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PERSENTASE KAMBING PERANAKAN ETTAWA (PE) BETINA BIBIT 
UMUR 0,5-1 TAHUN BERDASARKAN SNI  

DI LOMBOK TENGAH 
 

INTISARI 

Oleh 
Muhammad Saladin 

B1D 011 188 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase Kambing Peranakan Ettawa 
(PE) umur 0,5-1 tahun menurut SNI di Lombok Tengah. Metode yang digunakan 
adalah survei dengan cara pengukuran langsung terhadap ukuran-ukuran tubuh yaitu 
Berat Badan (BB), Tinggi Pundak (TP), Panjang Badan (PB), Lingkar Dada (LD), 
Panjang Telinga (PT), Panjang Bulu Rewos (PBR). Jumlah sampel pada penelitian ini 
sebanyak 60 ekor yang diambil dari 3 kecamatan yang memiliki populasi kambing 
terbanyak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah kambing PE betina yang 
memenuhi standar SNI adalah 49 ekor (81,7%). Ukuran tubuh kambing sebelum 
diseleksi diseleksi BB (31,2 ± 3,9), TP (61,4 ± 5,7), PB (60,9 ± 6,3), LD (70,0 ± 9,0), 
PT (27,1 ± 2,0), PBR (11,2 ± 2,3), setelah diseleksi BB (31,7 ±3,4), TP (66,3 ± 4,1), 
PB(61,9 ± 6,0), LD ( 72, 3 ± 7,8), PT (26,7 ± 1,9), PBR( 11,1 ± 2,2).  
 
Kata kunci : Persentase, Kambing PE, Betina bibit, SNI. 
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ABSTRACT 

THE PERCENTAGE OF FEMALE GOAT HYBRID SEED SIN LOCAL 
ETTAWA (PE) AGED 0,5-1 YEARS BASED SNI  

IN CENTRAL LOMBOK 
 

By 
 

Muhammad Saladin 
B1D 011 188 

This study aimed to determine the percentage of goats Local Ettawa (PE) aged 
0.5-1years according to SNI in Central Lombok. The method used was a survey by 
means of direct measurement of the body Weight (BW), Girth Height (GH), Body 
Length (BL), Hearth Girth (HG), Length of Ear (LE), Hair Length of Rear Thigt 
(HLRT). The number of samplesin this studywere 60 tail that taken from3sub-district 
which has the largest goat population. The results showed that the number of female 
goats that meets ISO standards are 49 individuals (81.7%). Goat's body size prior to 
selection (cm)  BW (31.2 ±3.9), GH (61.4 ±5.7), BL (60.9 ±6.3), HG (70.0 ±9.0),  LE 
(27.1 ± 2.0),  HLRT (11.2 ±2.3) after the selected BW (31.7 ±3.4), GH (66.3 ±4.1), 
BL (61 ,9±6.0), HG (72, 3±7.8), LE (26.7 ±1.9), HLRT (11.1 ±2.2). 
 
Keywords: Percentage, Female Goats PE, Female Goats Seeds, SNI.  
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PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan salah satu bangsa ternak yang telah 

berkembang pesat dan mempunyai peranan penting, khususnya dalam penyediaan 

bahan pangan asal ternak (daging dan susu) serta peningkatan pendapatan petani. 

Namun perkembangan tersebut belum menyentuh segi kualitas, sehingga perlu upaya 

untuk memperhatikan, meningkatkan dan mempertahankan mutu. 

Bibit kambing peranakan Ettawa diklasifikasikan atas bibit dasar (foundation 

stock = FS), bibit induk (breeding stock = BS) dan bibit sebar (commercial stock = 

CS) (Anonim, 2008¹). Standar ini ditetapkan khusus untuk mutu dan cara pengukuran 

bibit kambing peranakan Ettawa (PE), khusus untuk bibit sebar. Selanjutnya 

dikatakan  persyaratan mutu terdiri dari persyaratan kualitatif dan kuantitatif. 

Persyaratan kualitatif meliputi warna bulu,profil muka, tanduk dan ekor. Persyaratan 

kuantitatif harus memenuhi parameteryang sudah ditetapkan yaitu bobot badan, tinggi 

pundak, panjang badan, lingkar dada, panjang telinga, panjang bulu rewos. Penentuan 

umur diukur berdasarkan catatan (recording) atau atas dasar perkembangan gigi seri. 

Penyediaan bibit ternak merupakan salah satu sarana produksi pembudidayaan 

ternak yang penting dan strategis. Keberhasilan usaha peternakan tidak terlepas dari 

pangan asal ternak yang berkualitas.  Diharapkan dengan penggunaan bibit ternak 

yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)akan dapat meningkatkan 

produktifitas ternak kambing PE ini.Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Persentase Kambing Peranakan Ettawa (PE) Betina 

Bibit Umur 0,5-1 Tahun Berdasarkan SNI di Lombok Tengah”. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Materi penelitian 

Kambing PE berjumlah 60 ekor yang diperoleh dari 3 kecamatan, setiap 

kecamatan diambil 20 ekor. 
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Alat-Alat yang Digunakan 

1. Tongkat ukur kayu dengan kepekaan 0,1 cm 

2. Pita ukur dengan kepekaan 0,1 cm 

3. Camera  

4. Quisioner (terlampir) 

5. Timbangan kambing kapasitas 50 kg 

Variabel yang diamati 

A. Variabel pokok   

1. Panjang telinga  

2. Panjang bulu rewos 

3. Panjang badan  

4. Lingkar dada  

5. Tinggi badan 

6. Bobot badan 

B. Variabel Penunjang 

 Identifikasi pemilik kambing. 

 Lingkungan pendukung meliputi (pakan yang disediakan, sistem perkawinan) 

 Keadaan umum kabupaten Lombok Tengah. 

Metode peneltian 

a. Penentuan responden 

Responden ditentukan berdasarkan jumlah kepemilikan ternak  yaitu peternak 

yang memiliki kambing betina lebih dari 4 ekor. Responden diambil pada 3 

kecamatan yang terbanyak, pada setiap kecamatan diambil 20 ekor sehingga jumlah 

sampel sebanyak 60 ekor. 

b.Interviewresponden 

Interview dilakukan terhadap responden untuk mencari informasi tentang reproduksi 

ternak dan umur ternak. 

a. Pengukuran bagian-bagian tubuh 

Kambing PE betina ditimbang berat badanya serta bagian-bagian tubuhnya, adapun    

bagian-bagian tubuh ternak yang diukur yaitu : 
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1. Panjang telinga : diukur dari pangkal sampai ujung telinga (cm). 

2. Panjang bulu rewos: diukur menggunakan pita ukur dengan mengukur jarak dari 

pangkal bulu sampai ke ujung pada bagian paha belakang. 

3. Panjang badan diukur mulai dari penonjolan bahu (tubersitas humeri) sampai 

penonjolan tulang duduk (tuber ischii) menggunakan tongkat ukur skala cm. 

4. Lingkar dada diukur tepat dibelakang bahu atau belakang siku-siku depan 

melingkar dada tegak lurus dengan sumbu tubuh. Alat yang digunakan adalah 

meteran kain dengan kapasitas 100 cm. 

5. Tinggi badan diukur dari titik tertinggi gumba sampe lantai yaitu pada ruas tulang 

belakang ketiga dan keempat diukur  menggunakan tongkat ukur. 

Teknik Analisis data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini ditabulasi dan dianalisa menggunakan 

aritmatik mean dan standar deviasi. Data masing-masing ternak akan dibandingkan 

dengan standar SNI, kemudian dihitung persentase ternak yang memiliki sifat 

kuantitatif kambing PE betina sesuai standar. 

Persentase kambing PE betina yang memenuhi SNI dirumuskan sebagai berikut : 

     ∑ kambing PE betina SNI 
% Kambing PE betina SNI :     x 100%      Seluruh jumlah sampel 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ukuran tubuh ternak sebelum dan sesudah seleksi 

Hasil penelitian menunjukan  bahwa terdapat perbedaan ukuran-ukuran tubuh 

sebelum seleksi dan sesudah seleksi yaitu kambing PE berdasarkan SNI 2012 seperti 

disajikan pada tabel 3. 
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Tabel 3.1 Ukuran-ukuran tubuh kambing PE betina umur 0,5-1 tahun sebelum dan 

sesudah seleksi menurut SNI 2012 di Lombok Tengah. 

Sampel 

kambing 

PE 

BB (kg) TP (cm) PB (cm) LD (cm) PT (cm) PBR (cm) 

Sebelum 

seleksi 
31.2± 3,9 61,4 ± 5,7 60,9 ± 6,3 70.0 ± 9,0 27,1± 2.0 11,2 ± 2,3 

Sesudah 

seleksi 
31.7±3.4 66.3 ± 4.1 61.9 ± 6.0 72.3 ± 7.8 26.7 ± 1,9 11.1 ± 2.2 

Keterangan : BB  : Berat Badan  TP : Tinggi Pundak  

PB  : Panjang Badan  LD : Lingkar Dada 

PT  : Panjang Telinga  PBR : Panjang Bulu Rewos 

 

Persentase Kambing Sesuai SNI 

Persentase kambing PE betina yang memenuhi standar adalah sebanyak 

Persentase kambing PE betina yang memenuhi standar adalah sebanyak 81,7% (49 

ekor) sedangkan jumlah kambing yang tidak memenuhi standar adalah sebanyak 

18,3% (11 ekor), hasil penelitian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian 

Novitawati (2014) di Dasan Geres Lombok Barat yang hanya ditemukan 54% 

kambing PE yang memenuhi SNI 2012.Tinggi persentase Kambing PE betina yang 

memenuhi SNI 2012 memberi petunjuk bahwa di Lombok Tengah sistem 

pemeliharaan Kambing PE sudah cukup bagus. Hal ini tidak terlepas dari faktor-

faktor lingkungan  seperti pakan yang diberikan, cara pemberian pakan, sanitasi dan 

menejement perkandangan. Pertumbuhan ukuran-ukuran tubuh ternak yang lebih 

cepat pada umur muda berkorelasi secara kuat dengan ukuran dewasa yang lebih 

besar (Devendra dan Burns, 1993). Selajutnya Subandriyo (2012) menyatakan bahwa 

performan merupakan ekspresi dari G + E, disebabkan efek genetik dan lingkungan 

serta interaksi antara genetik danlingkungan.Faktor genetik merupakan faktor yang 

diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya (Sarwono. 2002). Pengaruh dari 

faktor genetik terhadap pertumbuhan dan perkembangan sudah terlihat sejak 
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kehidupan embrional pada ternak (Sarwono. 2002). Selain faktor genetik, faktor 

lingkungan tidak kalah penting dalam menentukan kualitas ternak. Selebihnya ternak 

dengan kualitas genetik yang unggul tidak dapat tumbuh sesuai potensi genetiknya 

tanpa didukung oleh lingkungan yang menunjang munculnya sifat unggul tersebut. 

Sebaliknya walaupun lingkungan ideal apabila genetik rendah maka pertumbuhan 

akan tidak seperti harapan. Oleh karena itu, agar ternak dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan potensi genetik, maka diciptakan kondisi lingkungan 

sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut (Sarwono. 2002). Seleksi adalah proses 

memilih individu yang unggul yang kemudian untuk dikembangbiakan sebagai bibit 

unggul. Seleksi peternak adalah seleksi buatan, pada penelitian ini peternak tidak 

secara langsung melakukan seleksi terhadap ukuran-ukuran tubuh. Perbedaan ukuran-

ukuran tubuh sebelum dan sesudah diseleksi kemungkinan disebabkan oleh faktor 

genetik kambing ettawa. Faktor genetik adalah faktor yang selalu diwariskan oleh 

tetuanya pada keturunanya yang terjadi melalui perkawinan. Berdasarkan informasi 

dari peternak bahwa kambing yang diternakan sebagian besar didapatkan dari turun 

temurun. Perkawinan yang dilakukan pada peternak kambing PE di Lombok Tengah 

adalah secara alami menggunakan pejantan kambing PE dari tetangga yang dianggap 

sebagai bibit unggul, diduga peternak secara tidak langsung telah melakukan seleksi 

kambing untuk bibit, hal ini sesuai dengan pendapat 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. 

Bobot badan 

Bobot badan dapat dipakai sebagai indikator untuk menentukan sifat 

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

badan kambing PE betina dengan umur 0,5-1 tahun yang memenuhi standar  SNI 

lebih banyak dibandingkan dengan tidak memenuhi standar SNI. Persentase kambing 

PE sebelum diseleksi adalah 31.2± 3,9 cm sedangkan setelah dilakukan seleksi 

31.7±3,4 cm. Persentase ini terlalu tinggi, hal ini terjadi karena ketika pengambilan 

sampel terjadi kesalahan pengambilan sampel dimana penentuan umur tidak 
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berdasarkan pengontrolan gigi tetapi pada keterangan peternak. Pada umur yang 

sama, rata-rata bobot badan penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 

penelitian Novitawati (2014) yaitu 25,6±1,1 cm di Dasan Geres Lombok barat. 

Diduga terjadi perbedaan waktu penelitian, bahwa penelitian ini dilakukan pada awal 

kemarau sedangkan Novitawati dilakukan saat masa rumput sulit didapatkan. 

Panjang Badan 

Panjang badan kambing PE betina merupaka salah satu parameter sifat 

kuantitatif yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kualitas bibit 

kambing PE betina. Hasil penelitian menunjukan bahwa rataan panjang badan 

kambing PE betina umur 0,5-1 tahun telah memenuhi standar yaitu 60,9 ± 6,3 cm 

dibandingkan dengan SNI yaitu 50 ± 5 cm dan panjang badan hasil penelitian. Rataan  

panjang badan penelitian ini sebelum diseleksi yaitu 60,9 ± 6,3 cm kemudian setelah 

diseleksi 61,9 ± 6,0 cm. Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan 

penelitian Syamsul  (1997), yaitu pada umur 4 Bulan atau I0  hanya mencapai 50,55 ± 

4,11 cm di Kabupaten Sumbawa. 

Lingkar Dada 

Hasil penelitian lingkar dada kambing PE betina pada umur 0,5-1 tahun telah 

memenuhi standar SNI yaitu 70,0 ± 9,0 cm lebih 9 cm dibandingkan dengan SNI 

yaitu 63 ± 6 cm. Rataan lingkar dada kambing PE sebelum diseleksi adalah 70,0 ± 9,0 

cm dan setelah diseleksi  72,3 ± 7,8 cm. Lingkar dada adalah salah satu indikator 

untuk memprediksi bobot badan (Asih, 2011). Semakin besar ukuran alat pencernaan 

seekor ternak maka pakan yang dikonsumsi akan lebih banyak dan mencerna relatif 

lebih sempurna. Hasil penelitian ini lebih rendah dari hasil penelitian Asih (2011) 

yaitu mencapai rata-rata 72,6 ± cm 6,4 cm, karena kambing dikandangkan sehingga 

mencapai lingkar dada sekian di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini disebabkan karena 

perbedaan sistem pemeliharaan, dimana kambing PE di Lombok Tengah 

pemeliharaan secara semi intensif, sedangkan Asih (2011) dipelihara secara intensif 

yaitu kambing dikandangkan sehingga pengaturan perkawinan lebih terarah. Jika 

dibandingkan dengan penelitian Rahman (2015) yaitu 69,85 ± 8,63 cm, hasil 

penelitian ini lebih tinggi yaitu 72,3 ± 7,8 cm. 
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Tinggi pundak 

Tinggi pundak merupakan salah satu parameter yang diukur untuk 

menentukan sifat kuantitatif, selain itu tinggi pundak juga digunakan sebagai 

parameter untuk menentukan klasifikasi grade pada kambing PE betina. Tinggi 

pundak yang diperoleh dari penelitian ini rata-rata 66,3 ± 4,1 cm, lebih tinggi 

dibandingkan dengan penelitian Rahman (2015) yaitu 61,71± 6,50 cm, ini disebabkan 

umur kambing penelitian Rahman lebih kecil yaitu 4,1 bulan, sejalan dengan 

pendapat Sukorwasih (2012), kambing PE yang semakin berumur akan memiliki 

ukuran yang semakin besar dan bentuk yang semakin berubah.Pada penelitian ini 

menunjukan hasil sebagian besar tinggi pundak kambing PE betina telah memenuhi 

standar SNI. Menurut Asih (2011), tinggi pundak kambing PE sangat penting untuk 

menentukan kualitas genetik kambing PE. Semakin tinggi pundak maka keaslian sifat 

dan genetiknya lebih tinggi kearah gen kambing Ettawa dan sebaliknya jika tinggi 

pundak semakin rendah maka keaslian sifat dan genetiknya semakin jauh dari 

kambing Ettawa. 

Panjang Telinga 

Panjang telinga kambing PE juga sangat penting untuk menentukan kualitas 

genetik kambing PE. Semakin panjang telinga Kambing PE keaslian sifat dan 

genetiknya lebih kearah gen kambing Ettawa. Panjang telinga tergolong dalam sifat 

kualitatif yang dipengaruhi oleh faktor gen, beda halnya dengan sifat kuantitatif 

ukuran panjang badan, tinggi badan, lingkar dada dan berat badan yang dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan. Seperti yang diutarakan Hardjosubroto (1994), bahwa sifat 

kualitatif dikendalikan oleh satu atau beberapa pasang gen dan sama sekali tidak 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pada hasil penelitian ini rataan panjang telinga 

untuk umur kambing 0,5-1 tahun adalah 27,1 ± 2,0  cm sedangkan pada standar SNI 

adalah 24 ± 3 cm. Persentase panjang telinga kambing PE sebelum seleksi dan 

sesudah seleksi berbeda yaitu lebih tinggi sebelum diseleksi 27,1  ±  2.0 cm sesudah 

diseleksi 26,7  ±  1,9 cm, perbedaan ini terjadi karena kambing PE memiliki genetik 

lebih kearah kambing kacang sehingga sebelum seleksi dan sesudah seleksi berbeda. 

Mengingat semakin panjang telinga kambing PE maka keaslian sifatnya lebih kearah 
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kambing Ettawa dan sebaliknya semakin pendek telinganya maka keaslian sifat lebih 

mengarah kepada kambing kacang. Rataan panjang telinga pada penelitian ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan peneliian Alimudin (1997)  yaitu 21,73 ± 1,8 di 

Kabupaten Sumbawa, dan Rahman (2015) dengan rata-rata 26,5 ± 2,4 cm di Lombok 

Tengah. Perbedaan ini terjadi karena umur pada penelitian ini lebih tinggi yaitu 6-12 

bulan sedangkan Alimudin dan Rahman yaitu 4-6  bulan. 

Panjang Bulu Rewos 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa rataan panjang bulu rewos kambing 

PE betina pada kelompok umur 0,5-1 tahun adalah 11,2 ± 2,3 cm sedangkan pada 

standar SNI menunjukan bahwa 11 ± 4 cm, ini menunjukan bahwa hasil rataan 

panjang bulu rewos dari kambing PE hasil penelitian ini telah memenuhi standar SNI. 

Pada penelitian ini pesentase panjang Bulu rewos lebih tinggi sebelum seleksi 

dibandingan setelah seleksi, hal ini terjadi karena keaslian sifat kambing PE lebih 

mengarah pada kambing kacang. Hal ini sesuai dengan syarat SNI (2012) yang 

menyatakan bahwa kambing Peranakan Ettawa adalah kambing hasil persilangan 

antara kambing Ettawa dengan kambing Lokal yang memiliki ciri khusus, yaitu bulu 

rewos yang panjang pada kedua kaki belakang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Jumlah kambing PE betina yang memenuhi standar SNI adalah 49 ekor (81,7%)  

dari 60 ekor dan 11 ekor (18,3%)  yang tidak memenuhi standar SNI. 

2. Rata-rata ukuran tubuh kambing PE betina umur 0,5-1 tahun sebelum diseleksi 

lebih rendah daripada setelah diseleksi yaitu sesuai SNI 2012 kecuali, panjang 

telinga dan panjang bulu rewos. 

Saran 

1. Sebaiknya kambing dikandangkan supaya mudah pengontrolan sistem 

perkawinan dan pemberian pakan. 



13 
 

2. Kambing PE betina umur 0,5-1 tahun yang sudah sesuai SNI 2012 sebaiknya 

dijadikan calon bibit kambing PE. 

3. Penentuan umur ditentukan pada kondisi gigi bukan pada keterangan peternak. 
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