukup baik pada akhir kebuntingan akan 

menghasilkan bobot lahir anak yang lebih tinggi dan semakin berat bobot induk 
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maka berat lahir anak yang dilahirkan semakin tinggi (Priyanto, 1994).  Perbedaan 

bobot lahir sebesar 1 kg akan menghasilkan perbedaan bobot sapih antara 3 

sampai dengan 4 kg (Edey, 1983).   

 

Menurut Toelihere (1981), salah satu faktor yang  dapat memengaruhi 

pertumbuhan prenatal adalah ukuran plasenta.  Ukuran plasenta fetus jantan lebih 

besar daripada fetus betina sehingga fetus jantan memiliki kesempatan yang lebih 

besar untuk memperoleh zat makanan yang lebih banyak daripada betina.   Hal 

tersebut mengakibatkan pertumbuhan prenatal jantan lebih tinggi sehingga bobot 

lahir cempe jantan lebih tinggi daripada cempe betina. 

 

Nasich (2011) melaporkan bahwa rata-rata berat lahir cempe Boerawa yang 

dilahirkan dalam tipe kelahiran tunggal 3,56 kg, kembar dua 2,88 kg, dan kembar 

tiga 1,40 kg.  Nurgiartiningsih et al. (2006) melaporkan bahwa berat lahir cempe 

Boerawa pada kelahiran tunggal 3,26 kg, kembar dua 3,10 kg, dan kembar tiga  

2,51 kg. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa bobot lahir cempe dipengaruhi oleh 

faktor genetik dan lingkungan.  Faktor genetik tersebut dipengaruhi oleh genetik 

tetuanya.  Faktor lingkungan atau non genetik yang berpengaruh terhadap bobot 

lahir antara lain jenis kelamin cempe, tipe kelahiran cempe, paritas yang berkaitan 

erat dengan umur induk, dan manajemen pemelihaaan, antara lain pakan. 

 

2.  Bobot sapih 

 

Bobot sapih atau bobot hidup umur 90 hari secara umum dapat dijadikan kriteria 

seleksi ternak.  Bobot sapih yang tinggi diharapkan akan menghasilkan laju 
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pertambahan bobot hidup pascasapih yang tinggi pula.  Bobot sapih sangat erat 

kaitannya dengan bobot lahir.  Semakin tinggi bobot lahir, maka bobot sapih juga 

akan semakin tinggi (Pitono et al., 1992). 

 

Tipe kelahiran dan jenis kelamin memengaruhi laju pertumbuhan anak dari lahir 

sampai sapih.  Laju pertumbuhan cempe jantan lebih tinggi daripada betina dan 

laju pertumbuhan cempe pada tipe kelahiran tunggal lebih tinggi daripada tipe 

kelahiran kembar.  Rataan umum menunjukkan bahwa  tingkat pertumbuhan 

prasapih cempe Boerka masa prasapih (118 g/hari) lebih tinggi daripada cempe 

Kacang (52–70 g/hari) (Ginting et al., 2010).  

 

Bobot sapih merupakan indikator kemampuan induk dalam menghasilkan susu 

dan kemampuan anak untuk mendapatkan susu dan mengalami pertumbuhan 

selama masa menyusui.  Bobot sapih dipengaruhi oleh kondisi induk, jumlah dan 

kondisi anak kambing yang dilahirkan (Sutama, 2007), jenis kelamin, umur induk, 

tipe kelahiran, dan umur sapih (Hardjosubroto, 1994), manajemen pemeliharaan 

dan produksi susu induk (Maylinda, 2010), genetik, umur sapih, kesehatan, 

manajemen pemeliharaan, pakan, produksi susu induk (Lu, 2002). 

 

Rata-rata bobot sapih cempe hasil persilangan antara Kambing Boer jantan dengan 

PE betina yang dikawinkan secara alami 11,70+1,83 kg dan 11,50+2,18 kg, 

masing-masing untuk cempe jantan dan betina, pada perkawinan secara IB 

11,17+1,72 kg dan 11,59+1,16 kg, masing-masing untuk cempe jantan dan betina 

(Kaunang et al., 2010). 
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Laju pertumbuhan prasapih Kambing Boerka lebih tinggi daripada Kambing 

Kacang karena kapasitas ukuran tubuh Kambing Boerka lebih besar daripada 

Kambing Kacang (Ginting et al., 2010).  Laju pertumbuhan anak ditentukan oleh 

kapasitas ukuran tubuh pejantan maupun induk.  Penggunaan pejantan Boer yang 

merupakan ras kambing tipe besar merupakan kontributor utama terhadap 

tingginya laju pertumbuhan Kambing Boerka (McGregor, 1985).  

 
Rata-rata bobot sapih cempe hasil persilangan antara Kambing Boer jantan dengan 

PE betina yang dikawinkan secara alami 11,70+1,83 kg dan 11,50+2,18 kg, 

masing-masing untuk cempe jantan dan betina, pada perkawinan secara IB 

11,17+1,72 kg dan 11,59+1,16 kg, masing-masing untuk cempe jantan dan betina 

(Kaunang et al., 2010).  Nasich (2011) melaporkan bahwa rata-rata bobot sapih 

cempe Boerawa yang dilahirkan dalam tipe kelahiran tunggal 16,4 kg, kembar dua 

12,47 kg, dan kembar tiga 10,511 kg.  Berdasarkan uraian tersebut, maka bobot 

sapih dipengaruhi oleh bobot lahir, umur sapih, jenis kelamin, umur induk, dan 

tipe kelahiran. 

 

3. Bobot umur satu tahun 

 

Laju pertumbuhan periode pascasapih dalam keadaan status nutrisi yang 

maksimal lebih rendah daripada laju pertumbuhan periode prasapih (Dhanda et 

al., 2003).  Perlambatan laju pertumbuhan pascasapih dilaporkan lebih tajam 

pada anak yang disapih pada umur yang lebih muda.  Selain itu, anak jantan lebih 

sensitif terhadap sapih dini dibandingkan dengan anak betina(Morand-Fehr, 

1981).  Pertambahan bobot badan harian cempe Boerka umur 3–6 bulan 70–98 g, 

umur >6–9 bulan 64–86 g, umur >9–12 bulan 52–67 g (Setiadi et al., 2001),  
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pada cempe Kacang masing-masing 42–69 g (Johnson dan Djajanegara, 1989), 

57 g, dan 38 g (Gatenby, 1988).  Laju pertumbuhan Kambing Boerka semakin 

lambat seiring dengan bertambahnya umur.  Laju pertumbuhan pascasapih (umur 

3 – 6 bulan ) Kambing Boerka lebih tinggi 42% daripada Kambing Kacang.  Laju 

pertumbuhan yang lebih tinggi memungkinkan Kambing Boerka mencapai bobot 

potong pada umur yang lebih muda (Ginting et al., 2010).  

 
Simon et al. (2004) menyatakan bahwa umur dan bobot badan pada saat pubertas 

pertama (bobot setahunan) merupakan faktor yang dapat memengaruhi 

produktivitas ternak, semakin cepat ternak mengalami siklus pertama dengan 

bobot badan yang baik maka produksi ternak tersebut akan lebih meningkat.  

Bobot setahunan adalah bobot badan kambing umur 1 tahun (365 hari).  Menurut 

Sulastri et al. (2014), bobot setahunan Kambing Boerawa G1 sebesar 43,49 kg, 

sedangkan BG2 sebesar 42,27 kg.  Berdasarkan uraian tersebut bobot sapih 

dipengaruhi oleh faktor genetik,  lingkungan, dan jenis kelamin. 

 

4.  Pertambahan bobot badan harian Kambing Saburai 

 

Pertambahan bobot badan harian (PBBH) dipengaruhi oleh bangsa ternak.  Setiap 

bangsa ternak mempunyai kemampuan maksimal untuk  tumbuh sesuai dengan 

potensi genetiknya sepanjang faktor pendukung terutama pakan tersedia (Adiati et 

al., 2001).  Laju pertumbuhan cempe selama bulan pertama setelah lahir sangat 

tergantung pada produksi susu induk (Anggorodi, 1979). 

 

Faktor hormonal berpengaruh terhadap pertumbuhan ternak.  Menurut Suryadi 

(2006), hormon androgen dan estrogen berpengaruh dalam merangsang 
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pertumbuhan jaringan tubuh.  Menurut Nalbandov (1980), hormon estrogen pada 

ternak betina membatasi pertumbuhan tulang pipa dalam tubuh.   

 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan harian adalah 

genetik dan lingkungan. 

1.  Genetik 

Faktor genetik adalah faktor yang diturunkan oleh tetuanya dan bersifat tetap. Jika 

ternak dengan potensi genetik rendah berada dalam lingkungan yang  memadai 

maka produktivitas akan meningkat, bila potensi genetik ternak ditingkatkan.  

Sebaliknya, jika ternak memunyai potensi genetik tinggi berada dalam lingkungan 

tidak memadai maka produktivitasnya juga tidak dapat mencapai seperti yang 

diharapkan (Bradford, 1993). 

 

Peningkatan produktivitas Kambing Boerawa G1 ditempuh melalui program 

grading up agar dihasilkan Kambing Boerawa G2 dan Kambing Boerawa generasi 

selanjutnya yang performan lebih tinggi daripada Kambing PE.  Lebih tingginya 

performa pertumbuhan Kambing Boerawa daripada kambing PE disebabkan oleh 

kandungan genetik Kambing Boer yang terdapat dalam tubuh Kambing Boerawa.  

Performan pertumbuhan yang tinggi merupakan hasil pewarisan Kambing Boer 

yang unggul dalam sifat pertumbuhan (Candra, 2011). 

 

2.  Lingkungan  

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap produksi kambing meliputi pakan, 

kandang, dan suhu. 
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a.  Pakan 

Salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas ternak adalah bahan 

makanan yang meliputi jumlah dan kualitas pakan.  Kebutuhan nutrisi ternak 

bervariasi antar jenis dan fisiologis yang berbeda.  Protein adalah salah satu 

komponen gizi makanan yang diperlukan ternak untuk pertumbuhan.  Laju 

pertumbuhan ternak yang cepat, akan membutuhkan protein lebih tinggi di 

dalam ransumnya (National Research Council, 2006).  

 

Kebutuhan ternak akan pakan dicerminkan oleh kebutuhannya terhadap nutrisi.  

Jumlah nutrisi setiap harinya sangat tergantung pada jenis ternak, umur, fase 

pertumbuhan, kondisi tubuh dan lingkungan tempat hidupnya serta bobot 

badannya (Tomaszewska et al., 1993). Pemberian pakan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan gizi ternak dapat menyebabkan defisiensi zat makanan 

sehingga ternak mudah terserang penyakit.  Penyediaan pakan harus 

diupayakan secara terus-menerus dan sesuai dengan standar gizi menurut status 

ternak yang dipelihara (Cahyono, 1998). 

 

Ternak ruminansia harus mengonsumsi hijauan sebanyak 10% dari bobot 

badannya setiap hari dan konsentratnya sekitar 1.5–2 % dari jumlah tersebut 

termasuk suplementasi vitamin dan mineral.  Oleh karena itu hijauan dan 

sejenisnya terutama rumput dan dari berbagai jenis spesies merupakan sumber 

energi utama ternak ruminansia (Pilliang, 1997). 

  

 b.  Kandang  

 Mawinda (2012) menyatakan bahwa kandang berfungsi melindungi ternak, 

mempermudah dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap 
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pemberian pakan, pertumbuhan, penyakit, rekording, dan perkawinan.  Sodiq 

dan Abidin (2008) menyatakan kandang merupakan tempat ternak  berteduh 

dari panas matahari dan hujan, tempat ternak beristirahat pada siang hari dan 

tidur pada malam hari, mempermudah peternak melakukan pengawasan, 

tempat makan, minum dan melakukan aktivitas lain, membatasi gerak 

kambing  dan memberikan kondisi iklim mikro yang sesuai dengan kebutuhan 

kambing, sehingga mampu mencapai tingkat produksi yang optimal.  

 

c.  Suhu  

Di daerah-daerah yang beriklim panas dalam pemeliharaan ternak akan 

mengalami permasalahan hampir sama seperti cekaman panas, kualitas pakan 

rendah dan mudah terkena penyakit.  Pengaruh negatif dari cekaman panas 

dapat diminimalkan melalui perbaikan faktor lingkungan termasuk makanan 

dan pemilihan jenis kandang yang lebih sesuai dengan lokasi peternakan 

(Nuriyasa et al., 2010).  Mangkuwidjojo (1988) menyatakan bahwa suhu yang 

nyaman bagi ternak kambing +8-30˚C. 

 

a.  Pertambahan bobot badan harian prasapih 

 

Pertambahan bobot hidup anak kambing prasapih sangat dipengaruhi oleh jumlah 

anak yang disapih.  Jenis, komposisi kimia (kandungan zat gizi) dan konsumsi 

pakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan (Soeparno dan 

Davies, 1987).  Konsumsi protein dan energi yang lebih tinggi akan menghasilkan 

laju pertumbuhan yang lebih cepat (Maynard dan Loosli, 1969).  Konsumsi pakan 

yang cukup akan mempercepat pertumbuhan, sedangkan kekurangan pakan dapat 

menyebabkan berkurangnya bobot hidup (Tillman et al., 1984). 
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Apabila nutrisi yang diperoleh dari air susu induk terpenuhi dengan baik, maka 

akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kambing dan dapat meningkatkan 

pertambahan berat badan harian kambing.  Dakhlan et al. (2011) menyatakan 

bahwa Pertambahan Bobot badan Harian (PBBH) prasapih Kambing Boerawa 

sebesar 183 g/ekor/hari. 

 

b.  pertambahan bobot badan harian pascasapih 

 

Hasil penelitian Budiasih (2007) menunjukkan bahwa rataan pertambahan bobot 

tubuh Kambing Boerawa di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk 

paritas ke-2 sebesar 0,146+0,014 kg/hari lebih besar dibandingkan dengan paritas 

ke-3 sebesar 0,143+0,11 kg/hari.  Lebih tingginya pertumbuhan prasapih 

Kambing Boerawa pada paritas ke-2 disebabkan tingginya tipe kelahiran tunggal 

pada paritas ke-2 yaitu 9 ekor dibandingkan pada paritas ke-3 yaitu 7 ekor. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.   Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gisting dan Sumberejo, Kabupaten 

Tanggamus, Provinsi Lampung pada Bulan Oktober - Desember 2015. 

 

B.   Bahan dan Alat Penelitian 

 

Materi  penelitian terdiri dari 90 ekor Kambing Saburai betina yang terdapat di 

Kecamatan Gisting dan 90 ekor yang terdapat di Kecamatan Sumberejo.  Sampel 

pengamatan ditentukan dengan metode purposive sampling.  Rincian umur dan 

jumlah kambing yang digunakan sebagai materi penelitian terdapat pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Umur dan jumlah Kambing Saburai yang digunakan  sebagai  

materi penelitian 

 

  Jumlah kambing  

Umur Kecamatan Gisting Kecamatan Sumberejo 

≤1 hari 30 ekor 30 ekor 

90 hari 30 ekor 30 ekor 

1 tahun 30 ekor 30 ekor 

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan badan Oxone
®
 

dengan kapasitas 120 kg dan tingkat ketelitian 0,1 kg, alat tulis, dan kamera. 
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C.   Metode Penelitian 

 

Penelitian dilakukan dengan metode survey. Data yang diambil adalah data  

primer dan sekunder.  Data primer diambil dengan melakukan penimbangan 

terhadap sampel pengamatan secara langsung dan wawancara dengan peternak 

yang daftar pertanyaannya terdapat dalam kuisioner. Kuisioner tersebut terdapat 

pada lampiran.  Data sekunder diperoleh dari rekording bobot badan kambing 

yang dikumpulkan peternak.   

 

D.   Prosedur Penelitian 

 

Penelitian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:  

1.  mensurvey wilayah sumber bibit; 

2.  menentukan sampel Kambing Saburai betina yang akan diamati berdasarkan 

kriteria yang digunakan dalam penelitian ini.  Kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Kambing Saburai betina yang berumur ≤1 hari, umur sapih, 

dan umur satu tahun;   

3.  mengoleksi data dengan menimbang dan mencatat hasil penimbangan 

     Kambing Saburai betina sampel;  

4.  melakukan analisis data. 

 

 

E.  Peubah yang Diamati 

 

Peubah yang diamati adalah bobot lahir, bobot sapih, bobot umur satu tahun, 

PBBH prasapih, dan PBBH pascasapih.  
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1.  Bobot lahir, data bobot lahir diperoleh dari data sekunder yang merupakan 

penimbangan yang dilakukan oleh peternak dengan batas maksimal 

penimbangan 24 jam setelah cempe dilahirkan. 

2.  Bobot sapih, diperoleh dengan cara menimbang cempe sesaat setelah disapih 

dari induknya sekitar pada umur 90 hari (Hardjosubroto, 1994). 

3.  Bobot umur satu tahun, diperoleh dengan cara menimbang kambing pada umur 

sekitar 12 bulan. 

4.  Pertambahan bobot badan harian (PBBH) prasapih diperoleh dari bobot sapih 

dikurangi bobot lahir dibagi dengan umur sapih. 

5.  Pertambahan bobot badan harian (PBBH) pascasapih diperoleh dari bobot 

umur satu tahun dikurangi bobot sapih dibagi dengan periode antara umur 

sapih sampai umur satu tahun. 

 

F.  Analisis Data 

 

Data  performa produksi yang meliputi bobot lahir, bobot sapih, bobot setahunan, 

hasil penimbangan dan pertambahan bobot badan harian disajikan dalam bentuk 

tabel dan diuji dengan menggunakan uji t-student pada taraf nyata 5% sesuai 

rekomendasi Steel dan Torrie (1993).   

 

G.  Penyesuaian Data 

  

Data performa produksi hasil penimbangan disesuaikan terhadap beberapa faktor 

yang mengakibatkan keragaman. 
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1. Bobot lahir 

Bobot lahir hasil penimbangan disesuaikan (dikoreksi) terhadap tipe kelahiran 

tunggal dan umur induk (paritas) pada saat menghasilkan bobot lahir tertinggi. 

Faktor koreksi tipe kelahiran dihitung dengan rumus sesuai rekomendasi 

Hardjosubroto (1994) sebagai berikut: 

2BLTK

BLTT

X

X
FKTL   

Keterangan: 

FKTL = faktor koreksi tipe kelahiran 

BLTTX = rata-rata bobot lahir cempe Saburai tipe kelahiran tunggal 

2BLTKX = rata-rata bobot lahir cempe Saburai tipe kelahiran kembar dua. 

Nilai FKTL tersebut dikalikan pada bobot lahir cempe tipe kelahiran kembar dua 

sedangkan bobot lahir cempe tipe kelahiran tunggal dikalikan 1,0. Hasil 

penghitungan FKTL terdapat pada Tabel 33.  Nilai FKTL pada bobot lahir cempe 

di Kecamatan Gisting 1,11  untuk Kecamatan Sumberejo 1,02. 

Faktor koreksi umur induk (FKUI) dihitung dengan rumus sesuai rekomendasi 

Hardjosubroto (1994) sebagai berikut: 

1BLP

5BLP

X

X
FKUI    

Keterangan: 

FKUI = faktor koreksi umur induk 

5BLPX = rata-rata bobot lahir cempe Saburai kelahiran paritas kelima 

1BLPX = rata-rata bobot lahir cempe Saburai tipe kelahiran paritas pertama 

Nilai FKUI tersebut dikalikan pada bobot lahir cempe kelahiran paritas pertama 

sampai keempat, paritas kelima dikalikan 1,0. Hasil penghitungan FKUI  bobot 

lahir Kecamatan Gisting terdapat pada Tabel 34 dan Kecamatan Sumberejo pada 
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Tabel 35.Nilai FKUI pada bobot lahir cempe Saburai betina di Kecamatan Gisting 

untuk paritas pertama 1,27, paritas kedua 1,26, paritas ketiga 1,25, paritas 

keempat 1,09, paritas kelima 1,0. Nilai FKUI bobot lahir cempe Saburai betina di 

Kecamatan Sumberejo untuk paritas pertama 1,43, paritas kedua 1,32, paritas 

ketiga 1,28, paritas keempat 1,19, paritas kelima 1,0. 

Rumus bobot lahir terkoreksi dihitung dengan rumus sesuai rekomendasi 

Hardjosubroto (1994) sebagai berikut: 

BLT = (BL)(FKTL)(FKUI) 

Keterangan: 

BLT  = bobot lahir terkoreksi 

FKTL  = faktor koreksi tipe kelahiran 

FKU = faktor koreksi umur induk 

 

 

2. Bobot sapih 

Bobot sapih hasil penimbangan disesuaikan (dikoreksi) terhadap tipe kelahiran 

tunggal dan umur induk (paritas) pada saat menyapih anaknya. Faktor koreksi tipe 

kelahiran dihitung dengan rumus sesuai rekomendasi Hardjosubroto (1994) 

sebagai berikut: 

2BSTK

BSTT

X

X
FKTL   

Keterangan: 

FKTL = faktor koreksi tipe kelahiran 

BSTTX = rata-rata bobot sapih cempe Saburai tipe kelahiran tunggal 

2BSTKX = rata-rata bobot sapih cempe Saburai tipe kelahiran kembar dua. 

Nilai FKTL tersebut dikalikan pada bobot sapih cempe tipe kelahiran kembar dua 

sedangkan bobot sapih cempe tipe kelahiran tunggal dikalikan 1,0. Hasil 
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penghitungan FKTL terdapat pada Tabel 31.  Nilai FKTL pada bobot sapih cempe 

di Kecamatan Gisting 1,06  untuk Kecamatan Sumberejo 1,05. 

Faktor koreksi umur induk (FKUI) dihitung dengan rumus sesuai rekomendasi 

Hardjosubroto (1994) sebagai berikut: 

1BSP

6BSP

X

X
FKUI    

Keterangan: 

FKUI = faktor koreksi umur induk 

6BSPX = rata-rata bobot sapih cempe Saburai betina kelahiran paritas keenam 

1BSPX = rata-rata bobot sapih cempe Saburai tipe kelahiran paritas pertama 

Nilai FKUI tersebut dikalikan pada bobot sapih cempe kelahiran paritas pertama 

sampai kelima, paritas keenam dikalikan 1,0. Hasil penghitungan FKUI  bobot 

sapih Kecamatan Gisting terdapat pada Tabel 32 dan Kecamatan Sumberejo pada 

Tabel 33.Nilai FKUI pada bobot sapih cempe Saburai betina di Kecamatan 

Gisting untuk paritas pertama 1,73, paritas kedua 1,55, paritas ketiga 1,42, paritas 

keempat 1,24, paritas kelima 1,15, paritas keenam 1,00.. Nilai FKUI bobot sapih 

cempe Saburai betina di Kecamatan Sumberejo untuk paritas pertama 1,89, paritas 

kedua 1,64, paritas ketiga 1,49, paritas keempat 1,21, paritas kelima 1,02, paritas 

keenam 1,00. 

Bobot sapih terkoreksi dihitung dengan rumus sesuai rekomendasi Hardjosubroto 

(1994) sebagai berikut : 

)FKTL)(FKUI)](90)(
US

BLBS
(BL[BST


  

Keterangan: 

BST = bobot sapih terkoreksi 

BL = bobot lahir 

US = umur sapih 
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FKUI = faktor koreksi umur induk 

FKTL = faktor koreksi tipe kelahiran 

 

 

3. Bobot umur satu tahun 

Bobot umur satu tahun terkoreksi dihitung dengan rumus sesuai rekomendasi 

Hardjosubroto (1994) sebagai berikut: 

)275)(
TW

BSBSt
(BSBStT


  

Keterangan: 

BStT = Bobot umur satu tahun terkoreksi 

BSt = bobot umur satu tahun hasil penimbangan 

BS = bobot sapih hasil penimbangan 

TW   = selisih antara umur penimbangan bobot umur satu tahun dengan umur   

    sapih  
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Gisting dan Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus 

 

Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung merupakan hasil pemekaran 

Kabupaten Lampung Selatan.  Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104°18’ 

– 105°12’ Bujur Timur dan antara 5° 05’ – 5°56’ Lintang Selatan.  Kabupaten 

Tanggamus bagian barat dan bagian utara mengikuti lereng Bukit Barisan, bagian 

selatan meruncing dan terdapat teluk besar bernama Teluk Semangka 

(Dishubkominfo Kabupaten Tanggamus, 2015).  Batas wilayah administratif 

Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut : 

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten 

Lampung Tengah 

- sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia 

- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat 

- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu. 

 

Kabupaten Tanggamus memiliki daratan seluas 2.855,46 km² dan lautan seluas 

1.799,50 km² sehingga luas wilayah tersebut 4.654,98 km².  Topografi wilayah 

tersebut bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, sekitar 40% 

merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan ketinggian berkisar antara 0 

sampai dengan 2.115 m dari atas permukaan laut. 
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Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan, yaitu Air Naningan, Bandar 

Negeri Semuong, Bulok, Cukuh Balak, Gisting, Gunung Alip, Kelumbayan, 

Kelumbayan Barat, Kota Agung Barat, Kota Agung Pusat, Kota Agung Timur, 

Limau, Pematang Sawa, Pugung, Pulau Panggung, Semaka, Sumberejo, Talang 

Padang, Ulubelu, dan Wonosobo.  Rata-rata curah hujan Kabupaten Tanggamus 

161,7 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 15 hari per bulan, temperatur 

lingkungan 21,3-33,0
o
 C, kelembapan relatif 38-100%. 

 

Kecamatan Gisting dan Sumberejo terletak 12 km dari Kota Agung yang 

merupakan ibukota Kabupaten Tanggamus dan 75 km dari Bandar Lampung yang 

merupakan ibukota Provinsi Lampung.  Kecamatan Gisting diresmikan pada 13 

Juli 2005 dan merupakan daerah pemekaran Kecamatan Talang Padang.  

 

Iklim di Kecamatan Gisting termasuk tipe iklim tropis basah.  Suhu udara harian 

18-28
o
 C dengan suhu rata-rata 26

o
 C, curah hujan 3.500 mm/tahun dengan rata-

rata 2.500 mm/tahun (Pemerintah Kecamatan Gisting, 2006).  Kecamatan 

Sumberejo terletak kurang lebih 10 km dari kaki gunung Tanggamus.  Rata-rata 

curah hujan di Kecamatan Sumberejo dan sekitarnya 1.106 mm/tahun, dan rata-

rata suhu udara 20,8–22,5 
o
C.   

 

Kondisi lahan di Kecamatan Gisting dan Sumberejo berupa lahan kering yang 

subur sehingga menghasilkan hijauan pakan berkualitas tinggi.  Sebagian besar 

penduduk Kecamatan Gisting dan Sumberejo bermata pencaharian sebagai petani 

dan beternak sebagai usaha sampingan.   
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Kecamatan Gisting dan Sumberejo merupakan wilayah sumber bibit Kambing 

Saburai.  Kambing Saburai tersebut dikembangkan oleh 8 kelompok ternak, 4 

kelompok terdapat di Kecamatan Gisting dan 4 kelompok terdapat di Kecamatan 

Sumberejo.  

 

Manajemen pemeliharaan Kambing Saburai di Kecamatan Gisting dan Sumberejo 

masih dilaksanakan secara tradisional.  Pakan yang diberikan hanya mengandal-

kan hasil limbah pertanian tanpa pakan penguat.  Jenis pakan yang diberikan 

antara lain daun nangka, gamal, daun singkong, ramban, dan kulit buah kakao. 

Tipe kandang yang digunakan pada umumnya adalah kandang panggung, atap 

terbuat dari genting, dinding kandang dan alas kandang berupa bilah kayu atau 

bambu dengan model atap kandang tertutup.  

 

B.  Perbandingan Bobot Tubuh Kambing Saburai di Kecamatan Gisting 

dan Kecamatan Sumberejo  

 

 

1.  Bobot lahir 

 

Hasil penelitian menunjukkan bawa rata-rata bobot lahir Kambing Saburai hasil 

penimbangan di Kecamatan Gisting (3,3+0,4 kg) berbeda tidak nyata (P>0,05) 

dengan Kambing Saburai di Kecamatan Sumberejo (3,1+0,3 kg).  Rata-rata bobot 

lahir yang berbeda tidak nyata antara Kecamatan Gisting dan Kecamatan 

Sumberejo disebabkan oleh keragaman genetik antarcempe yang rendah. Kambing 

pejantan Boer dan betina kambing Boerawa grade 1 (G1) yang digunakan oleh 

kedua wilayah sumber bibit relatif seragam karena berasal dari daerah yang sama.  

Kambing Boer jantan yang terdapat di kedua lokasi penelitian berasal dari PT. 

Santori yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah.  Pejantan tersebut 
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merupakan anak kambing kambing Boer yang sudah beradaptasi dengan kondisi 

lingkungan di Provinsi Lampung.  Selain itu, pejantan Boer tersebut belum 

teregistrasi dan belum memiliki silsilah dan performans yang teruji melalui seleksi 

yang ketat sehingga performans keturunannya yaitu kambing Saburai tidak dapat 

diprediksi berdasarkan performans tetuanya.  

 

Tabel 2. Rata-rata bobot lahir terkoreksi cempe Saburai betina pada tipe kelahiran 

tunggal dan kembar dua di Kecamatan Gisting dan Kecamatan Sumberejo 

 

Peubah Kecamatan Gisting Kecamatan Sumberejo 

Tipe kelahiran Tipe kelahiran 

Tunggal Kembar 2 Tunggal Kembar 2 

BLT (kg) 3,58+0,52 3,22+0,25 3,19+0,41 3,14+0,32 

      UI (bulan) 29,8+15,59 35,2+5,75 30,22+10,17 33,62+4,04 

Paritas 1—5  2—5  1—5  2—5 

Jumlah (ekor) 5 25 8 22 

Persentase 

(%) 

16,67 83,33 26,67 73,33 

BLT (kg)*) 4,18+0,29 4,06+0,32 

UI (bulan)*) 33,97+8,13 32,60+6,51 

         Keterangan:  

BLT = bobot lahir terkoreksi, UI = umur induk, BL = bobot lahir hasil penimbangan 

*) = rata-rata data tipe kelahiran tunggal dan kembar dua 

 

Rata-rata bobot lahir yang berbeda tidak nyata antara kedua lokasi penelitian juga 

disebabkan oleh keragaman genetik kambing Boerawa G1 betina yang rendah 

pada dua lokasi penelitian.  Rendahnya keragaman tersebut disebabkan oleh 

tingginya keragaman non genetik kambing Boerawa G1 akibat bervariasinya 

paritas induk dalam melahirkan kambing Saburai.  Kambing-kambing Boerawa 

G1 di lokasi penelitian memiliki paritas yang bervariasi dari paritas pertama 

sampai kelima dan memiliki tipe kelahiran yang bervariasi pula yaitu tunggal dan 

kembar dua (Tabel 2).  
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Bobot lahir terkoreksi cempe Saburai hasil penelitian ini paling rendah terdapat 

pada paritas pertama (3,00+0,00 kg di Gisting dan 2,80+0,00 kg di Sumberejo) 

yaitu pada saat umur induk kambing di Gisting maupun di Sumberejo 

16,00+0,00 bulan.  Bobot lahir tertinggi di kedua lokasi penelitian masing-

masing dicapai pada paritas kelima (3,50+0,00 kg di Gisting dan 4,00+0,00 kg 

di Sumberejo) yaitu pada saat induk berumur 44,83+2,64 bulan di Gisting dan 

48,00+0,00 bulan di Sumberejo (Tabel 3 dan Tabel 4).  Pada Tabel 3 diketahui 

bahwa umur induk kambing paritas kelima dapat mencapai 44,83 bulan, hal ini 

menunjukkan bahwa induk tersebut memiliki kemampuan reproduksi yang 

sangat baik karena nilai service per conception (S/C) yang rendah dan umur 

induk saat dikawinkan pertama masih sangat muda.   

 

Tabel 3. Data bobot lahir, tipe kelahiran, dan umur induk Kambing Saburai betina 

per paritas di Kecamatan Gisting 

 

Paritas 

 

 

Tipe kelahiran Bobot lahir (kg) Umur induk (bulan) 

Tunggal 

(ekor/%) 

Kembar dua 

(ekor/%) 

1 1 (3,33 %) 0 3,00+0,00 16,00+0,00 

2 2 (6,67 %) 3 (10,00 %) 3,04+0,35 22,80+3,90 

3 0 14 (46,67 %) 3,06+0,25 32,86+0,66 

4 0 4 (13,37 %) 3,50+0,05 40,00+0,00 

5 2 (6,67) 4 (13,37 %) 3,82+0,27 44,83+2,64 

      

Tabel 4. Data bobot lahir, tipe kelahiran, dan umur induk Kambing Saburai betina 

per paritas di Kecamatan Sumberejo 

 

Paritas Tipe kelahiran Bobot lahir (kg) Umur induk (bulan) 

 

Tunggal 

(ekor/%) 

Kembar dua 

(ekor/%) 

  1 1 (3,33 %) 0 2,80+0,00 16,00+0,00 

2 4 (13,33 %) 2 (6,67 %) 3,02+0,20 25,33+1,86 

3 2(6,67 %) 18(60,00 %) 3,12+0,78 33,60+1,35 

4 1(3,33 %) 0 3,40+0,00 42,00+0,00 

5 0 2 (6,67 %) 4,00+0,00 48,00+0,0 
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Bobot lahir kambing Saburai hasil penelitian ini lebih rendah daripada hasil 

penelitian Sulastri et al. (2014) di lokasi yang sama yaitu 3,72+0,89 kg namun 

lebih tinggi daripada hasil penelitian Adhianto et al. (2012) yaitu 3,02+0,29 kg.         

Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan waktu dan sampel yang diamati sehingga 

terdapat perbedaan genetik dan kondisi lingkungan antara sampel penelitian ini 

dengan penelitian Sulastri et al. (2014) maupun Adhianto et al. (2012).  Perbedaan 

genetik pada bobot lahir cempe Saburai hasil penelitian ini dengan penelitian 

lainnya di lokasi yang sama disebabkan oleh perbedaan genetik tetua jantan 

(Kambing Boer) maupun tetua betina (Boerawa F1) yang menghasilkan cempe 

Saburai.   

 

Rata-rata bobot lahir terkoreksi cempe Saburai hasil penelitian ini lebih tinggi 

daripada bobot lahir Kambing PE (2,79+0,66 kg) hasil penelitian Sulastri (2014) 

di lokasi yang sama.  Hal tersebut menunjukkan keberhasilan program grading up 

antara Kambing Boer jantan dengan PE betina untuk membentuk Kambing 

Saburai.  Bobot lahir kambing Saburai yang lebih tinggi daripada Kambing PE 

merupakan hasil pewarisan dari Kambing Boer jantan.  Menurut Morand-Fehr 

(1981), konformasi dan besarnya ukuran tubuh individu kambing sangat 

ditentukan oleh konformasi serta besaran ukuran tubuh tetuanya.  

 

Rata-rata bobot lahir Kambing Saburai betina yang lebih tinggi daripada bobot 

lahir Kambing PE merupakan hasil pewarisan Kambing Boer yang memiliki 

bobot lahir tinggi yaitu 3,9–4,0 kg (Erasmus, 2000).  Hasil penelitian bahwa 

bobot lahir kambing persilangan lebih tinggi daripada kambing lokal juga 

dilaporkan oleh  Mahmilia dan Doloksaribu (2010) bahwa  rata-rata bobot lahir 
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cempe persilangan antara Kambing Boer jantan dengan Kambing Kacang betina 

lebih tinggi daripada bobot lahir  Kambing Kacang dengan keunggulan relatif 

sebesar 0,37 kg atau 21,89% pada cempe Boerka 1 (hasil persilangan antara 

Kambing Boer jantan dengan Kambing Kacang betina) dan 0,73 kg atau 43,20% 

pada Boerka 2 (hasil perkawinan Kambing Boer jantan dengan Kambing Boerka 

1 betina). 

 

Bobot lahir cempe Saburai pada tipe kelahiran tunggal di Kecamatan Gisting 

(3,58+0,52 kg) dan Sumberejo (3,19+0,41 kg) masing-masing lebih tinggi 

daripada tipe kelahiran kembar dua (di Gisting 3,22+0,25 kg, di Sumberejo 

3,14+0,32 kg).  Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kemampuan cempe dalam 

memperoleh asupan nutrisi dari induk selama dalam kandungan.  Cempe yang 

dilahirkan tunggal dapat menyerap makanan secara penuh dari induknya, 

sebaliknya pada anak kembar akan terjadi  persaingan dalam menyerap makanan 

dari induknya selama pertumbuhan embrio dalam uterus (Atkins dan Gilmour, 

1981).  Bobot lahir dipengaruhi oleh genetik, jenis kelamin, dan paritas (Mahmilia 

dan Doloksaribu, 2010).   

 

Rata-rata bobot lahir cempe Saburai tipe kelahiran tunggal hasil penelitian ini 

yang lebih tinggi daripada kelahiran kembar dua sesuai dengan hasil penelitian 

Nasich (2011) bahwa rata-rata bobot lahir cempe Boerawa yang dilahirkan dalam 

tipe kelahiran tunggal paling tinggi (3,56 kg), diikuti kembar dua (2,88 kg), dan 

terakhir kembar tiga (1,40 kg).  Hal yang sama dilaporkan oleh Nurgiartiningsih et 

al. (2006) bahwa bobot lahir cempe Boerawa pada kelahiran tunggal 3,26 kg, 

kembar dua 3,10 kg, dan kembar tiga  2,51 kg. 
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Bobot lahir cempe Saburai hasil penelitian ini paling rendah terdapat pada 

paritas pertama (umur induk di Gisting dan di Sumberejo masing-masing 

16,00+0,00 bulan) yaitu 3,00+0,00 kg di Gisting dan 2,80+0,00 kg di 

Sumberejo.  Bobot lahir terkoreksi tertinggi di kedua lokasi penelitian masing-

masing dicapai pada paritas kelima (Gisting 44,83+2,64 bulan, Sumberejo 

48,00+0,00 bulan) yaitu 3,50+0,00 kg di Gisting dan 4,00+0,00 kg di 

Sumberejo sebagaimana terdapat pada Tabel 3 dan Tabel 4.  

 

Rata-rata bobot lahir cempe Saburai semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya paritas induk (Tabel 3).  Hal ini sesuai dengan pendapat Farid 

dan Fahmi (1996) yang menyatakan bahwa paritas berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap bobot lahir.  Bobot lahir tertinggi terdapat pada paritas >3 (2,14 kg), 

kemudian paritas 2 (2,08 kg) dan yang terendah pada paritas 1 (1,88 kg).  Paritas 

berkaitan dengan umur induk.  Semakin tinggi paritas berarti semakin tua umur 

induk dan semakin dewasa kondisi tubuh induk sehingga cempe yang dilahirkan 

memiliki bobot yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya kedewasaan 

tubuh induk kambing.  Mekanisme hormonal organ reproduksi ternak betina 

semakin sempurna seiring dengan bertambahnya umur. 

 

2.  Bobot sapih 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata bobot sapih hasil penimbangan 

pada Kambing Saburai di Kecamatan Gisting (16,1+3,4 kg) berbeda tidak nyata  

(P>0,05) dengan Kambing Saburai di Kecamatan Sumberejo (14,9+3,7 kg).  

Bobot sapih yang tidak berbeda tersebut disebabkan oleh rendahnya perbedaan 
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potensi genetik kedua kelompok kambing yang diamati.  Hal tersebut disebabkan 

oleh kesamaan genetik Kambing Boer jantan yang digunakan untuk menghasilkan 

cempe Saburai.  Kambing Boer jantan yang digunakan di Kecamatan Gisting dan 

Kecamatan Sumberejo masing-masing berasal dari PT. Santori yang didatangkan 

pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2012 dan dengan umur yang sama yaitu 

sekitar 2 tahun.  Kambing Boerawa betina yang digunakan untuk menghasilkan 

cempe Saburai memiliki potensi genetik hampir sama antara kedua lokasi 

penelitian.  Kesamaan potensi genetik tersebut disebabkan Kambing Boerawa 

dihasilkan di kedua lokasi tersebut dari hasil persilangan antara Kambing Boer 

jantan dengan Kambing PE betina.  Kambing-kambing PE betina untuk 

menghasilkan Kambing Boerawa tersebut berasal dari lokasi penelitian yang 

mendapat perlakuan manajemen pemeliharaan yang relatif sama di kedua lokasi. 

Manajemen pemeliharaan tersebut meliputi jumlah pakan yang diberikan, jenis 

pakan dan minum yang digunakan, jenis dan bahan kandang, serta kesehatan. 

 

Bobot sapih Kambing Saburai betina yang berbeda tidak nyata di kedua lokasi 

penelitian juga disebabkan oleh kesamaan paritas.  Paritas berkaitan dengan umur 

induk dan berhubungan dengan kemampuan induk untuk menyusui.  Cempe 

Saburai yang diamati di Kecamatan Gisting dan Sumberejo sama-sama dilahirkan 

oleh induk pada paritas  pertama sampai keenam sehingga rata-rata umur induk 

pada kelompok Kambing Saburai di Kecamatan Gisting (36,10+11,7 bulan) 

hampir sama dengan di Sumberejo (36,63+12,94 bulan).  Selain itu,  tipe 

kelahiran cempe Saburai di kedua lokasi penelitian juga hampir sama. Persentase 

kelahiran cempe Saburai dengan tipe kelahiran tunggal di Kecamatan Gisting 30% 

dan di Sumberejo 23,33%, tipe kelahiran kembar dua di Kecamatan Gisting 70% 
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dan di Sumberejo 76,67%.  Rata-rata umur sapih cempe Saburai di Kecamatan 

Gisting (87,30+3,39 hari) hampir sama dengan kelompok cempe Saburai di 

Kecamatan Sumberejo (92,67+3,48 hari) sebagaimana terdapat pada Tabel 6.   

Rata-rata bobot sapih cempe Saburai yang terlahir dalam tipe kelahiran tunggal 

(Gisting 17,87+4,08 kg, Sumberejo 16,82+2,79 kg) lebih tinggi daripada tipe 

kelahiran kembar (Gisting 15,51+3,40 kg, Sumberejo 14,77+3,90 kg).  Bobot 

sapih tipe kelahiran kembar yang lebih rendah daripada tipe kelahiran tunggal 

disebabkan cempe kembar bersaing dalam memperoleh susu induknya selama 

periode menyusui sedangkan cempe tunggal tidak harus bersaing untuk 

memperoleh susu induk.  Hal tersebut menunjukkan bahwa bobot sapih 

dipengaruhi oleh tipe kelahiran (Hardjosubroto, 1994).  

 

Mahmilia dan Doloksaribu juga melaporkan hasil penelitiannya pada Kambing 

Boerka yaitu persilangan antara Kambing Boer jantan dengan Kambing Kacang 

betina.  Bobot sapih cempe Boerka yang terlahir dalam tipe kelahiran tunggal  

(8,33±2,47 kg) lebih tinggi daripada cempe yang lahir dengan tipe kelahiran 

kembar (7,02±2,23 kg). 

  

Rata-rata bobot sapih cempe Saburai di Kecamatan Gisting yang berbeda tidak 

nyata dengan di Kecamatan Tanggamus antara lain disebabkan oleh rata-rata 

bobot lahir cempe Saburai di Kecamatan Gisting yang berbeda tidak nyata dengan 

cempe Saburai di Kecamatan Sumberejo.  Hal tersebut disebabkan adanya 

korelasi genetik yang positif dan tinggi antara bobot lahir dengan bobot sapih. 

Korelasi genetik bobot lahir dengan bobot sapih pada Kambing Saburai 0,15+0,07 

dan pada Kambing Boerawa 0,13+0,09 di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten 
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Tanggamus (Sulastri, 2014), pada Kambing Rambon di Kota Metro 0,18+0,05 

(Sulastri et al., 2012), pada Kambing PE di Unit Pelaksana Teknis Ternak 

Singosari, Malang, Jawa Timur 0,29+0,09 (Sulastri et al., 2002). Menurut Edey 

(1983), perbedaan bobot lahir sebesar 1 kg akan menghasilkan perbedaan bobot 

sapih antara 3 sampai dengan 4 kg.   

 

Tabel 5. Data bobot sapih terkoreksi cempe Saburai betina pada tipe kelahiran 

tunggal dan kembar dua di Kecamatan Gisting dan Kecamatan 

Sumberejo 

 

Peubah Kecamatan Gisting Kecamatan Sumberejo 

Tipe kelahiran Tipe kelahiran 

 Tunggal Kembar 2 Tunggal Kembar 2 

BS (kg) 17,78+4,08 16,82+2,79 15,51+3,4 14,77+3,9 

UI (bulan) 37,11+14,58 38,95+10,50 32,29+10,78 37,39+13,49 

Paritas 1—6  1—6 1—5 1—6  

Jumlah 9 21 7 23 

Persentase (%) 30 70 23,33 76,67 

Rata-rata BST 

(kg) 
23,87+2,82 21,93+2,12 

Rata-rata UI 

(bulan) 
36,10+11,7 35,53+13,07 

Rata-rata US 

(hari) 
87,30+3,39 92,67+3,48 

 Keterangan: BS = bobot sapih, UI = umur induk, US = umur sapih 

 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa bobot sapih dipengaruhi oleh kondisi 

induk, umur induk, tipe kelahiran, dan umur sapih.  Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat bahwa bobot sapih dipengaruhi oleh kondisi induk, jumlah dan kondisi 

cempe yang dilahirkan (Sutama, 2007), jenis kelamin, umur induk, tipe kelahiran, 

dan umur sapih (Hardjosubroto, 1994), manajemen pemeliharaan dan produksi 

susu induk (Maylinda, 2010), genetik, umur sapih, kesehatan, manajemen 

pemeliharaan, pakan, produksi susu induk (Lu, 2002). 
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Rata-rata bobot sapih cempe Saburai hasil penelitian ini (bobot sapih hasil 

penimbangan di Gisting 16,1+3,4 kg dan Sumberejo 14,9+3,7 kg, bobot sapih 

terkoreksi di Gisting 23,87+2,82 kg dan di Sumberejo 21,93+2,12 kg) lebih 

tinggi daripada bobot sapih terkoreksi cempe Saburai di Kecamatan Sumberejo 

yang dilaporkan oleh Sulastri et al. (2014) yaitu  19,67+1,54 kg.  Bobot sapih 

hasil penelitian ini juga lebih tinggi daripada hasil persilangan antara Kambing 

Boer jantan dengan PE betina hasil penelitian Kaunang et al. (2010) yang 

melaporkan bahwa bobot sapih cempe jantan dan betina hasil perkawinan secara 

alami 11,70+1,83 kg dan 11,50+2,18 kg, secara  inseminasi buatan masing-

masing 11,17+1,72 kg dan 11,59+1,16 kg.  

 

Perbedan bobot sapih hasil penelitian ini dengan bobot sapih cempe persilangan 

antara Kambing Boer jantan dengan PE betina disebabkan oleh perbedaan 

genetik Kambing Boer dan Kambing PE betina yang dikawinkan di lokasi 

penelitian lain.  Bobot sapih yang tinggi pada kambing persilangan merupakan 

warisan dari Kambing Boer yang bobot sapihnya tinggi dan konformasi tubuhnya 

bagus.  Laju pertumbuhan anak ditentukan oleh kapasitas ukuran tubuh pejantan 

maupun induk.  Penggunaan pejantan Boer yang merupakan ras kambing tipe 

besar merupakan kontributor utama terhadap tingginya laju pertumbuhan 

kambing silangan (McGregor, 1985).  Kambing Boer merupakan tipe pedaging 

yang baik karena mempunyai konformasi tubuhnya baik dengan tulang rusuk 

yang lentur, panjang badan dan perototan yang baik pula.  Ukuran tubuh kambing 

lokal (induk) yang dikawinkan dengan kambing impor jantan juga menentukan  

besar dan kecepatan pertumbuhan anak yang dilahirkan (Ted dan Shipley, 2005). 
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Rata-rata bobot sapih terkoreksi Kambing Saburai di Kecamatan Gisting 

(23,87+2,82 kg) dan di Kecamatan Sumberejo (21,93+2,12 kg) lebih tinggi 

daripada rata-rata bobot sapih Kambing PE di lokasi yang sama yaitu 19,28+2,05 

kg (Sulastri et al., 2014) namun masih lebih rendah daripada bobot sapih 

terkoreksi Kambing Boer yang dilaporkan oleh Erasmus (2000) yaitu 25,30 kg 

maupun  bobot sapih umur 120 hari yang dilaporkan oleh Malan (2000) yaitu 29 

kg. Kambing Boer dianggap kambing unggul penghasil daging terbaik (Erasmus, 

2000).  Hasil persilangan antara Kambing Boer jantan dengan PE betina 

menghasilkan keturunan dengan bobot sapih yang meningkat 10,07% daripada 

Kambing PE (Kostaman dan Sutama, 2005).  Hal tersebut menunjukkan bahwa 

bobot sapih dipengaruhi oleh faktor genetik.  Bobot sapih Kambing Saburai yang 

lebih tinggi daripada PE merupakan hasil pewarisan bobot sapih Kambing Boer 

yang tinggi. 

 

Hal yang sama dilaporkan pula oleh Mahmilia dan Doloksaribu (2010) bahwa 

bobot sapih kambing silangan antara Kambing Boer jantan dengan Kambing 

Kacang betina  lebih tinggi daripada Kambing Kacang.  Keunggulan relatif bobot 

sapih kambing persilangan tersebut terhadap Kambing Kacang yaitu sebesar 1,93 

kg atau 32,88% pada Boerka 1 dan 3,21 kg atau 54,68% pada Boerka 2.  Bobot 

sapih kambing silangan yang lebih tinggi daripada bobot sapih bangsa induknya 

tersebut membuktikan bahwa bobot sapih dipengaruhi oleh faktor genetik. 

 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata bobot sapih cempe Saburai di 

Kecamatan Gisting dan Kecamatan Sumberejo meningkat seiring dengan 

meningkatnya paritas.  Semakin tinggi paritas berarti semakin tua umur induk.  
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Hal tersebut disebabkan terjadinya peningkatan kemampuan induk dalam 

menghasilkan susu dan kemampuan induk dalam merawat anaknya seiring 

dengan meningkatnya perkembangan hormonal dan kapasitas organ tubuh induk 

sehingga menghasilkan anak dengan bobot sapih yang semakin tinggi (Farid dan 

Fahmi, 1996). 

 

Mahmilia dan Doloksaribu (2010) melaporkan hasil penelitiannya pada kambing 

silangan antara Boer jantan dengan Kacang betina. Bobot sapih tertinggi dicapai 

pada pada paritas >3 (8,29+1,97 kg), diikuti paritas 2 (8,12+2,22 kg) dan 

terendah pada paritas pertama (6,87+2,07 kg). Umur induk berpengaruh dalam 

kemampuannya mengasuh cempe sehingga bobot sapih cempe yang 

dilahirkan oleh induk berumur lebih tua ternyata lebih tinggi daripada yang 

dilahirkan oleh induk berumur lebih muda. Farid dan Fahmi (1996) 

menyatakan bahwa mekanisme hormonal organ reproduksi induk semakin 

sempurna seiring dengan bertambahnya umur induk yang diiringi pula dengan 

meningkatnya kemampuan induk dalam mengasuh anaknya. 

 

Rata-rata bobot sapih Kambing Saburai di Kecamatan Gisting dan Kecamatan 

Sumberejo hasil penelitian ini lebih tinggi daripada bobot sapih terkoreksi 

Kambing PE di lokasi yang sama seperti yang dilaporkan oleh Sulastri et al. 

(2014) yaitu 19,28 +2,05 kg.  Hal tersebut disebabkan olef faktor genetik yang 

diwariskan oleh Kambing Boer sehingga Kambing Saburai yang merupakan hasil 

persilangan secara grading up antara Kambing Boer jantan dengan PE betina 

menghasilkan bobot sapih yang lebih tinggi daripada Kambing PE.  
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Bobot sapih yang tinggi pada Kambing Saburai hasil pewarisan Kambing Boer 

jantan juga terjadi pada Kambing Boerka yang merupakan hasil persilangan antara 

Boer jantan dengan Kambing Kacang betina di Loka Peneitian Sei Putih, 

Sumatera Utara.  Keunggulan relatif bobot sapih kambing persilangan tersebut 

terhadap Kambing Kacang yaitu sebesar 1,93 kg atau 32,88% pada Boerka 1 dan 

3,21 kg atau 54,68% pada Boerka 2.  Hal tersebut menunjukkan bahwa bobot 

sapih dipengaruhi oleh faktor genetik sehingga bobot sapih kambing lebih tinggi 

daripada Kambing Kacang (Mahmilia dan Doloksaribu, 2010).  

 

3.  Bobot umur satu tahun 

 

Hasil uji t-student menunjukkan bahwa rata-rata bobot umur satu tahun hasil 

penimbangan (37,2+5,01 kg) dan terkoreksi (38,95+4,95 kg) Kambing Saburai di 

Kecamatan Gisting berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan rata-rata bobot umur satu 

tahun Kambing Saburai di Kecamatan Sumberejo (hasil penimbangan 34,7+5,2 

kg; terkoreksi 35,51+5,03 kg).  Bobot umur satu tahun yang berbeda tidak nyata 

antara Kecamatan Gisting dan Sumberejo disebabkan oleh rendahnya perbedaan 

genetik Kambing Saburai di kedua lokasi penelitian. Pejantan Boer maupun 

Kambing Boerawa G1 betina yang menghasilkan Kambing Saburai di lokasi 

penelitian berasal dari lokasi yang sama.  Pejantan Boer di Kecamatan Gisting 

maupun Sumberejo merupakan hibah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Lampung yang diambil dari PT Santori sedangkan Boerawa G1. 

dihasilkan oleh Kecamatan Gisting dan Sumberejo sendiri.  Boerawa G1 betina  

merupakan hasil perkawinan antara Kambing Boer jantan dengan PE betina.  
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Mutu genetik dua populasi ternak yang dikembangkan di lokasi yang berdekatan 

memiliki jarak genetik yang lebih dekat sehingga memiliki keragaman genetik 

yang lebih rendah dibandingkan dengan jarak genetik populasi ternak yang 

dikembangkan di lokasi yang berjauhan.  Dua populasi ternak yang 

dikembangkan di lokasi yang berjauhan menghasilkan keragaman genetik yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang dikembangkan pada dua populasi yang 

berdekatan (Warwick et al., 1990).  

 

Rata-rata bobot sapih cempe, umur sapih, umur penimbangan bobot umur satu 

tahun di kedua lokasi penelitian terdapat pada Tabel.  Bobot umur satu tahun yang 

berbeda tidak nyata tersebut juga disebabkan oleh  kesamaan manajemen 

penyapihan cempe Saburai di kedua lokasi penelitian.  Cempe Saburai di kedua 

lokasi penelitian disapih pada umur sekitar 3 bulan karena pada umur tersebut, 

produksi susu induk Kambing Saburai sudah mengalami penurunan.  Hal tersebut 

berbeda dengan Kambing PE yang menyusui anaknya lebih lama yaitu sekitar 4 

bulan sesuai dengan tipe kambing PE sebagai tipe perah sedangkan Kambing 

Saburai merupakan kambing pedaging (Sulastri, 2014).  

 

Tabel 6. Data bobot umur satu tahun hasil penimbangan dan terkoreksi Kambing 

Saburai di Kecamatan Gisting dan Sumberejo 

 

Peubah Kecamatan 

Gisting 

Kecamatan 

Sumberejo 

Bobot umur satu tahun hasil 

penimbangan (kg) 37,20+5,01 34,70+5,17 

Bobot umur satu tahun terkoreksi (kg) 38,95+4,95 35,51+5,03 

Bobot sapih (kg) 16,09+3,45 14,94+3,75 

Umur sapih (hari) 98,73+3,26 97,13+2,70 

Umur penimbangan bobot umur satu 

tahun (hari) 353,00+7,19 361,33+7,43 
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Perbedaan bobot umur satu tahun yang tidak nyata tersebut juga disebabkan oleh 

kesamaan manajemen pakan, kandang, dan kesehatan yang diterapkan oleh 

peternak Kambing Saburai di Kecamatan Gisting dan Kecamatan Sumberejo.   

Jenis dan jumlah pakan yang diberikan pada Kambing Saburai di kedua lokasi 

penelitian sama sehingga menghasilkan kinerja pertumbuhan yang sama antara 

kedua lokasi.  Selain itu, sistem perkandangan yang diterapkan oleh peternak di 

Kecamatan Gisting sama dengan sistem perkandangan di Kecamatan Sumberejo.    

Bentuk kandang Kambing Saburai di kedua lokasi pengamatan adalah sama-sama  

kandang panggung yang bersekat untuk membatasi ruang setiap ekor kambing.  

Bahan kandang di kedua lokasi pengamatan juga sama yaitu sama-sama beratap 

genting, dinding dan lantai kandang berupa bilah kayu atau bambu.  Menurut 

Mawinda (2012), kelebihan atap berbahan genteng adalah tahan lama, tidak 

berisik apabila tertimpa air hujan sehingga tidak mengganggu ketenangan ternak 

di dalam kandang, dan menghasilkan udara yang sejuk di dalam kandang.  

 

Rata-rata bobot umur satu tahun yang berbeda tidak nyata antara Kambing 

Saburai di Kecamatan Gisting dan Kecamatan Sumberejo juga disebabkan oleh 

rata-rata bobot sapih yang berbeda tidak nyata antara kedua lokasi penelitian.  

Bobot sapih berpengaruh terhadap bobot umur satu tahun karena terdapat korelasi 

genetik yang positif antara kedua kinerja pertumbuhan.  Menurut Sulastri (2014), 

korelasi genetik antara bobot sapih dan bobot umur satu tahun Kambing Saburai 

di Kecamatan Sumberejo 0,16+0,09 kg, Kambing Boerawa di Kecamatan 

Sumberejo 0,18±0,08 kg.  
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Bobot umur satu tahun terkoreksi hasil penelitian ini (38,95+4,95 kg di 

Kecamatan Gisting, 35,51+5,03 kg di Kecamatan Sumberejo) lebih rendah 

daripada hasil penelitian Sulastri et al. (2014) di Kecamatan Sumberejo yaitu 

42,27+2,12 kg.  Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian Sulastri et al. 

(2014) disebabkan oleh perbedaan individu yang diamati dan tetua yang 

menghasilkan Kambing Saburai tersebut sehingga terdapat perbedaan genetik 

kelompok Kambing Saburai yang diamati dalam penelitian ini dengan penelitian 

Sulastri (2014).  Menurut Sulastri et al. (2002), genetik populasi ternak selalu 

mengalami perubahan seiring dengan adanya seleksi, pengeluaran, dan 

pemasukan ternak ke dalam wilayah pembiakan. 

 

Menurut Manurung (2008), bobot badan pada awal kehidupan ternak berkorelasi 

positif dengan bobot badan dewasa.  Bobot umur satu tahun merupakan hasil 

kombinasi perlakuan yang diberikan pada masa prasapih dan pascasapih.       

Induk memengaruhi pertumbuhan cempe pada masa prasapih sedangkan 

lingkungan memengaruhi kambing pada masa pascasapih.  

 

Bobot umur satu tahun Kambing Saburai hasil penelitian ini (38,95+4,95 kg di 

Kecamatan Gisting, 35,51+5,03 kg di Kecamatan Sumberejo) sudah memenuhi 

syarat untuk diekspor karena bobot badan umur satu tahun sudah lebih dari 30 kg. 

Menurut Ginting et al. (2010), pasar ekspor kambing menghendaki kambing 

dengan bobot umur satu tahun minimal 30 kg.  Kambing Boerka jantan berumur 

12 atau 18 bulan mencapai bobot hidup antara 26–36 kg sehingga sesuai dengan 

persyaratan pasar ekspor.  Dengan demikian, Kambing Boerka merupakan ras 

kambing yang memiliki potensi untuk dikembangkan untuk tujuan ekspor. 
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4.  Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) Prasapih 

 

Hasil uji t-student menunjukkan bahwa rata-rata PBBH prasapih hasil 

pengurangan bobot sapih dan bobot lahir hasil penimbangan Kambing Saburai di 

Kecamatan Gisting (142,4+38,0 g/ekor/hari) berbeda tidak nyata (P>0,05) 

dibandingkan dengan Kambing Saburai di Kecamatan Sumberejo (131,0+41,5 

g/ekor/hari) sebagaimana terdapat pada Tabel 7.  Rata-rata PBBH cempe Saburai 

di Kecamatan Gisting yang tidak berbeda dengan di Kecamatan Sumberejo 

disebabkan oleh genetik yang sama antara cempe Saburai di kedua lokasi 

penelitian karena cempe Saburai di kedua lokasi penelitian.   

 

Tabel 7.  Data PBBH prasapih hasil pengukuran berdasarkan penimbangan dan 

               terkoreksi Kambing Saburai di Kecamatan Gisting dan Sumberejo 

 

 

Kecamatan 
 Peubah Gisting Sumberejo Uji t (0,05) 

 

Rata-rata Rata-rata 
 

Bobot sapih (kg) 16,10+3,40 14,90+3,70 Ns 

Bobot lahir (kg) 3,30+0,40 3,10+0,30 
 Umur sapih (hari) 87,30+3,39 92,67+3,48 
 PBBH (g/ekor/hari) 142,40+38,00 131,00+41,50 
 Bobot sapih terkoreksi (kg) 23,87+2,82 21,93+2,12 
 Bobot lahir terkoreksi (kg) 4,18+0,29 4,06+0,32 
 Umur sapih penyesuaian (hari) 90 90 
 PBBH terkoreksi (g/ekor/hari) 220,0+30 200,0+20 

  

Rata-rata PBBH terkoreksi cempe Saburai tersebut (di Kecamatan Gisting 

220,0+30 g/ekor/hari, di Kecamatan Sumberejo 200,0+30 g/ekor/hari).  Rata-rata 

PBBH terkoreksi cempe Saburai tersebut lebih tinggi daripada PBBH cempe PE 

di Unit Pelaksana Teknis Ternak Singosari yaitu 100,10+0,09 g (Sulastri et al., 

2002), rata-rata PBBH prasapih jantan 163 g dan betina 128 g (Luminto, 2005).   
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Rata-rata PBBH prasapih cempe Boer di Namibia 239,5 g untuk tipe kelahiran 

tunggal, 236,7 g untuk tipe kelahiran kembar dua sedangkan rata-rata PBBH 

prasapih cempe Boer di Jerman 257,0 g untuk tipe kelahiran tunggal dan 193,0 g 

untuk tipe kelahiran kembar dua (Lu, 2005).  Rata-rata PBBH cempe Saburai 

lebih tinggi daripada cempe PE namun lebih rendah daripada Kambing Boer. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa PBBH prasapih dipengaruhi oleh faktor genetik. 

 

Rata-rata PBBH prasapih yang disebabkan oleh faktor genetik tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian Ginting et al. (2010) yang melaporkan bahwa PBBH 

prasapih cempe Boerka (118 g/hari) lebih tinggi daripada cempe Kacang (52–70 

g/hari).  Boerka merupakan hasil persilangan antara Kambing Boer jantan dengan 

Kambing Kacang betina.  Lebih tingginya PBBH prasapih cempe Boerka 

daripada cempe Kacang disebabkan oleh kapasitas ukuran tubuh Kambing 

Boerka yang lebih besar daripada Kambing Kacang.  Kapasitas ukuran tubuh 

Kambing Boerka yang lebih tinggi daripada Kambing Kacang tersebut 

merupakan hasil pewarisan Kambing Boer jantan. 

 

Rata-rata PBBH prasapih cempe Saburai di Kecamatan Gisting yang berbeda 

tidak nyata dengan cempe Saburai di Kecamatan Sumberejo disebabkan oleh rata-

rata umur sapih yang hampir sama (Kecamatan Gisting 87,30+3,39 hari, 

Kecamatan Sumberejo 92,67+3,48 hari), bobot lahir dan bobot sapih yang 

berbeda tidak nyata (bobot lahir dan bobot sapih di Kecamatan Gisting masing-

masing 3,30+0,40 kg dan 16,10+3,40 kg di Kecamatan Sumberejo masing-masing 

3,10+0,30 kg dan 14,90+3,70 kg).  Hal tersebut menunjukkan bahwa PBBH 

prasapih dipengaruhi oleh genetik, bobot lahir, umur sapih, dan bobot sapih. 
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Rataan umum menunjukkan bahwa  tingkat pertumbuhan prasapih cempe Boerka 

masa prasapih (118 g/hari) lebih tinggi daripada cempe Kacang (52–70 g/hari) 

(Ginting et al., 2010).  Laju pertumbuhan anak ditentukan oleh kapasitas ukuran 

tubuh pejantan maupun induk.  Penggunaan pejantan Boer yang merupakan ras 

kambing tipe besar merupakan kontributor utama terhadap tingginya laju 

pertumbuhan Kambing Boerka (McGregor, 1985).  

 

Rata-rata PBBH prasapih terkoreksi hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian Sulastri dan Dakhlan (2006) di Kecamatam Gisting yaitu 0,22+0,08 kg. 

Hal tersebut disebabkan oleh kesamaan bangsa tetua jantan (Kambing Boer) dan 

betina (Kambing PE) dengan manajemen pemeliharaan yang tidak berbeda antara 

penelitian ini dengan penelitian Sulastri dan Dakhlan (2006).  

 

Bobot lahir Kambing Saburai yang dipelihara di Kecamatan Gisting berbeda tidak 

nyata dengan Kecamatan Sumberejo sehingga pada pengamatan PBBH prasapih 

juga tidak terdapat perbedaan.  Devendra dan Burns (1994) menyatakan bahwa 

bobot lahir sangatlah penting karena memiliki hubungan pertumbuhan dan ukuran 

tubuh saat umur sapih dan juga kelangsungan hidup dari anak yang bersangkutan.  

Hal ini ditambahkan oleh Sulastri (2001), semakin tinggi bobot lahir anak 

kambing maka semakin cepat  pertumbuhannya.   

 

Jumlah dan jenis pakan yang diberikan kepada induk kambing yang sedang 

menyusui di Kecamatan Gisting sama dengan yang diberikan oleh peternak di 

Kecamatan Sumberejo.  Jenis pakan yang diberikan sama meliputi rumput potong, 

ramban, rumput lapang, daun singkong, dan kulit kakao.  Jumlah yang diberikan 
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pun hampir sama yaitu sekitar 5-10 kg/ekor/hari.  Manajemen pemberian air 

minum kepada ternak di Kecamatan Gisting sama dengan yang dilakukan oleh 

peternak di Kecamatan Sumberejo.  Air minum diberikan dengan menggunakan 

ember berkapasitas +5 liter dan diisi air sebanyak 2 liter yang ditempatkan di 

dalam kandang.  Peternak Kecamatan Gisting dan Sumberejo rata-rata mengganti 

air minum sebanyak satu kali sehari. 

 

Jenis, komposisi kimia (kandungan zat gizi) dan konsumsi pakan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan (Soeparno dan Davies, 1987). 

Apabila nutrisi yang diperoleh dari air susu induk terpenuhi dengan baik,       

maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kambing dan dapat meningkatkan 

pertambahan berat badan harian kambing.  

 

Dakhlan et al. (2011) menyatakan bahwa PBBH prasapih Kambing Boerawa di 

Desa Campang, Kecamatan Gisting 183 g/ekor/hari.  Hasil penelitian tersebut 

lebih tinggi apabila dibandingkan PBBH prasapih hasil penelitian ini yang 

diperoleh dari selisih bobot sapih dan bobot lahir hasil penimbangan yaitu  

142,40+38,00 di Kecamatan Gisting dan 131,00±41,50 di Kecamatan Sumberejo. 

Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pakan yang diberikan pada kambing yang 

diamati.  Kambing yang diamati Dakhlan et al. (2011) mendapat pakan yang 

lengkap sesuai dengan kebutuhan kambing yaitu hijauan 60% dan konsentrat 40% 

sedangkan kambing yang diamati dalam penelitian ini hanya mendapatkan pakan 

berupa hijauan.  
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5.  Pertambahan bobot badan harian pascasapih 

 

Uji t-student menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan bobot badan harian 

pascasapih di Kecamatan Gisting (76,8+23,3 g/ekor/hari) berbeda tidak nyata 

(P>0,05) dengan Kambing Saburai di Kecamatan Sumberejo (71,8+14,7 

g/ekor/hari).  

 

Tabel 8.  Data PBBH pascasapih hasil pengukuran berdasarkan penimbangan dan 

               terkoreksi di Kecamatan Gisting dan Sumberejo 

 

Peubah Kecamatan 

 

Gisting Sumberejo 

Bobot sapih hasil penimbangan (kg) 16,10+3,40 14,90+3,70 

Bobot umur satu tahun hasil penimbangan (kg) 37,20+5,01 34,70+5,17 

PBBH pascasapih (g/ekor/hari) 76,80+23,30 71,80+14,70 

Bobot sapih terkoreksi (kg) 23,87+2,82 21,93+2,12 

Bobot sumur satu tahun terkoreksi (kg) 38,99+4,95 35,51+5,03 

Umur sapih (hari) 98,73+3,26 97,13+2,70 

Umur waktu penimbangan bobot umur satu 

tahun (hari) 353+7,19 361,33+7,42 

Tenggang waktu (hari) 254,27+ 8,39 264,20+6,27 

PBBH pascasapih terkoreksi (g/ekor/hari) 50,0+10 50,0+10 

 

Rata-rata PBBH pascasapih yang tidak berbeda di Kecamatan Gisting dan 

Sumberejo disebabkan oleh perbedaan genetik yang rendah antara Kambing 

Saburai di Kecamatan Gisting dan Sumberejo.  Perbedaan genetik yang rendah 

tersebut disebabkan oleh riwayat Boer jantan yang berasal dari perusahaan yang 

sama yaitu PT Santori dan Kambing PE yang berasal dari wilayah Gisting dan 

Sumberejo sendiri.  Selain itu, Kambing Saburai keturunannya mendapat 

perlakuan yang tidak berbeda antara Kecamatan Gisting dan Tanggamus.  Hal 

tersebut mengakibatkan rata-rata PBBH pascasapih kambing Saburai di kedua 

lokasi penelitian berbeda tidak nyata.  Kinerja pertumbuhan kambing dipengaruhi 

oleh faktor genetik dan lingkungan (Hardjosubroto, 1994; Warwick et al., 1990). 
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Rata-rata PBBH pascasapih terkoreksi hasil penelitian ini (di Kecamatan Gisting 

50+0,01 g/ekor/hari, di Kecamatan Sumberejo 50+0,01 g/ekor/hari) lebih rendah 

daripada hasil penelitian Sulastri et al. (2014) yang melaporkan bahwa PBBH 

Kambing Saburai di Desa Dadapan, Kecamatan Sumberejo 80 g/ekor/hari.  Hal 

tersebut disebabkan oleh perbedaan genetik individu yang diamati.  Penelitian 

Sulastri et al. (2014) mengamati Kambing Saburai yang pejantannya berupa 

Kambing Boer murni yang dipelihara oleh Instalasi Produksi Mani Beku 

Terbanggi Besar, Lampung Tengah.  Penelitian ini menggunakan Kambing Boer 

produksi PT. Santori yang bukan Kambing Boer murni.  

 

Rata-rata PBBH pascasapih Kambing Saburai hasil penelitian ini lebih tinggi 

daripada Kambing PE yang dilaporkan oleh Sulastri dan Qisthon (2007) di lokasi 

yang sama.  Hal tersebut menunjukkan bahwa persilangan antara Kambing Boer 

jantan dengan PE betina secara grading up sampai tahap kedua berhasil 

meningkatkan kinerja pertumbuhan kambing silangannya.  Rata-rata PBBH 

pascasapih Kambing Saburai yang lebih tinggi daripada Kambing PE yang 

merupakan salah satu tetuanya merupakan hasil pewarisan genetik Kambing Boer 

yang memiliki PBBH tinggi 250 g (Lu, 2005).  Hal tersebut menunjukkan bahwa 

PBBH pascasapih dipengaruhi oleh faktor genetik. 

 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bahwa rata-rata PBBH prasapih cempe 

Saburai di kedua lokasi penelitian (Kecamatan Gisting 220,0+20 g/ekor/hari dan 

Sumberejo 200,0+30 g/ekor/hari) lebih tinggi daripada PBBH pascasapih (Gisting 

50,0±10 g/ekor/hari, Sumberejo 50,0+10 g/ekor/hari).  Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Dhanda et al. (2003) bahwa laju pertumbuhan periode pascasapih dalam 
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keadaan status nutrisi yang maksimal lebih rendah daripada laju pertumbuhan 

periode prasapih.  Perlambatan laju pertumbuhan pascasapih lebih tajam pada 

anak yang disapih pada umur yang lebih muda. 

  

Pertambahan bobot badan harian pascasapih yang lebih rendah daripada PBBH 

prasapih juga dilaporkan terjadi pada Kambing Boerka.  Rata-rata PBBH prasapih 

cempe Boerka 118 g sedangkan PBBH Boerka setelah lepas sapih yaitu umur 

umur 3–6 bulan 70–98 g, umur >6–9 bulan 64–86 g, umur >9–12 bulan 52–67 g 

(Setiadi et al., 2001).  Rata-rata PBBH prasapih cempe Kacang 52–70 g dan 

PBBH pascasapih 42–69 g (Johnson dan Djajanegara, 1989), menurut Gatenby 

(1988) masing-masing 57 g dan 38 g.  

 

Rata-rata PBBH pascasapih Kambing Saburai di Kecamatan Gisting dan 

Kecamatan Sumberejo yang berbeda tidak nyata juga disebabkan oleh kesamaan 

anajemen pemberian pakan, sistem pemeliharaan, dan sistem perkandangan yang 

diterapkan di kedua lokasi penelitian.  Jenis dan jumlah pakan yang diberikan 

pada kambing Saburai di kedua lokasi penelitian sama karena letaknya berdekatan 

dengan kondisi lingkungan yang sama sehingga jenis hijauan yang tumbuh di 

wilayah tersebut sama.  Peternak di Kecamatan Gisting dan Sumberejo tidak 

menggunakan pakan konsentrat sebagai pakan tambahan.  Hal ini tidak sesuai 

dengan pernyataan Murtidjo (1993) yang menyatakan konsentrat dapat 

ditambahkan dengan tujuan menambah nilai gizi, menambah unsur pakan yang 

defisiensi, dan meningkatkan konsumsi pakan.   

 

Konsumsi pakan yang cukup akan mempercepat pertumbuhan, sedangkan 

kekurangan pakan dapat menyebabkan berkurangnya bobot hidup (Tillman et al., 
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1984).  Pakan memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ternak 

kambing setelah lepas sapih.  Nutrisi yang berasal dari pakan akan dikonversi oleh 

tubuh untuk pembesaran dan pertambahan jumlah sel yang ada di dalam tubuh. 

Konsumsi protein dan energi yang lebih tinggi akan menghasilkan laju 

pertumbuhan yang lebih cepat (Maynard dan Loosli, 1969).  

 

Manajemen perkandangan yang diterapkan oleh peternak di Kecamatan Gisting 

dan Sumberejo tidak berbeda baik dalam bahan kandang, ukuran maupun 

bentuknya.  Sistem pemeliharaan kambing dilakukan secara intensif.  Kambing 

ditempatkan di dalam kandang sepanjang hari. Sodiq dan Abidin (2008) 

menyatakan bahwa kandang merupakan tempat berteduh dari panas matahari dan 

hujan, sebagai tempat untuk beristirahat pada siang hari dan tidur pada malam 

hari, mempermudah peternak dalam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap 

kesehatan kambing.   
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V.  SIMPULAN  

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata bobot lahir, bobot sapih, bobot umur satu tahun, PBBH prasapih, dan 

PBBH pascasapih Kambing Saburai betina di Kecamatan Gisting (3,3+0,4 kg, 

16,1+3,4 kg, 37,2+5,0 kg, 142,4+38,0 g/ekor/hari, dan 76+23,3 g/ekor/hari) 

masing-masing berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan di Kecamatan Sumberejo 

(3,1+0,3 kg, 14,9+3,7 kg, 34,7+5,2 kg, 131,0+41,5 g/ekor/hari dan 71,8+14,7 

g/ekor/hari). 
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