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ABSTRACT

This research was conducted to find the natural increasing number  of  local goat in 
Kisar island of Southeast Maluku Regency. Begun July 2005 to August 2005 on three 
sample villages, which used purposive sampling technique. The data sampling was taken 
from three villages and with convenience sampling technique the data sampling was 
taken  from 60 breeders. The result of estimations shos that in a year, birth amount of 
local goat are  56,55%, and dead amount are 10,90% from the total goat populations, 
so the value of natural increasing number of goat in Kisar island are 40,65%.
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PENDAHULUAN
Salah satu kebijakan pembangunan 

peternakan di daerah Maluku diarahkan untuk 
pengembangan ternak ruminansia. Kebijakan 
tersebut diambil karena Maluku memiliki sumber 
daya alam yang memungkinkan untuk pengem-
bangan ternak ruminansia dimasa yang akan 
datang. Salah satu pulau yang memungkinkan 
untuk pengembangan ternak ruminansia adalah 
Pulau Kisar.

Pulau Kisar merupakan salah satu pulau 
di bagian Selatan Kabupaten Maluku Tenggara 
Barat dengan luas 117,59 km2 dan memiliki 
kekayaan alam yang meliputi berbagai jenis 
ternak dalam jumlah yang cukup besar, salah 
satunya adalah ternak kambing.

Data menunjukkan bahwa populasi ternak 
kambing di Pulau Kisar pada Tahun 2004 sebe-
sar 3.810 ekor yang oleh masyarakat setempat 
dikenal sebagai kambing lokal daerah tersebut 
dan dinamakan Kambing Kisar. Kegiatan usaha 
ternak kambing di Pulau Kisar harus bisa lebih 
berkembang dan sekaligus dapat diandalkan 
sebagai salah satu penggerak perekonomian 
(berbasis usaha rumah tangga) dan pulau Kisar 
juga bisa dijadikan cadangan populasi ternak 
kambing. 

Pola pemeliharaan yang diterapkan oleh 
sebagian besar (72%) peternak kambing lokal di 
Pulau Kisar adalah secara ekstensif dan hanya se-
bagian kecil saja (28%) yang telah menggunakan 

kandang atau sistem tambat pindah dengan pola 
pemeliharaan semi intensif  (Rivai, 1998). Den-
gan demikian cara pemeliharaan tersebut dapat 
dikatakan masih bersifat tradisional. Sistem 
pemeliharaan yang masih bersifat tradisional 
menimbulkan banyak persoalan yang dihadapi 
oleh petani peternak terutama yang berhubungan 
langsung dengan produksi atau hasil ternaknya. 
Aspek yang cukup berpengaruh pada hal tersebut 
adalah produktivitas ternak. Ditinjau dari din-
amika populasinya, produktivitas ternak dapat 
dipengaruhi oleh struktur populasi, pertambahan 
alami atau natural increase, angka mortalitas 
sesudah disapih dan aktivitas reproduksi induk 
(Basuki et al., 1998). 

Guna mengetahui  dinamika populasi 
ternak disuatu wilayah diperlukan suatu metode 
pendekatan yang ilmiah dan efektif serta dapat 
dipertanggungjawabkan dengan melakukan 
penelitian secara periodik guna memperoleh 
informasi yang mendekati kondisi sebenarnya 
dilapangan. Hal ini sangat penting karena mem-
pengaruhi perencanaan pembangunan peternakan 
disuatu wilayah. Salah satu aspek penting yang 
dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebi-
jakan pengendalian populasi adalah informasi 
tentang dinamika populasi dan produktivitasnya 
sehingga keseimbangan populasi yang diingink-
an tetap terjaga.

Kegiatan yang berkaitan dengan peneli-
tian terhadap dinamika perkembangan populasi 
ternak ruminansia terutama ternak kambing di 
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pulau Kisar  masih jarang bahkan belum pernah 
dilakukan, padahal informasi tersebut meru-
pakan titik dasar dalam melakukan perencanaan 
pengembangan atau pembangunan peternakan.

Tujuan Penelitian
Mengetahui pertambahan alami atau 

natural increase ternak kambing lokal yang dipe-
lihara petani peternak di pulau Kisar Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai sumber data informasi dalam 
melakukan perencanaan program pengembangan 
ternak kambing lokal di pulau Kisar Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Peneltian
Penelitian ini dilaksanakan di Pulau 

Kisar Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan 
telah  berlangsung dari bulan Juli 2005 hingga  
Agustus 2005.
Materi

Sampel wilayah digunakan sebanyak 
tiga desa yaitu desa Lebelau, Oirata Timur dan 
Purpura yang diambil secara purposive sam-
pling yaitu berdasarkan jumlah ternak kambing 
terbanyak. Sampel penelitian adalah : Peternak 
kambing lokal dengan kriteria : telah memelihara 
kambing lokal lebih   dari 5 tahun dan pada saat 
penelitian masih memelihara ternak kambing. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
Convenience sampling sebanyak 60 peternak.

Metode
Data yang dikumpulkan meliputi data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dari peternak yang terpilih sebagai responden, 
sedangkan data sekunder mengenai keadaan 
umum daerah penelitian didapat dari sumber 
yang terkait baik langsung maupun tidak lang-
sung dengan penelitian tersebut. Teknik pengum-
pulan data yang dilakukan meliputi : 1) Teknik 
observasi, 2) Teknik wawancara yaitu, teknik 
pengumpulan data   dengan   wawancara   secara 
langsung dengan responden berhubungan dengan 
masalah penelitian, menggunakan   kuisioner 

(daftar pertanyaan) yang telah disiapkan,  3) 
Teknik pencatatan, adalah teknik pengumpulan 
data dengan mencatat semua data sekunder dari 
sumber-sumber yang terkait dan tersedia.

Variabel utama yang digunakan sebagai 
acuan dalam perhitungan natural increase 
adalah: Jumlah sampel populasi (“cempe”,muda 
dan dewasa), jumlah betina dewasa, jumlah 
betina beranak, kelahiran “cempe” dan kematian 
ternak.

Analisis Data
Data yang diperoleh  ditabulasikan un-

tuk mengetahui nilai natural increase terlebih 
dahulu harus diketahui data persentase betina 
yang beranak, persentase kelahiran “cempe” dan 
kematian ternak.

Persentase  kambing betina beranak 
terhadap jumlah betina dewasa dihitung meng-
gunakan rumus:

Keterangan :
BM : Persentase betina yang beranak (%)
BB : Jumlah betina yang melahirkan (ekor)
BT : Jumlah betina dewasa (ekor)

Persentase kelahiran “cempe” terhadap 
jumlah betina dewasa dihitung dengan rumus:

Keterangan :
KLI  : Persentase kelahiran “Cempe” terhadap 

jumlah induk (%)
C      : Jumlah “cempe” yang lahir satu periode 

(ekor)
BT   : Jumlah betina dewasa (ekor)

Persentase kelahiran cempe terhadap 
jumlah sampel populasi  satu periode dihitung 
dengan rumus :

Keterangan :
CLP : Persentase kelahiran cempe terhadap jumlah 

sampel populasi dalam satu periode (%)
C   : Jumlah cempe yang lahir dalam satu periode 

(ekor)
N  : Jumlah sampel populasi (ekor)
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lokal di pulau Kisar  dari hasil penelitian dapat 
dilihat pada Tabel 1.

Hasil penelitian diperoleh persentase 
betina melahirkan terhadap populasi betina de-
wasa sebesar 79,07 persen, persentase kelahiran 
“cempe” terhadap induk per tahun sebesar 155,52 
persen   dan  persentase   kelahiran   terhadap   
sampel   populasi   pertahun (12 bulan) sebesar 
56,55 persen. Hasil   ini   lebih besar dari yang  
dilaporkan oleh Kadmaer (2004) bahwa persen-
tase betina dewasa melahirkan terhadap populasi 
betina dewasa  kambing kacang di Kabupaten 
Maluku Tenggara sebesar 74,74 persen dan 
persentase kelahiran “cempe” terhadap induk 
per tahun (12 bulan) sebesar 117,41 persen serta 
persentase   kelahiran   terhadap   sampel   popu-
lasi setahun sebesar 41,83 persen.

Tingginya persentase kelahiran tersebut 
dapat disebabkan oleh jumlah induk beranak 
serta   jarak   antara dua  kelahiran   yang relatif 
pendek (sekitar 7 – 8 bulan).

Persentase kematian kambing lokal di pulau 
Kisar tahun 2005

Tingkat kamatian ternak dalam satu dae-
rah akan berpengaruh terhadap tingkat natural 
increase. Persentase  kematian  kambing  lokal  
di  Pulau Kisar disajikan pada Tabel 2.

Persentase kematian kambing lokal di 
pulau Kisar rata-rata 10,90 persen yang terdiri 
dari kematian cempe terhadap kelahiran 14,66 
persen dan terhadap populasi 8,28 persen, kema-
tian kambing muda terhadap populasi kambing 
muda 7,77 persen dan terhadap populasi 1,82 
persen serta kambing dewasa terhadap populasi 

Persentase kematian “cempe”, kambing 
muda dan kambing dewasa terhadap jumlah 
sampel populasi masing-masing dapat dihitung 
dengan rumus :

Keterangan :
KD   : Persentase kematian terhadap jumlah  

   sampel (%)
TM  : Jumlah yang mati dalam satu tahun 

(ekor)
N   : Jumlah sampel populasi (ekor)

Nilai natural increase dihitung dengan 
rumus  (Hardjosubroto, 1990) :

NI    =   B    -   D
Keterangan:
NI  :  Nilai natural increase
B   : Persentase kelahiran cempe terhadap jumlah 

sampel populasi dalam satu tahun (%).
D    :  Persentase kematian ternak terhadap jumlah 

sampel populasi dalam waktu satu tahun 
(%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persentase kelahiran kambing lokal di 
pulau Kisar

Persentase kelahiran merupakan salah 
satu variabel untuk menghitung pertambahan 
populasi secara alami atau natural increase. 
Kelahiran ternak dapat dipengaruhi oleh ren-
dahnya betina melahirkan, kegagalan beranak, 
kualitas dan kuantitas pakan serta manajemen 
pemeliharaan. Persentase kelahiran kambing 

Tabel 1. Kelahiran kambing lokal di Pulau Kisar tahun 2005

Sumber data primer diolah (2005)
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kambing dewasa 1,54 persen dan terhadap popu-
lasi 0,79 persen. Hasil penelitian ini  lebih besar 
dari apa yang dilaporkan oleh Kadmaer (2004) 
bahwa persentase kematian cempe, kambing 
muda dan kambing dewasa terhadap kelahiran 
di Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing 
adalah 9,14 ; 2,93 ; 4,58 dan hasil ini juga lebih 
besar jika dibandingkan   dengan hasil penelitian 
Warsinu (2003) terhadap kambing kacang den-
gan rerata persentase kematian per tahun 7,4 ± 
1,93 persen.

Tingginya tingkat kematian umumnya 
disebabkan oleh kurangnya pengawasan peternak 
sehingga ternak dimangsa oleh hewan lain dan 
kondisi anak yang lemah saat dilahirkan serta 
kurangnya penanganan khusus dari peternak 
terhadap induk-induk bunting menjelang kela-
hiran maupun anak yang baru lahir. Selain itu 
musim kering yang berkepanjangan berdampak 
pada persediaan pakan, sehingga induk yang 
menyusui tidak mendapatkan pakan yang cukup 
sesuai kebutuhan, hal ini menyebabkan induk 
menyusui kekurangan air susu bagi anaknya. 
Sutama et al.,     (1998)     mengatakan     bahwa    
tingginya    tingkat    kematian  (10% sampai 
50%) anak pra sapih pada kambing lokal di In-
donesia merupakan kerugian yang cukup besar 
bagi petani. Sebagian besar kematian pra sapih 
terjadi pada umur nol sampai tiga hari. Hal ini 
menunjukkan pentingnya pengawasan waktu 
kelahiran. Selanjutnya dikatakan pula bahwa 

kecukupan anak memperoleh kolostrum segera 
setelah lahir mempengaruhi kemampuan hidup 
ternak selanjutnya. Pemberian creep feeding 
atau pakan tambahan dapat menekan tingkat 
kematian dan meningkatkan pertumbuhan cempe 
pra sapih.

Perhitungan natural increase
Tujuan perhitungan nilai natural increase 

(pertambahan populasi secara alami) dilakukan 
untuk mengetahui naik turunnya populasi ternak 
disuatu wilayah. Perhitungan natural increase 
kambing lokal di pulau Kisar Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata 
nilai natural increase kambing lokal di pulau 
Kisar sebesar 45,65 persen. Nilai ini tidak jauh 
berbeda dengan yang dilaporkan oleh Warsinu 
(2003) bahwa rata-rata nilai natural increase 
kambing kacang di Kabupaten Boyolali Propinsi  
Jawa Tengah sebesar 45,33 persen. Menurut 
Susilo (2001), natural increase pada kambing 
peranakan ettawa di pusat pembibitan Kaligesing 
dan Sendowo rata-rata sebesar 53,80%.

PENUTUP

Kesimpulan
Persentase kelahiran kambing lokal di pu-

lau Kisar dalam satu tahun sebesar  56,55 persen 
dan tingkat kematian ternak  terhadap  sampel 

Tabel 2. Persentase kematian kambing lokal di Pulau Kisar tahun 2005

Sumber data primer diolah (2005)
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Tabel 3. Natural increase kambing lokal di Pulau Kisar tahun 2005

Sumber data primer diolah (2005)
populasi sebesar 10,90 persen maka pertambahan 
populasi alami atau nilai natural increase sebesar 
45,65 persen per tahun.

Saran
Perlu adanya pencatatan atau perhitungan 

pertambahan alami (natural increase) populasi 

ternak dalam suatu wilayah yang dilakukan se-
cara kontinyu setiap tahun sehingga perkem-
bangan populasi ternak dapat diketahui dan bisa 
digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam 
melakukan perencanaan program pengembangan 
ternak di wilayah tersebut
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