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Abstract: The aim of this research is to know relationship between mother age  and long of suckling to 
anoestrus post partum period in Peranakan Etawa goat.  

The research material used 60 female Peranakan Etawa goats. Age of goats range from 2- 4 
year. This research used  survey method. Intake of the sample done by purposive sampling. Data 
analyzed by simple linear regression to prediction relationship between mother age  with anoestrus 
post partum period  and long of suckling with anoestrus post partum period.  

The result of this research showed that significant relationship between mother age  with 
anoestrus  post partum period of Peranakan Etawa goat (P < 0.05). Equation of linear regression is Y   
= 38,67 + 4,507X, with believed level  0,035; correlation coefficient and coefficient of determination 
successively 0,273 and 0,074.  Analysis of data by linear regression showed that very significant 
 relationship  between  long  of  suckling  with  anoestrus post partum period  ( P<0,01). Equation of 
linear regression is Y = 25,785 + 14,377X, with believed level  0,000; correlation coefficient and 
coefficient of determination successively 0,859 and 0,738          
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I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Ternak kambing khususnya kambing 
Peranakan Etawa (PE) sebagai salah satu penghasil 
daging merupakan komoditi yang potensial dalam 
pemenuhan kebutuhan protein hewani. Ternak 
kambing merupakan ternak piaraan yang tersebar 
luas, kemampuannya untuk beradaptasi dan 
mempertahankan diri terhadap lingkungan yang 
keras cukup baik (Davendra dan Burns, 1980). 
Ternak kambing juga mudah dalam 
pemeliharaannya, pakannya sederhana dan tahan 
terhadap penyakit (Soerjantoro,1980). 

Ditinjau dari aspek pengembangannya, 
ternak kambing sangat potensial bila diusahakan 
secara komersial, karena umur kedewasaan dan 
umur kebuntingan ternak kambing lebih pendek 
dibandingkan dengan ternak sapi atau kerbau, serta 
memiliki sifat dapat beranak kembar. Keadaan yang 
demikian memberi pengaruh positif bagi petani – 
ternak pedesaan dalam memanfaatkan waktu  

luang, sebab usaha ternak kambing hanya 
memerlukan fasilitas dana pengelolaan sederhana. 

Peningkatan produktivitas ternak 
kambing dapat diupayakan dengan perbaikan 
manajemen reproduksinya. Diketahui bahwa 
efisiensi reproduksi dipengaruhi oleh fertilitas atau 
proporsi kambing betina yang dikawinkan dan 
berhasil bunting, angka kelahiran (fecundity) dan 
anak kambing yang dilahirkan setiap 100 ekor 
kambing betina bunting. Angka tersebut 
dipengaruhi oleh angka ovulasi. Fertilitas pada 
kambing betina menurun disebabkan antara lain 
oleh cuaca panas, pakan berkualitas rendah, 
kegemukan badan, umur yang terlalu muda atau 
terlalu tua (Hafez, 1993) 

Lama kebuntingan pada kambing rata-
rata 150 hari. Hal tersebut sangat memungkinkan 
bagi kambing betina untuk melahirkan anak lebih 
dari 1 ekor tiap tahun. Beberapa metode telah 
diterapkan untuk menurunkan interval kelahiran 
dari 1 kali kelahiran per tahun menjadi 3 kali 
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kelahiran tiap 2 tahun (interval 8 bulan) atau 2 kali 
kelahiran per tahun (interval kelahiran 6 bulan).  

Hal tersebut tentunya tidak dapat 
dipisahkan dengan waktu yang diperlukan kambing 
betina untuk berahi lagi setelah melahirkan atau 
lama periode APP. Jika periode APP tersebut dapat 
diperpendek, diharapkan kambing segera berahi 
dan dikawinkan kembali, sehingga dapat diperoleh 3 
kali kelahiran tiap 2 tahun. Sebaliknya jika periode 
APP panjang, niscaya untuk mendapatkan 3 kali 
kelahiran tiap 2 tahun menjadi sulit dicapai. 

Sebagaimana halnya pada sapi, laktasi 
tanpa berahi juga merupakan hal penting bila 
menginginkan sekali beranak pertahun. Penelitian 
oleh Wiltbank dan Cook (1958) dan de Albe (1960) 
dalam Wodzicka – Tomaszewska, Sutana, Putu dan 
Chaniago (1991), menyebutkan bahwa bukannya 
total produksi susu yang memperlambat timbulnya 
kembali aktivitas ovarium, melainkan proses 
menyusu itu sendiri. Hasil penelitian mereka 
melaporkan bahwa sapi perah yang diperah 2x 
sehari, berahi lebih awal daripada sapi perah yang 
terus-menerus bersama anaknya dan menyusu 3-5 
kali sehari. 

Lebih lanjut Wodzicka – Tomaszewska, 
dkk (1991), menyatakan bahwa telah banyak 
penelitian dilakukan untuk mengurangi periode 
laktasi tanpa berahi, antara lain melalui cara : 
perbaikan pakan, menyapihan lebih awal dan 
mengurangi frekuensi menyusui. Pengaruh laktasi 
terhadap penekanan timbulnya berahi dan ovulasi 
bervariasi menurut spesies, galur dan juga individu 
ternak itu sendiri. Pada babi dan wanita dijumpai 
bahwa penyapihan yang lebih awal menyebabkan 
dimulainya kembali siklus berahi setelah 
penyapihan. 

Berdasarkan uraian di atas maka kiranya 
perlu dilakukan penelitian tentang hubungan antara 
umur  induk dan lama menyusui terhadap periode 
APP pada kambing PE. 
 
1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara umur induk dan lama 
menyusui terhadap periode APP kambing PE. 

 
II. METODE PENELITIAN 
2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan 
kambing PE yang merupakan anggota kemitraan 
dari Bapak H.Kamal Ghozy, di Desa Sumberjo 
Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.  
2.2. Materi  Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kambing betina PE sebanyak 60 ekor. 
Umur kambing berkisar antara  2- 4 tahun. 

 
2.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah survey (Koentjaraningrat,1983 ; 
Azwar,1998) yaitu pengamatan secara langsung dan 
intensif tentang latar belakang kondisi yang terjadi 
saat ini, dengan pengambilan sampel secara 
purposive sampling atas dasar pertimbangan sebagai 
berikut  : 
1. Populasi ternak yang diteliti adalah ternak 

kambing betina PE yang merupakan anggota 
kemitraan Bpk.H. Kamal Ghozy. 

2. Tidak mengalami gangguan reproduksi. 
3. Tidak ada perlakuan sinkronisasi berahi. 

Data primer diperoleh dengan wawancara 
langsung kepada peternak kambing PE sampel, dan 
pengamatan lansung kondisi ternak serta 
manajemen pemeliharaan kambing betina PE 
sampel. Data sekunder diperoleh dari catatan/ 
recording Bapak H. Kamal Ghozy dan para 
peternak sampel.  

 
2.4. Analisa Data 

Analisa data menggunakan regresi linier 
sederhana (Yitnosumarto,1988) untuk meramalkan 
hubungan antara : 

- Umur induk dengan periode APP. 
- Lama menyusui dengan periode APP. 

Dengan menggunakan model Matematika: 
Y 1  = B0 + B1 X1 + Ei , dimana: 

Y1 = nilai perubahan tak bebas ( periode APP ) 
B0 = titik potong garis lurus dengan sumbu Y ( 
intercep) 
B1 = koefisien regresi populasi 
X1 = nilai peubah bebas ( umur induk atau lama  
menyusui ) 
Ei = Faktor tak terjelaskan atau penyimpangan 
terhadap model linier  

Dimana 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hubungan antara Umur Induk dengan Periode 

Anestrus Post Partum  ( APP ) Kambing 
Peranakan Etawa ( PE ). 

Umur Induk kambing PE yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 2 – 4 tahun. Sehingga
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dapat dikatakan bahwa kambing PE yang 
digunakan dalam penelitian telah memasuki 
dewasa kelamin. Sebagaimana dinyatakan oleh 
Murtidjo (2007) bahwa kambing betina dapat mulai 
dikawinkan untuk pertama kalinya mulai usia 15 
bulan karena telah mencapai dewasa kelamin. 
Abidin dan Sodiq (2007) menambahkan bahwa 
seekor kambing betina dikatakan dewasa ketika 
kambing tersebut mengalami siklus estrus (birahi) 
pertama kali. Biasanya terjadinya pada kambing – 
kambing betina yang berumur 8 – 12 bulan. Secara 
teoritis, sebenarnya kambing betina sudah dapat 
dikawinkan setelah mengalami masa birahi yang 
pertama. Namun, untuk memberikan kondisi yang 
ideal bagi seluruh organ dalam tubuh kambing yang 
akan menuju proses kebuntingan, sebaiknya 
perkawinan pertama dilakukan setelah 3 atau 4 kali 
siklus birahi (sekitar 3 atau 4 bulan setelah siklus 
birahi pertama muncul). 

Hubungan antara umur induk dengan 
periode APP kambing PE dapat digambarkan 
dengan grafik seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Ploting Data Hubungan antara Umur 
Induk dengan Periode   APP 
Kambing PE. 

 
Berdasarkan hasil analisa ragam regresi 

linier (Lampiran 2) diperoleh persamaan regresi 
hubungan antara umur induk dengan periode APP 
adalah : Y = 38,67+4,507X, dengan taraf 
kepercayaan 0,035. Koefisien korelasi (r) sebesar = 
0,273. Koefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,074. 

Hasil analisa tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang nyata (P<0,05) 
antara umur induk dengan periode APP kambing 
PE. Variasi periode APP kambing PE 7,5% 

dipengaruhi oleh umur induk sedangkan 92,5% 
dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan 
persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa 
semakin tinggi umur induk maka periode APP 
semakin panjang. 

Adanya hubungan yang nyata antara 
umur induk dengan periode APP tersebut dapat 
dijelaskan bahwa dengan bertambahnya umur 
maka aktifitas ovarium menjadi menurun. Hafez 
(1993), menyatakan bahwa fertilitas pada kambing 
betina disebabkan antara lain oleh cuaca panas, 
pakan berkualitas rendah, kegemukan badan, umur 
yang terlalu muda atau terlalu tua. 

Apabila diamati dari nilai koefisien 
korelasi maka sebesar 7,5% variasi periode APP 
kambing dipengaruhi oleh umur. Sehingga dapat 
dikatakan umur mempunyai pengaruh yang kecil 
terhadap kemunculan birahi pertama pasca 
melahirkan. Terdapat faktor – faktor lain yang 
lebih banyak berperan dalam mempengaruhi 
periode APP. Sebagaimana dinyatakan Hafez 
(1993), bahwa lama periode APP di pengaruhi oleh 
lingkungan, genetik, physiologis, dan faktor – faktor 
metabolis termasuk bangsa, strain, tingkat nutrisi, 
proses menyusui, produksi susu, frekuensi 
pemerahan, dan tingkat kemampuan memproduksi 
susu secara genetik. Lama periode anestrus post 
partum juga di pengaruhi oleh laju involusi uteri, 
jumlah folikel ovarium yang berkembang, pituitary 
dan konsentrasi peripheral dari gonadotrophins, 
tingkat peripheral dari estrogen dan progesteron. 

 
3.2. Hubungan antara Lama Menyusui dengan 

Periode Anestrus Post Partum  (APP)  
kambing PE 

Penyapihan dilakukan bertujuan agar 
induk kambing dapat di persiapkan lagi untuk 
dikawinkan. Penyapihan anak kambing dapat 
diawali pada usia 2,5 bulan. Lama sapih anak 
kambing yang diteliti pada penelitian ini berkisar 
antara 1 – 2,5 bulan. Lama sapih tersebut masih 
dikatakan normal. Sebagaimana Blakey dan Bade 
(1992) menyatakan bahwa anak kambing disapih 
dari susu induk atau dari susu pengganti pada umur 
6 – 12 minggu, tergantung banyaknya konsentrat 
yang diberikan setiap hari pada induk kambing. 
Devendra dan Burn (1994) menambahkan    
bahwa anak kambing tergantung sepenuhnya pada       
susu kurang lebih 7 – 8 minggu setelah lahir dan 
setelah mulai berfungsi serta pengambilan bahan   
makanan lainya bertambah nyata anak kambing 
tidak tergantung pada susu induk. 
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Grafik hubungan antara lama menyusui 
dengan periode APP kambing PE ditunjukkan pada 
Gambar 2. 
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Gambar 2. Ploting Data Hubungan antara Lama 

Menyusui dengan Periode APP 
Kambing PE 

 
Berdasarkan hasil analisa regresi linier 

(Lampiran 3) diperoleh persamaan hubungan 
antara lama menyusui dengan periode APP 
kambing PE  yaitu: Y= 25,785 + 14,377X dengan 
tingkat kepercayaan 0,000. Koefesien korelasi ( r ) 
0,859 dan koefisisen determinasi   ( R2 ) = 0,738. 

Hasil analisia tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang sangat nyata 
(P<0,01) antara lama menyusui dengan periode 
APP kambing PE. Variasi periode APP kambing 
PE 73,8% di pengaruhi oleh lama menyusui, 
sedangkan 26,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 
Semakin lama anak kambing disapih dari induknya 
maka kemunculan birahi pasca melahirkan juga 
semakin lama, atau dengan kata lain periode 
anestrus post partumnya semakin panjang. Hal 
tersebut tentunya berhubungan dengan konsentrasi 
hormon yang berperan dalam kedua proses 
fisiologis tersebut. 

Hafez (1993) menyatakan bahwa lama 
periode APP tergantung pada tingkat rangsangan 
pada kelenjar mamae yang diterima oleh induk dan 
status nutrisi induk selama masa akhir kebuntingan 
dan awal laktasi. Pada periode ini konsentrasi 
hormon prolaktin naik dan berbanding terbalik 
dengan konsentrasi hormon FSH dan LH. Hormon 
FSH dan LH inilah yang banyak berperan dalam 
mengatur kemunculan berahi (estrus) pada ternak 
betina.  

Wodzicka-Tomaszewska, Mastika, 
Djajanegara, Gardiner, dan Wiradarya (1993), 
menyatakan bahwa  GnRH menyebabkan 
pengeluaran FSH dan LH. Follicel Stimulating 
Hormone menyebabkan pertumbuhan folikel. 
Folikel yang tumbuh dapat menghasilkan estrogen  
(dan beberapa androgen) ditambah inhibin. 
Estrogen dapat bekerja memberikan umpan balik 
negatif maupun positif. Dalam jumlah yang banyak 
dan dalam hal tidak adanya progesteron akan 
dihasilkan umpan balik yang positif, yang 
merangsang keluarnya  LH (dan FSH) dan 
terjadinya ovulasi. 

Hunter (1995), juga menyatakan bahwa 
terdapat hubungan berbanding terbalik antara 
prolaktin hipofisis dan sekresi gonadotrophin 
selama minggu pertama setelah partus pada sapi, 
domba dan babi. Sehingga hubungan inilah yang 
mendasari kondisi anestrus laktasi. 

Proses menyusui anak dapat menunda 
munculnya berahi. Penyapihan dapat 
memperpendek periode APP. Frekuensi stimulasi 
pada kelenjar mamae merupakan faktor penyebab 
APP, yang terkait dengan peranan syaraf dan 
hormon-hormon. Peningkatan pulsative hormon 
GnRH dihambat karena adanya proses menyusui. 
Penghambatan tersebut mencegah kerja dari 
gonadotropins, sehingga pertumbuhan dan 
pematangan folikel juga terhambat. Jika rangsangan 
menyusui dihilangkan atau dikurangi, maka akan 
muncul gelombang-gelombang GnRH, FSH dan 
LH lebih banyak sehingga berahi dapat muncul 
kembali (Bearden and Fuquay, 1984) 

Hafez (1993), juga menyatakan bahwa 
mamalia yang menyusui mempunyai  periode APP  
lebih panjang, baik pada ternak yang diperah 
maupun yang langsung disusu oleh anaknya. 
Terdapat  pengaruh negatif pada pelepasan 
gonadotropic hormone. Pengaruh negatif tersebut 
berkaitan dengan jumlah susu yang diproduksi  dan 
berkaitan langsung  dengan penurunan gelombang 
Luteonizing Hormone (LH). 

Beberapa penelitian juga menunjukkan 
bahwa aktivitas ovarium dan estrus selama periode 
pasca melahirkan dapat dipengaruhi oleh musim 
beranak, laktasi, nutrisi dan bangsa 
(http://www.fao.org/docrep/009/t0071e/T0071E14.
htm.). Hafez ( 1993), juga menyatakan bahwa 
faktor-faktor lain yang mempengaruhi  penurunan 
aktivitas ovarium pada domba dan kambing selain 
musim adalah proses menyusui, bangsa, nutrisi dan  
temperatur lingkungan. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan bahwa: 

1. Persamaan regresi linier hubungan antara 
umur induk  dengan periode APP kambing 
Peranakan Etawa (PE) adalah  Y = 38,67 + 
4,507X; nilai koefisien korelasi (r) sebesar 
0,273 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,074.  

2. Persamaan regresi linier hubungan antara 
lama menyusui dengan periode APP 
kambing Peranakan Etawa (PE) adalah Y = 
25,785 + 14,377X; nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,859 dan koefisien determinasi (R2) 
sebesar  0,738. 

 
4.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka 
dapat disarankan: 

1. Penyapihan lebih awal yaitu 2 bulan dapat 
dilakukan untuk memperpendek periode 
APP sehingga dapat meningkatkan efisiensi 
reproduksi kambing betina Peranakan 
Etawa. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut 
untuk mengetahui pengaruh kombinasi dari 
beberapa faktor yang  dapat mempengaruhi 
periode APP kambing Peranakan Etawa. 
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