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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Kambing Jawarandu 

Ternak kambing merupakan salah satu jenis ternak yang akrab dengan sistem 

usaha tani di pedesaan dan peternakan rakyat. Distribusi penyebaran populasi ternak 

yang merata serta kemampuan beradaptasi yang baik di setiap lingkungan merupakan 

keunggulan ternak kambing. Perkembangan ternak kambing di Jawa Tengah 

menunjukan tren positif setiap tahunnya yaitu pada tahun 2011, 2012 serta 2013 

masing-masing sebanyak 3.724.452 ekor, 3.889.878 ekor dan 3.922.159 ekor (Badan 

Pusat Statistik Jawa Tengah, 2014). Di wilayah Jawa Tengah terdapat empat varietas 

ternak kambing yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat, salah satunya 

ialah kambing Jawarandu yang banyak dibudidayakan di daerah Brebes, Tegal, 

Kendal maupun Purwodadi (Utomo et al.,2005). 

Kambing Jawarandu merupakan hasil persilangan antara Kambing Peranakan 

Ettawa dengan Kambing Kacang, yang presentase darah dari kambing Kacang lebih 

dari 50% (Mulyono dan Sarwono, 2004). Sebagaimana kambing Kacang, kambing 

Jawarandu sangat mudah pemeliharaannya karena jenis pakan apapun dimakannya, 

termasuk rumput lapangan. Kambing ini cocok dipelihara sebagai ternak potong 

penghasil daging karena anak yang dilahirkan cepat besar (Sarwono, 2004). Kambing 

Jawarandu memiliki bentuk tubuh yang agak kompak dan mempunyai perototan yang 
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cukup baik (Sutama dan Budiarsana, 2010). Kambing Jawarandu memiliki warna 

bulu dominan putih dan coklat. Kambing Jawarandu jantan memiliki bulu agak 

panjang dan lebih tebal yang terdapat pada bagian atas dan bawah leher serta pada 

bagian pundaknya, sedangkan betina pada bagian garis belakang paha memiliki bulu 

lebih panjang dan tebal. Kambing Jawarandu memiliki panjang daun telinga antara 

18-30 cm, tinggi badan antara 76-100 cm, bobot badan sekitar 40 kg untuk jantan 

dewasa dan 35 kg untuk betina dewasa. Persentase karkas (dressing percentage) yang 

dihasilkan kambing Jawarandu jantan berkisar 44,86-45% dari bobot hidup (Sodiq, 

2011). Referensi rata-rata ukuran tubuh kambing Jawarandu (lingkar dada, panjang 

badan dan tinggi pundak) disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Referensi Rata-rata Ukuran Tubuh Kambing Jawarandu 

Referensi Ukuran Tubuh Rata-rata 

  --------cm-------- 

Kurnianto et al., (2012) Panjang Badan 49,4±5,9 

Tinggi Pundak 57,3±7,3 

Lingkar Dada 64,4±6,1 

Batubara et al., (2011) Panjang Badan 53,06±11,29 

Tinggi Pundak 52,47±7,69 

Lingkar Dada 64,28±9,62 

 

2.2. Pertumbuhan Kambing 

Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah sel dan peningkatan sel 

yang menjadi semakin besar seiring terjadinya proses asimilasi materi dari luar 

(Hakim, 2010). Selama masa pertumbuhan terdapat dua hal yang terjadi yaitu adanya 

kenaikan bobot badan atau komponen tubuh sampai mencapai ukuran dewasa yang 
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disebut pertumbuhan, serta adanya perubahan bentuk konformasi yang disebabkan 

oleh perbedaan laju pertumbuhan jaringan atau bagian tubuh yang disebut dengan 

perkembangan. Proses penggemukan termasuk ke dalam perkembangan (Hammond 

et al., 1976). Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan 

kambing yaitu ukuran tubuh dewasa (mature size). Ukuran dewasa pada kambing 

beragam, mulai dari bobot 20kg pada kambing Kacang hingga 100kg pada kambing 

Improved Boer. Setiadi (1996) menyatakan bahwa secara umum anak kambing yang 

berasal dari bangsa kambing tipe besar akan tumbuh lebih cepat dibandingkan anak 

kambing yang berasal dari bangsa tipe kecil. 

Kurva pertumbuhan bobot badan kambing Kacang jantan membentuk pola 

sigmoid (S). Pada umur 8 bulan, pertumbuhan bobot kambing Kacang jantan 

mengalami kenaikan yang sangat cepat karena pada umur tersebut kambing belum 

dewasa kelamin, sedangkan pada rentang umur 9 hingga 42 bulan pertumbuhannya 

mengalami perlambatan yang dikarenakan ternak sudah dewasa tubuh serta 

pertumbuhan ternak saat itu tidak hanya digunakan untuk pertambahan bobot badan 

saja melainkan untuk kebutuhan reproduksi juga (Septian et al.,2015). Kurva 

pertumbuhan bobot badan kambing Kacang tersaji pada Ilustrasi 1. 

Otot merupakan komponen pada karkas yang tumbuh setelah tulang yang 

berkembang paling awal pada masa pertumbuhan, sedangkan lemak adalah jaringan 

yang tumbuh terakhir. Menurut Soeparno (2005), laju pertumbuhan otot menurun dan 

deposisi lemak meningkat setelah ternak mengalami pubertas. Pertumbuhan tulang 

yang relatif cepat terjadi di bagian tulang kepala, paha, kaki depan dan belakang. 
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Pertumbuhan tulang yang relatif sedang terjadi di bagian tulang rongga dada dan 

bahu, sedangkan yang relatif lambat terdapat pada bagian tulang pinggang, dada dan 

pinggul (Sutiyono et al., 2006). 

 

Ilustrasi 1. Kurva Pertumbuhan Bobot Kambing Kacang (Septian et al., 2015) 

2.3.   Pendugaan Bobot Hidup Berdasarkan Ukuran Tubuh 

Dinyatakan oleh Williamson dan Payne (1993), bahwa pengukuran bagian-

bagian tertentu dari badan dapat memberi petunjuk untuk dipakai memperkirakan 

bobot badan seekor ternak ruminansia seperti kambing. Ukuran tubuh yang sering 

digunakan untuk mengestimasi bobot badan yaitu lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi pundak (Basbeth et al., 2015). Lingkar dada, tinggi pundak, dalam dada dan 

panjang badan berkorelasi positif dengan bobot hidup (Utami, 2008). Lingkar dada 

adalah bagian tubuh yang mengalami perbesaran ke arah samping. Pertambahan 
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bobot badan ternak menyebabkan ukuran tubuh ternak bertambah besar dan diikuti 

dengan pertambahan dan perkembangan otot yang ada di daerah dada sehingga 

ukuran lingkar dada semakin meningkat. Pertambahan bobot badan pada ternak 

menyebabkan ternak tersebut menjadi lebih besar dan diikuti dengan bertambahnya 

kekuatan dan kesuburan otot-otot penggantung Musculus serratus ventralis dan 

Musculus pectoralis yang terdapat didaerah dada, sehingga pada gilirannya ukuran 

lingkar dada semakin meningkat (Doho, 1994). Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Fourie et al. (2002) bahwa lingkar dada dan panjang badan mempunyai pengaruh 

besar pada bobot badan. Lingkar dada meningkat seiring dengan umur ternak. 

Referensi mengenai hubungan ukuran tubuh dengan bobot hidup kambing 

ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Referensi Hubungan Ukuran Tubuh terhadap Bobot Hidup Kambing 

 Referensi Varietas Ternak Ukuran Tubuh r Persamaan Regresi 

Rahman 

(2007) 

Kambing 

Bengal Hitam 

Panjang Badan 0,84 y=16,06+0,59x 

Tinggi Pundak 0,79 y=14,50+0,58x 

Lingkar Dada 0,86 y=14,65+0,54x 

Hakim (2010) Kambing Lokal Panjang Badan 0,42 y=2,048+0,223x 

Lingkar Dada 0,37 y=2,655+0,192x 

Basbeth dkk., 

(2015) 

Kambing 

Jawarandu 

Panjang Badan 

Tinggi Pundak 

Lingkar Dada 

0,87 

0,90 

0,90 

 

 

Menurut Soeparno (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran-ukuran 

tubuh adalah umur, bangsa, jenis kelamin, pakan, bobot lahir, lingkungan dan tata 

laksana pemeliharaan. Perubahan bentuk tubuh seperti pertambahan ukuran-ukuran 
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tubuh ternak mempunyai hubungan yang erat dengan umur ternak tersebut. Korelasi 

antara bobot hidup dan ukuran tubuh akan lebih tinggi apabila diterapkan pada ternak 

dengan umur muda dibandingkan ternak dengan umur tua. Ternak berjenis kelamin 

jantan juga akan memiliki akurasi pendugaan yang lebih tinggi jika dibandingkan 

ternak betina (Tsegaye et al., 2013). 

2.4.   Pendugaan Bobot Karkas Berdasarkan Ukuran-ukuran tubuh 

Karkas merupakan bagian dari ternak setelah dipotong yang sudah dipisahkan 

dari kepala, kaki sampai carpus dan tarsus serta ekor, dikuliti dan dikeluarkan isi 

rongga perut dan dada (Hakim, 2010). Bobot karkas dipengaruhi oleh variasi tipe 

bangsa dan nutrisi. Keragaman tersebut dapat diperkecil dengan mengkombinasikan 

bobot karkas dengan tebal lemak punggung dan luas urat daging mata rusuk dalam 

mengevaluasi karkas (Johnson et al., 1992). Bobot karkas juga dipengaruhi oleh 

bobot potong, yakni semakin tinggi bobot potong maka bobot karkas juga akan 

bertambah, sehingga diharapkan daging karkas semakin banyak. Bobot karkas 

dipengaruhi oleh bobot otot dan perototan sangat menentukan kondisi tubuh ternak. 

Penilaian produktivitas hanya dengan ukuran bobot badan kurang akurat dalam 

memberikan informasi bobot badan yang sebenarnya dikarenakan adanya perbedaan 

isi perut pada ternak. 

Fourie et al. (2002) menyatakan bahwa selain bobot hidup, ukuran permukaan 

dan bagian tubuh ternak mempunyai banyak kegunaan, salah satunya ialah dapat 

menggambarkan bobot karkas yang dihasilkan oleh ternak. Terdapat beberapa 
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penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara ukuran tubuh dengan bobot 

karkas. Ukuran tubuh yang umum digunakan untuk pendugaan bobot karkas adalah 

tinggi pundak, lingkar dada, lebar dada, lebar pelvis, tinggi pelvis dan dalam dada. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi bobot karkas, maka semakin 

besar pula ukuran-ukuran tubuh ternak. Koefisien regresi juga mengindikasikan 

bahwa lebar dada  meningkat pada laju pertumbuhan lambat daripada ukuran-ukuran 

tubuh lain pada bangsa ternak yang sama (Attah et al., 2004). Referensi mengenai 

hubungan ukuran tubuh terhadap bobot karkas ruminansia kecildapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Referensi Hubungan Ukuran Tubuh terhadap Bobot Karkas Ruminan 

Kecil 

Referensi Jenis Ternak Ukuran Tubuh r 

Abd-Alla 

(2014) 

Kambing Zaraibi Panjang badan 0,41 

Tinggi pundak 0,41 

Lingkar dada 0,91 

Domba barki Panjang badan 0,21 

Tinggi pundak -0,11 

Lingkar dada 0,33 

Attah et al. 

(2004) 

Kambing West African Dwarf 

dan Red sokoto 

Tinggi Pundak -0,38 

Lingkar Dada 0,72 

 

2.5.   Rib Eye Muscle Area (REA) 

Rib eye muscle area (luasotot mata rusuk) berada di bagian seperempat 

belakang dari karkas, yaitu terdapat diantara rusuk ke-12 dan ke-13 (Rasdiyanah, 

2014). Menurut Suryadi (2006), REA dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan perdagingan, karena memberikan indikasi terhadap besarnya proporsi 
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daging pada karkas. Semakin luas REA, maka semakin meningkat pula hasil 

potongan karkas yang didapatkan. Rib eye muscle yang diinginkan ialah yang lebar, 

panjang dan penuh serta meluas ke bagian tulang bahu (blade) (Soeparno, 2011). Rib 

eye muscle area menggambarkan luas daging pada potongan loin yang terkenal 

keempukannya, sehingga apabila REA lebih luas, penuh serta panjang maka 

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Rib eye muscle area meningkat seiring 

dengan meningkatnya bobot potong dan bobot karkas pada ternak. Menurut 

Muhibbah (2007), jumlah dan diameter serabut otot sangat menentukan nilai 

perdagingan. Jumlah serabut otot sangat ditentukan oleh faktor genetik, fase 

pertumbuhan, jenis kelamin serta jumlah aktivitas fisik ternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


