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II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Kambing Kacang

Kambing kacang adalah ras unggulan kambing yang pertama kali

dikembangkan di Indonesia. Kambing kacang merupakan kambing lokal

Indonesia, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi alam setempat

serta memiliki daya reproduksi yang sangat tinggi. Kambing kacang jantan dan

betina keduanya merupakan tipe kambing pedaging (Devandra dan Burns, 1994).

Natasasmita (1980) menyatakan bahwa kambing kacang merupakan

kambing asli Indonesia. Kambing kacang yang ada di Indonesia diduga berasal

dari India muka yang dibawa oleh orang Hindu ke Indonesia ratusan tahun lalu

sehingga sering disebut juga dengan kambing Jawa atau kambing lokal (Isya,

1991). Menurut Davendra dan Burns (1994) kambing kacang merupakan kambing

asli Indonesia dan Malaysia. Ternak kambing pertama kali dijinakkan sejak jaman

prasejarah. Ternak kambing merupakan salah satu hewan yang tertua dijinakkan

oleh manusia. Semua ternak kambing adalah binatang pegunungan yang hidup di

lereng-lereng bukit sampai lereng yang curam (Williamson danPayne, 1978).

Kambing kacang (C.aegagrus. hircus) adalah salah satu kambinglokal di

Indonesia dengan populasi yang cukuptinggi dan tersebar luas. Kambing kacang

memilikiukuran tubuh yang relatif kecil, memiliki telingayang kecil dan berdiri

tegak. Kambing ini telahberadaptasi dengan lingkungan setempat, danmemiliki

keunggulan pada tingkat kelahiran.Beberapa hasil pengamatan menunjukkan

bahwalitter sizenya adalah 1.57 ekor (Setiadi, 2003). Kambing ini memiliki

keterbatasan dengan rataanbobot badan dewasa yang cukup rendah yaitusekitar
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20–25 kg, dengan tinggi pundak pada jantandewasa dan betina dewasa adalah

55,7 ± 2,88 cm dan 55,3 ± 7,38 cm (Setiadi et al., 1997).Pada penelitian Sander

(2014) berat badan kambing kacang jantan yaitu 22,58 kg, kambing kacang betina

19,96 kg, tinggi pundak kambing kacang jantan yaitu 52,26 ± 2,40 cm, kambing

kacang betina 52,95 ± 1,76 cm, tinggi pinggul kambing kacang jantan yaitu 54,20

± 2,39 cm, kambing kacang betina 52,53 ± 2,03 cm, sedangkan lingkar dada

kambing kacang jantan yaitu 56,43 ± 4,04 cm, kambing kacang betina 57,94 ±

2,37 cm, dan panjang badan kambing kacang jantan yaitu 53,33 ± 3,76 cm,

kambing kacang betina 46,08 ± 1,30 cm. Kambing ini memiliki tanduk baik jantan

maupunbetina. Secara umum warna tubuhnya adalah gelap dan

coklat(Pamungkas, 2009).

Menurut Murtidjo (1993), kambing kacang merupakan kambing lokal

asliIndonesia. Tubuh kambing kacang relatif kecil, kepala ringan dan kecil,

telingapendek dan tegak lurus mengarah ke atas depan, dengan kehidupan

yangsederhana, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi alam

setempatdan reproduksinya dapat digolongkan sangat tinggi. Jenis kambing ini

jugaterdapat di Filipina, Myanmar, Thailand, Malaysia dan sekitarnya.

Menurut Linnaeus (1758) klasifikasi kambing kacang (Capra aegagrus

hircus) termasuk Kerajaan :Animalia, Filum :Chordat, Kelas :Mammalia, Ordo

:Artiodactyla, Sub ordo :Selenodantia, Familia :Bovidae, Subfamily :Caprinae,

Genus :Capra, Spesies :C. aegagrus, Subspecies:C. a. hircus.De Haas dan Horst

(1979) mengelompokkan kambing atas tiga tipe berdasarkan tinggi pundak dan

bobot badan hidup. Fungsi utama kambing tipe kecil adalah penghasil daging, tipe

sedang untuk penghasil daging dan susu, sedangkan tipe besar ditujukan untuk
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penghasil susu. Tipe kerdil (dwarf) sama sekali tidak ideal sebagai penghasil

daging karena pertumbuhannya yang sangat lambat.

Kambing kacang dapat memiliki warna tunggal, yakni putih, hitam dan

coklat, namun adakalanya warna campur dari ketiga warna tersebut. Kambing

kacang, baik yang berkelamin jantan maupun betina mempunyai tanduk dengan

ukuran panjang 8 – 10 cm. Berat tubuh kambing kacang dewasa rata-rata sekitar

17 – 30 kg. Betina umumnya memiliki bulu pendek pada seluruh tubuh, kecuali

pada bagian ekor dan dagu.kambing kacang biasanya berwarna hitam kadang-

kadang dengan bercak putih, tanduknya berbentuk pedang lengkung, melengkung

keatas dan kebelakang, umumnya telinga pendek dan tegak, pada jantan

mempunyai janggut, lehernya pendek dan punggungnya melengkung sedikit lebih

tinggi dari bahunya (Devandra dan Burns, 1994).

Tabel 2.1. Klasifikasi Bangsa Kambing (Dewasa) Menurut Tinggi Pundak dan
Bobot Badan Hidup.

Tipe Kambing Tinggi Pundak
(cm)

Bobot Badan Hidup
(kg)

Besar 65 30-60

Sedang 50-65 20-45

Kecil dan kerdil 50 9-30

Sumber : De Haas dan Horst (1979).

Berdasarkan tinggi pundak dan bobot badan Devendra dan Burns (1970)

menyimpulkan bahwa kambing yang tergolong tipe besar diantaranya adalah

Jamnapari, Beetal, Barbari, Malabar, Damascus, Syrian Mounain, Sardinian,

Benadir, Angora, Sahel, Maradi, Mudugh, Sudanese Nubian, Sudanese Shukria,

Soviet Mohair dan Moxoto; yang tergolong tipe kecil diantaranya adalah Ma

T’ou, kambing kacang, Kigezi, Arab angora, Melteze dan Moxoto; yang tergolong
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tipe kerdil (dwarf) di antaranya adalah , South China, Bengal, East African , South

Sudan, Congo dwarf, West African Dwarf dan Kosi.

Tingkat kesuburan kambing kacang tinggi dengan kemampuan hidup dari

lahir sampai sapih 79,4%, sifat prolifik anak kembar dua 52,2%, kembar tiga 2,6%

dan anak tunggal 44,9%. Kambing kacang dewasa kelamin rata-rata umur 307,72

hari, persentase karkas 44-51%. Rata-rata bobot anak lahir 3,28 kg dan bobot

sapih (umur 90 hari) sekitar 10,12 kg (Pamungkas, 2009).

Keunggulan kambing kacang adalah mudah dipelihara, tahan terhadap

berbagai kondisi, mudah berkembangbiak, mampu berproduksi pada lingkungan

yang kurang baik.Kambing kacang memiliki ukuran tubuh relatif rendah.

Disamping itu kambing kacang merupakan kambing yang mempunyai galur

prolifikasi sedang (Supriyati et al., 2003).

Tabel 2.2. Karakteristik Kambing Kacang

Karakteristik Keterangan
Fertilisasi Sangat baik
Kesulitan beternak Sedikit sekali
Kemampuan hidup saat lahir 100 %
Kemampuan hidup sampai sapih 79,4 %
Berat lahir 3,28 kg
Berat sapih (umur 90 hari) 10-12 kg
Konversi pakan Sangat baik
Daya tahan penyakit Sangat baik

Kemungkinan melahirkan anak
Anak kembar 52,2 %
Kembar tiga 2,6 %
Anak tunggal 44,9%

Dewasa kelamin Kambing jantan 135-173 hari
Kambing betina 153-154 hari

Pertama kali beranak 12-13 bulan
Bobot jantan dewasa 25 kg
Bobot betina dewasa 20 kg
Persentase karkas 44,51%
Sumber : Mulyono dan Sarwono (2005)



7

Gambar 2.1. Kambing Kacang

1.2. Pertumbuhan dan Faktor yang Mempengaruhi

1.2.1. Pertumbuhan

Pertumbuhan kambing adalah pertambahan dalam bentuk dan berat

jaringan-jaringan pembangun, seperti urat daging, tulang otak, jantung dan semua

jaringan tubuh (kecuali jaringan lemak) serta alat-alat tubuh lainnya. Istilah

pertumbuhan juga terdapat pertumbuhan murni, yaitu penambahan dalam jumlah

protein dan zat-zat mineral, sedangkan pertambahan akibat penimbuhan lemak

atau penimbunan air bukanlah pertumbuhan murni (Anggorodi, 1979).

Pertumbuhan pada hewan adalah suatu fenomena universal yang bermula dari sel

telur yang dibuahi dan berlanjut sehingga hewan mencapai dewasa.

Pertumbuhan umumnya dinyatakan dengan pengukuran kenaikan berat

badan yang mudah dilakukan dengan penimbangan berulang-ulang terhadap

pertambahan berat badan setiap hari. Pada pertumbuhan juga terdapat dua tahap

yakni tahap cepat dan tahap lambat, dimana tahap cepat terjadi pada kedewasaan

tubuh ternak telah tercapai, sedangkan perkembangan adalah perubahan ukuran

serta fungsi dari berbagai bagian tubuh hewan semenjak embrio hingga dewasa

(Muljana, 2005).
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Pertumbuhan dan perkembangan kambing, pertumbuhan itu sendiri tidak

sekedar meningkatnya berat badan kambing, tetapi juga menyebabkan konformasi

oleh perbedaan tingkat pertumbuhan komponen tubuh, dalam hal ini urat daging

dari karkas atau daging yang akan dikonsumsi oleh manusia (Parakkasi, 1997).

Laju pertambahan bobot badandipengaruhi oleh umur, lingkungan dan genetik

dimana berat tubuh awal fasepenggemukan berhubungan dengan berat dewasa.

(Tomaszewska et al., 1993). Menurut Anggorodi (1990) pertumbuhan murni

mencakup dalam bentuk danberat jaringan-jaringan pembangun seperti urat

daging, tulang, jantung, otak dan semuajaringan tubuh lainnya (kecuali jaringan

lemak) dan alat-alat tubuh. Pada umumnyapertumbuhan pada ternak mamalia

dapat dibagi dalam dua periode utama yakni prenataldan postnatal.

Dua hal yang terjadi pada pertumbuhan yaitu adanya kenaikan bobotbadan

atau komponen tubuh sampai mencapai ukuran dewasa yang disebut

pertumbuhandan adanya perubahan bentuk konformasi disebabkan oleh perbedaan

laju pertumbuhanjaringan atau bagian tubuh yang berbeda dengan proses

perkembangan, proses penggemukan termasuk kedalam perkembangan

(Hammond etal., 1976).

Pertumbuhan ternak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.

Siregar(1994) mengatakan bahwa faktor genetik dan lingkungan mempengaruhi

pertumbuhan baik dari segi kualitas dan kuantitas karkas kambing dengan

perbandingan 20-30% : 70 -80%. Ternak tidak akan mampu berproduksi secara

optimal, apabila tidak memperolehlingkungan yang optimal walaupun fungsi

genetik cukup tinggi dan begitu jugasebaliknya (Siregar, 1994).
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Pertumbuhan biasanya mulai perlahan - lahan kemudian berlangsung lebih

cepatdan akhirnya perlahan - lahan lagi atau sama sekali terhenti. Pola seperti

inimenghasilkan kurva pertumbuhan berbentuk sigmoid (S). Tahap cepat

pertumbuhan terjadi pada saat kedewasaan tubuh hampir tercapai (Anggorodi,

1990).

Tabel 2.3.Rataan Morfometrik Tubuh Kambing Kacang Dewasa

Parameter Betina dewasa Jantan dewasa
Berat badan (kg) 20,0 25,0
Lebar dada (cm) - -
Lingkar dada (cm) 62,1 67,6
Panjang tanduk (cm) 7,0 7,8
Panjang badan (cm) 47,0 55,0
Tinggi pundak (cm) 55,3 55,7
Tinggi pinggul (cm) 54,7 58,4
Panjang telinga (cm) 4,0 4,5
Panjang ekor (cm) 12,0 12,0
Lebar ekor (cm) 2,0 2,5
Sumber : Setiadi et al. (1997)

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Menurut Siregar (1994) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan seekor ternak, yakni :

A. Genetik

Faktor genetik adalah kemampuan yang bersifat baka yang dimiliki seekor

ternak untuk tampil maksimal, sedangkan lingkungan merupakan kesempatan

yang dimiliki ternak untuk mendukung potensial genetik yang

dimilikinya.Program peningkatan mutu genetik dan produktivitas ternak kambing

asli Indonesia telah lama dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui

persilangan, seleksi serta penyebaran bibit unggul diwilayah nusantara.Siregar

(1994) mengatakan bahwa faktor genetik dan lingkungan mempengaruhi
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pertumbuhan baik dari segi kualitas dan kuantitas karkas kambing dengan

perbandingan 20 - 30% : 70 - 80%.

Ternak tidak akan mampu berproduksi secara optimal, apabila tidak

memperoleh lingkungan yang optimal walaupun fungsi genetik cukup tinggi dan

begitu juga sebaliknya. Memilih calon bibit induk pemilihan bibit yang baik akan

sangat menentukan perkembangan kambing. Dalam menentukan bibit hal yang

sangat perlu diperhatikan yaitu sehat, tidak terlalu gemuk dan tidak cacat, kaki

lurus dan normal, alat kelamin normal serta mempunyai sifat keibuan (Sitorus,

2004).

B. Lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor yang memberikan pengaruh cukup

besarterhadap ukuran-ukuran tubuh dan bobot kambing kacang. Faktor

lingkungan yang banyak mempengaruhi kondisi kambing terutama adalah faktor

makanan. Kambing yang mendapat makanan yang baik (kebutuhan bahan kering

terpenuhi) akan lebih cepat dewasa tubuh jika dibandingkan kambing yang

mendapat makanan yang kurang baik (kebutuhan bahan kering tidak terpenuhi).

Dengan kata lain pertambahan bobot badan per hari tergantung bahan makanan

yang dikonsumsi seekor ternak (Siregar, 1994).

Pengaruh lingkungan terhadap ternak dapat secara langsung maupun tidak

langsung. Pengaruh lingkungan secara langsung adalah terhadap tingkat produksi

melalui metabolisme basal, konsumsi makanan, gerak laju makanan, kebutuhan

pemeliharaan, reproduksi pertumbuhan dan produksi susu, sedangkan pengaruh

tidak langsung berhubungan dengan kualitas dan ketersediaan makanan

(Anderson et al. 1985).Kondisi fisik ternak, merupakan cerminan kondisi
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sebenarnnya dari kemampuan ternak dalam menanggapi kondisi lingkungannya,

baik berupa kemampuan biologis dalam hal aktivitas reproduksi dan juga

kemampuan produksi berupa laju pertumbuhan yang ditampilkan dalam tampilan

bobot badan.

a. Kandang

Ada dua tipe kandang yang sering digunakan, yaitu kandang tanah dan

kandang panggung, namun yang umum digunakan adalah kandang panggung

karena sangat praktis untuk daerah yang sangat lembab, lantainya ditinggikan

kurang lebih 1-1,5 meter hal ini memudahkan dalam membersihkan dan

mengumpulkan kotoran serta air kencing (Devandra dan Burns, 1994).

b. Pakan

Secara umum perbedaan antar musim (penghujan dan kemarau) akan

berpengaruh terhadap ketersediaan pakan dan akan berakibat pula terhadap laju

pertumbuhan ternak kambing (Setiadi, 1987). Menurut Sachdeva et al., (1973)

kambing dapat diberi pakan dengan kepastian yang wajar agar terjadi kinerja yang

tinggi, baik untuk produksi daging, susu dan bulu. Persediaan pakan

hijauan/pengadaan bahan konsentrat biaya pakan konsentrat digunakan untuk

pembelian pakan sesuai kebutuhan.

Pakan konsentrat bisa diberikan dalam bentuk jadi maupun dalam bentuk

bahan makanan misalnya, dedak, bekatul, jagung, dan lain-lain. Pakan juga bisa

diberikan dalam bentuk hijauan alami yaitu rumput lapang, akan tetapi rumput

lapang memiliki nilai zat yang rendah. Hijauan pakan alami merupakan jenis

pakan ternak yang dapat tumbuh secara liar atau pun ditanam secara khusus tanpa
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ada perawatan khusus. Hijauan pakan alami terdiri dari jenis rumput-rumputan,

kacang-kacangan dan daun-daunan (ramban).

Ternak kambing di Kecamatan Rangsang memakan rumput lapang.

Rumput lapang adalah pakan yang sudah umum digunakan oleh peternak sebagai

pakan utama ternak ruminansia. Rumput banyak disekitar sawah atau ladang,

pegunungan, tepi jalan, dan semak-semak. Rumput ini tumbuh liar sehingga

memiliki mutu yang kurang baik untuk pakan ternak (Aboenawan, 1991).

Rumput lapang adalah campuran dari beberapa jenis rumput lokal yang

umumnya tumbuh secara alami dengan daya produksi dan kualitas nutrisi yang

rendah, namun rumput lapang merupakan hijauan yang mudah didapat, murah,

dan pengelolaannya mudah. Rumput mengandung zat-zat makanan yang

bermanfaat bagi ternak seperti lemak, bahan ekstrak tanpa-N, serat kasar, mineral

(terutama phosphor dan garam dapur), dan vitamin (Wiradarya, 1989).

c. Mature Size

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan

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

kambing beragam dari 20 kg pada kambing Kacang sampai 100 kg pada kambing

Improved Boer (Devendra dan Burns, 1970) . Secara umum dapat dikatakan,

bahwa anak kambing yang berasal dari bangsa kambing tipe besar akan tumbuh

lebih cepat dari pada anak kambing yang berasal dari tipe kecil.

d. Sistem Pemeliharaan

Beternak kambing dapat dilakukan secara tradisional, semi intensif dan

intensif. Dari ketiga sistem tersebut semuanya baik untuk dilakukan, tergantung

kondisi lahan, tujuan usaha, ketersediaan dana dan keterampilan mengelola



13

ternak. Bila tujuan beternak kambing untuk dijadikan mata pencaharian sistem

yang paling tepat adalah sistem intensif. Namun, bila tujuan beternak sekedar

untuk usaha sambilan, sistem semi intensif atau tradisional cukup memadai

(Mulyono danSarwono, 2005).

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari beternak kambing. Namun,

pengembangannya sebagai salah satu ternak potong masih banyak mengalami

hambatan karena pemeliharaan kambing masih dilakukan secara tradisional.

Pemeliharaan kambing secara tradisional kurang menguntungkan karena tidak

dapat diharapkan berproduksi secara maksimal (kambing tetap kecil dan kurus)

karena tidak adanya pengawasan yang baik tentang makanan, baik jumlahnya

maupun kualitasnya. Perhatian terhadap mutu bibit juga kurang (tanpa seleksi

yang baik) dan tingkat kematian karena penyakit sangat tinggi. Padahal, apabila

pemeliharaannya dilakukan secara intensif sebagai ternak pedaging berat badan

kambing dapat meningkat 150gr/ekor/hari (Siregar, 1994).

Sistem pemeliharaan secara ekstensif umumnya dilakukan di daerah

yang mahal dansulit untuk membuat kandang, kondisi iklim yang

menguntungkan, dan untuk daya tampung kira-kira tiga sampai dua belas ekor

kambing per hektar (Williamson dan Payne 1993). Sistem pemeliharaan secara

ekstensif, induk yang sedang bunting dan anak-anak kambingyang belum disapih

harus diberi persediaan pakan yang memadai (Devendra dan Burns, 1994). Rata-

rata pertambahan bobot badan kambing yang dipelihara secara ekstensif dapat

mencapai 20-30 gram per hari (Mulyono dan Sarwono, 2007).
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Sistem pemeliharaan secara intensif memerlukan pengandangan terus

menerus atau tanpa pengembalaan, sistem ini dapat mengontrol dari faktor

lingkungan yang tidak baik dan mengontrol aspek-aspek kebiasaan kambing yang

merusak (Williamson dan Payne 1993). Dalam sistem ini perlu dilakukan

pemisahan antara kambing betina muda dari umur tiga bulan sampai cukup umur

untuk dikembangbiakkan, sedangkan untuk pejantan dan jantan harus

dikandangkan atau ditambatkan terpisah (Devandra dan Burns, 1994).

1.3. Perkembangan Ukuran Tubuh

Lukman et al. (1987) menyatakan bahwa secara umum bahwa ukuran

panjang badan dan lingkar dada bertambah sesuai dengan pertambahan bobot

badan. Ukuran panjang badan banyak dipangaruhi oleh pertumbuhan tulang

sedangkan ukuran lingkar dada banyak dipengaruhi oleh keadaan perdagingan dan

perlemakan. Jika keadaan tersebut berjalan normal maka kambing dalam keadaan

bentuk badan yang kompak, artinya semakin panjang dan semakin besar badan

akan menyebabkan bobot badan meningkat. Hal ini dapat diperumpamakan

sebagai silinder yang volumenya dipengaruhi oleh tinggi (panjang badan) dan

diameter (lingkar dada). Perbedaan bobot badan kambing kacang antara tempat

satu dengan tempat lainnya disebabkan karena latar belakang pemeliharaan dan

keadaan lingkungan yang berbeda.

Menurut Devendra dan Burns (1970) bahwa faktor lingkungan sangat

berpengaruh terhadap ukuran-ukuran tubuh dan bobot badan kambing. Faktor

lingkungan yang banyak mempengaruhi kondisi kambing terutama adalah faktor

makanan. Kambing yang mendapat makanan yang baik (kebutuhan bahan kering

terpenuhi) akan lebih cepat dewasa tubuh jika dibandingkan kambing yang
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mendapat makanan yang kurang baik (kebutuhan bahan kering tidak terpenuhi).

Dengan kata lain pertambahan bobot badan per hari tergantung bahan makanan

yang dikonsumsi seekor ternak.

1.4. Hubungan Bobot Badan dengan Ukuran-Ukuran Tubuh

Menurut Devendra dan Burns (1994)Beberapa ukuran tubuh hewan

berkaitan dengan bobot badannya. Penyebab keberagaman berat hidup dewasa

cukup banyak termasuk beda bangsa, jumlah anak seperindukan, makanan,

persilangan, dan interaksi genotipe dengan lingkungan. Bobot badan dari seekor

ternak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor umur, jenis kelamin, ukuran tinggi

badan, panjang badan, dan lingkar dada serta jenis pakan dan kondisi lingkungan.

Pada breed yang sama karena lingkungan yang berbeda termasuk iklim, jenis

vegetasi, unsur tanah, cara pengelolaan dan faktor-faktor lain yang berbeda akan

menimbulkan variasi di dalam kelompok breed itu sendiri (Idris et al., (1991).

Perbedaan bobot badan kambing kacang antara tempat satu dengan tempat

lainnya disebabkan karena latar belakang pemeliharaan dan keadaan lingkungan

yang berbeda. Menurut Devandra dan Burns (1970), faktor lingkungan sangat

berpengaruh terhadap ukuran – ukuran tubuh dan bobot badan kambing. Faktor

lingkungan yang banyak mempengaruhi kondisi kambing adalah faktor makanan.

Kambing yang mendapat makanan yang baik (kebutuhan bahan kering terpenuhi)

akan lebih cepat dewasa tubuh jika dibandingkan kambing yang mendapat

makanan yang kurang baik (kebutuhan bahan kering tidak terpenuhi). Dengan

kata lain pertumbuhan bobot badan per hari tergantung bahan makanan yang

dikonsumsi seekor ternak.
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Yasmet (1986) bobot badan seekor ternak adalah berat timbangan ternak

tersebut sewaktu masih hidup. Untuk menentukan bobot badan ternak, peneliti

telah mencoba menggunakan alat-alat lain yang dianggap lebih praktis dan lebih

murah, karena tidak semua peternak memiliki timbangan dan alat timbangan

kurang praktis dan harganya lebih mahal (Natasasmita, 1980).

Natasasmita (1980) menyatakan bahwa tinggi pundak, panjang badan,

lingkar dada, lebar dada dan dalam dada perlu diketahui untuk menilai

penampilan fisik ternak. Kemudian Williamson dan Payne (1993) menyatakan

bahwa pemakaian bermacam-macam ukuran tubuh seperti lingkar dada, panjang

badan, tinggi pundak dan lebar dada akan dapat digunakan sebagai penduga bobot

badan seekor ternak dengan ketelitian yang cukup baik.

Pengetahuan tentang bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh juga dapat

sebagai kriteria dalam seleksi ternak (Zaman,1994). Suwano (1998) menyatakan

bahwa ada korelasi antara lingkar dada dengan bobot badan.


