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KARAKTERISTIK KAMBING BOERKA UNISLA 
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Bidang Teknik Invensi 

Invensi ini berkaitan dengan proses rekayasa breeding untuk 

menghasilkan galur kambing baru dari persilangan Kambing 

kacang lokal Lamongan dengan Australian Boer. Lebih khusus, 10 

invensi ini berkaitan karakteristik yang tercipta dari hasil 

persilangan tersebut yang diberi nama galur BOERKA UNISLA. 

 

Latar Belakang invensi  

Kambing merupakan salah satu ternak ruminansia kecil yang 15 

sangat berperan dalam penyediaan kebutuhan protein hewani 

masyarakat Indonesia.  Produktivitas biologis kambing 8-28% 

lebih tinggi dibandingkan sapi dengan jumlah anak per 

kelahiran (litter size) bervariasi 1 sampai dengan 3 ekor 

(Devendra, 1975 ; Wijoseno dkk., 2009).  20 

Usaha ternak kambing banyak dilakukan oleh peternakan 

skala rakyat dengan kepemilikan 3-10 ekor. Provinsi Jawa Timur 

merupakan salah satu sentra populasi ternak kambing di 

Indonesia. Data Statistik PKH (2013) menyebutkan bahwa 

populasi ternak kambing di Jawa Timur terus meningkat sejak 25 

tahun 2009 ( 2.779.542 ekor), 2010 (2.822.912 ekor), 2011 

(2.830.915 ekor), 2012 (2.879.369 ekor) dan 2013 (2.951.463). 

Salah satu daerah pengembangan ternak kambing adalah di 

Kabupaten Lamongan dengan populasi menurut data Dinas PKH 

Kabupaten Lamongan adalah sejumlah 46.000 ekor di tahun 2014.  30 

Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan 

merupakan salah satu desa yang masyarakatnya banyak bermata 

pencaharian sebagai petani dan peternak. Kepemilikan ternak 

kambing di desa Tlogoagung rata-rata adalah 1-3 ekor/KK dengan 
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status milik sendiri maupun memelihara milik orang lain 

(paruhan). Jenis kambing yang dipelihara terdiri dari kambing 

lokal “kacang” dan peranakannnya. kegiatan utama adalah usaha 

pembibitan. Usaha ini dirasa sangat membantu dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga tani. Pola padi-palawija-5 

ternak sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat setempat. 

Keuntungan saat panen tanaman pangan maupun palawija biasanya 

dibelikan ternak kambing. Pada saatnya musim tanam tiba ternak 

tersebut dijual kembali. Kondisi ternak tersebut biasanya 

sudah mendapatkan keuntungan. Kelompok Tani “Rukun Tani II” 10 

dan Kelompok Ternak “Telaga Ternak Mandiri” merupakan 

kelembagaan yang berfungsi sebagai organisasi petani dan 

peternak di desa Tlogoagung. Secara umum kondisi usaha 

budidaya ternak kambing di desa Tlogoagung masih dikelola 

secara tradisional. Banyak permasalahan yang ada diantaranya : 15 

Kompetensi produksi ternak kambing peternak yang masih kurang, 

sistem perkandangan yang belum layak standar, belum 

menggunakan bibit unggul, dan manajemen reproduksi yang masih 

tradisional. Permasalahan tersebut menjadikan peternak 

cenderung merugi karena produktivitas ternak yang tidak bisa 20 

tinggi. 

Perkembangan populasi ternak kambing di kelompok “Telaga 

Ternak Mandiri” sejak tahun 2012 hingga kini tercatat dari 60 

ekor menjadi 88 ekor atau meningkat hanya sekitar 1,4 kali. 

Berdasarkan litter size ternak kambing idealnya dalam jangka 25 

waktu 2 tahun tersebut  telah berkembang 2 – 3 kali lipat 

(Parwati, 2003). Faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya 

ternak kambing di kelompok ini adalah pelaksanaan manajemen 

reproduksi yang masih tradisional.  

Sejauh ini sudah ada peternak yang membeli 1-2 ekor jenis 30 

kambing unggul seperti Jenis Peranakan Etawa (PE). Kambing 

tersebut banyak dibeli dari luar wilayah kabupaten Lamongan 

dengan tujuan hanya dibesarkan. Belum ada pembibitan khusus 

yang dilakukan peternak sehingga kebutuhan bibit unggul masih 

sangat bergantung dari daerah lain. Kambing jenis PE yang 35 
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secara alami merupakan salah satu jenis kambing yang di 

budidayakan dengan tujuan utama Perah (Produksi susu) selama 

ini kurang bisa optimal di Kabupaten Lamongan. Hal ini 

disebabkan Lamongan merupakan daerah yang secara klimatologis 

beriklim kering sehingga produksi susu kambing PE tidak bisa 5 

maksimal. Perlu adanya introduksi jenis kambing unggul tipe 

pedaging yang lebih optimal dikembangkan di Kabupaten Lamongan 

diantaranya Kambing Boer yang adaptatif di lamongan. 

 

Uraian Singkat Invensi 10 

Teknologi persilangan untuk menghasilkan galur baru ini 

dilakukan dengan dua teknik yaitu : 

1. Teknik Sinkronisasi 

Prosedur Estrus Synchronization dilakukan sesuai prosedur 

Caprifarmindo Labs. (2015) yaitu : 15 

1. membawa kambing betina di tempat yang datar dan teduh (bila 

memungkinkan bisa dilakukan di dalam kandang). 

2. Salah seorang operator mengempit leher kambing dengan duo 

bush kaki dan kepala menghadap ke ekor (belakang). Bila 

kambing memberontak tarik kedua telinganya. 20 

3. Seorang operator yang lain memberikan perlakuan Injeksi 

Hormon PGF2α (Merk dagang : Capriglandin Inj.) dengan cara : 

2 kali injeksi PGF2 α (pengulangan hr ke -10 sampai dengan -

12 dari saat injek I,. Injeksi dilakukan secara Intra 

muscular dengan dosis 1,5 ml / ekor. 25 

4. Perkawinan (IB) dilakukan saat estrus atau 72-96 jam stlh 

injeksi ke -2. Atau bila birahi mulai malam/sore hari, 

dikawinkan pagi atau siang hari. Bila mulai birahi pagi, 

dikawinkan siang atau sore hari. 

 30 

2. Teknik Inseminasi Buatan 

Cara Inseminasi Buatan dilakukan sesuai dengan prosedur 

Kartasudjana (2001) yaitu sebagai berikut : 
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1. Mengambil straw dari dalam termos atau container dengan 

hati-hati;  

2. Pegang pada ujung kemasan, baca label yang tertera pada 

straw secara singkat;  

3. Lakukan thawing sekitar 5 detik;  5 

4. Ambil dan keringkan dengan usapan tisu;  

5. Tempatkan straw pada ujung Insemination gun, gunting ujung 

kemasan straw; Pasang plastik sit pada Insemination gun dan 

fiksasi agar posisi straw baik; Bawa Insemination gun yang 

telah siap dan speculum ke kandang ternak betina;  10 

6. Dengan pertolongan perawat ternak, angkat kedua kaki 

belakang kambing/domba sehingga badannya membentuk sudut 40 

– 45 derajat terhadap lantai kandang;  

7. Buka vagina Kambing dengan menggunakan speculum yang sudah 

diberi vaselin, lihat posisi lubang cervix, incarlah; 15 

masukkan Insemination gun melalui lorong speculum menuju ke 

lubang cervix, dorong hingga ke posisi empat atau batas 

cervix tertahan suatu tekanan, ujung gun masuk sekitar 1 cm;  

8. Semprotkan semen pada bagian tersebut, lalu tarik 

Insemination gun perlahan-lahan;  20 

9. Tahan posisi Kambing dengan sudut 45 derajat, selama 5 

menit;  

10. Lepas kedua kaki kambing sehingga dapat berdiri kembali 

di kandang. 

Ciri-ciri galur baru Boerka UNISLA yang ditetapkan adalah : 25 

1. Bulu agak panjang 

2. Bertanduk 

3. Telinga pendek 

4. Warna bulu coklat pada bagian kepala hingga leher, pada 

bagian badan dan kaki berwarna putih. 30 

5. Berat badan 40-60 kg untuk betina, dan 60-75 untuk betina 

6. Adaptable terhadap lingkungan kering dan efisiensi pakan 

tinggi. 
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Uraian Singkat Gambar 

 Agar invensi dapat dijelaskan sepenuhnya, maka salah satu 

contoh perwujudan invensi akan diuraikan secara terperinci 

dengan mengacu pada gambar-gambar yang menyertai, Gambar Hasil 

Kerja :  5 
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Deteksi Birahi pada Kambing 

Penyerentakkan birahi dengan injeksi Hormon PGF2α 

Hormon PGF2α dan suntikan/ spuit 3 ml 
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Klaim 

Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan 10 

sebelumnya, maka penerapan teknologi IB jenis Boer 

dengan estrus synchronization pada kambilg lokal di 

kabupaten lamongan akan menghasilkan galur ternak 

kambing baru yang mempunyai ciri spesifik. 

 15 

Abstrak 

 

Faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya ternak kambing 

di Kabupaten Lamongan adalah pelaksanaan manajemen reproduksi 

yang masih tradisional. Penerapan teknologi IB jenis Boer 20 

dengan estrus synchronization pada kambing lokal diharapkan 

akan mampu menghasilkan galur kambing baru yang mempunyai ciri 

spesifik.. Kambing Boer berasal dari wilayah Hottentor negara 

Cape Peninsula yang merupakan jenis kambing pedaging. 

Persilangan kambing Boer dan kambing kacang (Lokal Indonesia) 25 

menghasilkan keturunan yang disebut Boerka. Hasil keturunan 

ini dapat beradaptasi dengan iklim kering di Indonesia. 

Sehingga upgrading yang dilakukan dengan cara penerapan 

Teknologi IB jenis Boer dengan betina kambing lokal di 

Kabupaten Lamongan akan sangat potensial diterapkembangkan.  30 

 


