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ETTAWA BETINA SEBAGAI STANDAR BIBIT PADA KELOMPOK 
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LOMBOK BARAT 

ABSTRAK 

Oleh:  

GATOT SUBRATA 

B1D010065 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui performans produksi 

kambing Peranakan Ettawa (PE) yang dilihat dari Body Condition Score kambing 

pada kelompok peternak di Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Lombok Barat 

sesuai dengan standar nilai BCS kambing menurut Villaquiran dkk (2004). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey, pengamatan dan pengukuran 

langsung pada semua kambing PE pada dua kelompok peternak di Dasan Geres 

yaitu Kelompok peternak “Tunas Rejeki” dan Kelompok peternak “Tunas 

Harapan”. Pengukuran data dilakukan pada semua kambing dengan berbagai 

variasi umur yang dikasifikasikan menjadi 3 kelompok umur yaitu 0,5–1 tahun, 

>1–2  tahun, >2–4  tahun yang ada pada kedua kelompok peternak tersebut. Data 

utama yang diamati dalam penelitian ini adalah body condition score kambing PE 

meliputi pengukuran bagian spinous proses (kepadatan/perlemakan otot daging 

pinggul), bagian transverse proses (lekukan tulang belakang atas perut), bagian 

sternum (ketebalan perlemakan-otot-daging dada), dan  bagian ribs (tulang rusuk). 

Pengukuran body condition score pada kambing PE menggunakan tongkat ukur 

dan atau jangka sorong. Disamping itu juga dilakukan penimbangan bobot badan 

kambing PE sebagai parameter pembanding. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

adalah dari 64 ekor jumlah ternak kambing PE betina yang ada pada kelompok 

peternak di Desa Dasan Geres yang memiliki nilai BCS ideal (3.0) adalah 38  ekor 

(59,4%) dan yang tidak sesuai dengan standar ideal 26 ekor (40,6%). Hal ini 

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan peternak dan usaha beternak yang 

hanya dijadikan sebagai usaha sampingan sehingga membuat manajemen 

pemeliharaan yang dilakukan kurang baik terutama sistem pemberian pakan yaitu 

frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari dan diberikan secara ditumpuk, serta 

pakan yang diberikan hanya rumput dan daun-daunan saja, tidak diberikan pakan 

tambahan seperti konsentrat dan atau dedak serta mineral. 

 

 

Kata Kunci : Kambing PE, Body Condition Score, dan Performans Produksi. 
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ABSTRACT 

IDENTIFICATION OF BODY CONDITION SCORE CROSSBRED 

ETTAWA GOAT BREEDING FEMALE AS STANDARD ON THE 

BREEDER IN DASAN GERES GERUNG DISTRICT  

WEST LOMBOK 

by 

GATOT SUBRATA 

B1D 010 065bb 

The purpose of this research is to find out the production performance of 

Crossbred Ettawa (PE) goats as seen by goats Body Condition Score (BCS) of the 

farmers group at Dasan Geres, Gerung District, West Lombok based on the BCS 

goats standard by Villaquiran et al (2004). This research have done by survey 

method, the direct observation and measuring of all PE goats on two farmers 

group at Dasan Geres such as farmer group “Tunas Rejeki” and “Tunas Harapan”. 

The measuring data did by all of goats which any age variant that classification to 

be 3 age groups, that is 0,5-1 years, >1-2 years, >2-4 years which in the two 

farmer groups. The main data observed in this research is body condition score  of 

PE goats include the measurement of the spinous processes (density/fatty meat hip 

muscles), the transverse processes (curvature of the spine above the stomach), the 

sternum (the thickness of the fatty meat chest muscles) and the ribs (ribs). The 

measurements of body condition score in the PE goats using measuring stick or 

calipers. Besides, it also made goat weighing body weight as a comparison 

parameter. The conclusion of this research is from 64 head of goat number of 

female goat is in the farmer groups at Dasan Geres village which have BCS ideal 

value (3.0) was 38 tails (59,4%) and it’s not fit the ideal standard 26 tails (40,6%). 

Those condition caused by the low level of education and farming businesses of 

farmers that only to be a sideline thus making maintenance management 

performed poorly, primarily feeding system is feeding frequency 2 times a day 

and given stacked, the feed just grass and leafage only, not given additional feed 

such as concentrates and rice bran and mineral. 

 

 

Keywords: PE Goat, Body Condition Score, and Production Performance. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) di Indonesia cukup digemari oleh 

peternak karena selain hasil utama berupa daging, kambing PE juga memiliki 

hasil sampingan lainnya seperti cempe (anak), susu, kulit, kotoran (feses) dan 

urine yang dapat digunakan sebagai pupuk organik yang sangat baik bagi 

tanaman.  Saat ini pertanian organik sedang menjadi alternatif dan sedang 

diminati banyak orang, sehingga hasil sampingan usaha ternak kambing PE ini 

semakin memiliki peluang usaha yang potensial bagi sebuah usaha khususnya 

untuk masyarakat pedesaan. 

Kambing PE dapat dijadikan sebagai penghasil susu selain sapi perah 

karena susu kambing PE memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan 

dianggap mendekati kualitas Air Susu Ibu (ASI), sehingga banyak diminati oleh 

konsumen. Susu kambing PE dapat dijadikan sebagai obat berbagai macam 

penyakit, sehingga konsumen susu kambing PE selain orang sehat juga orang 

sakit dari berbagai golongan umur. Hal tersebut menyebabkan harga susu 

kambing Peranakan Ettawa cukup mahal (Anonim, 2012). 

Di NTB, khususnya di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, 

kambing PE sudah cukup banyak dipelihara sebagai suatu usaha. Hal tersebut 

terbukti dengan telah adanya kelompok peternak kambing PE  di Dasan Geres, 

Dasan Tapen dan  Dayan Gunung. Khusus untuk kelompok peternak kambing PE 

di Dasan Geres, mulai tahun 2007 memperoleh bantuan kambing PE sebanyak 

180 ekor (160 ekor betina dan 20 ekor jantan) dari Dinas Peternakan Lombok 

Barat, kambing PE betina tersebut didatangkan dari Jawa Timur. Namun 

permasalahannya adalah bagaimana performans kambing PE yang ada sampai 

sekarang, khususnya dilihat dari nilai Body condition score (BCS)nya apakah 

sudah ideal atau tidak dengan nilai BCS yang ada. Nilai BCS kambing perah yang 

ideal adalah 3, artinya kambing tersebut tidak kurus dan atau tidak gemuk 

(Villaquiran dkk, 2004).  
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 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukan penelitian 

tentang “identifikasi body condition score kambing Peranakan Ettawa betina 

sebagai standar bibit pada kelompok peternak di Dasan Geres, Kecamatan 

Gerung, Lombok Barat” supaya peternak mengetahui bagaimana menilai 

Kambing PE dengan melihat kondisi tubuh atau BCSnya. 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui nilai body condition score kambing PE yang ada pada 

Kelompok Peternak Di Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Lombok Barat 

dengan mengacu pada standar nilai BCS yang ideal. 

b. Untuk mengetahui jumlah dan atau persentase nilai BCS kambing PE yaitu 

BCS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0 yang ada pada Kelompok Peternak Di 

Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. 

c. Untuk mengetahui apakah ada kambing PE yang masuk dalam kategori 

standar ideal atau tidak pada Kelompok Peternak Di Dasan Geres, 

Kecamatan Gerung, Lombok Barat. 

d. Untuk mengevaluasi manajemen pemeliharaan, khususnya pemberian 

pakan (baik-tidak) kambing PE yang ada pada Kelompok Peternak Di 

Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. 

Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai data dasar tentang Body condition score kambing Peranakan 

Ettawa (PE) yang ada di Kelompok Peternak di Dasan Geres, Kecamatan 

Gerung, Kabupaten Lombok Barat. 

b. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan bagi masyarakat 

yang memerlukan bibit kambing PE. 

c. Sebagai sumber informasi tentang keberadaan atau sentra produksi dan 

peternakan kambing Peranakan Ettawa (PE) yang dapat digunakan sebagai 

penghasil susu dan daging (dwi guna). 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Materi Penelitian 

Alat Penelitian 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Timbangan    d. Kamera  

b. Karung    e. Referensi/foto nilai BCS kambing PE. 

c. Jangka Sorong  

Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) betina yang dikasifikasikan menjadi 3 

kelompok umur yaitu 0,5 – 1 tahun, >1 – 2 tahun, >2 – 4 tahun 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Juni sampai Agustus 2014 

pada Kelompok Peternak kambing PE di Dasan Geres Kecamatan Gerung 

Lombok Barat. 

Metode Penelitian 

A. Penentuan Responden 

Pengumpulan data dari responden ditentukan dengan menggunakan 

metode sensus yaitu semua ternak pada kelompok peternak kambing di Dasan 

Geres Kecamatan Gerung, Lombok Barat dijadikan sebagai responden.  

B. Penimbangan bobot badan Kambing PE 

C. Body Condition Score Kambing PE 

Adapun langkah – langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi Body 

Condition Score pada Kambing PE adalah sebagai berikut :  

a. Menangkap Kambing PE betina. 

b. Mengukur, meraba dan menilai bagian spinous proses 

(kepadatan/perlemakan otot daging pinggul) dapat dilihat pada Gambar 1, 

bagian transverse proses (lekukan tulang belakang atas perut) dapat dilihat 

pada Gambar 2, bagian sternum (ketebalan perlemakan-otot-daging dada) 

dapat dilihat pada Gambar 3, dan  bagian ribs (tulang rusuk) dapat dilihat 

pada Gambar 4. 
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Gambar 1. Bagian spinous proses. Gambar 2. Bagian transverse proses 

  

Gambar 3. Bagian sternum Gambar 4. Bagian ribs 

c. Mentabulasi dan menghitung rata-rata nilai BCS kambing PE. 

d. Membandingkan nilai hasil pengukuran BCS dengan referensi atau standar 

nilai BCS menurut Villaquiran dkk (2004). Referensi mengenai nilai 

ukuran bagian-bagian BCS belum ada sehingga peneliti mencoba 

mengukur dan mengamati apakah ada hubungan antara bagian-bagian 

BCS dengan bobot badan kambing PE. 

Variabel yang diamati 

Adapun variabel yang  diamati dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 

variabel utama dan variabel penunjang, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

Variabel Utama 

1. Data-data nilai Body Condition Score yang meliputi nilai bagian spinous 

proses, bagian transverse proses, bagian sternum, dan  bagian ribs. 

2. Hasil penimbangan bobot badan. 

3. Data-data hasil wawancara dengan peternak 

Variabel Penunjang 

1. Data-data dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Lombok Barat 

seperti data awal kambing PE yang didatangkan dari Jawa Timur ke 

kelompok peternak di  Dasan Geres dan data populasi ternak lainnya.  

Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Mengambil foto dokumentasi secara langsung pada kambing PE yang ada 

pada kelompok peternak kambing PE di Dasan Geres. 

2. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dengan mengamati dan 

mengukur bagian spinous proses, transverse proses, ribs, dan bagian 

sternum ternak kambing PE betina serta mencatat data yang ada pada 

kelompok peternak di Dasan Geres seperti quisioner mengenai manajemen 

pemeliharaan dan pemberian pakan. 

3. Data sekunder diperoleh dari Kantor Dinas Peternakan Lombok Barat dan 

data yang ada pada referensi buku, seperti data awal kambing PE yang 

didatangkan dari Jawa Timur ke kelompok peternak di  Dasan Geres dan 

data populasi ternak lainnya. 

Cara Pengumpulan Data 

 Adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode survey, observasi, pengamatan dan perabaan serta 

pengukuran langsung seluruh/semua (sensus) kambing Peranakan Ettawa (PE) 

betina pada kelompok peternak di Dasan Geres Kecamatan Gerung Lombok 

Barat.  

Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisa menggunakan Arithmatic Mean 

dan Standar Deviasi dengan spreadsheet MS.Excel 2007, kemudian ditentukan 

range nilai tertinggi dan terendahnya (Nilai rata ± SD) serta dihitung 

persentasenya, selanjutnya dibahas secara deskriptif untuk mendapat gambaran 

tentang Body Codition Score kambing PE betina sebagai standar bibit di Dasan 

Geres Kecamatan Gerung Lombok Barat.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Keadaan Wilayah 

Berdasarkan peta wilayah kecamatan Gerung, Desa Dasan Geres secara 

deskriptif masuk pada wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat 

yang  membujur dari Barat Daya ke Timur Laut,  pada ketinggian 0 sampai 

dengan 750 meter diatas permukaan laut (dpl). Keadaan topografi permukaan 

tanah wilayah kecamatan Gerung sebagian besar datar dan termasuk dataran 

rendah (<700m dpl), sebagian lagi bergelombang sampai berbukit dan masih 

termasuk dataran rendah (700-1300m dpl) serta dengan kemiringan antara 8% - 

40%. Luas wilayah Desa Dasan Geres sendiri yaitu 2.810 km², terdiri dari 9 

Dusun. Dilihat dari penggunaan tanahnya yaitu bangunan atau pekarangan sebesar 

145,9 ha, tanah sawah sebesar 94,4 ha, tanah kering sebesar 36,0 ha, dan lainnya 

sebesar 4,0 ha dari luas wilayah (BPS 2013). 

2. Tingkat Pendidikan Peternak 

Berdasarkan data quisioner tingkat pendidikan peternak pada kelompok 

peternak di Dasan Geres yaitu kelompok Tunas Rejeki dan Tunas Harapan 

didapatkan bahwa peternak sebagian besar berpendidikan SD (53,3%), tidak 

sekolah (30%), tidak lulus SD (6,7%), SMP (6,7%), dan SMA (3,3%). 

3. Umur Kambing PE 

Berdasarkan hasil analisis umur kambing dapat dibedakan dalam 3 

kelompok yaitu umur I1 (0,5 – 1 tahun), I2 (>1 – 2 tahun) dan I3 (>2 – 4 tahun). 

Hal ini dimaksudkan agar sesuai dengan standar SNI 2008. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data ternak kambing PE betina di 

Dasan Geres yang ada pada kelompok peternak Tunas Rejeki yaitu kambing PE 

betina umur 0,5 – 1 tahun sebanyak 8 ekor (20%), umur >1 – 2 tahun 19 ekor 

(47,5%) dan umur >2 – 4 tahun sebanyak 13 ekor (32,5%), sedangkan pada 

kelompok peternak Tunas Harapan kambing PE betina umur 0,5 – 1 tahun 

sebanyak 5 ekor (21%), umur >1 – 2 tahun 7 ekor (29%) dan umur >2 – 4 tahun 

12 ekor (50%), sehingga jumlah keseluruhan kambing PE yang masuk dalam 

kategori 3 kelompok umur berdasarkan SNI 2008 adalah 64 ekor. 
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4. Jumlah Kepemilikan Kambing PE 

Jumlah keseluruhan kambing PE pada kelompok peternak di Dasan Geres 

yaitu 118 ekor, yang terdiri dari 50 ekor pada kelompok Tunas Rejeki dengan 

rata-rata kepemilikan adalah 3±1,7 lebih sedikit dari pada kepemilikan kelompok 

Tunas Harapan yaitu 5±8 dari 68 ekor kambing PE. Hal tersebut disebabkan 

adanya satu peternak yang memelihara 33 ekor cempe (anak) pada kelompok 

Tunas Harapan, sedangkan jika dilihat berdasarkan 3 kelompok umur menurut 

standar maka kepemilikan kelompok Tunas Rejeki lebih banyak dibandingkan 

kelompok Tunas Harapan, karena kelompok Tunas Rejeki lebih dulu memelihara 

kambing yaitu pada tahun 2007 sedangkan Tunas Harapan pada tahun 2009. 

5. Body Condition Score (BCS) Kambing PE 

5.1. BCS Kambing PE Umur 0,5 – 1 tahun 

Berdasarkan jumlah (n) keseluruhan kambing PE umur 0,5 – 1 tahun yaitu 

13 ekor terdiri dari 8 ekor pada kelompok Tunas Rejeki dan 5 ekor pada 

kelompok Tunas Harapan. Rata-rata Nilai BCS kambing PE umur 0,5 – 1 tahun 

pada kelompok peternak Tunas Rejeki dan Tunas Harapan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Nilai BCS kambing PE umur 0,5 – 1 tahun pada kelompok 

peternak Tunas Rejeki dan Tunas Harapan 

Parameter  Satuan 
Kelompok (n) 

TR (8) TH (5) TR+TH (13) 

BB (kg)   25±2.3 33±5.4 28±5.4 

Spinous Proses 
Ukuran (cm) 3.4±0.4 3.6±0.7 3.5±0.5 

Nilai BCS 3.5±0.5 3.8±0.8 3.6±0.7 

Transverse Proses 
Ukuran (cm) 8.4±0.8 10.8±1.8 9.3±1.7 

Nilai BCS 2.5±0.8 4.0±0.7 3.1±1.0 

Ribs Proses Nilai BCS 2.8±0.7 3.2±0.8 2.9±0.8 

Sternum Proses 
Ukuran (cm) 3.1±0.7 2.7±0.7 2.9±0.7 

Nilai BCS 2.9±1.0 2.4±1.3 2.7±1.1 

Rata-rata nilai BCS 3±0.5 3±0.5 3±0.5 
Keterangan : TR=Tunas Rejeki, TH=Tunas Harapan, BB=Bobot Badan 

Sumber : Data diolah 2014 

Berdasarkan Tabel 1, tampak bahwa rata-rata nilai BCS kambing PE pada 

kelompok Tunas Rejeki adalah sama dengan nilai BCS pada kelompok Tunas 
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Harapan yaitu 3±0,5 tetapi pada kelompok Tunas Harapan terdapat 2 ekor 

kambing PE yang memiliki nilai BCS 4. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa manajemen pemeliharaan kambing pada kelompok Tunas Harapan 

khususnya manajemen pemberian pakan relatif lebih baik, hal tersebut juga 

mungkin disebabkan oleh kualitas bibit kambing, dan manajemen pemeliharaan 

kambing PE seperti perkandangan, kesehatan, kebersihan tubuh kambing, 

kebersihan kandang dan lingkungan, sehingga nilai BCS kambing pada kedua 

kelompok tersebut termasuk BCS yang ideal yaitu 3.0. 

5.2. BCS Kambing PE Umur >1 – 2  tahun 

Berdasarkan jumlah (n) keseluruhan kambing PE umur >1-2 tahun yaitu 

26 ekor terdiri dari 19 ekor pada kelompok Tunas Rejeki dan 7 ekor pada Tunas 

Harapan. Rata-rata Nilai BCS kambing PE umur >1-2 tahun pada kelompok 

peternak Tunas Rejeki dan Tunas Harapan tercantum pada Tabel 2.  

Tabel 2.  Rata-rata Nilai BCS kambing PE umur  >1 - 2 tahun pada kelompok 

peternak Tunas Rejeki dan Tunas Harapan 

Parameter  Satuan 
Kelompok (n) 

TR (19) TH (7) TR+TH (26) 

BB (kg)   36.9±6.3 38.6±7.1 37.4±6.4 

Spinous Proses 
Ukuran (cm) 4±0.8 4.1±0.2 4.0±0.7 

Nilai BCS 3.2±0.8 3.1±0.4 3.2±0.7 

Transverse Proses 
Ukuran (cm) 10.6±1.3 11.2±0.9 10.8±1.2 

Nilai BCS 3.4±0.9 4.0±0.8 3.5±0.9 

Ribs Proses Nilai BCS 3.1±0.7 3.3±0.5 3.2±0.6 

Sternum Proses 
Ukuran (cm) 3.8±1.1 3.1±0.6 3.6±1.0 

Nilai BCS 2.8±1.1 2.0±0.6 2.6±1.1 

Rata-rata nilai BCS 3.1±0.6 3.0±0.4 3.1±0.6 
Keterangan : TR=Tunas Rejeki, TH=Tunas Harapan, BB=Bobot Badan 

Sumber : Data diolah 2014  

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai BCS kambing PE pada 

kelompok Tunas Rejeki adalah 3.1±0,6 relatif sedikit lebih besar dari pada nilai 

BCS pada kelompok Tunas Harapan yaitu 3±0,4, hal tersebut mungkin 

disebabkan oleh manajemen pemeliharaan kambing dewasa lebih baik karena 

pengalaman beternak kelompok Tunas Rejeki lebih lama dibandingkan dengan 

kelompok Tunas Harapan, disamping itu mungkin juga disebabkan oleh bibit 
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yang ada pada kelompok Tunas Rejeki didatangkan dari Jawa sedangkan kambing 

yang ada pada kelompok Tunas Harapan merupakan perguliran dari kambing pada 

kelompok Tunas Rejeki. Pada kelompok Tunas Rejeki terdapat 2 ekor kambing 

PE yang memiliki nilai BCS 4 dan 1 ekor kambing PE yang memiliki nilai BCS 5. 

Namun jika dibandingkan dengan standar nilai BCS yang ada, maka rata-rata nilai 

BCS kambing pada kedua kelompok tersebut termasuk BCS yang ideal yaitu 

3.1±0,6.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen pemeliharaan 

kambing pada kelompok Tunas Rejeki relatif sedikit lebih baik, hal tersebut 

disebabkan oleh kualitas bibit kambing, manajemen pemberian pakan dan 

manajemen pemeliharaan kambing PE dewasa atau yang sudah pernah beranak 

lebih baik seperti perkandangan, kesehatan, kebersihan tubuh kambing, 

kebersihan kandang dan lingkungan. Namun nilai BCS kambing pada kedua 

kelompok tersebut termasuk BCS yang ideal yaitu 3.0. 

5.3. BCS Kambing PE Umur >2 – 4  tahun 

Berdasarkan jumlah (n) keseluruhan kambing PE umur >2 – 4 tahun yaitu 

25 ekor terdiri dari 13 ekor pada kelompok Tunas Rejeki dan 12 ekor pada 

kelompok Tunas Harapan. Rata-rata Nilai BCS kambing PE umur >2 – 4 tahun 

pada kelompok peternak Tunas Rejeki dan Tunas Harapan tercantum pada tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3, tampak bahwa rata-rata nilai BCS kambing PE pada 

kelompok Tunas Rejeki adalah 3±0,9 juga relatif sedikit lebih besar dari pada nilai 

BCS pada kelompok Tunas Harapan yaitu 3±0,5, keadaan tersebut mungkin 

disebabkan oleh manajemen pemeliharaan kambing dewasa lebih baik karena 

pengalaman beternak kelompok Tunas Rejeki lebih lama dibandingkan dengan 

kelompok Tunas Harapan, disamping itu mungkin juga disebabkan oleh bibit 

yang ada pada kelompok Tunas Rejeki didatangkan dari Jawa sedangkan kambing 

yang ada pada kelompok Tunas Harapan merupakan perguliran dari kambing pada 

kelompok Tunas Rejeki. Pada kelompok Tunas Rejeki terdapat 5 ekor kambing 

PE yang memiliki nilai BCS 4 dan 1 ekor kambing PE yang memiliki nilai BCS 5, 

sedangkan pada kelompok Tunas Harapan terdapat 4 ekor kambing PE yang 

memiliki nilai BCS 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen 
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pemeliharaan kambing pada kelompok Tunas Rejeki relatif sedikit lebih baik, hal 

tersebut disebabkan oleh kualitas bibit kambing, manajemen pemberian pakan dan 

manajemen pemeliharaan kambing PE seperti perkandangan, kesehatan, 

kebersihan tubuh kambing, kebersihan kandang dan lingkungan. Namun nilai 

BCS kambing pada kedua kelompok tersebut termasuk BCS yang ideal yaitu 3.0. 

Tabel 3.  Rata-rata Nilai BCS kambing PE umur  >2 – 4 tahun pada kelompok 

peternak Tunas Rejeki dan Tunas Harapan 

Parameter  Satuan 
Kelompok (n) 

TR (13) TH (12) TR+TH (25) 

BB (kg)   48.0±6.7 47.6±7.2 47.8±6.8 

Spinous Proses 
Ukuran (cm) 4.3±0.9 4.6±0.7 4.5±0.8 

Nilai BCS 3.4±1.0 3.8±0.8 3.6±0.9 

Transverse Proses 
Ukuran (cm) 10.6±1.3 11.2±0.9 10.8±1.2 

Nilai BCS 3.6±1.1 3.4±0.7 3.5±0.9 

Ribs Proses Nilai BCS 3.4±1.0 3.3±0.8 3.3±0.9 

Sternum Proses 
Ukuran (cm) 4.0±1.3 3.7±0.7 3.8±1.0 

Nilai BCS 3.0±1.4 2.8±0.8 2.9±1.1 

Rata-rata nilai BCS 3.3±0.9 3.3±0.5 3.3±0.8 
Keterangan : TR=Tunas Rejeki, TH=Tunas Harapan, BB=Bobot Badan 

6. Persentase nilai BCS kambing PE pada kelompok peternak Tunas Rejeki 

dan Tunas Harapan 

Persentase nilai BCS yaitu BCS 1.0, BCS 2.0, BCS 3.0, BCS 4.0, BCS 5.0 

pada kambing PE umur 0,5 – 1 tahun, >1 – 2 tahun dan >2 – 4 tahun pada 

kelompok peternak Tunas Rejeki dan Tunas Harapan tercantum pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Persentase nilai BCS kambing PE pada kelompok peternak Tunas   

Rejeki dan Tunas Harapan 

Klp BCS BCS 1.0 BCS 2.0 BCS 3.0 BCS 4.0 BCS 5.0 

Total 
 

Umur I1 I2 I3 I1 I2 I3 I1 I2 I3 I1 I2 I3 I1 I2 I3 

TR Jumlah 0 0 0 1 4 4 7 12 3 0 2 4 0 1 2 40 

 
% 0 0 0 2.5 10 10 17.5 30 7.5 0 5 10 0 2.5 5 100 

TH 
Jumlah 0 0 0 0 1 1 3 6 7 2 0 4 0 0 0 24 

% 0 0 0 0 4.2 4.2 12.5 25 29.2 8.2 0 16.7 0 0 0 100 

TR+TH 
Jumlah 0 0 0 1 5 5 10 18 10 2 2 8 0 1 2 64 

% 0 0 0 1.6 7.8 7.8 15.6  28.1 15.6 3.1 3.1 12.5 0 1.6 3.1 100 
Keterangan :  TR=Tunas Rejeki, TH=Tunas Harapan, I1=0.5-1 tahun, I2= >1-2 tahun, I3= >2-4 

tahun.  
Berdasarkan standar nilai BCS yang ideal adalah 3.0, hasil penelitian ini 

(Tabel 4) menunjukkan bahwa nilai BCS 3.0 kambing PE betina pada kelompok 
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Tunas Rejeki dan Tunas Harapan dari 64 ekor jumlah keseluruhan kambing PE 

terdapat 38 ekor (59,4%) yang memenuhi syarat standar ideal yaitu kelompok 

umur 0,5 – 1 tahun sebanyak 10 ekor (15,6%), umur >1-2 tahun 18 ekor, umur 

>2-4 tahun 10 ekor kambing yang memiliki BCS baik atau ideal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dasan Geeres Kecamatan Gerung 

Lombok Barat, dapat disimpulkan bahwa; 

1. Tidak ada kambing PE yang masuk dalam kategori nilai BCS 1,0 

2. Kambing PE betina yang memiliki nilai BCS 2.0 umur 0,5 – 1 tahun 

sebanyak 1 ekor (1,6%) hanya pada kelompok Tunas Rejeki saja, umur >1 

– 2 tahun sebanyak 5 ekor (7,8%) yang terdiri dari 4 ekor pada kelompok 

Tunas Rejeki dan 1 ekor pada kelompok Tunas Harapan, umur >2 – 4 

tahun sebanyak 5 ekor (7,8%) yang terdiri dari 4 ekor  pada kelompok 

Tunas Rejeki dan 1 ekor pada kelompok Tunas Harapan. 

3. Kambing PE betina yang memiliki nilai BCS ideal (BCS 3.0) umur 0,5 – 1 

tahun sebanyak 10 ekor (15,63%) yang terdiri dari 7 ekor pada kelompok 

Tunas Rejeki dan 3 ekor pada kelompok Tunas Harapan, umur >1 – 2 

tahun sebanyak 18 ekor (28,13%) terdiri dari 12 ekor pada kelompok 

Tunas Rejeki dan 6 ekor pada kelompok Tunas Harapan, umur >2 – 4 

tahun sebanyak 10 ekor (15,63%) terdiri dari 3 ekor pada kelompok Tunas 

Rejeki dan 7 ekor pada kelompok Tunas Harapan. 

4. Kambing PE betina yang memiliki nilai BCS 4.0 umur 0,5 – 1 tahun 

sebanyak 2 ekor (3,1%) hanya pada kelompok Tunas Harapan saja, umur 

>1 – 2 tahun sebanyak 2 ekor (3,1%) hanya pada kelompok Tunas Rejeki 

saja umur >2 – 4 tahun sebanyak 8 ekor (12,5%) terdiri dari 4 ekor pada 

kelompok Tunas Rejeki dan 4 ekor pada kelompok Tunas Harapan. 

5. Kambing PE betina yang memiliki nilai BCS 5.0 umur 0,5 – 1 tahun tidak 

ada kambing yang masuk kategori nilai BCS ini, umur >1 – 2 tahun 

sebanyak 1 ekor (1,6%) hanya pada kelompok Tunas Rejeki saja, dan 
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umur >2 – 4 tahun sebanyak 2 ekor (3,1%) hanya pada kelompok Tunas 

Rejeki juga. 

Saran 

Setelah melakukan melaksanakan penelitian ini maka peneliti menyarankan agar; 

1. Diharapkan kepada peternak Tunas Rejeki dan Tunas Harapan yang ada di 

Desa Dasan Geres untuk lebih memperhatikan sistem pengaturan 

perkawinan kambing. 

2. Diusahakan pakan yang diberikan pada kambing terdiri dari banyak 

campuran rumput dan daun – daunan serta penambahan konsentrat dan 

mineral blok, pemberian air minum secara rutin. 

3. Model kandang panggung supaya  lantai kandang ditinggikan karena lantai 

kandang yang ada sekarang sangat pendek dekat dengan tanah, lantai 

kandang dibersihkan secara rutin, memotong kuku kambing secara rutin, 

membersihkan kotoran kambing, sisa pakan dan lantai kandang. 

4. Peternak diharapkan tidak menjual kambing yang memiliki nilai BCS 

ideal, peternak juga diharapkan mau memanfaatkan secara optimal potensi 

kambing PE untuk diperah. 
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