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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari persentase kambing Peranakan 

Etawa (PE) bibit umur 1–2 tahun sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di 

Lombok Tengah. Penelitian dilaksanakan bulan November 2015. Sampel yang 

diamati yaitu  60 ekor kambing umur 1 – 2 tahun diambil dari 15 peternak, terdiri 

dari 47 ekor kambing betina, dan 13 ekor kambing jantan dari tiga kecamatan di 

Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan yang diambil yaitu, ternak kambingnya 

paling banyak (50%), sedang (30%) dan paling sedikit (20%). Variabel yang 

diukur bobot badan, tinggi gumba, panjang badan, lingkar dada, dan panjang 

telinga. Data yang diperoleh ditabulasi dan dicari rata – ratanya, selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kambing 

PE bibit umur 1 – 2 tahun yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 

sebanyak 3 ekor (5%) yaitu pada kambing PE betina. Rata-rata bobot badan (BB) 

kambing PE jantan 33,76 ± 4,76 kg  dan 32,15 ± 2,88 kg pada betina, tinggi 

gumba (TG) kambing PE jantan 67,16 ± 8,8  dan 64,15 ± 6,36 cm pada kambing 

PE betina, panjang badan (PB) kambing PE jantan 71,33 ± 6,37 cm dan 66,62 ± 

6,28 cm pada kambing PE betina, lingkar dada (LD) kambing PE jantan 78,37 ± 

7,93 cm dan 73,64 ± 7,11 cm pada kambing PE  betina, dan panjang telinga (PT) 

kambing PE jantan 25,3 ± 3,96 cm dan 25,44 ± 3,76 pada kambing PE betina.  

Kata kunci: Persentase, Kambing PE, bibit umur 1 – 2 tahun, SNI. 
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ABSTRACT 

 

          This study aims to find the percentage of goats PeranakanEtawa (PE) breed 

seedlings aged 1-2 years with the Indonesian National Standard (SNI) in Central 

Lombok. The experiment was conducted in November 2015. The sample was 

observed that 60 goats aged 1-2 years were taken from 15 breeders, consisting of 

47 female goats and 13 male goats from three districts in Central Lombok. 

Subdistrict taken, namely, goats livestock at most (50%), moderate (30%) and 

least (20%). Measured variables body weight, high weithers, body length, girth, 

and Long Ear. Data were tabulated and sought Average - ratanya, then analyzed 

descriptively. The results showed that the number of goats seedlings aged 1-2 

years who meet the Indonesian National Standard (SNI) of 3 tails (5%) that the 

female goats. Average body weight (BB) male goat 33.76 ± 4.76 kg and 32.15 ± 

2.88 kg in females, high weithers (HW) male goat 67.16 ± 8.8 and 64.15 ± 6.36 

cm in the female goat, body length (BL) male goat ± 71.33 and 66.62 ± 6.37 cm to 

6.28 cm in females goats, girth (G) 78 male goats, 37 ± 7.93 cm and 73.64 ± 7.11 

cm in the female goat, and Long Ear (PT) goat males 25.3 ± 3.96 and 25.44 ± 3.76 

cm in the female goats. 

 

Keywords: Percentage, Goat PE, goad breed, SNI 



 
 

PENDAHULUAN 

Kambing peranakan etawa (PE)  merupakan kambing yang dipergunakan untuk 

memperbaiki mutu genetik kambing Kacang di berbagai daerah antara lain di wilayah Jawa 

Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Tujuan untuk memelihara kambing 

PE adalah untuk mendapatkan kambing lokal yang lebih besar dan dapat menghasikan air 

susu yang memadai (Anonim, 1980). Di pedesaan kambing PE lebih diarahkan ke produksi 

air susu, tidak di dasarkan ke produksi daging. (Anonim, 1980). 

Peranan Kambing PE sangat penting khususnya dalam penyediaan bahan pangan asal 

ternak (susu dan daging) serta peningkatan pendapatan petani. Namun perkembangan 

tersebut belum menyentuh segi kualitas, sehingga perlu upaya untuk memperhatikan, 

meningkatkan dan mempertahankan mutu genetik (Anonim, 2001). 

Di Nusa Tenggara Barat (NTB)  jumlah populasi kambing pada tahun 2013 adalah 

584,149 ekor sedangkan di Lombok Tengah berjumlah 89,026 ekor (15%) (Anonim, 2013). 

Kambing yang banyak dipelihara di daerah ini adalah kambing persilangan antara kambing 

lokal dan kambing Ettawa atau yang disebut dengan kambing PE.  

Di Kabupaten Lombok Tengah pemeliharaan kambing PE sudah tersebar luas di 

berbagai Kecamatan seperti Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Tengah dan Kecamatan 

Pringgarata. Para peternak hanya memperhatikan cara pemberian pakan  kambingnya saja. 

Sedangkan dalam proses pemilihan bibit, pertumbuhan dan umur saat dikawinkan tidak di 

perhatikan. Sarwono (2007) menyatakan bahwa kambing PE boleh di kawinkan saat berumur 

15-18 bulan. Berdasarkan penomena tersebut penulis ingin meneliti tentang “Persentase Bibit 

Kambing PE umur 1-2 tahun sesuai dengan Standar Nasional Indonesia di Kabupaten 

Lombok Tengah” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa Persentase Bibit Kambing PE 

umur 1-2 tahun di Kabupaten Lombok Tengah yang memenuhi Standar SNI 2012. 



 
 

METODE PENELITIAN 

Pengambilan Sampel  

Sampel sebanyak 60 ekor diambil dari 15 peternak yang berasal dari tiga 

kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan yang diambil yaitu yang populasi 

ternak kambingnya paling banyak, sedang, dan sedikit masing – masing  sebanyak 50%, 

30%, 20%. 

Variabel Yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam terdiri dari variabel utama dan variabel penunjang. 

Variabel Utama 

a. Penentuan umur kambing adalah dapat dilihat dari gigi seri tetap yang sudah 

tumbuh (Setiadi, 2009). 

Tabel 3.Penentuan Umur Kambing Berdasarkan Umur Pergantian Gigi Seri 

Umur (tahun) Gigi seri yang berganti 

< 1,0 Gig seri belum ada yang berganti I1 

1,0 – 1,5 Gigi seri dalam I1 berganti 

1,5 – 2,5 Gig seri tengah dalam I2 berganti 

2,5 – 3,5 Gigi seri tengah luar I3 berganti 

3,5 – 4,0 Gigi seri luar I4 berganti atau semua (8) gigi seri berganti 

> 4,0 Gigi tetap aus dan mulai lepas 

Sumber : Frandson 1993 

 

 

2. Penentuan bobot badan dan ukuran – ukuran tubuh, sesuai dengan pendapat Dwiyanto 

(1994) yaitu : 

a. Bobot badan yaitu, ditimbang menggunakan timbangan. Timbangan yang 

digunakan adalah, timbangan manusia dengan kapasitas 130 kg dengan kepekaan 1 

kg  



 
 

b. Lingkar dada diukur menggunakan pita ukur dengan cara dilingkarkan tepat 

dibelakang  scapula. Pita ukur yang digunakan memiliki kapasitas 150 cm dengan 

kepekaan 0,1 cm  

c. Panjang badan diukur dari siku depan sampai benjolan tulang duduk.Alat yang 

digunakan yaitu tongkat ukur kapasitas 100 cm dengan kepekaan 0,1 cm  

d. Tinggi gumba diukur dari titik tertinggi pundak sampai tanah atau lantai. Alat yang 

digunakan yaitu tongkat ukur kapasitas 100 cm dengan kepekaan 0,1 cm 

e. Panjang telinga diukur mulai dari pangkal telinga sampai ujung telinga. Alat yang 

digunakan yaitu pita ukur kapasitas 130 cm dengan kepekaan 0,1 cm diukur 

dengan menggunakan pita ukur merek butterfiy buatan china  

Variabel Penunjang 

Diperoleh dengan cara interview terhadap peternak kambing PE yang terpilih. 

Variabel penunjang meliputi: 

1. Pengalaman peternak. 4. Jumlah kepemilikan 

2. Pendidikan peternak. 5. Asal usul ternak 

3. Jumlah kepemilikan. 6. Tatalaksana pemberian pakan 

Sumber dan cara pengumpulan data 

Sumber data diambil dari peternak kabupaten lombok tengah yang memiliki lebih dari 

3 ekor ternak kambing PE umur 1-2 tahun. Cara pengumpulan data : 

1. Penentuan kambing PE umur 1–2 tahun yang terdapat pada peternak terpilih. 

2. Kambing PE umur 1–2 tahun ditimbang kemudian diukur bagian – bagian tubuh. 

3. Dilakukan wawancara terhadap penulis kambing PE umur 1 – 2 tahun. 

4. Pengolahan data. 



 
 

Analisis data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini ditabulasi dan dicari rata-ratanya, serta 

standar deviasi. Persentase kambing PE yang sesuai SNI 2012 dihitung dengan rumus 

Persentase adalah perbandingan sekala dalam pecahan seratus, (Anonim, 2012), 

sehingga  persentase kambing PE yang sesuai SNI 2012 dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persyaratan kuantitatif kambing PE bibit ditentukan sesuai dengan umur dan jenis 

kelamin jantan dan betina. Adapun parameter yang diukur yaitu bobot badan, tinggi pundak, 

panjang badan, lingkar dada dan panjang telinga. 

Hasil penelitian rata-rata bobot badan (BB), panjang badan (PB), tinggi gumba (TG), 

lingkar dada (LD), dan panjang telinga (PT) kambing  PE disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil rata rata bobot badan (BB), panjang badan (PB), tinggi gumba (TG), lingkar 

dada (LD), dan panjang telinga (PT) kambing PE umur 1-2 tahun di Lombok 

Tengah. 

Jenis 

kambing 

BB         

(kg) 

PB       

(cm) 

LD       

(cm) 

TG         

(cm) 

 

PT       

(cm) 

Jantan (13) 33.76±4,76 71.33±6,37 78.37±7,93 67.16±8,8 25.3±3,96 

Betina (47) 32.15±2,88 66.62±6,28 73.64±7,11 64.15±6,36 25.44±3,76 

 



 
 

Bobot  badan  adalah  bobot  ternak  kambing  yang  diperoleh  dengan  cara 

melakukan penimbangan pada ternak kambing PE. Hasil penelitian bobot badan kambing PE 

di Lombok Tengah adalah 32.15 ± 4,33 kg pada kambing betina, dan 33,77 ±4,76 kg pada 

kambing jantan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata bobot badan  baik jantan 

maupun betina umur 1-2 tahun lebih rendah  dibandingkan dengan pernyataan Setiadi (2009)  

bahwa bobot badan hidup kambing PE jantan sekitar 40 kg dan betina sekitar 35 kg, dan 

Taufik (1987), yaitu bobot badan rata-rata kambing PE 34,99 untuk kambing PE jantan dan 

26,88 untuk kambing PE betina. Devendra dan Burns (1970) menyatakan bahwa keragaman 

bobot hidup ternak dewasa disebabkan karna termasuk beda bangsa, jumlah anak lahir 

seperindukan, makanan, persilangan dan interaksi genotipe-lingkungan. Keragaman genetic 

diekspresikan sebagai keragaman bangsa kambing dan hasil persilangan. 

Panjang badan mulai diukur dari jarak lurus dari siku depan sampai benjolan tulang 

duduk. Hasil penelitian panjang badan ternak kambing PE di Lombok Tengah adalah 66.6 ± 

6,2 cm pada kambing betina, dan 71.3± 6,7 cm pada kambing jantan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa rata-rata panjang badan kambing PE jantan dan betina umur 1-2 tahun 

lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian  Yasin (1984) yaitu kambing PE jantan 

60,93 cm dan 57,84 cm pada kambing PE betina. Hasil penelitian Taufik (1987) yaitu 61,55 

cm pada kambing jantan, dan 58,47 cm pada kambing betina. Berdasarkan SNI 2012 bahwa 

panjang badan kambing PE umur 1 – 2 tahun antara 61,00 cm untuk kambing PE jantan, dan 

57,00 cm untuk kambing PE betina. Setiadi, (1997), menyatakan panjang badan kambing 

Kacang untuk jantan dan betina adalah 50,33 cm, Pamungkas, (2009), menyatakan panjang 

badan kambing kacang untuk jantan adalah 55 cm, dan 47 cm untuk kambing kacang betina. 

 Hasil penelitian menunjukkan keunggulan, yaitu memiliki panjang badan lebih tinggi 

dibandingkan dengan panjang badan yang diperoleh dari hasil penelitian yang digunakan 

sebagai pembanding ini, lebih tinggi disebapkan karna tidak ada darah kambing kacang yang 



 
 

ikut  berperan dalam darah kambing yang diteliti diturunkan darah kambing PE yang sudah 

terseleksi. 

 Tinggi gumba adalah jarak yang diukur dari bagian tertinggi pundak ke tanah 

mengikuti garis tegak lurus. Hasil penelititan tinggi gumba ternak kambing PE di Lombok 

Tengah adalah 68,4 ± 4,79 cm pada kambing jantan, dan 64,5 ± 6,94 cm pada kambing 

betina. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata tinggi gumba kambing PE jantan dan 

betina umur  1 - 2 tahun lebih rendah dibandingkan dengan hasil penelitian Setiadi, (2009) 

yaitu tinggi gumba kambing PE jantan 90 cm dan 76 cm untuk kambing  PE betina, dan 

menurut Pamungkas, (2009) yaitu tinggi gumba kambing PE jantan 84 cm, 76 cm pada 

kambing PE betina, untuk kambing jantan.   Selanjutnya pada kambing kacang jantan adalah 

55,7 cm, dan 55,3 cm untuk kambing kacang betina. Subandriyo (1995), tinggi gumba 

kambing PE yaitu 76 cm untuk kambing PE betina, dan 84 cm untuk kambing PE jantan.  

Berdasarkan (SNI, 2012), bahwa tinggi gumba kambing PE umur 1 – 2 tahun antara 75 cm 

untuk kambing jantan, dan 71,cm untuk kambing betina. 

 Rendahnya hasil penelitian tinggi gumba ini diduga masih banyak tecampur darah 

kambing kacang yang dipilih sebagai sampel.  

Lingkar dada yaitu ukuran yang diukur melingkar tepat dibelakang  scapula. Pada 

penelitian ini diperoleh rata-rata lingkar dada 78,37 ± 7,93 cm untuk kambing PE jantan dan 

73,64 ± 7,11 cm untuk kambing betina. Rata-rata lingkar dada kambing PE pada penelitian 

ini lebih rendah dibandingkan pendapat Pamungkas (2009) yaitu 99,5 cm pada kambing 

jantan dan 80,1 cm pada kambing betina selanjutnya dikatakan lingkar dada untuk kambing 

kacang adalah 67,6 cm untuk kambing jantan, dan 62,1 cm pada kambing betina.  Tinggi 

gumba kambing PE umur 1 – 2 tahun antara 80. cm untuk kambing jantan, dan 76. cm untuk 

kambing betina (SNI, 2012). 



 
 

 Diduga rendahnya lingkar dada hasil penelitian disebabkan karna sistem 

pemeliharaan dan pengaturan sistem perkawinwn di Desa Perai Meke Dusun Nyangget masih 

tradisional yaitu tidak menggunakan seleksi hasil interview.  

Panjang telinga diukur mulai dari pangkal telinga sampai ujung telinga. Hasil 

penelitian panjang telinga ternak kambing PE di Lombok Tengah adalah 25,4 ± 3,7 cm pada 

kambing jantan, dan 25.3 ± 3,9 cm pada kambing betina Hasil penelitian panjang telinga ini 

lebih rendah daripada pernyataan Susilo (2013) bahwa panjang telinga kambing PE adalah 28 

cm untuk kambing PE betina, dan 30 cm, untuk kambing PE jantan. Panjang telinga kambing 

PE umur 1 – 2 tahun antara 26 cm untuk kambing jantan, dan 26 cm untuk kambing betina 

(SNI, 2012). 

Rendahnya panjang telinga kambing PE pada penelitian khususnya di Desa Perai 

Meke Dusun Nyangget di duga disebabkan karena peternak belum mengerti ciri – ciri 

kambing PE bila di lihat dari morfologinya.  

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Lombok Tengah di tiga kecamatan, 

dengan sampel berjumlah 60 ekor kambing PE umur 1-2 tahun diperoleh 3 ekor, (5 %) yang 

memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan 57 ekor tidak memenuhi standar SNI. Hal 

ini di sebabkan karna bibit-bibit kambing PE yang berada di Lombok Tengah diduga masih 

tercampur darah kambing Kacang, faktor pemeliharaan masih tradisional, belum 

memperhatikan sistem seleksi dan pengaturan perkawinan. Menurut Sugeng (1994), bahwa 

semua jenis ternak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ternak 

tercermin dari bertambahnya ukuran-ukuran tubuh dan bertambahnnya besar badan. 

Selanjutnya Ridwan ( 1991) menjelaskan bahwa dalam proses pertumbuhan  terjadi proses  

perkembangan  yaitu pertumbuhan bentuk dari komposisi tubuh sebagai akibat perbedaan 

laju pertumbuhan bagian-bagian tubuh ternak. Tumbuh-kembangnya ternak dapat 

dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, dan pemeliharaan ternak. 



 
 

 Pemeliharaan kambing PE di daerah penelitian dilakukan dengan cara digembalakan 

dan dikandangkan. Pada pagi hari kambing digembalakan sampai siang, kemudian 

dikandangkan. Kambing saat dikandangkan diberi makan tidak menentu, kadang hanya 

sekali, dua kali atau tiga kali. Hal tersebut  menyebabkan  pertumbuhan dan produksi 

kambing bervariasi. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah dapat 

diperoleh kesimpulan. Jumlah kambing PE  bibit umur 1 – 2 tahun yang sesuai SNI sebanyak 

3 ekor (5 %) dan hanya di temukan pada kambing PE betina.  

Saran 

1. Untuk mendapatkan ukuran – ukuran tubuh kambing PE yang sesuai SNI harus 

diperhatikan sistem pemeliharaan dan pengaturan perkawinan. 

2. Untuk menhasilkan data yang lebih bagus disarankan untuk memperbanyak 

jumlah sampel. 
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