
BAB I 

PENDAHULUAN 

 Di Indonesia ternak kambing merupakan salah satu jenis ternak ruminansia 

kecil yang sangat potensial untuk dikembangkan, sudah lama dikenal dan menyebar 

luas di masyarakat. Kambing sudah lama diternakkan, terutama di daerah pedesaan 

oleh peternak kecil maupun besar. Pada peternak kecil biasanya kambing akan 

dipelihara secara tradisional dan dijual sebagai ternak potong untuk menambah 

pendapatan keluarga. Salah satu jenis kambing yang sangat potensial untuk dipelihara 

baik oleh peternak kecil maupun besar adalah kambing Jawarandu. Kambing 

Jawarandu jantan merupakan ternak ruminansia kecil yang dipelihara untuk ternak 

potong dan biasa juga digunakan sebagai pejantan. Kambing Jawarandu merupakan 

persilangan antara kambing Kacang dengan kambing Peranakan Etawa, tetapi 

mewarisi sifat paling dominan dari kambing Kacang sehingga ciri-ciri yang tampak 

dari kambing ini menyerupai kambing Kacang hanya ukuran tubuhnya lebih besar. 

Ciri-ciri kambing Jawarandu antara lain dahi tidak begitu cembung, ekor sedikit naik, 

tanduk tumbuh lurus ke samping, telinga lebar, terbuka dan tidak melipat serta bulu 

agak panjang di leher bagian atas dan paha belakang namun tidak terlalu tebal.  . 

Kambing Jawarandu merupakan tipe ternak pedaging yang harga jualnya 

dipengaruhi oleh bobot badan ternak itu sendiri. Secara umum ada dua cara dalam 

menentukan bobot badan seekor ternak yaitu penimbangan dan penaksiran, namun kedua 

metode tersebut memiliki keuntungan dan keterbatasan masing-masing. Pengukuran 



bobot badan kambing dengan cara menimbang merupakan cara yang akurat, tetapi 

memiliki beberapa kelemahan antara lain memerlukan peralatan khusus dan dalam 

beberapa kasus membutuhkan operator relatif lebih banyak, sehingga menjadi kurang 

efisien dan tidak semua peternak memiliki perlatan yang dibutuhkan (Gunawan et al., 

2008). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tubuh dapat digunakan 

untuk mengestimasi bobot badan ternak. Menurut Herman et al. (1985) ukuran tubuh 

sudah lama digunakan untuk menduga bobot badan berbagai ternak dengan ketelitian 

yang cukup tinggi. Metode yang akurat untuk mengestimasi bobot badan sangat 

diperlukan untuk program seleksi dan produksi. Program seleksi membutuhkan data 

akurat tentang bobot badan sehingga dapat dipilih ternak yang mempunyai bobot badan 

yang sesuai dengan katentuan program seleksi, sedangkan untuk produksi bobot badan 

berguna untuk menentukan lama pemeliharaan dan pakan yang diberikan untuk ternak, 

sehingga peternak dapat menghindari resiko kerugian. 

Berdasarkan catatan dari Dinas Peternakan Kabupaten Rembang tahun 2012, 

populasi kambing di Kabupaten Rembang cukup tinggi, yaitu 144.000 ekor yang tersebar 

pada 14 kecamatan di Kabupaten Rembang. Populasi kambing Jawarandu paling banyak 

terdapat pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sluke, Kragan, Sulang, Bulu dan Pamotan. 

Masyarakat umumnya memelihara kambing Jawarandu dalam jumlah kecil antara 2 

sampai 5 ekor per kepala keluarga, hanya sebagian kecil yang memelihara dalam jumlah 

yang banyak (lebih dari 5 ekor). 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara ukuran-

ukuran tubuh terhadap bobot badan kambing Jawarandu jantan di Kabupaten 



Rembang, Jawa Tengah dan melakukan pengkajian terhadap akurasi rumus 

pendugaan bobot badan yang sudah ada. Manfaat hasil penelitian adalah dapat 

memberikan informasi tentang hubungan ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan 

kambing Jawarandu jantan dan akurasi rumus pendugaan bobot badan yang sudah 

ada, serta menyediakan rumus pendugaan bobot badan menggunakan ukuran-ukuran 

tubuh kambing Jawarandu jantan pada berbagai umur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


