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PRODUKTIVITAS KAMBING PERANAKAN ETAWAH  DI WILAYAH PANTAI 
(Productivity Of Etawah Crossbred In Coastal Area) 

Nur Rasminati1)* dan Setyo Utomo1) 
1)Program Studi Peternakan, Fakultas Agroindustri, Universitas Mercu Buana  Yogyakarta 

ABSTRACT 
The study was aim to evaluate the productivity of goat in the coastal areas. The study were used census methods 

to farmers in coastal areas in the village of Karangwuni. The parameters included the identity of the farmers, the productivity 
of livestock and feed conditions. Data were analyzed by descriptive, then the goat performance evaluation based on 
performance in general. The results showed that production performance for kid weight of less than 1 month was 2.5 kg, kid 
1-2 months was  6.5 kg, kid at weaning 3 months was 10.45 kg, generally weaning age was 3 months.Averagebody length of 
buck was 72 cm and doe was 67 cm, goat of 6-8 months was 57 to 60.2 cm, 1-3 months was 34-49 cm. High withers for 
buck and doe were 72 cm and 57.28 cm, 6-8 months had high withers  67.5 to 69.5 cm, 1-3 months was 40.75 to 60.5 cm. 
Buck chest circumference was 82 cm, doe was 81.14 cm, male goat 8 -12 months was 78.5 cm and females goat 8-12 
months was 76.2 cm, and the kid 1-3 months was 38 to 61.5 cm. First mating age was 12.4 months, first birth age was 17.5 
months,  estrous post partum  and post partum mating  were 3.5 months, Litersize was 2.1, S/C was 1.6 and kidding interval 
was 9.5 months. It could be concluded that the coastal areas had a low productivity but have a potentcy to development of 
Etawah crossbred as a business. 
Key words: Etawah crossbred, coastal areas, productivity 

 

PENDAHULUAN 
Kawasan lahan pasir pantai selatan Propinsi 

D.I.Yogyakarta membentang dari pantai Glagah Kulon 
Progo sampai Parangtritis Bantul membentuk suatu 
hamparan lahan pasir. Beberapa sifat fisik dan kimia 
tanah pasir antara lain dicirikan oleh tekstur tanah pasir, 
struktur tanah berbutir, konsistensi lepas, sangat porous 
sehingga daya sangga air dan pupuk sangat rendah 
yang menjadikan kawasan lahan pasir tersebut tergolong 
marginal (Notohadiprawiro, 1978; Puslittanak 1994).  
Areal pantai yang digunakan sebagai lahan pertanian 
mempunyai kendala kecepatan angin.  Tanaman 
pemecah  angin biasanya tanaman perdu, berpohon dan 
kuat untuk menahan angin yang menghasilkan dedaunan 
(rambanan) yang sangat disukai ternak khususnya 
ternak kambing. 

Kambing PE umumnya dikembangkan untuk 
dua tujuan sekaligus yaitu sebagai ternak eksotik dan 
untuk tujuan produksi susu.  Kambing PE yang memiliki 
nilai eksotik tinggi mempunyai nilai ekonomis sangat 
tinggi.  Hal yang sama juga untuk produksi susunya. 

Kambing PE berdasarkan data lapangan yang 
di himpun oleh Disnak DIY untuk yang dewasa jantan  (> 
1 th) memiliki tinggi gumba rata-rata 85 (80 – 89) cm, 
tinggi panggul rata-rata 86 (81 – 91) cm, panjang badan 
rata-rata 85,5 (80 – 91) cm dan lingkar dada 83,5 (80 – 
86) cm.   

 
____________________________ 
*)Korespondensi penulis : 
E-mail: nurrasminati @ yahoo.co.id 

 
Sedangkan untuk dewasa betina (>1 th) 

memiliki tinggi gumba rata-rata 81,5 (78 – 85) cm, tinggi 
panggul rata-rata 82 (80 – 84) cm, panjang badan rata-
rata 85,5 (80 – 91) cm dan lingkar dada rata-rata 83,5 
(80 – 86) cm (Astuti, 2006). 

 
 

 

METODE PENELITIAN 
Bahan dan alat 

Materi yang digunakan adalahpeternakyang 
berada di wilayah pantai desa Karangwuni, kecamatan 
Wates, dengan jarak ke tepi pantai sekitar 1 km beserta 
ternak kambing PE dalam berbagai fase pertumbuhan 
 
Cara penelitian 

Metoda yang digunakan dalam penelitian adalah 
metoda survey, pengambilan sampel responden secara 
sensus.Produktivitas yang diukur meliputi identitas 
peternak, jumlah dan fase kambing, kuantitas pakan dan 
jenis rambanannya, berat badan sesaat dan kinerja 
reproduksinya Data yang diperoleh di analisis 
menggunakan analisis deskriptif. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Produksi Kambing PE 

Rata-rata kepemilikan kambing jantan dewasa  
produktif yaitu 2ekor/KK, kecenderungannya tidak 
banyak digunakan untuk pemacek (20%) namun 
kebanyakan mereka mengawinkan dengan pejantan lain 
daerah (80%).  Jumlah anakan yaitu 3 ekor/KK, jika 
dipelihara dengan benar meskipun kelas cempe masih 
rendah, namun cukup untuk peningkatan populasi 
kambing PE di wilayah pesisir pantai. 

Dalam kurun waktu antara  3 – 5 tahun, induk 
kambing di wilayah tersebut rata-rata baru beranak 2 – 3 
kali berdasarkan jumlah induk rata-rata sebanyak 3 ekor 
dengan jumlah anakan dalam dua fase sekitar 20 ekor 
dalam dua fase yaitu anakan 1-3 bulan  dan 3-6 bulan 
dan 6 – 8 bulan. 

Berat badan pejantan produktif rata-rata adalah 
45 kg, induk produktif  39,2 kg,  dengan tinggi gumba 
untuk indukan betina 57,28 cm dan jantan produktif 72 
cm. Berdasarkan hal tersebut performans kambing PE 
khususnya indukan dan jantan produktif memiliki prestasi 
produksi yang sama dengan kambing PE pada 
umumnya. Berat badan anakan kurang dari 1 bulan 2,5 
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kg, anakan umur 1 – 2 bulan 6,5 kg, berat anakan saat 
disapih umur  3 bulan 10,45 kg sedangkan umumnya 
kambing PE disapih pada umur 6 – 8kg , anakan lepas 
sapih sampai dengan umur 6 bulan 19,3 kg dan anakan 
6 – 8 bulan menjelang pubertas adalah 32,6 kg.  Sebagai 
calon induk, bobot badan ini sudah melebihi, 
sebagaimana dinyatakan bahwa calon induk dan 
pejantan dipilih berdasarkan catatan produksi. 

Panjang badan rata-rata untuk jantan dewasa 72 
cm dan untuk induk betina dewasa adalah 67 cm, untuk 
kambing dara (6-8 bln) panjang badan;57-60,2 cm, 
anakan umur 1 – 3 bulan memiliki panjang badan antara 
34-49 cm. 

Sedangkan untuk tinggi gumba jantan dewasa 72 
cm dan untuk induk betina 57,28 cm, kambing dara (6-8 
bln) tinggi gumba; 67,5-69,5 cm, anakan umur 1 – 3 
bulan memiliki tinggi gumba antara 40,75-60,5 cm. 

Ukuran lingkar dada untuk jantan dewasa 
adalah 82 cm, betina dewasa 81,14 cm, umur 8 -12 
bulan untuk yang jantan; 78,5 cm dan untuk betina 8-12 
bulan; 76,2 cm, dan untuk anakan 1 bulan hingga umur 3 
bulan adalah berkisar antara 38-61,5 cm.  

 
Tabel 1.  Data ukuran tubuh kambing PE di wilayah 

pantai 

Fase Kambing Berat 
Badan 
(kg) 

Panjang 
Badan 
(cm) 

Tinggi 
Gumba 
(cm) 

Jantan Dewasa 45 72  72  

Indukan 39,2  67 57,28  

Anakan < 1 bl 2,5 34   40,75  

Anakan 1-2 bl 6,5  37,5  42,5  

Sapih <3 bl  10,45  45  60,5  

Pasca sapih >3 -
6 bl 

19,3  49  67,5  

Pre pubertas > 6 
– 8 bl 

32,6 57 – 60,2  69,5  

Ras kambing PE 
: Bligon 

 
70:30 

 
Jika di bandingkan dengan standar menurut 

Astuti (2006), maka secara umum ukuran vital statistik 
kambing PE di wilayah pantai masih berada di bawah 
kriteria tersebut. 

Ukuran panjang telinga juga menentukan 
dalam kontes ternak, untuk panjang telinga kambing 
pejantan dewasa hasil penelitian di daerah pantai adalah 
28,5 cm, betina dewasa 25,57 cm, dara (8-12 bln) 24-
25,4 cm).  Umumnya untuk kontes ternak yang baik 
panjang telinga dewasa adalah 30-35 cm, sehingga 
secara genetik ukuran panjang telinga kambing PE di 
wilayah pantai masih kurang. 

Penyebab dari masih rendahnya performans 
PE wilayah pantai adalah pada kualitas genetiknya yang 
masih rendah, sedangkan untuk faktor lain seperti pakan, 
kandang dan manajemen sudah relatif baik. 

Kambing PE, di tingkat peternak diseleksi dan 
dikatagorikan dalam 3 kelas kambing yakni A, B, dan C. 
Kambing PE kelas A dengan umur 2 th dapat mencapai 

tinggi punggung 90 cm, dan panjang lebih dari 1 m 
dengan berat rata-rata kurang lebih 100 kg (Noer, 2007).  

Berdasarkan ukuran vital statistik, kambing PE 
yang ada di wilayah pantai masih dalam batas minimal 
sebagaimana dipersyaratkan. 

Berdasarkan kombinasi warna bulunya, 
sebenarnya kambing PE yang ada di wilayah pantai 
sudah cukup baik, yaitu 80% kombinasi hitam putih dan 
20% kambinasi coklat, hitam dan putih.  Pada kontes 
ternak yang disukai adalah kombinasi warna hitam dan 
putih.  
Kinerja Reproduksi Kambing PE 

Berdasarkan data kinerja reproduksi diketahui 
bahwa umur pertama kawin untuk kambing PE yang ada 
di wilayah pantai adalah 12,4 bulan, ini menunjukan 
bahwa kinerja reproduksi untuk parameter tersebut 
umumnya berkisar antara 10-12  bulan sudah 
dikategorikan baik, sehingga umur beranak pertama 
dicapai pada umur 15 – 17 bulan. 

 
Tabel 2.  Data reproduksi kambing PE 

Kinerja Reproduksi Waktu 

UPK 12,4 bulan 
UPB 17,5 bulan 
EPP 3,5 bulan 
PPM 3,5 bulan 
Littersize 2,1 ekor 
S/C 1,6 kali 
KI 9,5 bulan 

 
Umur pertama kawin sangat dipengaruhi oleh 

umur pubertas dan dewasa kelamin.Pubertas sangat 
dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan organ 
dan saluran reproduksi hingga secara sempurna dapat 
menghasilkan sel benih (Partadihardja, 1992; Nalbandov, 
1990; Toelihere, 1993). 

Umur beranak pertama (UBP) hasil penelitian 
dicapai pada umur 17,5 bulan.  UBP ini terhitung normal, 
oleh karena umur kebuntingan kambing sekitar 153 hari 
(5 bulan) dan UPK 12 bulan.UBP dipengaruhi oleh UPK, 
pengelolaan selama bunting, lama bunting, jumlah anak 
sekelahiran, dsb.Umur beranak pertama umumnya 
kambing PE adalah sekitar 17 – 20bulan, oleh karena itu 
UBP kambing PE daerah pantai tergolong baik. 

EPP hasil penelitian adalah 3,5 bulan, 
menunjukkan bahwa EPP yang terlalu panjang jika 
dibandingkan dengan waktu beranak.  Hal ini disebabkan 
karena umumnya peternak kambing PE baru menyapih 
anaknya setelah berumur 3 bulan.  Selama induk 
menyusui, umumnya tidak menunjukan gejala birahi 
(estrus) hal ini disebabkan karena konsentrasi energi 
yang ada diprioritaskan untuk produksi susu, sehingga 
untuk menopang level hormon reproduksi (estrogen, 
FSH maupun LH) mengalami penurunan. Umumnya 
sekitar 0,5 bulan setelah penyapihan, induk menunjukan 
birahi (estrus). 

PPM kambing PE wilayah pantai umunya 
dicapai pada umur 3,5 bulan, artinya setelah menunjukan 
estrus post weaning (3 bulanan) akan terjadi kebuntingan 
oleh karena aktifitas perkawinan pasca beranak.   PPM 
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dipengaruhi oleh EPP, saat mengawinkan dan S/C.  
Umumnya kawin alam tingkat keberhasilan 
kebuntingannya mencapai 100%, atau S/C = 1.    

Litersize kambing PE di wilayah pantai adalah 
2,1 ekor, umumnya kambing PE memiliki litersize antara 
1,5 – 1,8 ekor/induk.  Kondisi yang relative sama antara 
kambing PE umumnya dengan PE daerah pantai 
disebabkan karena potensi pakan yang melimpah 
sehingga ketersediaan pakan tidak menjadi kendala 
karena produksi hormone reproduksi tidak terkendala 
(Partodihardjo, 1987), disamping itu efek temperature 
pantai terhadap kinerja produksi kambing PE yang 
dipelihara di wilayah pantai ternyata tidak berpengaruh. 

Umumnya kambing PE memiliki litersize 2 
ekor, berdasarkan hasil penelitian diketahui litersize lebih 
tinggi yaitu 2,1 ekor/kelahiran.  Litersize dipengaruhi oleh 
faktor genetik, kualitas pakan dan kuantitasnya, sistem 
pemeliharaan, dsb.  Kambing PE di wilayah pantai 
dengan litersize 2,1 ekor menunjukan adanya kecukupan 
nutrisi yang baik (cukup dan sempurna) yang diberikan 
peternak.  Pemeliharaan kambing PE di wilayah pantai 
umumnya dilakukan dengan pemeliharaan yang semi 
intensif hingga intensif. 

Kambing PE memiliki tingkat kesuburan yang 
tinggi ditunjukkan dengan  litersize 1,3 – 1,7 dan rataan 
1,5 (Subandriyo et al., 1986; Adriani et al., 2003; Sutama 
et al., 2007 dalam Sutama, 2011). Namun masih ada 
sekitar 41,7% induk yang beranak tunggal (Sutama, 
2011). Upaya peningkatan litersize dilakukan dengan 
peningkatan jumlah sel telur yang diovulasikan 
(superovulasi), dengan harapan akan ada lebih banyak 
sel telur yang dibuahi dan tumbuh berkembang menjadi 
anak. Pregnant Mare Serum Gonadotrophin (PMSG) 
merupakan hormon yang paling sering dipakai dalam 
program superovulasi pada kambing (Artiningsih et al., 
1996; Sutama et al., 2002; Adriani et al., 2003 dalam 
Sutama, 2011). Penyuntikan PMSG dengan dosis 500 - 
700 iu/ekor meningkatkan jumlah ovulasi sebesar 80-
160% dan anak yang lahir sebesar 31-72% (Artiningsih 
et al., 1996; Adriani et al., 2003; dalam Sutama, 2011). 

Berdasarkan capaian S/C yang umumnya 
kambing PE memiliki S/C 1, sedangkan di daerah pantai 
memiliki S/C 1,6 kali, hal ini disebabkan karena 
ketersediaan pejantan yang baik tidak selalu tersedia di 
lapangan, sehingga menyebabkan terjadinya 
keterlambatan mengawinkan.  S/C juga dipengaruhi oleh 
kondisi pejantan (Utomo, 2004).Ketepatan mengawinkan 
merupakan kunci sukses suatu usaha peternakanw. 

Ketepatan mengawinkan terutama untuk induk 
atau calon induk yang perkawinannya dilakukan secara 
buatan (IB) maupun perkawinan alam dengan 
ketersediaan pejantan unggul yang kurang/tidak tersedia 
sepanjang masa di suatu kawasan.  Umumnya kualitas 
kambing PE diwilayah pantai kurang baik bahkan 
mengarah ke kambing Bligon (dengan proporsi 
70%:30%).  Keadaan ini akan menyebabkan peternak 
menunda perkawinan  ketika pejantan pemacek yang 
diharapkan berada di luar jangkauan peternak baik lokasi 
maupun pendanaan. 

Jarak beranak pada kambing PE (kidding 
interval = KI) hasil penelitian adalah 9,5 bulan 

menunjukan angka yang relatif baik dengan asumsi 
waktu 3,5-4,5 bulan PPM dan 5 bulan masa kebuntingan.  
Angka ideal untuk KI adalah 8 bulan hingga dicapai 3 kali 
beranak dalam tempo 2 tahun.  KI untuk kambing PE 
yang agak panjang disebabkan karena kualitas dan 
kuantitas pakan yang kontinyu sepanjang tahun belum 
tercapai, kualitas genetik kambing PE, ketersediaan 
pejantan, waktu penyapihan dan keterlambatan 
mengawinkan oleh karena keterbatasan sumber daya 
peternaknya.  Menurut Sutama (2011) bahwa jarak 
beranak adalah waktu antara beranak dengan beranak 
berikutnya.Oleh karena itu, jarak beranak ditentukan oleh 
lama kebuntingan dan interval birahi setelah beranak. 
Variasi lama kebuntingan pada kambing relatif kecil yaitu 
144 – 156 hari (Sutama, 1996; Artiningsih et al., 1996; 
Adiati et al.,  1999; Budiarsana dan Sutama, 2001, 
Kostaman dan Sutama, 2006 dalam Sutama, 2011). Tiga 
sampai 5 bulan setelah beranak, ternak umumnya akan 
birahi kembali sehingga selang beranak antara 8 – 10 
bulan.  Di tingkat lapangan  selang beranak dapat 
mencapai lebih dari  12 bulan. Hal ini sering disebabkan 
oleh karena tidak terdeteksinya birahi dan  petani tidak 
memiliki pejantan. Padahal, penentuan birahi pada 
kambing lebih sulit tanpa adanya pejantan (Sutama et 
al., 1993). Di samping itu, ternak kadang-kadang tidak 
menunjukkan tanda birahi dengan jelas, walaupun 
secara fisiologis dalam keadaan birahi  (Edey, et al., 
1978; Sutama et al., 1988a; 1988b; 1988c dalam 
Sutama, 2011). Hal ini disebabkan karena tidak adanya 
hormon progesteron yang cukup tinggi untuk menstimulir 
meningkatnya sekresi hormon estrogen yang diperlukan 
untuk terjadinya pemunculan birahi (Foster dan Ryan, 
1981; Sutama et al., 1988c dalam Sutama , 2011).  

 
 KESIMPULAN DAN SARAN 

 
a. Kesimpulan 

Performan ternak kambing PE di wilayah 
pesisir pantai masih perlu ditingkatkan melalui program 
IB dengan pejantan unggul, sedangkan perfoman 
produktivitas kambing PE wilayah pantai dengan daerah 
lain (pegunugan) memiliki kesamaan. 

b. Saran 
Kepada para penentu kebijakan di tingkat 

daerah dan pusat, pengembangan kambing PE dapat 
dijadikan sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi 
masyarakat pantai. 
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