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PERSENTASE KAMBING JANTAN BIBIT PERANAKAN ETTAWA (PE) 
UMUR 0,5-1 TAHUN BERDASARKAN SNI DI LOMBOK TENGAH 

 
 

INTISARI 
Oleh 

Lalu Dedi Irawan 
B1D 011 142 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase kambing jantan bibit 
Peranakan Ettawa ( PE ) di Lombok Tengah, yang sesuai  dengan  SNI 2012. Sampel 
diambil dari  3 kecamatan  yaitu Praya timur, Praya Barat dan Praya Tengah. Metode 
yang digunakan adalah metode survei dan melakukan pengukuran langsung terhadap 
60 ekor  kambing ( PE ) jantan bibit umur 0,5-1 tahun. Data yang diperoleh 
ditabulasikan berdasarkan bobot badan dan ukuran – ukuran tubuh. Persentase 
diperoleh dengan cara menghitung jumlah kambing jantan yang sesuai SNI 2012. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kambing PE jantan bibit yang sesuai SNI 2012 
sebanyak 30 ekor ( 50% ) dengan ukuran – ukuran sebagai berikut :  panjang telinga  
23.0±1.9cm, panjang badan 54.0±6.1 cm, tinggi badan 65.7±3.2 cm, lingkar dada 
69.1±3.7 cm, panjang bulu rewos 11.9±2.1 cm dan berat badan 30.3±3.3 kg. 
sedangkan sebelum seleksi ukuran – ukuran tubuh sebagai berikut :   panjang telinga  
22.8±1.9 cm, panjang badan 53.0±5.9 cm, tinggi badan 65.3±3.5 cm, lingkar dada 
68.5±4.1 cm, panjang bulu rewos 11.8±2.0 cm dan berat badan 30.1±4.5 kg 
 
Kata kunci : Kambing PE, Jantan Bibit, SNI 2012 
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PERCENTAGE OF GOAT ON BILLY GOAT PERANAKAN ETTAWA (PE) 

BREEDING OF AGE 0,5-1 YEARS BASED ON SNI AT CENTRAL 
LOMBOK 

ABSTRACT 

By  

Lalu Dedi Irawan  

B1D011124 

 The objective of this experiment was to determine the percentage of billy 
goat breeding of PE at Central Lombok which accordance with SNI 2012. Samples 
were taken from three subdistrict of praya east, West Praya and Central Praya. The 
method a survey and measurement were used in this experiment. Directly measure 
on 60 head of billy goat breeding of PE on 0,5-1 years of age was done. the data 
obtained were tabulated based on live weight and body sizes. The percentage was 
calculated based on selection of  billy goats accordance SNI 2012 to all of the 
samples. The result of this experiment showed that, billy goat breeding of peranakan 
ettawa goat accordance to SNI 2012 were 30 head (50%) with the sizes as follows: 
the ears length (23,0±1,9 cm), body length (54,0±6,1 cm), body tall (65,7±3,2 cm), 
thorax circle (69,1±3,7 cm), lenght of rewos hairs (11,9±2,1 cm) and body weight 
(30,3±3,3 Kg). whereas before selection the body sizes as follows: (22,8±1,9 cm), 
(53,0±5,9 cm), (65,3±3,5 cm), (68,5±4,1 cm), (11,8±2,0 cm) and (30,1±4,5 Kg) 
respectively.  

Key words: Billy goat PE breeding, SNI 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kambing adalah salah satu ternak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk 

dikembangbiakkan dalam kehidupan masyarakat. Kambing mampu beradaptasi 

dengan berbagai keadaan lingkungan dan mampu memanfaatkan pakan secara efektif 

(Ghozali, 2014). Di Indonesia ternak kambing memegang peranan penting dalam 

kehidupan petani, baik sebagai penghasil daging, pupuk atau sebagai tabungan. 

Sebagai penghasil daging terutama di pedesaan ternak kambing bersama-sama 

dengan domba menempati urutan nomor 2 setelah ayam (Triwulaningsih dkk., 1981). 

Muljana (1982), menyatakan bahwa kambing PE adalah hasil persilangan 

antara Kambing Ettawa dengan Kambing Kacang. Mutu Kambing PE dapat 

ditentukan dengan melihat sifat-sifat kuantitatif. Untuk mempertahankan Mutu 

genetik  kambing PE yang dipeliharadapat di pertahankan melalui seleksi 

penggunaan bibit, manajemen pakan, manajemen kesehatan sampai pada aspek 

perkandangan. 

 Penggunaan mutu bibit maupun grade kambing PE yang dipelihara oleh 

peternak di Lombok Tengah saat ini belum banyak di ketahui. Di Indonesia terdapat 

aturan pemeliharaan bibit sesuai dengan SNI. Untuk mempersiapkan bibit kambing 

PE di Lombok Tengah perlu dilakukan penelitian mengenai “Persentase Kambing 

Jantan Bibit PE Umur 0.5-1 Tahun Berdasarkan SNI Di Lombok Tengah”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini tujuan penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persentasi Kambing PE 

Jantan Bibit di Lombok Tengah yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi 

Nasional Indonesia pada kelompok umur 0,5-1 tahun 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

       Pengambilan sampel kambing PE berjumlah 60 ekor yang diperoleh dari 3 

kecamatan, setiap kecamatan diambil 20 ekor diambil yang berumur 0,5 – 1 tahun. 
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variabel pokok adalah panjang telinga : diukur dari pangkal sampai ujung telinga  

menggunakan pita ukur dengan kepekaan 0,1  (cm). Panjang bulu rewos: diukur 

menggunakan pita ukur dengan mengukur jarak dari pangkal bulu sampai ke ujung 

pada bagian paha belakang. Ukuran ukuran tubuh ternak meliputi: Panjang badan 

diukur mulai dari penonjolan bahu  sampai penonjolan tulang duduk menggunakan 

tongkat ukur skala cm. Lingkar dada diukur tepat dibelakang bahu atau belakang 

siku depan melingkar dada tegak lurus dengan sumbu tubuh, alat yang digunakan 

adalah meteran dengan skala cm. Tinggi badan diukur dari titik tertinggi gumba yaitu 

pada ruas tulang belakang ketiga dan keempat dengan skala cm dengan 

menggunakan tongkat ukur. Bobot badan ditimbang dengan menggunakan 

timbangan dengan kepekaan 0,5 kg. 

Variabel Penunjang yaitu identifikasi peternak kambing dengan menanyakan jenis 

kambing, umur kambing. manajemen pemeliharaan kambing PE dan Keadaan umum 

kabupaten Lombok Tengah. 

Sumber dan cara pengumpulan data yaitu Responden ditentukan berdasarkan 

jumlah kepemilikan ternak lebih dari 3 ekor. Responden akan diambil pada 3 

kecamatan, pada setiap kecamatan diambil 20 ekor sehingga jumlah sampel 

sebanyak 60 ekor. Interview dilakukan terhadap responden untuk mencari informasi 

tentang, umur ternak dan asal usul ternak.   

 Analisis data yang diperoleh pada penelitian ini ditabulasi dan dianalisa 

menggunakan rata – rata dan standar deviasi. Data masing-masing ternak akan 

dibandingkan dengan syarat SNI, kemudian dihitung persentase ternak yang 

memiliki sifat kuantitatif Kambing PE jantan sesuai standar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian diperoleh bahwa pendidikan peternak kambing di Lombok 

Tengah bervariasi yaitu tidak pernah sekolah 2 orang (14.3%), tamat SD 6 orang 

(42.9%), tamat SMP 2 orang (14.3%), tamat SMA 3 orang (21.4%),  dan tamat 

perguruan tinggi sebanyak 1 orang (7.1%). Perbedaan tingkat pendidikan masing – 
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masing peternak berpengaruh pada cara pemeliharaan dan manajemen lainya. 

Menurut soekardono dkk, (1998), semakin tinggi pendidikan petani peternak maka 

semakin rasional dalam berfikir dan relatif lebih mudah dalam menerima dan 

menerapkan informasi dan teknologi baru. 

Rata – rata umur responden dapat dirincikan sebagai berikut. Responden 

umur 25-40 tahun sebanyak 4  orang (28.6%), 41-50 tahun sebanyak 7 orang (50%), 

50-58 tahun sebanyak 3 orang (21,4%). Menurut bahri (1988), golongan umur 

produktif berkisar 15-60 tahun. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa peternak 

yang ada di Lombok Tengah semua masih berumur produktif. Peternak banyak yang 

sudah berpengalaman dalam pemeliharaan ternak. Ada pula yang memelihara ternak 

secara turun temurun sehingga pengalamanya tidak diragukan lagi, tapi penerapan 

teknologi masih kurang, terutama peternak yang memeliki jenjang pendidikan 

rendah. 

 Hasil penelitian menunjukan status pekerjaan ternak kambing yang dilakukan 

oleh petani peternak di Lombok Tengah yaitu 10 orang sebagai pekerjaan pokok, 

sedangkan 4 orang sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan sampingan yang 

dilakukan adalah berdagang dan bertani.  

Pemeliharaan ternak kambing yang dilakukan di Lombok Tengah adalah 

campuran yaitu pembibitan dan penggemukan, dimana kambing yang dipelihara 

digemukan untuk dijual dan juga dipelihara untuk dijadikan bibit. Dari hasil 

penelitian menunjukan bahwa system pemeliharaan ternak kambing PE 100% 

bersifat intensif, dimana ternak dikandangkan secara terus menerus atau zero 

grazing. 

 Macam – macam pakan yang diberikan pada kambing berupa turi, lamtoro, 

rumput lapangan, dan limbah pertanian seperti, ampas tahu tempe dan limbah sayur 

– sayuran. Pakan diperoleh dari sawah dan ketersediaan pakan untuk ternak ada 

setiap saat. Pakan diberikan secara adlibitum, rata – rata pemeberian pakan 2- 3 kali 

sehari. pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari dan di taruh pada tempat 
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pakan tanpa digantung. Menurut sarwono dan mulyono (2004) pemeberian pakan 

yang baik adalah diberikan sedikit demi sedikit dan sesering mungkin, frekuensi 

pemberian hijauan 3-5 kali pemberian. Air minum diberikan 1 kali sehari 

menggunakan ember kecil. Kebutuhan air minum berkisar 3-5 liter sehari dan 

diberikan tanpa batasan (Sarwono dan Mulyono, 2004). 

Kabupaten Lombok Tengah memiliki luas 1.208,40 Km2 yang terbagi dalam 

124 kelurahan dan 12 kecamatan. Topografi Kabupaten Lombok Tengah pada bagian 

utara merupakan daerah pegunungan, termasuk kawasan Gunung Rinjani dengan 

ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, sangat cocok untuk areal 

perkebunan seperti kopi, kayu dan lain-lain. Kabupaten Lombok Tengah terletak 

pada posisi 8o24′-8o57′ LS dan 116o5′-116o24′ BT, memiliki iklim tropis dengan 

musim kemarau yang kering. Musim hujan berlangsung mulai sekitar bulan Oktober 

sampai dengan bulan April dengan curah hujan pada bulan-bulan tersebut rata-rata 

diatas 100 mm, dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yang 

mencapai 382 mm. Sedangkan pada bulan Mei sampai dengan bulan September 

curah hujan rata-rata di bawah 100 mm bahkan di bawah 50 mm dan curah hujan 

terendah terjadi pada bulan Mei yakni sebesar 1,9 mm. Hari hujan terbanyak terjadi 

pada bulan Desember yakni selama 21,3 hari dan hari hujan terkecil pada bulan Mei 

selama 0,2 hari (Anonim, 2013) 

 

Populasi kambing di Lombok Tengah sebanyak 76.076 ribu yang terbagi 

dalam 12 kecamatan (Anonim, 2013). Berdasarkan data tersebut dapat diasumsikan 

bahwa Lombok Tengah sangat berpotensi sebagai daerah pengembangan kambing, 

khususnya kambing PE.  

 

Hasil penelitian di peroleh persentase kambing PE Jantan bibit yang 

memenuhi SNI sebanyak 30 ekor (50%). Hal ini menunjukkan bahwa Kambing PE 

jantan yang berada di Lombok Tengah rata-rata memenuhi performans cukup bagus. 

Hal tersebut dapat dilihat dari 60 ekor kambing ada 16 ekor kambing jantan yang 
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melebihi standar bobot badan. Hal tersebut dapat terjadi karena Kambing PE 

dipelihara secara intensif yaitu dikandangkan sepanjang hari. Sugeng (1987), bahwa 

sifat genetik dari suatu individu ditentukan dari kedua tetuanya sehingga untuk 

mendapatkan potensi genetik yang baik perlu adanya perkawinan yang terencana 

dengan baik.  

Ukuran-ukuran Tubuh kambing PE 

Hasil penelitian ukuran-ukuran tubuh Kambing PE jantan umur 0,5-1 tahun 

di Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 2. Ukuran-ukuran Tubuh Kambing PE JantanUmur 0,5-1 Tahun Sebelum dan 

Sesudah Seleksi Menurut SNI 2012 di Lombok Tengah.  

Sampel 

kambing 

PE 

Panjang 

Telinga 

(Cm) 

Panjang 

Badan  

(Cm) 

Tinggi 

Badan 

(Cm) 

Lingkar 

Dada 

(Cm) 

Panjang 

Bulu 

Rewos 

(Cm) 

Berat 

Badan 

(Kg) 

Umur 

(bulan) 

Sebelum 

seleksi 

22.8±1.9 53.0±5.9 65.3±3.5 68.5±4.1 11.8±2.0 30.1±4.5 8.9±2.1 

Sesudah 

seleksi 

23.0±1.9 54.0±6.1 65.7±3.2 69.1±3.7 11.9±2.1 30.3±3.3 9.0±2.0 

Panjang telinga adalah ukuran telinga yang diukur dari pangkal sampai ujung 

telinga. Berdasarkan Tabel 2 ukuran rataan panjang telinga seluruh sampel 22.8 ± 1.9 

cm sedangkan setelah diseleksi berdasarkan Anonim (2012). yaitu 23.0 ± 1.9 cm. 

Ukuran panjang telinga yang diperoleh lebih panjang dari Anonim (2012).  yaitu 23 

± 3cm dan penelitian Halijah (2014) pada Kambing PE Jantan di Kabupaten Lombok 

Barat. yaitu 22,7 ± 3,50 cm. Bahwa semakin panjang telinga maka keaslian dan sifat 

genetiknya lebih tinggi kearah Ettawa Asih (2011).  

Panjang badan Kambing PE merupakan parameter performans yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menentukan kualitas bibit Kambing PE. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa rataan panjang badan kambing PE jantan pada umur 
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0,5-1 tahun pada sampel yaitu 53.0±5.9 cm sedangkan sampel yang telah terseleksi 

sesuai Anonim (2012). yaitu 54.0±6.1 cm, Rataan panjang Badan Kambing PE hasil 

penelitian lebih panjang dari pada Anonim (2012). yaitu 53 ± 8 cm dan hasil 

penelitian Syamsul (1997) pada umur yang sama di Kabupaten Sumbawa yaitu 50,55 

±4,11cm. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Halijah (2014) di Kabupaten 

Lombok Barat. dengan rerata 60,5 ± 7,05 cm, maka hasil penelitian ini lebih rendah. 

Diduga terjadi perbedaan lingkungan. 

Tinggi badan merupakan salah satu parameter yang diukur untuk menentukan 

sifat kuantitatif. Tinggi badan juga digunakan sebagai parameter untuk menentukan 

klasifikasi grade pada Kambing PE jantan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

rataan tinggi Badan Kambing PE jantan umur 0,5-1 tahun pada sampel adalah 65.3± 

3 cm sedangkan yang sesuai SNI adalah 65.7±3.2 cm. Menurut Asih (2011), tinggi 

badan Kambing PE sangat penting untuk menentukan kualitas genetik Kambing PE, 

jika semakin tinggi badan maka keaslian sifat dan genetiknya lebih tinggi kearah gen 

Kambing Ettawa dan sebaliknya jika tinggi badan semakin rendah maka keaslian 

sifat dan genetiknya semakin jauh dari Kambing Ettawa. 

Lingkar dada juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas 

bibit Kambing PE karena lingkar dada dapat digunakan untuk memprediksi bobot 

badan (Asih, 2011). Hasil penelitian ini  rataan lingkar dada Kambing PE Jantan 

Bibit  pada umur 0,5-1 tahun di Lombok Tengah adalah 68.5 ± 4.1cm dan sesuai SNI 

adalah 69.1±3.7 hasil ini lebih kecil dibandingkan dengan SNI yaitu 71 ± 6 cm 

lingkar dada. 

Rataan panjang bulu rewos pada Kambing PE jantan bibit  pada umur 0,5-1 

tahun pada sampel penelitian adalah 11.8±2.0 cm dan hasil setelah sel eksi sesuai 

SNI 2012 yaitu 11.9±2.1 cm  Panjang bulu rewos. Rataan panjang bulu rewos hasil 

penelitian ini lebih panjang dari Anonim (2012). 
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Bobot badan dapat dipakai sebagai indikator untuk menentukan sifat 

kuantitatif dari Kambing PE. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rataan bobot 

badan  bibit kambing jantan PE umur 0,5-1 tahun pada sampel penelitian yaitu  

30.1±4.5 kg sedangkan setelah seleksi yang sesuai dengan Anonim (2012). yaitu 

30.3±3.3 kg. Rataan bobon badan kambing jantan bibit PE di Lombok Tengah lebih 

besar dari Anonim (2012). Di duga ketersediaan pakan yang di berikan memenuhi 

kebutuhan dari kambing PE tersebut, Di Lombok Tengah tersedia berbagai jenis 

hijauan seperti lamtoro, daun turi, dan rumput lapangan serta sisa limbah pertanian 

lainya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

a. Hasil penelitian ini di peroleh 30 ekor (50%) kambing jantan bibit PE di 

Lombok Tengah yang  masuk SNI.  

b. Rata – rata ukuran – ukuran tubuh sesudah seleksi yaitu :  panjang telinga  

23.0±1.9 cm, panjang badan 54.0±6.1 cm, tinggi badan 65.7±3.2 cm, lingkar 

dada 69.1±3.7 cm,, panjang bulu rewos 11.9±2.1 cm dan berat badan 

30.3±3.3 kg.  

c. Rata-rata ukuran-ukuran tubuh seluruh sampel di peroleh: panjang telinga  

22.8±1.9 cm, panjang badan 53.0±5.9 cm, tinggi badan 65.3±3.5 cm, lingkar 

dada 68.5±4.1 cm, panjang bulu rewos 11.3±2.0 cm dan berat badan 30.1±4.5 

kg.  

SARAN  

a.  Peternak sebaiknya melakukan seleksi penggunaan pejantan dan indukan 

supaya kualitas genetik dari keturunan  memenuhi standar SNI 2012.  
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b. Bagi Pemerintah dan Akademika agar mempertahankan plasma nutfah 

Kambing Peranakan Ettawa dari Lombok Tengah karena memiliki kualitas 

genetik yang unggul. 
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