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Oleh
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Gen BMPR-1B merupakan gen yang mengatur sifat prolifik pada ternak
yang menyebabkan peningkatan kecepatan laju ovulasi dan jumlah anak
sekelahiran (litter size). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variasi
genotipe gen BMPR-1B dan jumlah anak sekelahiran (litter size) pada kambing
lokal yang dipelihara di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan di
Laboratorium Imunobiologi FMIPA Universitas Mataram. Materi penelitian
menggunakan sampel darah kambing lokal sebanyak 144 ekor. Gen BMPR-1B
diamplifikasi dengan teknik PCR menggunakan primer BMPR-1B forward (5’-
GTCGCTATGGGGAAGTTTGGATG-‘3) dan reverse (5’-CAAGATGTTTTC
ATGCCTCATCAACACGGTC-‘3). Hasil PCR yang diperoleh adalah
teramplifikasinya pita DNA spesifik dengan ukuran 140 bp. Keragaman gen
BMPR-1B dianalisa dengan menggunakan metode RFLP dengan enzim AvaII
(G|GACC). Hasil analisa RFLP menunjukkan tidak ada titik potong enzim AvaII
pada produk PCR, sehingga hanya ditemukannya satu genotipe “++” dengan
fragmen 140 bp. Berdasarkan data kelahiran, kambing lokal memiliki litter size
antara 1-3 ekor/kelahiran yang terdiri dari 14 ekor dengan rata-rata litter size 1,0;
74 ekor dengan rata-rata litter 1.53 ± 0.11; dan 27 ekor dengan rata-rata litter size
2.01 ± 0.14.

Kata Kunci : Variasi, Gen BMPR-1B, Litter Size, Kambing Lokal.
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ABSTRACT

VARIATION GENOTYPE OF BONE MORPHOGENETIC PROTEIN
RECEPTOR 1B (BMPR-1B) GEN OF THE LOCAL GOATS

IN WEST LOMBOK REGENCY

by

M. RENDRA KURNIAWAN
B1D 012 171

Animal Husbandry Faculty of Mataram University/E-Mail:
rendrakurniawan0@gmail.com

BMPR-1B gene is the form of gene to regulate the prolific characteristic of
the livestock that cause to improving the quickness of ovulation and the litter size.
This research aimed to identification the variation of genotype BMPR-1B genes
and the litter size in the local goat wich cultivated in the county of West Lombok.
This research did in the Laboratory of Imunobiology, University of Mataram. The
material of this research used the blood of local goat as much as 144 heads.
BMPR-1B gene was amplified with the PCR technique by used primers BMPR-
1B forward (5’-GTCGCTATGGGGAAGTTTGGATG-‘3) and reverse (5’-
CAAGATGTTTTC ATGCCTCATCAACACGGTC-‘3). The result of PCR
obtained is a specific DNA bands with sizes 140 bp. The diversity of the BMPR-
1B gene was analysis by used RFLP method with the AvaII enzyme (G|GACC).
The results of RFLP analysis showed that there was not founded the restriction
point in the PCR product, so that there was only genotype "++" with fragment size
140 bp discovered. Base on the birth data, the local goats has litter size between 1-
3 head/birth consisting of 14 goats with the litter size average 1,0; 74 goats with
the litter size average 1:53 ± 0:11; and 27 goats with the litter size average 2:01 ±
0:14.

Key Word : Variation, BMPR-1B Gene, Litter Size, Local Goat.
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PENDAHULUAN

Kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang cukup dikenal oleh

masyarakat dan banyak diusahakan di Indonesia. Ternak ini banyak dipelihara

oleh masyarakat petani peternak di pedesaan sebagai usaha sampingan,

tabungan, dan ada juga peternak yang menjadikannya sebagai usaha pokok.

Ternak kambing merupakan salah satu komoditas ternak sebagai penghasil

daging yang belum digali potensinya secara optimal. Keberadaan ternak

kambing saat ini cukup strategis dan penting karena permintaan masyarakat

akan produk dagingnya yang banyak diusahakan menjadi produk-produk

olahan yang banyak diminati pula diantaranya seperti produk sate kambing,

dan gulei kambing, dan juga pada waktu-waktu tertentu seperti pada hari raya

kurban permintaan ternak kambing yang semakin meningkat yang banyak

dipilih oleh masyarakat untuk dijadikan hewan kurban. Selain itu, karena

produksi daging sapi nasional yang tidak mampu mencukupi kebutuhan

masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga daging kambing berpotensi

untuk dijadikan subtitusi kebutuhan daging sapi. Jenis kambing yang banyak

dipelihara diantaranya yaitu seperti kambing Kacang dan kambing Batang, dan

biasanya dipelihara secara tradisional dan sederhana baik secara intensif

ataupun ekstensif. Dalam pemeliharaannya, pakan ternak tersebut cukup

beragam, mulai dari berbagai macam jenis hijauan dan juga limbah pertanian

dan perkebunan.

Kambing memilki sifat prolifik atau sifat reproduksi yang mampu

beranak lebih dari satu. Sehingga hal tersebut tentunya memilki nilai ekonomis

yang tinggi bagi peternak. Selain itu, sifat prolifik pada kambing juga dapat

mempercepat meningkatkan populasi kambing lokal di Indonesia. Kemampuan

untuk sifat prolifik ini pada setiap individu berbeda-beda yang dipengaruhi

oleh faktor lingkungan dan genetik ternak tersebut. Pada faktor genetik sifat

prolifik ini dikendalikan oleh gen-gen penyebab kesuburan atau yang biasa

disebut gen fecunditas salah satunya yaitu gen Bone Morphogenic Protein

Receptor -1B (BMPR-IB).
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Menurut Mulsant et al. (2001), Souza et al. (2001), Wilson et al. (2001),

Davis (2005), yang disitasi oleh Hasan (2011) menyatakan, bahwa Gen BMPR-

1B atau activin-like kinase 6 (ALK 6) dikenal sebagai FecB. Gen BMPR-1B

terletak pada kromosom 6 yang diekspresikan oleh sel oosit dan sel granulosa.

Mutasi substitusi A746G atau pada tingkat asam amino mutasi Q249R pada

FecB akan meningkatkan laju ovulasi rata-rata 1.5 dan rataan litter size 1.0

pada heterozigot carrier. Mutasi yang sama pada homozigot carrier akan

meningkatkan laju ovulasi rata-rata 3.0 dengan rataan litter size 1.5. Penelitian

terdahulu oleh Maskur dan Arman (2010), menyatakan Gen BMPR IB pada

DEG (Domba Ekor Gemuk) merupakan gen autosomal dominan dengan efek

aditif pada kecepatan ovulasi, mutasi yang terjadi pada gen ini menyebabkan

meningkatnya kecepatan ovulasi dan jumlah anak sekelahiran (litter size) pada

ternak domba di Lombok.

Kemampuan reproduksi untuk sifat prolifik pada ternak ini berbeda-beda

yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan genetik. Pada ternak domba faktor

genetik yaitu gen BMPR IB untuk sifat reproduksi atau kemampuan beranak

lebih dari satu ini sudah banyak diketahui dan terbukti efeknya. Namun pada

ternak kambing masih belum banyak diketahui. Oleh sebab itu, gen BMPRIB

yang mengontrol sifat reproduksi atau kemampuan beranak lebih dari satu

sekelahiran ini akan diteliti sebagai kandidat marker seleksi untuk sifat prolifik

pada kambing Kacang dan Kambing Batang di Kabupaten Lombok Barat,

NTB.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui variasi genotipe gen FecB (BMPR1B) pada kambing lokal yang

dipelihara di Kabupaten Lombok Barat; Untuk mengetahui jumlah anak

sekelahiran (Litter Size) pada gen BMPRIB dengan genotipe yang berbeda.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kediri,

Gerung dan Labu Api Kabupaten Lombok Barat pada bulan Maret hingga

April 2016. Materi yang digunakan adalah 144 ekor kambing lokal yang

dipelihara secara tradisional oleh peternak-peternak mandiri di Kabupaten
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Lombok Barat. Adapun variabel yang diamati pada penelitian ini yaitu jumlah

anak sekelahiran (litter size) pada kambing lokal yang dipelihara di Kabupaten

Lombok Barat; dan variasi genotipe gen BMPR-1B pada kambing lokal yang

dipelihara di Kabupaten Lombok Barat.

Cara penelitian

Isolasi DNA Sampel Darah Kambing

DNA diisolasi dan dimurnikan dengan menggunakan metode ekstraksi.

Sebanyak 100 µl sampel darah dimasukkan kedalam tabung eppendof 1,5 ml

steril. Kemudian menambahkan Proteinase K sebanyak 10 µl dan 200 µl lysis

solution kedalam tabung eppendof yang telah berisi sampel darah kambing,

campur merata dengan memvortex larutan tersebut dengan menggunakan

micromiyer dengan kecepatan 10 rpm selama 3 menit. Inkubasikan

mengggunakan thermomixer pada temperatur 56 0C selama 10 menit.

Sampel yang diinkubasi, kemudian dikeluarkan dari thermomixer dan

tambahkan ethanol absolut sebanyak  100 µl. Vortex menggunakan micromiyer

dengan kecepatan 10 rpm selama 2 menit sehingga larutan tercampur semua.

Mentransfer lysite atau larutan tersebut kedalam kolom genejet, lalu

sentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit kemudian

membuang supernatannya. Selanjutnya,  menambahkan 250 µl wash buffer I

(WB I), kemudian sentrifugasi selama 1 menit dengan  kecepatan 14.000 rpm

lalu membuang supernatannya. Kemudian menambahkan 250 µl wash buffer II

(WB II), lalu sentrifugasi selama 3 menit dengan  kecepatan 14.000 kemudian

membuang supernatannya. Lalu sentrifugasi kembali dalam keadaan kosong

atau tanpa penambahan larutan dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit.

Kemudian menambahkan 50 µl elution buffer tepat ditengah membrane kolom

lalu diamkan disuhu ruang selama 2 menit lalu sentrifugasi dengan kecepatan

14.000 rpm selama 1 menit dan simpan sampel DNA pada temperatur -20 0C.

Amplifikasi PCR Gen BMPR-1B

Primer gen BMPR-1B didesain berdasarkan informasi sekuen yang

digunakan sebelumnya oleh Gazooei et al. (2013). Primer adalah DNA utas

tunggal dengan ukuran pendek, biasanya 18 sampai 25 bp (pasang basa) yang
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akan menempel pada DNA cetakan ditempat yang spesifik. Primer yang

digunakan adalah forward dan reverse, dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Sekuens primer gen BMPR-1B dan enzim restriksi endonuklease

untuk PCR-RFLP.

Primer Sekuens Primer Target
BMPRIB

Enzim
Restriksi

Forward 5’-GTC GCT ATG GGG AAG TTT GGA TG-‘3

140 bp AvaII
Reverse

5’-CAA GAT GTT TTC ATG CCT CAT CAA
CAC GGT C -‘3

Sumber : Gazooei et al. (2013).

Komposisi reaksi PCR yang digunakan untuk amplifikasi gen BMPR-1B

adalah 2 µl DNA Template, 10 µl 2x Taq  Master Mix, 1,25 µl Primer BMPR-

1B Forward, 1,25 µl Primer BMPR-1B Reverse, 0,5 µl MgCl2 dan 5 µl ddH2O

dalam larutan total 20 µl. Mesin PCR dijalankan dengan kondisi temperatur

gen BMPR-1B di mulai dengan predenaturasi pada suhu 94 0C selama 5 menit,

diikuti dengan 35 siklus berikutnya masing-masing denaturasi pada suhu 94 0C

selama 40 detik, annealing pada suhu 63 0C selama 40 detik, yang dilanjutkan

dengan satu siklus extention pada suhu 72 0C selama 40 menit  dan extention

akhir pada suhu 72 0C selama 10 menit. Setelah siklus terakhir selesai, mesin

PCR dimatikan kemudian tabung diambil dan disimpan pada temperature 10 0C

untuk dianalisis selanjutnya.

Analisis PCR-RFLP dengan Mendeteksi Mutasi Gen BMPR-1B.

Produk PCR yang diperoleh dari masing-masing gen target kemudian

dianalisis menggunakan RFLP melalui pemotongan menggunakan enzim

restriksi AvaII yang memiliki situs pemotongan pada gen BMPR-1B. Volume

dan bahan pereaksi yang digunakan untuk setiap enzim pemotong adalah 0,5 µl

Enzim Hha1, 1,25 µl 10x Buffer Tango, 2,75 µl Nuclease-free Water, dan 8µl

PCR Product. Campuran sampel produk PCR fragmen gen BMPR-1B serta

pereaksi diinkubasi didalam inkubator Combitherm 3-150 pada suhu 37 0C

selama 16-18 jam. Pada penelitian ini deteksi mutasi alel gen dilakukan dengan

elektroforesis gel agarose 2 % selama 50 menit dengan volume sampel 12,5 µl.
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Perhitungan Litter Size

Perhitungan litter size dilakukan berdasarkan informasi catatan kelahiran

atau recording jumlah kelahiran anak kambing pada setiap kali melahirkan

yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan peternak kambing baik pada

kambing kacang maupun kambing batang.

Analisa data

Keragaman genotip tiap-tiap individu dapat ditentukan dari pita-pita

DNA gen yang ditemukan. Masing-masing sampel dibandingkan berdasarkan

ukuran (marker) yang sama dan dihitung frekuensi alelnya.

Frekuensi Alel

Frekuensi alel biasa dihitung dengan menggunakan rumus Nei dan Kumar

(2000) :

xi =

2nii+ ∑ nij2N
Keterangan :

xi= frekuensi alel ke-i,

nii= jumlah individu dengan genotipe ii,

nij=  jumlah individu dengan genotipe ij,

N =  jumlah individu sampel.

Frekuensi Genotip

Frekuensi genotip dapat diketahui dengan cara membagi jumlah sampel

yang memiliki genotip tipe tertentu dengan seluruh jumlah sampel. Frekuensi

genotip dihitung dengan rumus :

xii =

Keterangan :

xii= frekuensi alel ke-i,

nii = jumlah individu dengan genotipe i,

N =  jumlah individu sampel.
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Keseimbangan Hardy-Weinberg

Keseimbangan Hardy-Weinberg diuji dengan ujiX2 (Hartl dan Clark, 1997)

:

x2 = ∑ ( )
Keterangan :

x2= uji chi kuadrat

Obs = jumlah pengamatan genotip ke i

Exp = jumlah harapan genotip ke i

Nilai Heterozigositas

Keragaman genetik (genetic variability) dilakukan melalui estimasi

frekuensi heterozigositas pengamatan (Ho) dan heterozigositas harapan (He)

berdasarkan rumus heterozigositas (Weir, 1996) :

=
Keterangan :

Ho= frekuensi heterozigositas pengamatan

nij= jumlah individu heterozigositas pada lokus ke- l

N = jumlah individu yang dianalisis

Nilai heterozigositas harapan (He) dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

= 1 −
Keterangan :

He = heterozigositas harapan diantara populasi

xi
2= frekuensi alel

n = jumlah alel

Nilai Polymorphic Informative Content (PIC)

Tingkat informasi suatu alel dihitung dengan pendekatan nilai

Polymorphic Informative Content (PIC) :
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= 1 − 2
Keterangan :

pi = frekuensi alel ke i

pj = frekuensi alel ke j

n = jumlah alel per penciri (marker)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amplifikasi Gen BMPR-1B

Gen BMPR-1B pada kambing lokal yaitu kambing kacang dan kambing batang

berhasil diamplifikasi dengan teknik PCR (Polymerase Chain Reaction).

Amplifikasi kandidat gen pengontrol sifat prolifik dari genom kambing lokal

dilakukan menggunakan primer (forward dan reverse) yang didesain dan telah

diuji sebelumnya pada berbagai bangsa domba baik daerah tropis maupun dari

daerah sedang (temperate) berdasarkan informasi dari berbagai jurnal

internasional. Primer gen BMPR-1B didesain untuk mengaplifikasi DNA target

dengan ukuran 140 bp. Sehingga panjang fragmen gen BMPR-1B yang

dihasilkan setelah visualisasi dibawah sinar ultraviolet (UV) pada penelitian ini

adalah 140 bp.

Identififkasi Mutasi Gen BMPR-1B Pada Kambing Lokal

Hasil identifikasi mutasi gen BMPR-1B pada kambing lokal di Kab.

Lombok Barat dilakukan dengan metode PCR-RFLP. Teknik restriksi dengan

PCR-RFLP digunakan untuk melihat polimorfisme dalam genom organisme

yang menggunakan suatu enzim pemotong tertentu (restriction enzymes). Gen

BMPR-1B pada penelitian ini menggunakan enzim AvaII. Karena sifatnya yang

spesifik, maka enzim ini akan memotong situs (G|GACC) yang dikenali oleh

enzim tersebut. Hasil visualisasi produk PCR-RFLP pada gel agarosa 2 %,

pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5.
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M    110 111 112 113 114

Gambar 8. Visualisasi hasil PCR-RFLP gen BMPR-1B pada gel agarose 2

%. M : 100 bp.

Keterangan :

M (marker) =  Ladder 100 bp

++ (1-5) = Individu homozigot “wild-type” (+) berukuran 140 bp

Hasil visualisasi produk PCR-RFLP gen BMPR-1B menggunakan enzim

AvaII pada semua sampel memperlihatkan satu pola yang sama karena gen

tersebut tidak terpotong pada situs pemotong AvaII (G|GACC), sehingga

polimorfisme genotipe gen BMPR-1B tidak ditemukan pada penelitian ini atau

monomorfik. Oleh karena itu, seluruh individu yang dianalisis menampilkan

satu genotipe yang sama yaitu genotipe “++” (Homozigot Wild Type) dengan

fragmen 140 bp. Hasil ini sama seperti yang dilaporkan pada penelitian yang

dilakukan oleh Gazooei et al. (2013) pada kambing Rayini di Iran yaitu gen

BMPR-1B tidak terpotong atau gen BMPR-1B tidak bermutasi sehingga

menghasilkan genotipe “++” (Homozigot Wild Type) saja dengan fragmen 140

bp, dan hampir sama seperti yang dilaporkan juga oleh Hasan (2011), pada

Kambing Kacang, Samosir, dan Muara di Provinsi Sumatra Utara, yaitu tidak

adanya mutasi pada gen BMPR-1B yang terjadi pada masing-masing kambing

lokal tersebut, sehingga menghasilkan satu pita DNA dengan fragmen DNAnya

137 bp. Berbeda dengan penelitian yang dilaporkan oleh Maskur dan C. Arman

(2010) pada domba ekor gemuk (DEG) di Lombok menunjukkan adanya

indikasi bahwa terjadinya mutasi gen BMPR-1B pada domba (DEG) di

++ ++ ++ ++ ++

140 bp

500 bp

400 bp

200 bp

300 bp

100 bp
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Lombok. Adanya mutasi gen BMPR-1B mengkibatkan polimorfisme gen

BMPR-1B pada domba ekor gemuk (DEG), yang menghasilkan tiga genotipe

yaitu “BB” dengan fragamen (110 bp / 110 bp), “B+” dengan fragmen  (110 bp

/ 140 bp), dan  “++” dengan fragmen (140 bp / 140 bp).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jumlah pita hasil restriksi

yang ditampilkan diantara masing-masing individu dalam satu populasi tidak

bervariasi. Sehingga hasil frekuensi alel dan frekuensi genotipe gen BMPR-1B

yang diperoleh pada penelitian ini juga tidak bervariasi, yang dapat dilihat pada

tabel 8.

Tabel 8. Frekuensi Alel dan Genotipe gen BMPR-1B pada kambing lokal.

Gen Frekuensi
Genotipe Alel

(++) (B+) (BB) (+) (B)
BMPR-1B 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0

Dari tabel frekuensi alel dan genotipe di atas menunjukkan bahwa hasil

frekuensi alel (+) yaitu 100 % dan frekuensi alel (B) pada populasi kambing

lokal tidak ada (0,0). Berdasarkan data fekuensi alel pada kambing lokal ini

menunjukkan bahwa populasi kambing lokal yang diamati tidak beragam

(monomorfik). Kemudian hasil analisa frekuensi genotipe gen BMPR-1B pada

kambing lokal yang dapat dilihat pada tabel di atas juga menunjukkan

frekuensi genotipe (++) (1,0), sedangkan genotipe (B+) dan (BB) tidak

ditemukan pada kambing lokal.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gen BMPR-1B pada kambing

lokal yaitu kambing Kacang dan kambing Batang di Kabupaten Lombok Barat

adalah homhozigot dengan genotipe “++”, ini disebabkan karena tidak adanya

mutasi dengan ditemukan hanya satu pita DNA saja dengan fragmen restriksi

yaitu 140 bp sebagai tipe liar (wild type). Tidak adanya mutasi ini

menimbulkan genotipe yang seragam pada kambing lokal di Kabupaten

Lombok Barat.

Pengaruh Genetik Gen BMPR-1B terhadap Sifat Prolifik Kambing Lokal

Hasil penelitian gen BMPR-1B ini tidak menunjukkan adanya

polimorfisme akibat tidak adanya mutasi gen tersebut pada kambing lokal di
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Pulau Lombok, namun dilihat dari hasil data kelahiran kambing lokal yang

diperoleh menunjukan sifat prolifik. Hasil data kelahiran yang diperoleh pada

penelitian ini yaitu induk beranak 1-3 kali dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Rataan nilai litter size kambing lokal berdasarkan variasi angka

kelahiran

Jumlah Anak
Perkelahiran

Jumlah Ternak Litter Size

1 14 Ekor 1

1-2 74 Ekor 1.53 ± 0.11
2-3 27 Ekor 2.01 ± 0.14

Berdasarkan data pada tabel 4 menunjukkan bahwa induk kambing lokal

beranak tunggal dengan kisaran 12,2 %, induk pernah beranak kembar (twins)

64,3 % dan induk pernah beranak tiga (triplets) 23,5 %.  Dan nilai litter size

kambing lokal berdasarkan variasi angka kelahiran menunjukkan induk

beranak tunggal yaitu sebesar 1, induk pernah beranak kembar (twins) sebesar

1.53 ± 0.1 dan induk pernah beranak tiga (triplets) sebesar 2.01 ± 0.14.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai litter size kambing lokal

berdasarkan genotipe (++) memiliki rata-rata litter size yaitu sebesar 1.58 ±

0.32 ekor. Perhitungan litter size dilakukan berdasarkan informasi catatan

kelahiran yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan peternak

menunjukkan bahwa rataan litter size yang diperoleh tinggi sehingga kelahiran

kambing tersebut bersifat prolifik. Namun dilihat dari faktor genetik, gen

BMPR-1B pada kambing lokal tidak mengalami mutasi sehingga tidak

menyebabkan tingginya litter size pada ternak tersebut. Sifat prolifik pada

kambing lokal ini diduga disebabkan oleh mutasi dari gen yang lain yaitu gen

BMP-15 atau GDF-9, karena kedua gen tersebut juga bekerja mengontrol sifat

prolifik pada kambing yang menyebabkan peningkatan kecepatan ovulasi dan

jumlah anak sekelahiran (litter size). Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Hidayat (2015) menyatakan bahwa terdapat mutasi gen BMP15 yaitu gen

FecXG yang bertanggung jawab terhadap sifat prolifik sehingga terdapat

korelasi polimorfisme gen FecXG terhadap sifat prolifik kambing lokal yang

menyebabkan adanya perbedaan litter size masing-masing genotipe kambing

lokal.
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Sistem Pemeliharaan Kambing Lokal di Kabupaten Lombok Barat

Ternak kambing dipelihara oleh petani peternak di Kabupaten Lombok

Barat sebagai usaha sambilan dan usaha pokoknya adalah dibidang pertanian

seperti padi, sayuran dan buah-buahan. Pemeliharaan kambing lokal di

Lombok Barat dominan dilakukan secara intensif dengan manajeman

pemeliharaan ternak kambing di Lombok Barat seperti perkandangan,

pengendalian penyakit dan parasit serta pemberian pakan masih bersifat

tradisional. Kandang dibuat dari bahan yang sederhana dan berfungsi sebagai

naungan saja, tanpa lantai. Kotoran ternak didalam kandang dibiarkan

menumpuk sehingga sanitasi kandang tidak terjaga dengan baik. Akibatnya

ternak kambing mengalami gangguan parasit cacing dan scabies. Sebagian

kecil peternak mengatasi serangan parasit atau penyakit pada ternak

kambingnya dengan mendatangkan petugas untuk mengobati dengan

konsekuensi membayar pengganti obat.

Tatalaksana pemberian pakan kambing dilakukan dengan cara diaritkan

rumput dan diberikan dikandang. Hijauan pakan yang diberikan dikandang,

sebagian besar rumput alam atau rumput liar yang dicampur dedaunan

terutama daun leguminosa dan limbah pertanian. Namun, pada musim kemarau

pakan yang diberikan yaitu limbah pertanian. Pakan adalah salah satu faktor

yang sangat menentukan disamping mutu bibit dan tatalaksana dalam

menghasilkan produksi ternak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat variasi genotipe gen BMPR-1B pada kambing lokal atau bersifat

monomorfik karena seluruh individu yang dianalisis menampilkan hanya satu

genotipe. Adapun genotipe yang ditemukan yaitu genotipe (++) atau homozigot

wild-type. Kambing lokal yang dipelihara di Kabupaten Lombok Barat bersifat

prolifik dengan rata-rata litter size yaitu sebesar 1,58 ± 0.32 ekor.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu perlu penelitian lebih lanjut

untuk mengetahui gen yang berpengaruh pada sifat prolifik pada kambing lokal
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di Kabupaten Lombok Barat, karena adanya gen lain yang juga mempengaruhi

sifat prolifik terutama gen ESRa.
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