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ABSTRAK 
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Oleh 

 

Elisabeth Aprodita Dayanara Tobing 

 

 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan performa produksi  

anak kambing Saburai tipe kelahiran tunggal, kembar dua, dan kembar tiga di 

Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode survey 

dan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Peubah yang 

diamati meliputi bobot lahir dan bobot sapih anak kambing dengan kriteria: lahir 

pada periode Januari--Juli 2017, peternaknya memiliki rekording kelahiran 

kambing, serta responden tergabung dalam kelompok pembibitan kambing 

Saburai. Penelitian dilaksanakan pada Juni--September 2017. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa rata-rata bobot lahir dan bobot sapih anak kambing Saburai 

tipe kelahiran tunggal, kembar dua, dan kembar tiga secara berurut memiliki nilai 

sebesar 3,16 ± 0,30 kg, 2,92 ± 0,20 kg, 2,60 ± 0,21 kg dan 14,01 ± 0,64 kg, 

13,80 ± 0,64 kg, 12,06 ± 0,21 kg. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak 

kambing Saburai tipe kelahiran tunggal memiliki bobot yang lebih baik 

dibandingkan anak kambing Saburai tipe kelahiran kembar dua dan tiga; serta 

anak kambing Saburai jantan memiliki bobot lahir dan bobot sapih yang lebih 

baik dibandingkan anak kambing Saburai betina pada ketiga tipe kelahiran. 
 

Kata kunci :  Performa, tipe kelahiran, jenis kelamin, anak kambing Saburai 

 

  



ABSTRAK 

 

PERFORMANCE OF SABURAI GOAT KID BASED ON BIRTH TYPE 

AND SEX IN TANGGAMUS DISTRICT 

 

by 

 

Elisabeth Aprodita Dayanara Tobing 

 

 

The study was conducted with the aim to compare the production performance of 

single, twin, and triple-breed Saburai goat weaner in Tanggamus District. This 

research was conducted with survey method and sample determination using 

purposive sampling method. The observed variables include birth weight and goat 

wean weight with criteria: born in the period of January--July 2017, the breeder 

has a birth record of goats, and is incorporated in Saburai goat breeding group. 

The research was conducted in June--September 2017. The observations showed 

that the average birth weight and wean weight of single, twin and triple breed 

Saburai goat in sequence have a value of 3.16 ± 0.30 kg, 2.92 ± 0.20 kg, 2, 60 ± 

0.21 kg and 14.01 ± 0.64 kg, 13.80 ± 0.64 kg, 12.06 ± 0.21 kg Conclusion of this 

research is Saburai goat kid single birth type has a better birth weight and wean 

weight than the goat types of twin-births and triplets, and male Saburai goats have 

better weight and wean weight than female Saburai goats in all three types of birth  

 

Key word : Performance, birth type, sex, Saburai goat kid. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 
 

Kambing Saburai adalah kambing hasil persilangan secara grading up antara 

kambing Boer dan Peranakan Etawah (PE).  Kambing tersebut ditetapkan sebagai 

sumberdaya genetik Provinsi Lampung berdasarkan keputusan Menteri Pertanian 

RI Nomor 395/kpts/PK.040/6/2015.  Populasi kambing Saburai di Kabupaten 

Tanggamus sebanyak 25.651 ekor (Disnakkeswan Kabupaten Tanggamus, 2015).  

Wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kambing Saburai, yaitu 

Kabupaten Tanggamus, berkewajiban meningkatkan populasi dan produktivitas 

kambing Saburai yang dikelolanya.  Peningkatan populasi dan produktivitas 

kambing dapat ditempuh melalui seleksi.  Seleksi dapat ditempuh apabila 

pencatatan (recording) kinerja atau performa yang menjadi sasaran seleksi 

dilakukan dengan intensif.  Performa yang menjadi sasaran seleksi pada kambing 

tipe pedaging seperti kambing Saburai antara lain pertumbuhan prasapih, bobot 

umur satu tahun (Sulastri et al., 2002), bobot sapih dan pertumbuhan pascasapih 

(Hardjosubroto, 1994). 

 

Seekor induk betina dikatakan memilki sifat prolifik jika jumlah anak yang 

dilahirkan dalam satu kelahiran lebih dari dua (Devendra, 1985).  Dijelaskan lebih 

lanjut bahwa faktor yang memengaruhi jumlah anak yang dilahirkan adalah umur 



 
 

 

2 
induk, bobot badan induk, tipe kelahiran, pejantan yang digunakan, musim, dan 

tingkat nutrisi. 

 

Belum ada penelitian yang mengamati tentang performa anak kambing Saburai 

berdasarkan tipe kelahiran yang berbeda yaitu tunggal, kembar, dan kembar tiga 

di Lampung.  Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini di daerah sumber 

bibit di Kabupaten Tanggamus.  Manfaat yang diperoleh adalah mempermudah 

proses seleksi dalam memilih bibit untuk program pemuliaan selanjutnya. 

 

 

B.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui performa anak kambing Saburai pada 

saat kelahiran dan umur sapih berdasarkan tipe kelahiran tunggal, kembar, dan 

kembar tiga serta berdasarkan jenis kelamin. 

 

 

C.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar dimanfaatkan sebagai dasar atau pedoman seleksi 

guna meningkatan produktivitas ternak kambing Saburai di Kabupaten 

Tanggamus, Lampung. 

 

 

D.  Kerangka Pemikiran 

Menurut Setiawan dan Tanisius (2003), secara ekonomis ternak kambing 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan ternak ruminansia lain diantaranya 

tubuhnya kecil dan cepat mencapai dewasa kelamin, pemeliharaan kambing tidak 

memerlukan lahan yang luas dan modal yang dibutuhkan relatif kecil.  Kambing 

adalah salah satu jenis ternak penghasil daging dan susu yang sudah lama dikenal 
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para petani dan mempunyai potensi yang sangat baik untuk dikembangkan, 

terutama di daerah pedesaan.  Hal ini disebabkan kambing mempunyai sifat-sifat 

yang menguntungkan, antara lain: cepat berkembang biak, jarak antar kelahiran 

pendek, dan jumlah anak dalam setiap kelahiran sering kali lebih dari satu ekor 

(kembar). 

 

Kemampuan melahirkan anak kembar merupakan potensi untuk meningkatkan 

produktivitas ternak kambing di Indonesia karena induk-induk kambing yang 

mempunyai sifat genetik beranak kembar memiliki kecenderungan bahwa setiap 

melahirkan juga anak kembar.  Kambing-kambing yang memiliki genetik beranak 

kembar inilah yang diharapkan dapat menurun bakatnya kepada anak-anaknya. 

 

Untuk mendukung usaha peningkatan produktivitas ternak kambing perlu adanya 

upaya peningkatan mutu genetik melalui seleksi.  Dalam hal tersebut dipilih 

ternak kambing yang memiliki mutu genetik unggul dalam menghasilkan anak 

untuk dijadikan tetua bagi generasi berikutnya.  Program seleksi dapat dilakukan 

berdasarkan pada penampilan atau performa fisik ternak kambing menurut tipe 

kelahirannya.  Berdasarkan pengetahuan dan informasi tentang penampilan atau 

performa fisik pada umur sapih, diharapkan dapat menjadi dasar atau pedoman 

untuk usaha sedini mungkin dalam peningkatan produktivitas ternak kambing di 

Lampung melalui kemampuan beranak. 

 

Pertumbuhan periode menyusu terjadi sejak lahir sampai dengan sapih.  Menurut 

Edey (1983), pertumbuhan periode menyusu antara lain dipengaruhi oleh faktor 

genotip, bobot lahir, jenis kelamin, tipe kelahiran, paritas, dan produksi susu 

induk.  Genotip induk berpengaruh terhadap pertumbuhan awal anak karena 
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berkaitan dengan mothering ability dan kemampuan untuk memproduksi susu 

(Gatenby, 1986).  Menurut Sutama et al. (1999), pertumbuhan anak kambing 

selama bulan pertama setelah lahir sangat tergantung pada produksi susu 

induknya, kemudian tingkat ketergantungannya semakin berkurang dengan 

menurunnya produksi susu induk dan ketika anak sudah memulai memakan 

makanan padat.  Devendra dan Burns (1994), menyatakan bahwa anak kambing 

tergantung sepenuhnya pada susu induk sampai kurang lebih 7--8 minggu setelah 

lahir, ketika rumen mulai berfungsi dan pengambilan makanan hijauan dan bahan 

makanan lainnya bertambah nyata.  Pertambahan ukuran dan perkembangan 

organ-organ tubuh anak selama periode menyusu sangat tergantung pada kualitas 

dan kuantitas susu yang diproduksi oleh induk (Acker dan Cunningham, 1991). 

 

Bobot lahir merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup anak kambing selama masa prasapih hingga dewasa.  Hal ini didukung 

Devendra dan Burns (1994) yang menyatakan bahwa bobot lahir merupakan 

faktor penting karena memiliki hubungan dengan pertumbuhan, ukuran tubuh saat 

dewasa, dan juga kelangsungan hidup dari anak yang bersangkutan.  Bobot lahir 

yang tinggi di atas rataan, umumnya akan memiliki kemampuan hidup lebih tinggi 

dalam melewati masa kritis, pertumbuhannya cepat dan akan memiliki bobot 

sapih yang lebih tinggi (Gunawan dan Noor, 2006). 

 

Bobot sapih dapat dijadikan sebagai kriteria dalam pendugaan performa ternak 

dan dapat digunakan sebagai kriteria seleksi untuk menduga pertumbuhan anak 

kambing pascasapih.  Bobot sapih dapat pula diartikan sebagai indikator 

kemampuan induk dalam menghasilkan susu, kemampuan anak kambing untuk 
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mendapatkan susu, dan kemampuan anak kambing untuk tumbuh (Hardjosubroto, 

1994).  Menurut Edey (1983), bobot sapih dipengaruhi oleh faktor genetik, bobot 

lahir, produksi susu induk, litter size, umur induk, jenis kelamin anak, dan paritas.  

Anak kambing dengan bobot lahir yang lebih tinggi akan tumbuh lebih cepat 

sehingga mencapai bobot sapih yang lebih tinggi pula.  Untuk itu perlu dilakukan 

penelitian mengenai penampilan dan performa anak kambing Saburai berdasarkan 

jumlah anak per kelahiran yang berbeda. 

 

 

E.  Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah performa anak tunggal lebih 

besar dibandingkan anak kembar dua maupun anak kembar tiga, serta performa 

anak kambing jantan lebih besar dibandingkan anak kambing betina. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kambing Saburai 

Kambing Saburai merupakan hasil persilangan antara kambing Boer jantan 

dengan PE betina yang dikembangkan di Lampung sejak 2002.  Persilangan 

tersebut merupakan tahap awal dari program grading up yang dilakukan untuk 

membentuk kambing dengan kinerja pertumbuhan yang tinggi dan memiliki 

konformasi tubuh yang mencerminkan kambing tipe pedaging.  Saat ini kambing 

Saburai berkembang pesat di Kabupaten Tanggamus dan mulai dikembangkan 

pula di Kabupaten Pesawaran (Sulastri dan Adhianto, 2016). 

 

Tabel 1.  Performa pertumbuhan kambing Saburai 

Kinerja Rata-rata Sumber 

Berat lahir (kg) 4,29 Kostaman dan Sutama (2003) 

Berat lahir (kg) 2,87 Sulastri dan Dakhlan (2006) 

Berat lahir (kg) 2,87 ± 0,15 Sulastri dan Qisthon (2007) 

Berat sapih (kg) 14,28 Sulastri dan Dakhlan (2006) 

Berat sapih (kg) 21,01 ± 1,35 Sulastri dan Qisthon (2007) 

PBBH prasapih (kg) 0,22 ± 0,08 Sulastri dan Dakhlan (2006) 

Berat setahunan (kg) 38,38 ± 0,94 Sulastri dan Qisthon (2007) 

PBBH pascasapih (kg) 0,07 ± 0,01 Sulastri dan Qisthon (2007) 

 

Sulastri dan Qiston (2007) melaporkan bahwa karakteristik kambing Saburai 

setelah lepas sapih sampai umur 12 bulan sebagai berikut: warna bulu tubuh putih 

polos; warna bulu pada kepala coklat; tanduk berwarna hitam, bulat, kuat, 

melengkung ke atas dan ke belakang; tubuh kompak, padat, dan bulat; kaki 
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pendek; kepala besar; tidak terdapat punuk atau gelambir; dan juga tidak terdapat 

surai,  Bentuk telinga kambing Saburai mewarisi kambing PE yaitu ukurannya 

panjang walaupun tidak sepanjang kambing PE namun tidak menutup kearah 

depan seperti halnya kambing PE, tubuhnya lebih rendah daripada PE.  Pada 

Saburai Fl, bentuk tubuhnya masih menyerupai kambing PE namun konformasi 

tubuhnya lebih kompak, penjelasan di atas dilampirakan pada Gambar 1. 

 

Tabel 2.  Performa pertumbuhan kambing Saburai berdasarkan jenis kelamin 

Kinerja 
Jenis kelamin 

Rata-rata 
Jantan Betina 

Berat lahir (kg)   3,26 ± 0,72   3,09 ± 0,79   3,17 ± 0,73 

Berat sapih (kg) 14,28 ± 4,24 12,86 ± 3,60   13,5 ± 3,98 

PBBH (kg) 122,97 ± 43,68 108,16 ± 36,35 115,42 ± 40,72 

Sumber: Sulastri dan Adhianto (2016) 

 

 

B. Pertumbuhan Kambing 

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).  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 (Williams, 1982). 

 
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.  
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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). 

 

 

C. Bobot Lahir 

Bobot lahir merupakan faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan produksi 

ternak saat dewasa.  Devendra dan Burns (1994) menyatakan bahwa bobot lahir 

merupakan faktor penting karena memiliki hubungan dengan pertumbuhan dan 

ukuran tubuh saat dewasa dan juga kelangsungan hidup dari anak yang 

bersangkutan.  Bobot lahir yang tinggi di atas rataan, umumnya akan memiliki 

kemampuan hidup lebih tinggi dalam melewati masa kritis, pertumbuhannya cepat 

dan akan memiliki bobot sapih yang lebih tinggi (Gunawan dan Noor, 2006). 

 

Bobot lahir dipengaruhi oleh mutu genetik tetua jantan.  Pejantan yang 

memiliki potensi genetik tinggi dalam sifat produksi akan menghasilkan anak 

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

lahir dipengaruhi jenis kelamin.  Bobot lahir anak kambing jantan lebih tinggi 

daripada anak kambing 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 anak kambing 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).  Anak tipe kelahiran tunggal, kembar dan kembar tiga dilampirkan pada 

Gambar 2, 3, dan 4. 

 

Tabel 3.  Berat lahir kambing Saburai berdasarkan tipe kelahiran 

 

Kinerja Tipe kelahiran Rata-rata Sumber 

Berat lahir (kg) Tunggal 3,26 Nurgiartiningsih et al. (2006) 

Berat lahir (kg) Kembar dua 3,1 Nurgiartiningsih et al. (2006) 

Berat lahir (kg) Kembar tiga 2,51 Nurgiartiningsih et al. (2006) 

Berat lahir (kg) Tunggal 3,56 ± 0,69 Nasich (2011) 

Berat lahir (kg) Kembar dua 2,88 ± 0,61 Nasich (2011) 

Berat lahir (kg) Kembar tiga 2,63 ± 0,43 Nasich (2011) 

Berat lahir (kg) Kembar empat 1,40 ± 0,32 Nasich (2011) 

 

 

Bobot lahir biasa digunakan sebagai kriteria seleksi dalam program pemuliaan, 

dalam hal ini bobot lahir disesuaikan pada bobot kelahiran jantan dengan 

menggunakan faktor koreksi sebesar 1,07 (Hardjosubroto, 1994).  Hal ini 
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dilakukan karena adanya perbedaan potensi genetik jantan terhadap betina dalam 

hal bobot lahir. 

 

Anak kambing dengan bobot lahir tinggi dapat diprediksi akan memiliki bobot 

sapih yang tinggi pula apabila mendapat lingkungan yang ideal (Hardjosubroto, 

1994).  Bobot lahir mempunyai korelasi yang positif dengan bobot sapih, artinya 

bobot lahir yang lebih tinggi akan menentukan bobot sapih yang tinggi pula.  Jadi, 

jika seleksi dilakukan terhadap bobot sapih akan meningkatkan bobot lahir pada 

generasi berikutnya (Triwulaningsih, 1986) 

 

 

D.  Bobot Sapih 

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). 

 

Tipe kelahiran dan jenis kelamin memengaruhi laju pertumbuhan anak dari 

lahir sampai sapih.  Laju pertumbuhan anak kambing jantan lebih tinggi 

daripada betina dan laju pertumbuhan anak kambing pada tipe kelahiran 

tunggal lebih tinggi daripada tipe kelahiran kembar.  Rataan umum 

menunjukkan bahwa  tingkat pertumbuhan prasapih anak kambing Boerka 
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masa prasapih (118 g/hari) lebih tinggi daripada anak kambing Kacang (52–70 

g/hari) (Ginting, 2009). 

 

Kinerja pertumbuhan tubuh anak kambing yang baik merupakan kinerja yang 

ekonomis. Selain itu, anak kambing dengan bobot sapih yang tinggi pada 

umumnya menunjukkan pertumbuhan pascasapih yang pesat (Dakhlan dan 

Sulastri, 2002). 

 

Tabel 4.  Berat sapih kambing Saburai berdasarkan tipe kelahiran 

Kinerja Tipe kelahiran Rata-rata Sumber 

Berat sapih (kg) Tunggal 16,40 ± 3,80 Nasich(2011) 

Berat sapih (kg) Kembar dua 12,47 ± 3,32 Nasich(2011) 

Berat sapih (kg) Kembar tiga 10,51 ± 2,41 Nasich(2011) 

Berat sapih (kg) Kembar empat   8,93 ± 3,04 Nasich(2011) 

 

 

Menurut Edey (1983), bobot sapih dipengarahi oleh faktor genetik, bobot lahir, 

produksi susu induk, litter size, umur induk, jenis kelamin anak, dan paritas.  

Anak kambing dengan bobot lahir yang lebih tinggi akan tumbuh lebih cepat 

sehingga mencapai bobot sapih yang lebih tinggi pula.  Menurut Sulastri et al. 

(2002) hal tersebut disebabkan adanya korelasi genetik yang positif antara bobot 

lahir dan bobot sapih serta pertumbuhan prasapih. 

 

Rata-rata bobot sapih anak kambing Boerawa dan Saburai di Kecamatan 

Sumberejo, Kabupaten Tanggamus masing-masing 19,89 ± 5,7 kg dan 

19,67 ± 1,54 kg.  Bobot sapih kambing Saburai tersebut seharusnya lebih tinggi 

daripada kambing Boerawa sesuai dengan kandungan genetik kambing Boer yang 

lebih tinggi pada kambing Saburai yaitu 75%.  Hal tersebut disebabkan oleh 

pengaruh heterosis yang terjadi pada Boerawa dan belum dilakukannya 
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perkawinan antar kambing Boerawa untuk mengeliminir pengaruh heterosis 

(Sulastri et al., 2014). 

 

 

E.  Pakan 

Pada dasarnya jenis pakan ternak kambing ada dua yaitu pakan dasar (basal) yang 

berasal dari hijauan dan pakan tambahan (suplemen).  Sabrani et al. (1982) 

melaporkan bahwa pakan utama ternak kambing adalah hijauan yang umumnya 

tersusun dari jenis rerumputan, leguminosa maupun limbah pertanian.  Bahan 

komposisi (botani) pakan ternak kambing terdiri dari rumput lapangan dengan 

kisaran 42--100 % dan selebihnya tersusun dari hasil limbah pertanian dan 

leguminosa (Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 1991).  Semakin 

banyak jenis pakan yang diberikan akan lebih baik, karena dapat saling 

melengkapi diantara bahan-bahan pakan. 

 

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).  Untuk 

memperoleh pertumbuhan optimum perlu diperhatikan zat-zat makanan yang 

diperlukan oleh seekor ternak yang disesuaikan dengan tujuan produksi dari 

ternak tersebut.  Untuk memenuhi kekurangan zat makanan yang diperoleh 

kambing dari hijauan, maka dapat diberikan makanan penguat (konsentrat) 

dengan jumlah 200--300 g per hari dengan kandungan protein kasarnya 13--14% 

yang dapat meningkatkan pertambahan berat badan kambing (Speddy, 1980). 
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Selama menyusui (1--6 minggu setelah melahirkan) kebutuhan induk akan zat 

nutrisi sangat tinggi, karena dibutuhkan untuk memproduksi air susu bagi 

anaknya.  Selama masa menyususi selain pakan hijauan perlu diberikan pakan 

konsentrat.  Hijauan diberikan secara tidak terbatas, kurang lebih 20% dari bobot 

tubuhnya.  Induk sebaiknya diberikan jenis hijauan yang berkualitas baik yaitu 

berumur muda dengan porsi daun yang banyak.  Hijauan diberikan paling tidak 2 

kali dalam sehari.  Konsentrat diberikan sebanyak 200--300 g per ekor per hari.  

Komposisi konsentrat tergantung kepada bahan yang tersedia di lokasi.  Beberapa 

bahan yang umum digunakan adalah dedak padi (20--30%), bungkil kelapa 

(15--20%), ampas singkong (10--15%), tepung gaplek (10--20%), ampas tahu 

(tidak terbatas).  Bahan tersebut dicampur menjadi satu campuran pakan 

konsentrat dan diberikan pada pagi hari.  Daun tanaman leguminosa seperti 

Lamtoro, Gliricidia, Indigofera, dan Kaliandra sangat baik diberikan pada induk 

selama menyususi untuk merangsang produksi susu.  Daun leguminosa ini dapat 

diberikan tidak terbatas tergantung ketersediaan di lapang.  Pemberian pakan yang 

berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup sangat penting selama 1 bulan masa 

laktasi.  Ada dua tujuan pemberian pakan yang baik selama masa tersebut yaitu 

untuk mendukung kebutuhan bagi produksi air susu yang mengalami puncak 

produksi dalam masa tersebut dan untuk menjaga agar kondisi tubuh induk tetap 

dalam skor yang baik (tidak kurus) agar induk dapat segera birahi dan kawin 

kembali.  Status nutrisi yang jelek menyebabkna induk yang sedang menysusui 

menjadi kurus, sehingga induk tidak akan birahi selama kondisi tubuhnya tidak 

meningkat (Ginting, 2009). 
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Induk yang sedang menysusui sangat membutuhkan air minum dalam jumlah 

cukup setiap hari.  Air minum sangat penting untuk menjamin berlangsungnya 

proses metabolisme di dalam tubuh, mengatur suhu tubuh dan untuk 

memproduksi susu.  Kebutuhan air minum seekor kambing kurang lebih 1,5--2,5 

liter per hari. Ternak mendapat asupan air dari makanan, terutama hijauan yang 

dikonsumsi, namun jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan, terutama di daerah 

panas atau jika ternak digembalakan setiap hari.  Oleh karena itu, air minum harus 

tersedia di dalam kandang setiap saat.  Air minum harus selalu bersih dan hindari 

terkontaminasi oleh urin, feses ataupun kotoran, karena air minum yang telah 

terkontaminasi biasanya tidak dikonsumsi ternak (Ginting, 2009). 

 

Anak kambing biasanya mulai mengonsumsi pakan padat berupa hijauan ataupun 

konsentrat pada umur 2--3 minggu.  Konsumsi pakan padat pada usia tersebut 

sangat berguna untuk merangsang perkembangan saluran cerna agar segera 

mampu mengkonsumsi pakan padat dalam jumlah banyak sebagaimana layaknya 

ternak ruminansia.  Pemberian konsentrat akan memacu pertumbuhan bobot 

badan lebih tinggi, sehingga dapat disapih pada usia lebih dini saat telah mencapai 

bobot sapih.  Bobot sapih biasanya ditentukan seberat 2,5 x bobot lahir, namun 

tergantung kepada kondisi tubuh (Ginting, 2009). 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah sumber bibit kambing Saburai, Kabupaten 

Tanggamus, Provinsi Lampung pada Juni--September 2017. 

 

 

B.  Bahan dan Alat Penelitian  

Materi penelitian terdiri dari anak kambing Saburai umur satu hari dan atau umur 

sapih serta recording kambing.  Penentuan umur ternak di lapangan didapat dari 

recording peternak.  Pengamatan dilakukan terhadap kambing dengan periode 

kelahiran Januari--Juni 2017. 

 

Alat yang digunakan meliputi alat tulis, kamera digital, dan timbangan gantung 

digital kapasitas 50 kg dengan ketelitian 0,02 kg, seperti dilampirkan pada 

Gambar 5. 

 

 

C.  Metode Penelitian 

Matode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu 

pengamatan secara langsung di lapangan.  Pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 1999). 
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Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a.    pengamatan dilakukan pada anak kambing yang lahir periode Januari-- 

 Juni 2017, 

b.   peternak memiliki rekording kelahiran, 

c.   dipelihara oleh peternak yang tergabung dalam kelompok ternak. 

Penelitian dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 

1.   melakukan prasurvai ke Kabupaten Tanggamus; 

2.   menentukan sampel pengamatan; 

3.   melakukan pengambilan data melalui kuisioner, data sekunder dari rekroding, 

melakukan penimbangan langsung terhadap ternak, dan melakukan 

pengamatan manajemen pemeliharaan ternak; 

4.   melakukan tabulasi dan pengolahan data; 

5.   melakukan analisis data menggunakan uji T. 

Penimbangan berat lahir dan berat sapih (umur 90 hari) yang tidak tepat pada 

waktunya, maka dalam memprediksi berat pada umur yang dikehendaki 

digunakan rumus Hardjosubroto (1994) tanpa memperhatikan umur induk, yaitu: 

BS90 = 






 

90X
umur

BLBB
 + BL 

Keterangan: 

BS90    = Berat sapih (90 hari) 

BB      = Berat Badan saat penimbangan (kg) 

BL      = Berat Lahir (kg) 

Umur  = Umur saat penimbangan (hari) 
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D.  Peubah yang Diamati 

Peubah yang diamati meliputi bobot lahir dan bobot sapih.  Bobot lahir dan bobot 

sapih anak kambing Saburai didapat dari recording peternak atau pengukuran 

langsung oleh peneliti.  Pengukuran bobot tubuh pada saat lahir dan umur sapih 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1.   Bobot lahir 

Bobot lahir anak kambing Saburai didapat dengan melakukan penimbangan 

pada hari pertama kelahiran. 

2.   Bobot sapih 

Bobot sapih didapat dengan melakukan penimbangan anak kambing Saburai 

pada saat anak kambing berumur 90 hari. 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang performa anak kambing 

saburai berdasarkan tipe kelahiran di Kabupaten Tanggamus dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. rata-rata bobot lahir dan bobot sapih anak kambing Saburai dengan tipe 

kelahiran tunggal memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan tipe kelahiran 

kembar dua maupun kembar tiga, 

2. rata-rata bobot lahir dan bobot sapih anak kambing Saburai jantan dengan 

memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan anak kambing Saburai betina. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengamatan selama di lapangan, peternak sebaiknya : 

1. memperhatikan pemberian air minum sehingga induk menyusui mendapat 

konsumsi air minum yang cukup, 

2. memperbaiki manajemen pemberian pakan seperti memberikan pakan 

tambahan dan sumplemen makanan, serta memperhatikan kandungan pakan 

yang diberikan, terlebih untuk pakan induk, agar nantinya didapat anak 

kambing tipe kelahiran tunggal, kembar dua, maupun kembar tiga yang 

memiliki performa yang baik. 
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