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PENGARUH UMUR KEBUNTINGAN TERHADAP STATUS FISIOLOGIS 

DAN TIPE KELAHIRAN PADA KAMBING PE YANG DISILANGKAN 

DENGAN KAMBING BOER 

 

ABSTRAK 

 

Meli Anjarwati/B1D 014 162/Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bobot lahir anak, 

jenis kelamin dan litter size terhadap perubahan fisiologis dan umur kebuntingan 

pada kambing PE yang disilangkan dengan kambing Boer. Penelitian ini 

dilaksanakan di dusun Batu Beduk, desa Batujai, kecamatan Praya Barat, kabupaten 

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan materi 12 ekor 

induk kambing PE yang telah di inseminasi menggunakan semen beku kambing Boer 

dengan umur kebuntingan ± 90 hari. Variabel yang diamati meliputi umur 

kebuntingan, status fisiologis (pulsus, respirasi dan suhu tubuh) induk, bobot badan, 

jenis kelamin dan litter size anak kambing. Data yang terkumpul dianalisis dengan 

analisis deskriptif dan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa denyut jantung 

meningkat dari 74,83 per menit pada umur kebuntingan 100 hari menjadi 82,58 per 

menit pada umur kebuntingan 142 hari. Demikian juga dengan respirasi meningkat 

dari 32,83 per menit pada umur kebuntingan 100 hari menjadi 41,83 per menit pada 

umur kebuntingan 142 hari. Tetapi berbeda halnya dengan suhu rektal yang tidak 

menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 38,20
0
C pada umur kebuntingan 100 

hari menjadi 38,91
0
C pada umur kebuntingan 142 hari atau hanya meningkat 0,71

0
C. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan bobot badan antara jantan dan 

betina baik pada tipe kelahiran (litter size) tunggal dan kembar. Demikian juga bobot 

badan yang dikaitkan dengan litter size  terlihat bahwa anak tunggal lebih tinggi 

daripada anak kembar.  

Kata kunci : Pulsus, Respirasi dan Suhu Rektal                             



 

 

 

 

INFULENCE OF GESTATION AGE AND PHYSIOLOGICAL STATE WITH 

BIRT OF TIPE ON PE GOAT CROSSED WITH BOER GOAT 

 

ABSTRACT 

 

Meli Anjarwati/B1D 014 162/Faculty of 

 Animal Husbandry Mataram University 

 

 The purpose of this study was to determine the effect of kid birth weight, sex 

and litter size with physiological status and gestational age on PE doe’s crossed with 

Boer buck. This research was conducted in Batu Beduk sub village, Batujai Village, 

West Praya subdistrict, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara. Twelve head 

of the last threemester pregnant doe’s were you used in this research. The variables 

observed were pregnancy age, physiological state (pulsus, respiration and body 

temperature) of doe’s, body weight, sex and litter size of kid goat. The collected data 

were analyzed by description and mean. The results showed that pulsus increased 

from 74,83 per minute at 100 days to 82,58 per minute at 142 days gestation. 

Similarly, respiration increased from 32,83 per minute at 100 days of pregnancy to 

41,83 per minute at 142 days pregnancy. However, rectal temperature did not show a 

significant increase from 38,20
0
C at the age of 100 days  gestation to 38,9

0
C at the 

142 days gestation or only increased 0,71
0
C. The results of this study indicated that, 

there are differences in body weight between males and females in both single and 

twin kids. Likewise birth weight of single kids were higher compared to twin kid.  

 

Keywords : Pulsus, Respiration and Rectal Temperature 
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PENDAHULUAN 

 Pengembangan subsektor peternakan khususnya kambing masih tertinggal 

jauh dibandingkan dengan ternak besar seperti sapi dan kerbau. Kambing PE 

merupakan salah satu sumberdaya lokal yang penyebarannya sangat luas di Pulau 

Jawa. Pemeliharaan kambing PE merupakan salah satu alternatif  ternak penghasil 

susu disamping sapi perah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia. 

Jennes (1980) menyatakan susu kambing mempunyai keunggulan, yaitu lebih mudah 

dicerna dibanding susu sapi karena ukuran butir lemak susunya lebih kecil dan dalam 

keadaan homogen. 

  Kambing peranakan ettawa (PE) saat ini dianggap sebagai kambing 

dwiguna di Indonesia, namun pertumbuhannya relatif  lambat yaitu sekitar 30-65 

g/hari (Wodzicka-Tomaszewska Mastika, 1993; Sutama et al., 1995), dan produksi 

susunya masih sangat bervariasi 0,45-2,2 liter/hari (Obst dan Napitupulu, 1984; 

Sutama et al.,1995). Keadaan ini akan memberi peluang untuk meningkatkan 

produktivitas kambing PE melalui seleksi. 

 Kambing Boer jantan bertubuh kokoh dan kuat. Pundaknya luas dan 

kebelakang dipenuhi daging dan pantat yang berotot. Kambing Boer dapat hidup pada 

suhu lingkungan yang ekstrim, mulai dari suhu sangat dingin (-25˚C) hingga sangat 

panas (43˚C) karena mudah beradaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Selain 

itu, mereka tahan terhadap penyakit, dapat hidup dikawasan semak belukar, lereng 

gunung yang berbatu atau dipadang rumput (Anonim, 2009). 

  Rata-rata jumlah anak perkelahiran menurut Williams et al., (2008) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah bangsa, berat atau umur induk 

dan kualitas pakan. Menurut Land dan Robinson (1985), litter size dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu umur induk, bobot badan, tipe kelahiran, pengaruh pejantan, 

musim dan tingkat nutrisi. 

  Kemampuan adaptasi ternak hasil silangan terhadap pengaruh lingkungan 

dalam hubungannya dengan lingkungan sehari-hari, perlu diamati dengan melihat 

indikator fisiologi ternak antara lain frekuensi respirasi, frekuensi pulsus, suhu rektal, 

litter size, berat lahir, jenis kelamin anak (Shaw dan Sutama, 1993). Hal ini sangat 
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diperlukan dalam pengembangan ternak silangan ini secara luas. Oleh karena itu 

perlu dilakukannya penelitian mengenai perubahan status fisiologis induk kambing 

PE yang disilangkan dengan kambing Boer dan hubungannya dengan tipe kelahiran.  

 

MATERI DAN METODE  

 Penelitian dilakukan di Kelompok Tani Ternak “ KEMBANG TURI” di 

dusun Batu Beduk, desa Batujai, kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah. 

Materi yang digunakan sebanyak 12 ekor kambing PE yang bunting pada trimester 

terakhir. Pengukuran ternak seminggu sekali pada pagi hari setelah pemberian pakan, 

frekuensi respirasi, pulsus dan suhu rektal dari ternak diukur seminggu sekali. 

a. Suhu rektal atau suhu tubuh diukur dengan jalan membaca langsung pada 

thermometer yang dimasukkan kedalam rektum dalam waktu 1 menit 

b. Frekuensi respirasi diukur dengan cara menaruh punggung tangan didepan mulut 

induk kambing PE dan menghitung dengan counter cek selama 1 menit 

c. Pulsus diukur dengan menempelkan stetoskop pada jantung induk kambing PE 

dan menghitung detakan jantung menggunakan counter cek selama 1 menit 

d. Menimbang bobot lahir anak dengan menggunakan timbangan digital portable 

electronic scale kepekaan 0,01 g setelah anak lahir dan berdiri, ditimbang 24 jam 

setelah lahir 

Parameter lain yang diamati adalah lama kebuntingan, litter size dan berat lahir anak. 

Data yang di peroleh dari hasil penelitian di analisis secara deskriptif dan 

menggunakan rata-rata.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini telah dilaksanakan dengan menggunakan materi 12 ekor induk 

kambing Peranakan Ettawa (PE) bunting dari perkawinan melalui Inseminasi Buatan 

(IB) dengan semen kambing Boer. Deteksi kebuntingan dilakukan dengan 

menggunakan metode Non Return Rate (NRR) pada tiga siklus berturut – turut dan 

dikonfirmasi menggunakan ultrasonography (USG) pada hari ke 60 setelah di IB. 
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 Pengumpulan data fisiologis dilakukan pada trimester terakhir (100 hari – 142 

hari) masa kebuntingan. Data fisiologis yang diambil meliputi denyut jantung, 

respirasi, dan suhu tubuh, sedangkan data kelahiran meliputi litter size, jenis kelamin 

dan bobot lahir anak. 

  Hasil penelitian ini mendapatkan 15 ekor anak dari 12 ekor induk kambing 

yang digunakan untuk penelitian ini. Bobot lahir anak ditimbang maksimal 24 jam 

setelah lahir sekaligus mencatat jenis kelaminnya. Dari 15 ekor anak 9 diantaranya 

jantan dan 6 ekor lainnya betina, serta litter size diperoleh anak tunggal 9 ekor yang 

terdiri dari 6 ekor jantan dan 3 ekor betina serta anak kembar (jantan dan betina) 3 

ekor.

Tabel 4.1 Pengaruh status fisiologis dengan umur kebuntingan induk kambing dalam 

trimester terakhir umur kebuntingan (Mean  ±SE)  

 
   Umur kebuntingan          Perubahan fisiologis  

 
           (Hari)                        Pulsus                          Respirasi            Suhu rektal 

     (kali/menit)                  (kali/menit)                   (
0
C) 

 
 100   74.83 ± 6.37          32.83 ± 3.56           38.20 ± 0.79

 

 107          75.83 ± 6.37        34.16 ± 3.76            38.68 ± 0.79 

 114                     77.33 ± 6.19                 36.16 ± 3.29           38.69 ± 0.50 

 121   78.66 ± 6.16                37.58 ± 3.23           38.77 ± 0.50 

 128   79.91 ± 6.20                39.00  ± 3.10           38.77 ± 0.44 

 135   81.16 ± 6.17                40.58 ± 3.11           38.78 ± 0.53 

 142   82.58 ± 5.91                41.83 ± 3.06           38.91 ± 0.67
 

Sumber: Data hasil penelitian (2018) 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pulsus meningkat dari 74,83 ± 6.37        

(kali/menit)  pada umur kebuntingan 100 hari, selanjutnya pada umur kebuntingan 

107 hari, 114, 121, 128, 135 dan 142 hari, masing – masing jumlah pulsus 

(kali/menit)  adalah 75,83 ± 6,37; 77,33 ± 6,19; 78,66 ± 6,16; 79,91 ± 6,20; 81,16 ± 

6,17 dan 82,58 ± 5,91  kali/menit. Semakin meningkat umur kebuntingan maka 

semakin meningkat pula jumlah denyutan jantung per menit. Demikian juga dengan 

respirasi meningkat dari 32,83 ± 3,56 per menit pada umur kebuntingan 100 hari 

selanjutnya pada umur kebuntingan 107 hari, 114, 121, 128, 135 dan 142 hari, masing 
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– masing jumlah respirasi (kali/menit)  adalah 34,16  ± 3,76; 36,16 ± 3,29 ; 37,58 ± 

3,23; 39,00 ± 3,10; 40,58 ± 3,11 dan 41,83 ± 3,06 kali/menit. Demikian juga dengan 

suhu rektal dari 38,20 ± 0,79
0
C pada umur kebuntingan 100 hari sampai umur 

kebuntingan 142 hari suhu rektal adalah menjadi 38,91± 0,67
0
C. 

Meningkatnya frekuensi pulsus, respirasi dan suhu rektal induk saat bunting 

pada penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal antara lain, meningkatnya atau bertambahya ukuran foetus didalam 

kandungan.  Akibat meningkatnya ukuran foetus kebutuhan nutrisi induk juga akan  

meningkat sehingga jumlah pakan yang dibutuhkan meningkat dan mengakibatkan 

sistem metabolisme tubuh induk meningkat. Dan pada akhirnya akan berdampak 

terhadap meningkatnya frekuensi respirasi dan pulsus.  

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti suhu lingkungan juga 

berpengaruh terhadap perubahan – perubahan fisologis induk kambing . Lee et al.  

(1976) yang disitasi Nasution (1979) menyatakan, bahwa stress panas dapat 

menaikkan temperatur rektal dan frekuensi pernafasan, sehingga dengan dasar ini 

perlu bagi peternak untuk menjaga temperatur lingkungan kandang. 

Hal ini juga disampaikan oleh Anggorodi (1979) yang menyatakan bahwa, 

temperatur lingkungan berpengaruh terhadap nafsu makan dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi. Hafes (1968) menyatakan bahwa suhu udara yang tinggi akan berakibat 

pada kenaikan frekuensi pernafasan, temperatur rektal dan konsumsi air minum 

sedangkan konsumsi pakan menurun, sebagai akibat terganggunya termoregulasi 

ternak. Tinggi rendahnya daya tahan panas dari ternak tergantung dari kemampuan 

ternak untuk beradaptasi terhadap temperatur udara yang tinggi. Daya tahan terhadap 

peningkatan panas dapat dinilai dari tinggi rendahnya peningkatan temperatur rektal, 

frekuensi pernafasan dan frekuensi denyut jantung (Sismono,1983). 

 

Pulsus 

 Hasil penelitian ini lebih rendah dibanding dengan penelitian Qisthon dan 

Suharti (2011) yang mendapatkan pulsus 87 kali tiap menit. Hal ini terjadi karena 

induk kambing Peranakan Ettawa (PE) dikandangkan sehingga induk kambing 
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kurang banyak melakukan aktivitas atau gerakan yang berat, dengan begitu denyut 

jantung induk tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Sebaliknya Otoikhian (2009) 

melaporkan denyut jantung kambing di daerah tropis 67-95 kali/menit atau lebih 

rendah dibanding hasil penelitian ini. Tingginya peningkatan laju denyut jantung 

hasil penelitian ini mungkin disebabkan oleh peningkatan suhu lingkungan, gerakan 

dan aktivitas otot (Edey, 1983). Selain itu perbedaan dapat di sebabkan karena status 

reproduksi pada penelitian ini dalam keadaan bunting. 

 Denyut jantung induk saat bunting rata-rata 74,83 ± 6,37 sampai 83,83 ± 5,89 

dari umur kebuntingan 100 -142 hari (Tabel 4.1) dengan bobot lahir anak jantan yang 

dilahirkan 3,32 kg dan betina 2,77 kg. Hasil ini berbeda dengan pendapat Hamli 

(1977) disitasi Yahya (1995), bahwa denyut jantung induk 60 – 120 kali/menit.Tetapi 

lebih tinggi bila di bandingkan dengan pendapat Rodiah (1992) disitasi Yahya (1995), 

bahwa denyut jantung kambing yang normal antara 70-90 kali/menit 

 

Respirasi 

 Frekuensi pernafasan (respirasi) pada penelitian diperoleh hasil lebih tinggi 

dibanding peneliti yang lain, yang di akibatkan perbedaan status reproduksinya. 

Frekuensi pernafasan yang normal bagi ternak kambing berkisar antara 12-20 (Dukes, 

1957), 20-24 (Smith dan Harry 1972), atau antara 20-25 kali per menit pada kambing 

dewasa dan pada kambing muda atau anak kambing antara 12-20 kali per menit 

(Bayer, 1970). Dengan kata lain, respirasi induk akan meningkat seiring dengan umur 

kebuntingan induk, yaitu semakin tua umur kebuntingan semakin besar ukuran anak, 

semakin banyak ruang yang dibutuhkan didalam janin reproduksi induk sehingga 

semakin meningkat frekuensi respirasinya. 

 

Suhu rektal 

 Dari hasil penelitian ini diperoleh suhu rektal dalam kisaran normal yaitu 

38,2
0
C - 38,9

0
C. Hal ini sesuai dengan pendapat Smith dan Mangkuwidjojo (1988) 

menjelaskan bahwa kambing memerlukan suhu optimum antara 18-30
0
C untuk 

menunjang produksinya, sedangkan untuk suhu rektal kambing pada kondisi normal 
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adalah 38,5-40
0
C dengan rataan 39,4

0
C atau antara 38,5-39,7

0
C. Kambing akan 

berusaha menurunkan suhu rektalnya melalui proses respirasi akibat suhu lingkungan 

yang tinggi (Yeates et al.,1975). 

 Suhu rektal merupakan indikator yang baik untuk menggambarkan suhu 

internal tubuh tenak. Suhu rektal juga sebagai parameter yang dapat menunjukkan 

efek dari cekaman panas terhadap kambing. Hasil penelitian ini mengindikasikan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi suhu rektal pada kambing di area 

penelitian selain suhu lingkungan adalah aktivitas ternak kambing. Hasil penelitian 

ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Rataan suhu rektal kambing PE 

yang diberi naungan adalah 38,7
0
C (Qisthon dan Suharti, 2011) di daerah tropis 

36,5
0
C-39,5

0
C (Otoikhian, 2009). 

Menurut Bone (1982) disitasi Yahya (1995), bahwa temperatur tubuh akan 

mendekati batas normal tertinggi selama dan beberapa saat sebelum makan, estrus 

dan pda akhir kebuntingan. Lebih lanjut di jelaskan, bahwa temperatur tubuh akan 

mendekati batas minimal normal pada waktu sedang istirahat, tidur, minum air dingin 

dan bila udara lebih dingin dari suhu tubuh 

Tabel 4.2. Pengaruh tipe kelahiran (litter size)  dengan bobot lahir. 

 

Tipe kelahiran 

(Litter size) 

Bobot lahir 

Jantan Betina 

Tunggal 3,405 ± 1,04 3,19 ± 0,39 

Kembar 3,156 ± 0,66 2,36 ± 0,56 

  Sumber: Data hasil penelitian (2018) 

  Hasil penelitian ini terlihat bahwa terdapat perbedaan bobot lahir antara jantan 

dan betina baik pada tipe kelahiran (litter size) anak tunggal maupun pada kelahiran 

anak kembar. Dari Tabel 4.2, terlihat bahwa rata-rata bobot lahir jantan lebih tinggi 

daripada betina. Bobot badan yang dikaitkan dengan litter size  terlihat bahwa rata-
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rata bobot lahir anak tunggal lebih tinggi daripada anak kembar. Secara keseluruhan 

bobot lahir dalam penelitian ini berkisar antara 2,36 kg – 3,4 kg. Hasil penelitian ini 

didapat lebih rendah dari penelitian Sutama (2007), yang menyatakan bahwa rataan 

berat lahir anak kambing PE masing-masing sebesar 3,71 ± 0,89 kg, tetapi lebih 

tinggi dari penelitian Mahmilia et al. (2004) sebesar 1,85 ± 0,153 kg. Haresigen 

(1983) disitasi Suryadi (2010) menyatakan, bahwa faktor jenis kelamin foetus 

mempengaruhi pertumbuhan sebelum kelahiran. Bobot lahir adalah indikator bagi 

kecepatan pertumbuhan anak selama masih dalam kandungan induk. Kondisi tubuh 

induk dan lingkungan tempat pemeliharaan mempengaruhi berat lahir anak (Prasetyo, 

1987). 

 

KESIMPULAN 

 Semakin bertambahnya umur kebuntingan induk maka semakin meningkat 

status fisiologis induk seperti frekuensi pulsus, frekuensi respirasi dan frekuensi suhu 

rektal. Pulsus pada umur kebuntingan 100 – 142 hari berkisar antara 74,83 kali/menit 

– 82,58 kali/menit, sedangkan respirasi berkisar antara 32,83 kali/menit – 41,83 

kali/menit dan suhu rektal berkisar antara 38,20
0
C-38,9

0
C. Terdapat perbedaan bobot 

badan antara jantan dan betina baik pada tipe kelahiran (litter size) tunggal dan 

kembar. Demikian juga bobot badan yang di kaitkan dengan litter size  terlihat bahwa 

anak tunggal lebih tinggi daripada anak kembar. Dari persilangan kambing PE 

dengan pejantan Boer didapatkan bobot lahir anak jantan rata-rata 3,32 kg dan betina 

2,77 kg. 
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