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I. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

 Kambing merupakan salah satu komoditas peternakan dengan angka 

populasi yang cukup tinggi sehingga dikenal secara luas oleh masyarakat  di 

Indonesia. Peningkatan produktivitas ternak kambing di Indonesia belum 

memperlihatkan hasil yang optimal.  Sementara itu,  Pengelolaan kambing  dalam 

usaha tani sebagian besar masih dilakukan secara sambilan dengan tujuan 

beternak sebagai tabungan, dengan demikian secara finansial komoditas ini 

memiliki peran yang penting dalam perekonomian rumah tangga petani (Ginting, 

2009).  Selain itu ternak kambing sangat berperan dalam ritual keagamaan dan 

kegiatan sosial misalnya  dijadikan ternak kurban dan ternak potong untuk aqiqah. 

Kambing kacang dianggap sebagai kambing asli Indonesia yang banyak 

dipelihara di pedesaan, karena mampu hidup dengan baik pada berbagai macam 

kondisi lingkungan dan mudah beradaptasi. Kambing kacang merupakan kambing 

lokal, badannya kecil dan memiliki telinga pendek, memiliki tanduk yang 

melengkung ke atas sampai ke belakang, warna kulit bermacam-macam ada yang 

hitam, cokelat, atau putih, janggut selalu terdapat pada jantan sementara betina 

jarang ditemukan, leher pendek dan punggung melengkung, tinggi tubuh jantan 

60-65 cm dan betina 56 cm, bobot jantan dewasa rata-rata 25 kg dan betina 

dewasa 20 kg. 

Pengusaha kambing kacang ditingkat keluarga tani terus mengalami 

kemajuan sejalan dengan kemajuan di bidang usaha peternakan kambing itu 

sendiri. Kajian-kajian terkait dengan upaya peningkatan produktivitas kambing 

secara langsung memberikan dukungan kearah budidaya yang lebih baik. 
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Peningkatan produktivitas kambing harus sejalan dengan perbaikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi peternak. Ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksud 

berupa aspek teknis pemeliharaan, pengelolaan pascapanen dan aspek pasar 

sebagai akhir dari siklus usaha. 

Kambing ini popular untuk di budidayakan karena memiliki tingkat 

reproduksi yang baik bahkan sering kali menghasilkan anak kambing kembar, 

kambing kacang juga dikenal karena kemampuannya dalam beradaptasi dengan 

lingkungan yang ada sehingga memiliki tingkat bertahan hidup yang lebih baik di 

bandingkan kambing jenis lain. 

Usaha pemeliharaan ternak kambing kacang di Desa Tanjung Bungo 

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar masih menggunakan sistem 

intensif, dimana semua ternak kambing dikandangkan dan diberikan makanan 

oleh peternak selama dua kali sehari yakni pada pagi dan sore hari.  Bibit kambing 

yang dipelihara peternak berasal dari daerah setempat yang didapatkan dengan 

membeli atau dengan memelihara ternak kambing orang lain. Mengingat 

keberadaan dan pemilikan kambing kacang yang sudah umum dikalangan 

masyarakat pedesaan maka usaha meningkatkan peranan kambing kacang serta 

upaya peningkatan produktivitas serta pengembangan sistem produksi dapat 

ditempuh dengan cara penerapan teknik pemeliharaannya.  Direktorat Jenderal 

Peternakan (1992) menyatakan aspek teknis pemeliharaannya meliputi: bibit 

ternak, pakan, perkandangan, dan  pengendalian penyakit. Hal tersebut berkaitan 

dengan perilaku dan pengetahuan peternak dalam penerapan aspek teknis 

pemeliharaan kambing kacang.  Secara umum peternak lebih mengenal situasi dan 

kondisi sumber daya alam sekitarnya namun peternak kurang memanfaatkannya 
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untuk meningkatkan aspek teknis pemeliharaan ternak. Selain faktor teknis 

tersebut, juga diperlukan pembinaan motivasi kearah usaha yang bernilai 

ekonomis untuk peningkatan pendapatan keluarga peternak. 

Namun, untuk melihat sejauh mana pembinaan motivasi tersebut maka 

perlu adanya pengkajian terkait dengan pandangan atau persepsi peternak pada 

setiap kegiatan yang mengarah pada perbaikan sistem teknis pemeliharaan 

kambing kacang tersebut. Dimana persepsi menurut Soekartawi (1988) dan 

Mulyana (2001) merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan 

yang didapat. Artinya ada keterlibatan pihak ketiga yakni petugas yang kompeten 

(penyuluh pertanian lapangan) yang  mengemas informasi terkait dengan 

bagaimana aspek teknis yang mendukung pelaksanaan pemeliharaan kambing 

kacang tersebut. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Usaha pemeliharaan kambing kacang di Desa Tanjung Bungo Kecamatan 

Kampar Timur Kabupaten Kampar masih bersifat sampingan yang dipelihara 

dengan sistem Intensif.  Pengusahaan kambing kacang di Desa Tanjung Bungo 

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar hanya sebatas usaha sampingan 

saja dengan tujuan pemeliharaan kambing kacang untuk diambil dagingnya 

sebagai penambah gizi keluarga serta dijual pada saat membutuhkan uang. 

Dengan kata lain usaha ini hanya merupakan pelengkap, tanpa didorongan oleh 

manfaat lain dari hasil ternak kambing tersebut.  
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Mengingat keberadaan dan pemilikan kambing kacang yang sudah umum 

dikalangan masyarakat di pedesaan maka usaha meningkatkan peranan kambing 

kacang dan upaya peningkatan produktivitas serta pengembangan sistem produksi 

dapat ditempuh dengan cara penerapan teknik pemeliharaan yang mencakup 

seleksi bibit dan perbaikan sistem pemeliharaan, perkandangan, pakan,  penjagaan 

kesehatan ternak dan pemasaran hasil yang diperoleh peternak.  Selain faktor 

teknis tersebut, juga adanya pembinaan motivasi ke arah usaha yang bernilai 

ekonomis untuk peningkatan pendapatan keluarga peternak. Namun, untuk 

melihat sejauh mana pembinaan motivasi tersebut dapat merubah sistem yang ada 

maka diperlukan pengkajian terkait dengan pandangan atau persepsi peternak 

pada setiap kegiatan yang mengarah pada perbaikan sistem teknik pemeliharaan 

kambing kacang.  

Atas dasar pemikiran tersebut maka dilakukan kajian tentang bagaimana 

persepsi peternak kambing kacang terhadap “ Aspek Teknis Pemeliharaan di Desa 

Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi peternak kambing 

kacang terhadap aspek teknis pemeliharaan di Desa Tanjung Bungo Kecamatan 

Kampar Timur Kabupaten Kampar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan 

di bidang peternakan, baik di kalangan akademisi, peneliti maupun praktis di 

lapangan. 

 

1.5. Hipotesis   

  Peternak di Desa Tanjung Bungo memiliki persepsi yang baik dalam 

penerapan  aspek teknis pemeliharaan ternak kambing kacang. 

 

H0 : Tidak ada hubungan antara karakteristik peternak dengan persepsi terhadap 

aspek teknis pemeliharaan kambing kacang. 

Ha : Ada hubungan antara hubungan antara karakteristik peternak dengan persepsi 

terhadap aspek teknis pemeliharaan kambing kacang. 

 

Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. Perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel, dengan syarat 

sebagai berikut : 

a. Jika chi-square  hitung  > chi-square tabel maka Ha diterima atau H0 

ditolak. 

b. Jika chi-square  hitung  <  chi-square tabel maka H0 diterima atau Ha 

ditolak. 

2. Tingkat signifikansi pada α 0,05 %, dimana tingkat signifikansi > 0,05 

maka H0 diterima atau Ha ditolak. 
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3. Derajat kebebasan/degree of freedom (df), derajat kebebasan ini digunakan 

sebagai patokan besaran chi-square tabel tingkat signifikansi 5%. 

 

 

 

  


