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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Ettawa adalah kambing Jamnapari dari India. Pada tahun 1908 

didatangkan dari India dan digunakan untuk meningkatkan mutu genetik dengan 

jalan upgrading terhadap kambing Kacang. Hasil upgrading ini terlihat jelas pada 

keturunannya. Ternak hasil persilangan ini mempunyai besar tubuh serta tipe 

telinga yang beragam dan terdapat diantara kambing Kacang dan Ettawa. 

Kambing hasil persilanngan ini dikenal sebagai kambing Peranakan Ettawa 

(Sudewo dkk, 2012). 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan kambing hasil persilangan 

antara kambing Ettawa dengan kambing Kacang yang sudah beradaptasi dengan 

kondisi di Indonesia. Kambing PE memiliki ciri khusus, antara lain telinga yang 

panjang, menggantung dan terkulai, serta bulu rewos/surai yang panjang pada 

kedua kaki belakang, memiliki daya produksi dan reproduksi yang tinggi (Badan 

Standarisasi Nasional, 2008). 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) memiliki keunggulan dalam beradaptasi, 

daya produksi, dan reproduksi yang tinggi. Berbagai keunggulan yang dimiliki, 

antara lain mempunyai harga jual yang mahal sehingga banyak dipelihara 

masyarakat sebagai hewan ternak. Kambing PE memiliki ciri khas yang tidak 

dimiliki oleh kambing dari galur lainnya dan merupakan sumber daya genetik 

lokal Indonesia yang perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya (Hidayati dkk, 

2015). 
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Kambing PE dapat menghasilkan anak 1-4 ekor dalam satu kali kelahiran 

atau rata-rata dua ekor. Umur yang tepat bagi kambing PE untuk dikawinkan 

pertama kali adalah 15-18 bulan karena pada umur tersebut organ reproduksinya 

sudah berkembang sempurna (Sarwono, 2002). 

Karakteristik utama kambing PE adalah profil wajahnya yang cembung, 

tanduk pipih, kecil, dan melengkung kebelakang, telinganya panjang 

menggantung dan melipat seperti daun bambu yang mengarah ke depan serta 

tidak terdapat patahan pada pangkal telinga, bulu tubuh berwarna putih, bulu 

kepala berwarna coklat atau hitam (Kurnianto dkk, 2007). 

B.  Produktivitas Kambing Peranakan Ettawa 

Produktivitas dan indeks reproduksi induk merupakan suatu kriteria 

produktivitas yang penting. Penampilan produktivitas kambing merupakan hasil 

interaksi antara faktor genetik dengan lingkungan (Ahmadu & Lovelace, 2002). 

Produktivitas kambing dipengaruhi oleh iklim, paritas, litter size, periode laktasi, 

disamping faktor non-genetik lainnya seperti pakan dan tatalaksana (Akingbade et 

al, 2004). 

Produktivitas induk kambing PE dapat dilihat pada indikator litter size, 

tipe kelahiran, dan mortalitas anak (Sudewo dkk, 2012). Litter size adalah jumlah 

anak sekelahiran yaitu banyaknya anak yang dilahirkan dalam satu kali 

melahirkan. Tipe kelahiran adalah jenis kelahiran yaitu tunggal, kembar dua, atau 

kembar tiga. Hasil serupa dikemukakan oleh Awemu et al, (2012) bahwa tipe 

kelahiran berpengaruh sangat nyata meningkatkan produktivitas induk. 
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C. Seleksi Kambing PE 

Penampakan ekspresi potensi ternak secara mendasar dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yakni faktor genetik 

dan lingkungan termasuk didalamnya manajemen pemeliharaan secara 

menyeluruh. Faktor genetik ditentukan oleh susunan gen didalam pasangan 

kromosom yang dimiliki oleh individu. Akibat tidak seragamnya susunan gen 

yang dimiliki oleh ternak maka dalam sekelompok ternak akan selalu timbul suatu 

variasi dari susunan gen (Suhaemi, 2008). 

Pada program pemuliaan ternak, sifat kuantitatif memperoleh perhatian 

lebih karena mempunyai nilai ekonomis. Sifat kuantitatif pada kambing adalah 

bobot badan pada waktu lahir dan bobot badan pada waktu sapih. Kurnianto dkk 

(2007) menyatakan bahwa anak kambing yang mempunyai bobot lahir tinggi 

cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat sampai umur 2-3 bulan 

setelah kelahiran. 

Seleksi adalah suatu usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu 

genetik ternak melalui perkembangbiakan ternak-ternak yang sesuai dengan 

harapan. Seleksi yang diterapkan pada ternak umumnya didasarkan pada sifat 

kuantitatif yang merupakan performa dari seekor ternak yang dapat diukur 

(Riswanti dkk, 2012). 

Sifat kuantitatif ternak yang dapat diukur meliputi sifat-sifat produksi yang 

potensial seperti memiliki persentase kelahiran anak yang tinggi, kesuburan yang 

tinggi, kecepatan tumbuh yang baik, persentase karkas yang baik, temperamen 

dan produksi susu yang baik dan sebagainya (Suhaemi, 2008). 
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Salah satu syarat utama perbaikan mutu genetik ternak melalui seleksi 

adalah dengan adanya pencatatan (recording). Pencatatan yang diperlukan 

terutama pada identitas ternak, produksi susu, data reproduksi, dan kesehatan 

ternak (Karnaen & Arifin, 2009). 

D. Heritabilitas (h2) 

Heritabilitas berguna untuk melihat tingkat keturunan. Tingkat keturunan 

bermanfaat untuk membuat rencana pemuliaan. Cara yang paling teliti untuk 

menentukan nilai heritabilitas suatu sifat dari suatu spesies adalah melakukan 

percobaan seleksi untuk beberapa generasi dan menentukan kemajuan yang 

diperolehnya yang dihubungkan dengan jumlah keunggulan dari tetua terpilih 

dalam semua generasi dalam percobaan itu (Suhaemi, 2008). 

Nilai heritabilitas di bidang pemuliaan ternak mempunyai peranan penting 

karena nilai heritabilitas memberikan informasi besarnya nilai suatu sifat 

diturunkan tetua kepada keturunannya dan nilai repitabilitas sebagai nilai yang 

menunjukkan korelasi fenotip antara performan yang sekarang dengan performan 

yang akan datang pada satu individu. Nilai heritabilitas merupakan nilai yang 

tidak bersatuan antara 0-1 dengan klasifikasi 0,0-0,1 adalah rendah, 0,1-0,3 adalah 

sedang, lebih dari 0,3 adalah tinggi (Adinata, 2013). 

Program pemuliaan ternak akan efektif apabila tersedia data dasar berupa 

parameter genetik dari ternak tersebut, yaitu nilai heritabilitas sifat-sifat 

pertumbuhan ternak (Karnaen, 2008). Menurut Widyandari (2002) rata-rata nilai 

heritabilitas kambing PE di Bogor pada laktasi ke-2 adalah 0,49. Nilai heritabilitas 
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tersebut menunjukkan bahwa penampilan produksi susu individu 49% 

dipengaruhi oleh keragaman gen aditif antar individu. 

Varian gen aditif adalah komponen-komponen yang disebabkan oleh efek-

efek gen. Varian genetik aditif adalah jumlah pengaruh semua alel alel yang 

melintas pada semua lokus. Jadi varian genetik aditif adalah jumlah pengaruh 

setiap alel yang membantu memproduksi fenotip, yang tidak tergantung pada 

interaksi interaksi spesifik atau kombinasi kombinasi alel. Oleh karenanya varian 

gen aditif tidak tergantung interaksi antara alel alel dan tidak akan dirusak selama 

meiosis. Sehingga pengaruh aditif selalu diwariskan dari induk ke keturunannya 

Nilai heritabilitas (h2) didefinisikan sebagai ukuran yang menunjukkan 

tingkat kesamaan penampilan antara anak-anak dengan tetuanya. Suatu sifat 

dinyatakan mempunyai heritabilitas tinggi apabila ternak-ternak dalam suatu 

populasi yang mempunyai penampilan yang baik untuk sifat tersebut cenderung 

menghasilkan keturunan dengan penampilan yang baik pula dan ternak-ternak 

yang buruk atau rendah cenderung menghasilkan keturunan yang rendah pula. 

Heritabilitas merupakan ukuran yang menggambarkan hubungan antara nilai 

fenotipik dengan nilai pemuliaan (breeding value) untuk suatu sifat pada suatu 

populasi. Secara matematik, h2 adalah regresi nilai pemuliaan/breeding value 

terhadap nilai fenotipiknya (Kurnianto, 2010). 

Akan tetapi heritabilitas tidak mungkin diduga dengan ketepatan yang 

tinggi dan hampir semua pendugaan memiliki galat yang besar. Nilai heritabilitas 

dapat beragam karena pengaruh jumlah dan jenis ternak, waktu, lingkungan, serta 

metode pendugaan yang digunakan. Nilai pendugaan heritabilitas untuk suatu sifat 
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yang sama akan bervariasi kepada suatu populasi ternak tertentu, tergantung pada 

lingkungan ternak itu berada (Fayuma, 2008). 

E. Korelasi Genetik 

Faktor genetik adalah faktor yang diturunkan nenek moyang kepada 

keturunannya dan memiliki sifat kebakaan. Setiap nenek moyang baik betina 

maupun jantan memiliki sumbangan yang sama terhadap penampilan produksi 

keturunannya (Sodiq & Zainal, 2008). 

Parameter genetik lain yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi ternak 

adalah korelasi genetik dan fenotipik. Program seleksi, memerlukan pengetahuan 

tentang nilai korelasi genetik dan fenotipik untuk menduga produktivitas ternak di 

masa mendatang. Korelasi fenotipik terdiri dari korelasi genetik dan korelasi 

lingkungan. Korelasi genetik berkaitan dengan hubungan antara suatu sifat dengan 

sifat lain secara genetik. Korelasi genetik sangat penting karena jika dua sifat 

berkorelasi secara genetik, maka seleksi untuk suatu sifat akan menyebabkan 

perubahan pada sifat lain (Kurnianto, 2010). 

Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya korelasi genetik, yaitu gen 

pleiotropi (pleiotropic gene) dan gen berangkai (linked gene). Diantara sejumlah 

gen yang ada, ekspresinya dapat digolongkan menjadi 3 yaitu, gen 

mengekspresikan satu sifat, satu gen mengekspresikan beberapa sifat, dan 

beberapa gen yang mengekspresikan satu sifat. Gen tunggal yang 

mengekspresikan beberapa sifat adalah gen pleiotropi. Sedangkan gen-gen 

berangkai adalah rangkaian gen-gen yang kedudukannya berdekatan satu sama 

lain yang mengekspresikan sifat-sifat berbeda, yang karena kedekatannya seolah-
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olah menjadi satu kesatuan. Rangkaian gen ini diwariskan dari tetua kepada 

keturunannya, sehingga menyebabkan terjadinya korelasi genetik (Kurnianto, 

2010). 

F.  Nilai Pemuliaan (NP) 

Nilai pemuliaan (breeding value) didefinisikan sebagai nilai seekor ternak 

sebagai tetua yang diperoleh dari perkawinan acak. Nilai pemuliaan memberikan 

gambaran tentang dugaan kemampuan mewariskan sifat (Kurnianto, 2010). 

Menurut pernyataan Bandiati (2007), nilai pemuliaan merupakan penilaian 

dari mutu genetik ternak untuk suatu karakter tertentu yang diberikan secara 

relatif atas dasar kedudukan individu dalam populasi. Pendugaan nilai pemuliaan 

merupakan faktor utama dalam mengevaluasi keunggulan genetik ternak karena 

setengah bagian dari nilai pemuliaan ini akan diwariskan kepada keturunannya. 

Pemuliaan merupakan usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu 

genetik ternak melalui pengembangbiakan ternak-ternak yang memiliki potensi 

genetik yang baik sehingga diperoleh kinerja atau potensi produksi yang 

diharapkan (Suhaemi, 2008). Arti nilai pemuliaan sangat penting karena jika nilai 

pemuliaan sudah diketahui maka bila dikawinkan akan menghasilkan keturunan 

yang mempunyai rata-rata performan setengah dari nilai pemuliaan induknya 

(Adinata, 2013). 

Nilai pemuliaan ternak digunakan sebagai dasar penyeleksian ternak. 

Ternak-ternak dengan nilai pemuliaan tinggi mempunyai peluang untuk 

dipertahankan dalam suatu peternakan. Sebaliknya, ternak-ternak yang 

mempunyai nilai pemuliaan rendah akan disingkirkan dari peternakan. Oleh 
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karena itu ternak harus diketahui nilai pemuliaannya. Keunggulan ternak bukan 

dilihat dari nilai mutlak hasil pengukuran, tetapi berdasarkan atas hasil 

pembanding antara penampilannya dengan penampilan kelompok lain (Pintaka, 

2013). 

Untuk menghitung nilai pemuliaan diperlukan informasi nilai heritabilitas. 

Nilai heritabilitas diperoleh melalui perhitungan saudara tiri sebapak yang 

meliputi berat lahir terkoreksi, berat lahir sebenarnya, berat sapih terkoreksi, berat 

sapih, berat yearling terkoreksi/sebenarnya, dan berat akhir terkoreksi/sebenarnya 

(Pintaka, 2013). 

Hardjosubroto (1994) menyatakan nilai pemuliaan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut  

NP absolut =
nh2

1+(n-1)r
(P1-P̅)+P̅ 

NP relatif =
nh

2

1+(n-1)r
(P1-P̅)  

Keterangan : 

NP  = nilai pemuliaan 

n  = jumlah pengamatan produksi susu laktasi 

h2  = heritabilitas 

r  = ripitabilitas 

Pi  = rata-rata produksi susu ternak yang diamati 

P   = rata-rata produksi susu populasi 

 

 



13 
 

G.  Most Probable Producing Ability (MPPA) 

Menurut Rinaldi (2014) nilai Most Probable Producing Ability (MPPA) 

merupakan suatu pendugaan secara maksimal dari kemampuan berproduksi 

seekor ternak betina yang diperhitungkan atau diduga atas dasar catatan 

performan yang sudah ada. Berdasarkan nilai MPPA dapat dipilih betina yang 

berproduktivitas tinggi untuk menghasilkan keturunan yang berpotensi tinggi 

dalam produksi. Pada pendugaan nilai MPPA, ternak yang bersangkutan harus 

mempunyai data performans terlebih dahulu dan atas dasar data tersebut akan 

diduga kemampuannya secara maksimal di masa mendatang (Harjosubroto, 

1994). 

Penggunaan nilai MPPA sebagai alat untuk menilai seekor ternak secara 

umum sering digunakan pada ternak ruminansia perah. Menurut Lush (1945) 

dalam Subandriyo (1994) nilai MPPA ini pertama kali diperkenalkan, dengan 

formula sebagai berikut : 

MPPA absolut =
nr

1+(n-1)r
(P1-P̅)+P̅ 

MPPA relatif =
nr

1+(n-1)r
(P1-P̅)  

Keterangan : 

n = jumlah pengamatan produksi susu laktasi. 

r  = ripitabilitas produksi susu. 

Pi  = rata-rata produksi susu laktasi ternak yang dinilai. 

P  = rata-rata produksi susu popuIasi. 
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H.  Hipotesis 

1. Diduga terdapat perbedaan produksi susu kambing PE antar daerah sampel. 

2. Diduga Nilai Pemuliaan (NP) kambing PE di wilayah Malang Raya 

berdasarkan catatan produksi susu pada laktasi ke-2 memiliki nilai lebih tinggi 

dibandingkan bangsa kambing PE diluar wilayah Malang Raya. 

3. Diduga nilai most probable producing ability (MPPA) kambing PE di wilayah 

Malang Raya berdasarkan catatan produksi susu pada laktasi ke-2 memiliki 

nilai lebih tinggi dibanding bangsa kambing PE diluar wilayah Malang Raya. 


