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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan fisik dan fa’ali induk 

kambing Kacang yang disilangkan dengan kambing Boer dan hubungannya 

dengan tipe kelahiran. Penelitian ini dilakukan di PT. Sadana Arif Nusa Desa 

Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Pengambilan sampel 

dilakukan secara Purposive Sampling yaitu induk pada umur kebuntingan 

trimester terakhir dengan mengamati perubahan fisik dan fa’ali seperti lingkar 

dada, lingkar perut, respirasi, pulsus, rektal, tipe kelahiran dan bobot lahir. Hasil 

penelitan yang didapatkan dari 20 ekor induk semuanya beranak. Jumah anak 

yang dilahirkan berjumlah 24 ekor yang terdiri dari 11 ekor jantan dan 13 ekor 

betina.Tipe kelahiran tunggal 16 ekor yang terdiri dari 7 ekor jantan dan 8 ekor 

betina serta tipe kelahiran kembar 8 ekor yang terdiri dari jantan 3 ekor dan betina 

5 ekor.Perubahan fisik pada umur kebuntingan 100 hari - 142 hari yaitu, lingkar 

dada meningkat dari 74,55 cm menjadi 78,00 cm, begitu juga dengan lingkar 

perut meningkat dari 89,00 cm menjadi 99,95 cm.Perubahan fa’ali pada umur 

kebuntingan 100 hari – 142 hari yaitu, respirasi meningkat dari 24,10 kali/menit 

menjadi 27,85 kali/menit, demikian juga dengan pulsus meningkat dari 71,35 

kali/menit menjadi 89,10 kali/menit, sedangkan suhu rektal konstan. Perubahan 

fisik dan fa’ali pada tipe kelahiran kembar lebih besar dibandingkan dengan tipe 

kelahiran tunggal. 

 

Kata kunci: Lingkar Dada, Lingkar Perut, Respirasi, Pulsus, Rektal dan 

Tipe Kelahiran 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the physical and physiological changes of 

kacang goat crossed with Boer goats and its relation to the type of birth. This 

research was conducted at PT. Sadana Arif Nusa, Puyung Village, Jonggat 

Subdistrict, Central Lombok District. 20 pigment does were selected from a group 
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of does based of mating date and then confirmed by ultrasonography. Data 

collectedat the age of last trimester gestation by observing physical changes and 

physiologicalsuch as chest circumference, abdominal circumference, respiration, 

pulsus, rectal, birth type and birth weight. The results of this research were 24 

kids goats in which 11 and 13 were male and female, respectively 16 kids (7 male 

and 8 female) out of and 24 were single birth type, the rest 8 kinds (3 male and 5 

female) were twins. Physical changes at gestation age of 100 days - 142 days ie, 

chest circumference increased from 74.55 cm to 78.00 cm, as well as abdominal 

circumference increased from 89.00 cm to 99.95 cm. Changes in physiological at 

gestation age of 100 days - 142 days ie, respiration increased from 24.10 

times/min to 27.85 times / minute, as well as pulsus increased from 71.35 

times/minute to 89.10 times/minute, whereas rectal temperature is 

constant.Physical and physiological changes in the twin birth type are greater than 

the single birth type. 

 

Keywords: Breast Circumference, Abdominal Radiance, Respiration,Pulsus, 

Rectal and Kind of Birth 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, 

maka bertambah pula pengetahuan masyarakat akan pentingnya nilai gizi yang 

menyebabkan peningkatan konsumsi produk-produk ternak. Peningkatan ini 

terlihat pada konsumsi daging, salah satu daging yang meningkat kebutuhannya 

adalah daging kambing. Kambing sebagai salah satu penghasil protein hewani 

mempunyai peranan yang cukup penting bagi peternak kecil karena harga ternak 

lebih terjangkau oleh daya beli, mudah dalam pemeliharaan dan murah dalam 

biaya produksi.  

Ternak kambing mempunyai beberapa kelebihan dibanding ternak lain. 

Menurut Harmadji (1978), kambing mempunyai sifat alami yang menguntungkan 

antara lain dapat beranak dua atau tiga ekor per kelahiran. Disamping itu, masa 

kebuntingan lebih pendek dibandingkan dengan ternak besar, sehingga dalam 
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waktu yang dekat kambing mampu meningkatkan populasi yang lebih dari pada 

ternak sapi. 

Prospek peternakan kambing di NTB cukup menjanjikan, populasi 

kambing tercatat 613.546 ekor pada tahun 2015 meningkat sebesar 6,10 persen 

dari tahun 2014 sebesar 576.125 ekor (Ststistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

2016). Jumlah tersebut setiap tahun pengiriman kambing keluar tercatat sebesar 

2.373 ekor pada tahun 2015 dengan daerah tujuan Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Sementra jumlah 

pemotongan kambing tercatat sebesar 14.125 ekor pada tahun 2015 (NTB dalam 

angka, 2016). Data tersebut menunjukkan, bahwa kambing memiliki potensi 

untuk dikembangkan. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk dapat 

mengembangkan kambing dengan produktivitas tinggi, salah satu diantaranya 

adalah melalui crossbreeding atau kawin silang antara kambing Kacang dengan 

kambing  Boer. 

Untuk menunjang program croosbreeding perlu dipelajari dan dipahami 

karakteristik fisiologis (fa’ali) ternak, termasuk fisiologi reproduksi dan daya 

adaptasinya terhadap lingkungan. Kemampuan adaptasi ternak kambing Kacang 

yang disilangkan dengan kambing Boer perlu dipelajari dan dipahami dengan 

melihat indikator perubahan fisik dan fa’ali. Perubahan fisik yaitu perubahan 

lingkar dada dan lingkar perut. Perubahan status fa’ali antara lain respirasi 

(frekuensi nafas), temperatur tubuh (suhu rektal) dan detak jantung (pulsus). 

Kambing Kacang telah beradaptasi dengan lingkungan setempat dan memiliki 

keunggulan pada tipe kelahiran. Tipe kelahiran tunggal dan kembar 

mempengaruhi bobot lahir anak. Tipe kelahiran tunggal lebih berat dibandingkan 
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dengan tipe kelahiran kembar. Rataan bobot lahir anak tipe tunggal adalah 2,326 ± 

0,067 kg  dengan bobot lahir anak tipe kembar 1,820 ± 0,110 kg. Setiadi et al. 

(2001) menyatakan, bahwa bobot lahir anak tunggal jauh lebih tinggi dibanding 

anak yang kelahiran kembar.  Tipe kelahiran juga akan mempengaruhi perubahan 

fisik ternak yaitu lingar dada dan lingar perut. Penelitian ini sangat diperlukan 

dalam menyusun rencana pengambangan ternak melalui program croosbreeding 

kambing Kacang yang disilangkan dengan kambing Boer  

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

  Penelitia ini dilakukan dari bulan Feberuari-April di kandang PT. Sadana 

Arif Nusa Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 

Penelitian ini menggunakan 20 ekor induk kambing Kacang pada usia 

kebuntingan trimester terakhir. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:Alat tulis, kalong penomoran, kandang jepit, thermometer, pita 

ukur, stetoskop, timbangan digital. Melakukan survei lokasi penelitian yang 

berada di kandang ternak kambing milik PT. Sadana Arif Nusa Desa Puyung 

Kecamatan Jongat Kabupaten Lombok Tengah kemudian melakukan USG 

terhadap induk yang bunting dan melihat catatan perkawinan. Pengambilan 

sampel dilakukan secara Purposive Sampling.Mengamati perubahan fisik dan 

fa’ali dan hubungannya dengan tipe kelahiran seperti lingkar dada, lingkar perut, 

suhu tubuh (rektal), frekuensi nafas (respirasi), frekuensi detak jantung (pulsus), 

tipe kelahiran dan bobot lahir. Pengambilan data dilakukan dari umur 100 – 150 

hari (sampai terjadinya kelahiran). Pengambilan data dilakukan seminggu sekali 

pada waktu pagi hari sebelum pemberian pakan. Data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran dikumpulkan berdasarkan variabel yang diamati. Kemudian dianalisis 
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dengan menggunakan regresi dan korelasi linier sederhana (Nasoetion dan Basri, 

1988). 

 Menghitung nilai a 

a =  

 Menghitung nilai b untuk mengetahui hubungan X terhadap Y 

b  =  

 Persamaan garis regresi 

Y = a + bx 

Ket: 

Y : Pulsus, respirasi dan suhu rektal induk dan lama  bunting induk 

X : Bobot lahir anak jantan, bobot lahir anak betina dan litter size  

a  : Konstanta 

b  : Kemiringan  

 Rumus menghitung koefisien linier (r) : 

                   r =  

 Ket: 

 N : Jumlah data 

X :Bobot lahir anak jantan, bobot lahir anak betina dan litter size dan 

lama bunting induk 

Y : Status fa’ali (denyut jantung, respirasi dan suhu tubuh) induk 

r : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
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Kriteria korelasi menurut Subana dan Sudrajat (2005) yaitu: 

r ˂  0,20                    : Tidak ada korelasi 

0,20 < 0,40               : Korelasi rendah 

0,40 < 0,70               : Korelasi sedang 

0,70 < 0,90               : Korelasi tinggi 

0,90 < 1,00               : Korelasi sangat tinggi 

1,00                          : Korelasi sempurna 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitan yang didapatkan dari 20 ekor induk semuanya beranak. 

Jumah anak yang dilahirkan berjumlah 24 ekor yang terdiri dari 11 ekor jantan 

dan 13 ekor betina.Tipe kelahiran tunggal 16 ekor yang terdiri dari 7 ekor jantan 

dan 8 ekor betina serta tipe kelahiran kembar 8 ekor yang terdiri dari jantan 3 ekor 

dan betina 5 ekor. 

A. Perubahan fisik induk kambing kacang  

Data hasil penelitian tentang perubahan fisik induk kambing Kacang yang 

disilangkan dengan kambing Boer dapat disajikan dalam Tabel berikut ini: 

Tabel 1. Perubahan fisik induk kambing kacang yang disilangkan dengan 

kambing boer pada umur kebuntingan trimester terakhir 

Umur Kebuntingan 

(Hari) 

Perubahan Fisik 

Lingkar Dada (cm) Lingkar Perut (cm) 

100 74,15 ± 5,22  89,00 ± 7,52  

107 74,65 ± 5,09 90,40 ± 6,64 

114 75,30 ± 5,01 93,15 ± 6,53 

121 75,70 ± 5,01 94,25 ± 6,79 

128 77,05 ± 4,86 96,15 ± 5,93 

135 77,45 ± 5,12 98,65 ± 5,21 

142  78,30 ± 5,12 99,95 ± 5,21  

Sumber: Data hasil penelitian 2018 
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Dari data Tabel diatas terlihat bahwa perubahan fisik induk kambing 

kacang yang disilangkan dengan kambing boer meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur kebuntingan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa lingkar 

dada meningkat dari 74,55 cm pada umur kebuntingan 100 hari menjadi 78,00 cm 

pada umur kebuntingan 142 hari, begitu juga dengan lingkar perut yang 

meningkat dari 89,00 cm menjadi 99,95 cm. 

Meningkatnya perubahan fisik pada induk kambing kacang pada umur 

kebuntingan 100 hari – 142 hari dikarenakan kambing yang digunakan untuk 

mengawini termasuk dalam kualitas pejantan unggul serta manajemen pemberian 

pakan yang baik. Kambing Boer merupakan satu-satunya kambing tipe pedaging 

di dunia yang pertumbuhannya cepat dan telah teregistrasi selama lebih 65 tahun 

(Shipley and Shipley, 2005). 

B. Perubahan fa’ali induk kambing kacang 

Data hasil penelitian tentang perubahan fa’ali induk kambing Kacang yang 

disilangkan dengan kambing Boer dapat disajikan dalam Tabel berikut ini: 

Tabel 2.  Perubahan fa’ali induk kambing kacang yang disilangkan dengan 

kambing boer pada umur kebuntingan trimester terakhir 

 

Umur Kebuntingan  

(Hari) 

Perubahan Fa'ali 

Respirasi 

(kali/menit) 

Pulsus 

(kali/menit) 

Suhu rektal  

(
0
C) 

100 24,10 ± 1,41 71,35 ± 8,90 38,42 ± 0,27 

107 24,10 ± 1,41 75,10 ± 2,20 38,68 ± 0,36 

114 24,35 ± 3,59 75,95 ± 1,54 38,68 ± 0,45 

121 24,40 ± 1,43 75,95 ± 1,54 38,52 ± 0,25 

128 27,75 ± 1,97 77,15 ± 1,14 38,34 ± 0,38 

135 27,80 ± 1,94 81,80 ± 3,14 38,22 ± 0,55 

142 27,85 ± 1,87 89,10 ± 3,14 38,22 ± 0,55 

Sumber: Data hasil penelitan 2018 
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Dari data Tabel di atas terlihat bahwa terjadinya peningkatan perubahan 

fa’ali induk kambing Kacang seiring dengan bertambahnya umurkebuntingan 

induk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respirasi meningkat dari 24,10 

kali/menit pada umur kebuntingan 100 hari menjadi 27,85 kali/menit pada umur 

kebuntingan 142 hari, lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitan beberapa 

ahli yaitu, berkisar antara 12 – 20 kali/menit (Dukes,1957), antara 20 – 24 

kali/menit (Smith dan Harry 1972), antara 20 – 25 kali/menit (Hafez 1968), antara 

12- 15 kali/menit pada kambing dewasa dan pada kambing muda atau anak 

kambing antara 12 – 20 kali/menit (Bayer, 1970).Demikian juga dengan pulsus 

meningkat dari 71,35 kali/menit pada umur kebuntingan 100 hari menjadi 89,10 

kali/menit pada umur kebuntingan 142 hari. Tidak berbeda jauh dengan pendapat 

para ahli yaitu, berkisar antara 70 – 80 kali/menit kadang-kadang sampai 95 

kali/menit pada anak kambing (Dukes 1957), antara 70 – 80 kali/menit pada 

kambing dewasa dan pada anak kambing antara 100 – 120 kali/menit (Bayer, 

1970).  

Namun, berbeda dengan suhu rektal yang berada pada kondisi konstan. 

Soebakti (1980) menyatakan bahwa, suhu tubuh meningkat disebabkan oleh dua 

faktor yaitu pengaruh luar dan aktivitas ternak, salah satu bentuk pengaruh luar 

yang dapat mengakibatkan meningkatnya suhu tubuh adalah temperatur 

udara.Salah satu bentuk pengaruh luar yang dapat mengakibatkan meningkatnya 

suhu tubuh adalah suhu lingkungan. Menurut Dukes (1995) variasi tubuh normal 

ternak adalah 37
0
C - 39

0
C. Menurut Hafez (1968) antara 37,5

0
C - 40,5

0
C dan 

menurut Bayer (1970) suhu tubuh kambing dewasa berkisar antara 38,5
0
C - 

40,5
0
C sedangkan anak kambing 38,5

0
C - 41,5

0
C.  
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Perubahan respirasi disebabkan oleh terjadinya peningkatan terhadap umur 

kebuntingan, ukuran fetus, dan kebutuhan oksigen. Begitu juga dengan perubahan 

respirasi disebabkan oleh terjadinya peningkatan umur kebuntingan, ukuran fetus 

dan kebutuhan nutrisi, sehingga akibat dari peningkatan itu menyebabkan aliran 

darah lebih cepat untuk menyalurkan nutrisi sebagai kebutuhan induk dan fetus. 

C. Tipe kelahiran 

Tabel 3.  Tipe kelahiran dan bobot lahir induk kambing kacang yang disilangkan 

dengan kambing boer   

 

Tipe Kelahiran 

(Litter size) 

Bobot Lahir 

(kg) Rataan (Kg) 

Jantan  Betina 

Tunggal  3,88 ± 0,67 2,97 ± 0,67 3,42 ± 3,42  

Kembar 3,21 ± 0,11 2,82 ± 0,25 3.03  ± 0,17 

Sumber : Data hasil penelitian 2018 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan antara bobot 

lahir tipe kelahiran tunggal dengan kembar. Bobot lahir pada tipe kelahiran 

tunggal jantan yaitu  3,88 ± 0,67 kg dan pada betina 2,97 ± 0,67 kg. Rata-rata 

bobot lahir tipe kelahiran tunggal yaitu 3,42 ± 3,42  kg. Sedangkan bobot lahir 

pada tipe kelahiran kembar jantan yaitu 3,21 ± 0,11 kg dan pada betina 2,82 ± 

0,25 kg. Rata-rata bobot lahir tipe kelahiran kembar yaitu 3.03  ± 0,17 kg.  

Perbedaan bobot lahir anatara jantan dengan betina dipengaruhi oleh 

bebrapa hormon diantaranya adalah hormon androgen dan estrogen. Hormon 

androgen dihasilkan dari anak jantan yang dapat memacu pertumbuhan, sementara 

pada ternak betina lebih banyak hormon estrogen yang dapat membatasi 

pertumbuhan tulang pipa pada proses pembentukan tulang fase prenatal. Dengan 

demikian hormon estrogen yang dihasilkan fetus betina akan menghambat 



12 
 

petumbuhan tulang pipa, sehingga pertumbuhan tulang menjadi terbatas yang 

berimbas pada bobot lahir. Selain dipengaruhi oleh hormon perbedaan berat lahir 

juga dipengaruhi oleh faktor umur, bangsa, jenis kelamin, struktur perdagingan, 

struktur tulang, lingkungan dan kondisi pakan yang diberikan 

Lingkar dada pada tipe kelahiran tunggal terjadi perubahan dari 72,12 cm 

menjadi 76,37 cm sedangkan pada tipe kelahiran kembar dari 84,25 cm menjadi 

84,50 cm. Lingkar perut pada tipe kelahiran tunggal terjadi perubahan dari 86,44 

cm menjadi 98,81 cm sedangkan pada tipe kelahiran kembar dari 99,25 cm 

menjadi 104,54 cm. Hal ini disebabkan karena meningatnya kebutuhan nutrisi 

induk kambing yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam 

kandungan dan untuk memproduksi air susu. 

Tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian Moch Nasich (2011) bahwa, 

berat lahir berdasarkan tipe kelahiran tunggal yaitu 3,56 ± 0,69 kg, kembar dua 

2,88 ± 0,61 kg dan kembar tiga 2,88 ± 0,41 kg sedangkan berdasarkan tipe 

kelahiran jenis kelamin yaitu kelahiran jantan 3,26 ± 0,72 kg dan betina 3,09 ± 

0,74 kg. Begitu juga dengan pendapat Mahmilia, F. and M. Doloksaribu (2010) 

jenis kelamin berpengaruh terhadap bobot lahir, rata-rata bobot lahir anak jantan 

lebih berat (2,16 ± 0,54 kg) dibandingkan dengan anak betina (1,95 ± 0,56 kg). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan: 

1. Perubahan fisik dan fa’ali induk kambing kacang pada umur kebuntingan 

100 hari -142 hari meningkat seiring dengan bertambahnya umur 
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kebuntingan, namun berbeda dengan suhu rektal yang berada dalam 

kondisi konstan. 

2. Terdapat perbedaan bobot lahir tipe kelahiran tunggaldengan kembar dan 

jenis kelamin jantan dengan betina.  

5.2. Saran 

 Untuk meningkatkan produktifitas ternak kambing perlu dilakukan 

crossbreeding atau kawin silang dengan kualitas pejantan unggul. Namun hal 

yang harus diperhatikan juga adalah pengaruh terhadap lingkungan dan kualitas 

pakan yang diberik 
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