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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Kacang 

Kambing kacang merupakan kambing lokal Indonesia yang biasanya 

disebut dengan kambing Jawa.  Kambing ini biasanya memiliki tubuh yang relatif 

kecil. Pada umumnya kambing kacang memiliki warna bulu tunggal, yakni: putih, 

hitam dan coklat, serta adakalanya warna campur dari ketiga warna tersebut. 

Kambing kacang kelamin jantan maupun betina memiliki tanduk 8-10 cm, berat 

tubuh kambing kacang dewasa rata-rata sekitar 17-30 kg (Hendrasworo, 2007). 

Kambing umumnya menolak pakan yang telah disentuh oleh ternak lain 

dan tidak dapat mengkonsumsi satu jenis pakan saja dalam waktu yang lama. 

Kambing dapat membedakan rasa pahit, manis, asin dan masam dan mempunyai 

toleransi yang tinggi terhadap rasa pahit.  Pada ruminansia rangsangan penciuman 

(bau/ aroma) sangat penting bagi ternak untuk mencari dan memilih makanan, 

demikian pula rangsangan selera (rasa) akan menetukan apakah pakan tersebut  

akan dikonsumsi oleh ternak atau tidak (Asminaya, 2007). 

Kambing dapat mengkonsumsi bahan kering yang relatif lebih banyak 

untuk ukuran tubuhnya, kambing lebih efisien dalam mencerna pakan yang 

mengandung serat kasar dibandingkan sapi dan domba. Kambing mampu 

mengkonsumsi daun-daunan, semak belukar, tanaman ramban dan rumput yang 

sudah tua dan berkualitas rendah. Jenis pakan tersebut dapat dimanfaatkan dengan 

efisien sehingga kambing dapat beradaptasi pada lingkungan yang kurang pakan 

(Tarigan, 2009) 

 Beberapa jenis kambing di Indonesia yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan (Muliadi, 1996) antara lain : 
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1. Kambing Peranakan Etawa (PE) 

Kambing peranakan etawa (PE) merupakan hasil persilangan antara 

kambing etawa (asal India) dengan kambing kacang, yang penampilannya mirip 

etawa tetapi lebih kecil. Kambing peranakan etawa tipe dwiguna yaitu sebagai 

 penghasil daging dan susu. Keturunan yang penampilannya mirip kacang disebut 

bligon atau jawa randu, yang merupakan tipe pedaging, dengan ciri-ciri warna 

bulu belang hitam, putih, merah, coklat dan kadang putih, badannya besar 

sebagaimana etawa, bobat yang jantan bisa mencapai 91 kg, sedangkan betina 

mencapai 63 kg, telinganya panjang dan terkulai kebawah, bergelembir yang 

cukup besar, dahi dan hidungnya cembung, kambing jantan maupun betina 

bertanduk kecil/pendek, ekor dan dagu bebulu panjang , dan kambing etawa 

mampu menghasilkan susu hingga tiga liter per hari. (Henry Nugroho, 2005) 

2. Kambing Kacang 

Kambing kacang yang tersebar ke seluruh Indonesia termasuk Riau.  

Kambing kacang yang ditemukan di Asia dengan ciri-ciri: badan kecil dan 

pendek, warna bulu bervariasi hitam, cokelat, putih atau kombinasinya, bulu 

kambing betina pendek sampai sedang, pada jantan agak panjang.  Jantan maupun 

betina kebanyakan bertanduk, telinga berukuran sedang, punggung agak 

melengkung, ekor kecil dan tegak, dan kambing kacang jantan dewasa antara 20-

25 cm. (Rini, 2011) 

3. Kambing Saanen 

Kambing saanen dengan ciri-ciri : bulunya pendek berwarna putih atau krim 

dengan titik hitam di hidung, hidungnya lurus dan muka berupa segitiga, 

telinganya sederhana dan tegak kesebelah dan kedepan, ekornya tipis dan pendek, 
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jantan dan betinanya bertanduk, berat dewasa 68-91 kg (jantan) dan 36 -63 kg 

(betina), tinggi ideal kambing ini 81cm dengan berat 61 kg, di saat tingginya 94 

cm beratnya 81 kg, dan produksi susu 740 kg/ms laktasi (Sumaprastowo, 1980). 

4. Kambing Gembrong 

Kambing gembrong yang terdapat di Kabupaten Karangasem memiliki ciri 

khas adalah berbulu panjang. Panjang bulu berkisar 15-25 cm, bahkan rambut 

pada bagian kepala sampai menutupi muka dan telinga. Rambut panjang terdapat 

pada kambing jantan, sedangkan kambing gembrong betina berbulu pendek 

berkisar 5-8 cm. Warna tubuh kambing gembrong pada umumnya atau dominan 

putih (61,5%) tapi ada sebagian yang berwarna coklat muda (23,08%) dan coklat 

(15,38%). Pola warna tubuh umumnya adalah satu warna sekitar 69,23% dan 

sisanya terdiri dari dua warna 15,38% dan tiga warna 15,38%. Rataan litter size 

kambing gembrong adalah 1,25. Rataan bobot lahir tunggal 2 kg sedangkan yang 

kembar dua 1,5 kg. Tingkat kematian prasapih 20% (Sumaprastowo, 1980) 

 

2.2. Sistem Pemeliharaan Kambing Kacang 

Sistem pemeliharaan secara ektensif umumnya dilakukan didaerah yang 

mahal  dan sulit 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 ektensif, induk yang 

sedang bunting dan anak-anak kambing yang belum disapih harus diberi persedian 

pakan yang memadai. Rata-rata pertambahan bobot badan kambing yang 

dipelihara secara ektensif dapat mencapai 20-30 gram per hari (Sarwono, 2005). 
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 Sistem pemeliharaan secara intensif memerlukan perkandangan terus 

menerus atau tanpa penggembalaan, sistem ini dapat mengontrol dari faktor 

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

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

dilakukan pemisahan antara jantan dan betina, sehubungan dengan ini perlu 

memisahkan kambing betina muda dari umur 3 bulan sampai cukup umur untuk 

dikembangbiakan, sedangkan untuk penjantan dan jantan harus dikandangkan atau 

ditambatkan terpisah (Devendra dan Burns, 1994). Pertambahan bobot kambing 

yang digemukkan secara intensif bisa mencapai 100-150 gram per hari dengan 

rata-rata 120 gram per hari. (Mulyono dan Sarwono, 2005). 

 Sistem pemeliharaan secara semi intensif merupakan gabungan 

pengelolaan ektensif (tanpa penggembalaan) dengan intensif, tetapi biasanya 

membutuhkan penggembalaan terkontrol dan pemberian pakan konsentrat 

tambahan,  pertambahan bobot kambing yang digemukkan secara semi intensif, 

rata-rata hanya 30-50 gram per hari (Williamson dan Payne 1993). 

 Sedangkan sistem pemeliharaan ternak kambing di Desa Tanjung Bungo 

Kecamatan  Kampar Timur Kabupaten kampar menggunakan sistem Intensif.  

Sistem intensif ini sangat baik untuk pemeliharaan kambing kacang, karena 

kambing kacang dikandangankan selama 24 jam sehingga bisa menggurangi 

aktifitas ternak dan bisa mengefisiensikan energi ternak tersebut. Hanya saja 

dalam sistem pemeliharaan secara intensif ini membutuhkan tenaga kerja dan 

perawatan yang lebih (Devendra dan Burns, 1994). 

 Penyediaan pakan dilakukan oleh pekerja kandang karena kambing tidak 

merumput sendiri dan karena kambing 24 jam dikandangkan terus-menerus 
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dengan demikian kandang juga akan  terdapat banyak kotoran ternak, urin, dan 

sisa-sisa pakan sehingga kandang perlu dibersihkan minimal 2 kali dalam sehari 

(Roger dan Subandrio, 1997). 

 

2.3. Aspek Teknis Pemeliharaan Kambing Kacang 

Secara turun-temurun kambing kacang lokal di Indonesia telah dipelihara 

oleh masyarakat, terutama pada daerah pedesaan. Posisi kambing kacang di 

pedesaan tersebut cukup strategis mulai dari kesenangan masyarakat sebagai 

hewan piaraan sampai tabungan keluarga. Pemeliharaan secara ekstensif, semi 

intensif, dan intensif dapat dijumpai di masyarakat. Sehubungan dengan hal 

tersebut, untuk mendapatkan hasil yang optimal dari usaha pemeliharaan kambing 

kacang, maka aspek teknis pemeliharaan perlu diterapkan. Aspek teknis dimaksud 

adalah pengetahuan tentang bibit, perkandangan, pakan, dan pencegahan dan 

pengendalian penyakit (Direktorat Jenderal Peternakan, 2006). 

2.3.1. Bibit Kambing Kacang 

Bibit Kambing kacang dengan kualitas yang baik adalah bibit yang 

memenuhi persyaratan tertentu untuk dibudidayakan dengan tujuan untuk 

menghasilkan daging yang berkualitas. Penampilan (performans) kambing kacang 

ditentukan oleh faktor genetik dari induknya yang dapat diturunkan dan 

dipengaruhi oleh lingkungan. Penerapan aspek bibit kambing kacang di Desa 

Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar bahwa sebelum 

beternak,  responden telah mengetahui kriteria bibit ternak kambing yang akan 

dibeli atau dipilih untuk dijadikan bibit. Mereka akan melihat kondisi bibit dari 

bentuk luar seperti bentuk tubuh secara umum, seperti kaki yang kuat, pergerakan 
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yang lincah dan gesit serta nafsu makan yang baik. Ukuran kuantitatif tubuh 

seperti bobot badan, panjang badan, tinggi pundak, lingkar dada dan warna 

rambut tidak terlalu dipertimbangkan oleh responden karena penerapan aspek 

fenotip hanya 62.22%. Selanjutnya seleksi bibit oleh peternak lebih 

memperhatikan kondisi ternak dari luar (fenotip) dibandingkan dari silsilah 

(genetik) ternak tersebut (Ruspan, dkk. 2013). 

 Menurut Sutama, dkk (1995) secara umum ciri kondisi bibit yang baik 

adalah yang berbadan sehat, tidak cacat, bulu bersih dan mengkilat, daya adaptasi 

23 tinggi terhadap lingkungan. Seleksi bibit induk harus dapat menghasilkan anak 

secara teratur 3 kali dalam 2 tahun, frekuensi beranak kembar relatif tinggi dan 

bobot anak umur sapih di atas rata-rata  

Karakteristik kualitatif  fenotip kambing yaitu warna bulu bervariasi dari 

putih campur hitam, coklat atau hitam sama sekali, tanduk mengarah ke belakang 

dan membengkok keluar, hidung lurus, leher  pendek, telinga pendek berdiri tegak 

ke depan, kepala kecil dan ringan.  Berdasarkan kuantitatif betina umur 8-12 

bulan tinggi badan minimal 46 cm berat badan minimal 12 kg jantan umur 12-18 

bulan tinggi badan minimal 50 cm berat badan minimal 15 kg (Deptan, 2006). 

2.3.2.   Perkandangan 

Pembuatan kandang pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga keamanan 

ternak dan menghindari pencurian.  Selain itu kandang berfungsi untuk menjaga 

kesehatan dan memudahkan perawatan jika terjadi sakit. Seluruh responden 

memiliki kandang berbentuk panggung atau berkolong yang dilengkapi dengan 

tempat pakan, tempat mengumpulkan kotoran dan halaman bermain untuk 

kambing.  Kandang yang dimiliki peternak terbuat dari kayu dan papan dengan 
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atap dari bahan seng atau rumbia dengan ventilasi yang cukup untuk sirkulasi 

udara dan sinar matahari. Letak kandang kambing berada jauh dari rumah 

peternak dengan jarak rata-rata lebih dari 10 meter (Santoso, 2011). 

Roger dan Subandrio (1997) menyatakan bahwa faktor yang harus 

diperhatikan dalam pembuatan kandang adalah suhu, cahaya, ventilasi dan 

kelembaban. Artinya kandang yang dibuat harus cukup mendapat cahaya matahari 

yang cukup, mempunyai ventilasi yang baik dan mendapatkan udara segar. 

Bahan-bahan pembuat kandang yaitu lantai, dinding dan tempat pakan harus 

terbuat dari bahan yang mudah didapat dan tahan lama. Penempatan kandang 

cukup jauh dari rumah responden kondisi ini akan menyulitkan pengawasan. 

2.3.3. Pakan Kambing Kacang 

Pakan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan 

produksi ternak  kambing.  Kambing kacang lebih  menyukai memakan  dedaunan 

dengan cara meramban dari pada memakan rumput.  Hijauan yang dimakan oleh 

kambing umumnya diperoleh dari padang penggembalaan,  sekitar rumah dan di 

pinggir jalan. Jenis yang dijumpai di padang penggembalaan adalah rumput 

lapangan,  putri malu dan semak-semak belukar.  Sedangkan yang biasa 

ditemukan di sekitar rumah adalah daun limbah tanaman. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Didiet (2008) yang menyatakan bahwa  pakan ternak kambing terdiri 

dari pakan hijauan yang berasal dari rumput-rumputan, daun-daunan dan hasil 

sampingan tanaman pertanian.  

Hardianto (2000) menyatakan hijauan pakan ternak (HPT) yang paling 

umum digunakan dalam budidaya kambing adalah jenis rumput-rumputan dan 

leguminosa.  Hijauan pakan ternak merupakan pakan dasar,  karena merupakan 
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komponen utama dari ransum ternak,  hijauan pakan ternak dapat merupakan jenis 

tanaman lokal, maupun yang diintroduksi. Dari kelompok tanaman lokal jenis 

rumputan yang disukai kambing antara lain adalah rumput Axonopus compressus 

(rumput pahit), Cynodon dactylon (rumput kawat), Ottocloa nodusa, sedangkan 

kelompok introduksi jenis rumput-rumputan yang sangat cocok untuk ternak 

kambing antara lain adalah Brachiaria ruziziensis, Brachiaria humidicola, 

Paspalum guonearum, Paspalum ateratum dan Stenotaphrum secundatum. 

Di samping pakan hijauan,  ada juga responden yang memberikan  pakan 

konsentrat dengan jenis konsentratnya berupa dedak padi. Kondisi ini sesuai 

dengan pendapat  Junjungan Sianipar, dkk (2005) yang menyatakan bahwa pada 

kondisi peternakan rakyat produktivitas ternak kambing relatif rendah, hal ini 

disebabkan kualitas pakan yang diberikan kepada ternak relatif rendah dan 

umumnya jarang diberikan pakan tambahan.   

Responden menyatakan bahwa jumlah  pakan yang diberikan tidak cukup 

kualitas dan kuantitas, dapat dikatakan bahwa responden tidak peduli dengan 

kebutuhan nutrisi kambing piaraannya.  Padahal menurut Didiet (2008), 

kebutuhan pakan kambing yang sedang dalam pertumbuhan dan kambing betina 

yang sedang bunting sebanyak 60% rumput dan daun-daunan, 40% kacang-

kacangan dan konsentrat sebanyak 200-250 g/ekor/hari. Kambing jantan dan 

betina dewasa, sekaligus sebagai pemacek membutuhkan pakan sebanyak 75% 

rumput dan daun-daunan, 25 % kacang-kacangan dan konsentrat sebanyak 200-

250 g/ekor/hari. 

Hasil penelitian  Junjungan Sianipar, dkk (2005),  kebutuhan nutrisi untuk 

kambing kacang:  bahan kering adalah 3.31% dari bobot hidup, protein kasar per 



15 
 

hari per ekor 43 gr, energi tercerna per hari 2.0 Mcal/kg. Secara umum tingkat 

pemberian pakan tambahan sangat mempengaruhi efisiensi nutrisi pakan, di mana 

semakin tinggi pemberian pakan tambahan maka pemanfaatan ransum semakin 

efisien. 

            Responden tidak memikirkan jumlah hijauan yang diberikan kepada 

kambingnya, pemberian konsentrat, air minum dan mineral peternak juga kurang 

mendapatkan perhatian.  Sugeng (1992) menyatakan jumlah pemberian pakan 

hijauan bagi ternak sangat bervariasi, tergantung pada status fisiologisnya. Namun 

demikian jumlah pemberian secara umum adalah 10-15% dari bobot badan ternak. 

Sebaiknya hijauan yang diberikan tidak terlalu tua, sebab selain kurang disukai 

ternak kandungan gizinya juga mengalami penurunan. Hijauan yang tidak terlalu 

muda dan juga tidak terlalu tua lebih disukai ternak, sehingga rumput yang 

diberikan hampir tidak bersisa (semua dimakan). 

Ginting (2009) menyatakan konsentrat diberikan sebanyak 200-300 g per 

ekor per hari. Komposisi konsentrat tergantung kepada bahan yang tersedia di 

lokasi. Kebutuhan air minum seekor kambing kurang lebih 1,5 - 2,5 liter per hari. 

Ternak mendapat asupan air dari makanan,  terutama hijauan yang dikonsumsi, 

namun jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan, terutama didaerah panas atau jika 

ternak digembalakan setiap hari. Oleh karena itu, air minum harus tersedia 

didalam kandang setiap saat.  Mineral sangat baik untuk memenuhi kebutuhan 

kambing akan berbagai macam mineral yang tidak dapat dipenuhi dari pakan.  

2.3.4. Pengendalian Penyakit 

Pengendalian penyakit merupakan aspek yang sangat menentukan 

keberhasilan usaha ternak kambing. Kambing yang sehat akan menghasilkan 
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produksi yang tinggi oleh karena itu pencegahan dan pemberantasan penyakit 

perlu dilakukan. Responden mengobati kambing yang sakit dengan obat 

tradisional yang ada di sekitar tempat tinggal misalnya memberikan minyak 

kelapa untuk mengatasi kembung,  pemberian kunyit untuk luka dan daun sirih 

untuk penyakit mata. Hal ini sesuai dengan pendapat  Ali (2008)  yang 

menyatakan kambing yang sakit diberi pengobatan secara tradisional, karena lebih 

mudah dilakukan dan bahan obat-obatannya mudah didapat seperti daun papaya, 

garam dan air.  Menurut Devendra dan Burns (1994) pencampuran belerang 

dengan oli bekas dapat menyembuhkan penyakit scabies. 

Upaya pencegahan yang dilakukan responden hanya sekitar 35.56% 

dimana sebagian besar responden belum melakukan vaksinasi terhadap penyakit 

yang disebabkan virus.  Selanjutnya  responden belum mengisolasi kambing jika 

membeli kambing baru yang kemungkinan membawa bibit penyakit menular. 

Padahal menurut Ali (2008) pemberian vaksin bertujuan untuk mencegah 

datangnya penyakit menular yang diakibatkan oleh virus. Jika membeli ternak 

kambing yang baru harus dipisahkan dari kelompok terlebih dahulu, karena 

kambing dapat menularkan penyakit. 

Penyakit-penyakit yang sering menyerang kambing kacang antara lain 

yaitu sebagai berikut : 

1. Penyakit Radang Limpa (Anthrax) 

Penyakit anthrax atau radang limpa merupakan penyakit bakterial penting 

yang menyerang hampir semua hewan termasuk kambing. Penyakit ini bersifat 

zoonosis yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau 

sebaliknya.  
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Agen penyebab penyakit ini adalah Bacillusanthracis yang bersifat gram 

positif, berbentuk batang, tidak bergerak dan membentuk spora. Bentuk 

vegetatifnya dapat tumbuh subur di dalam tubuh dan segera menjadi spora apabila 

berada diluar tubuh ketika kontak dengan udara luar. Spora ini dengan cepat akan 

terus menyebar melalui angin dan air hujan. Ternak dapat terinfeksi apabila 

memakan pakan atau meminum air yang terkontaminasi spora tersebut atau jika 

spora mengenai bagian tubuh yang luka. Ternak penderita dapat menulari ternak 

yang lain melalui cairan (eksudat) yang keluar dari tubuhnya. Cairan ini kemudian 

mencemari tanah sekelilingnya dan dapat menjadi sumber untuk munculnya 

kembali wabah di masa berikutnya. Spora bakteri B. Anthracis dilaporkan mampu 

bertahan sampai puluhan tahun di tanah dan hanya mati oleh pemanasan pada 

temperatur 100 
o
C selama 20 menit atau pemanasan kering 140 

o
C selama 30 

menit (Hardjoutomo, 1986). 

Penyakit anthrax pada kambing paling banyak bersifat per akut atau akut. 

Pada kejadian per akut, kambing yang semula sehat mendadak jatuh, sesak nafas, 

gemetar, kejang lalu mati dalam waktu beberapa menit/jam akibat pendarahan di 

otak. Pada kejadian akut, ditandai dengan demam yang tinggi (41,5 C), gelisah, 

depresi, sukar bernafas, detak jantung cepat tetapi lemah, selaput lendir mulut 

serta mata menjadi merah tua dan akhirnya mati. Kadang–kadang juga terjadi 

diare berdarah dan air seninya berwarna merah atau berdarah. Pada bangkai 

hewan yang terkena anthrax sering terlihat adanya darah yang keluar dari lubang-

lubang kumlah seperti mulut, telinga hidung, dan anus. Darah tidak membeku dan 

biasanya limpa membesar berwarna merah kehitaman (Ressang,1984; 

Hardjoutomo, 1986). 
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Ternak yang terjangkit anthrax dapat diobati dengan preparat antibiotika 

tetrasiklin atau penisillin dosis tinggi selama 5 hari berturut-turut, tetapi biasanya 

pengobatan pada keadaan hewan sekarat kurang efektif. Selain preparat tersebut, 

Poerwadikarta et al. (1993) melaporkan bahwa antibiotika enrofloxacin, 

neomycin, navobicin, klorampenikol dan kanamycin juga mampu membunuh 

bakteri anthrax. Lebih lanjut,  Noor et al. (2001) menjelaskan bahwa pengobatan 

anthrax viseral dapat dilakukan dengan penisilin G 18-24 juta IU per hari secara 

intravena ditambah dengan 1 gram tetrasikin per hari. Pengobatan anthrax nafas 

hampir sama dengan yang viseral tetapi ditambah streptomicin 1-2 gram/hari 

sedangkan pengobatan anthrax kulit dapat dilakukan dengan suntikan prokain 

berdosis 2 x 1,2 juta IU secara intra muskular selama 5-7 hari atau dengan benzyl 

penilisin berdosis 250.000 IU setiap 6 jam. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penanganan ternak pasca mati. 

Bagi ternak yang sudah mati harus dibakar atau diberi desinfektan kemudian 

dikubur.  Bangkai yang sudah terlanjur dikubur, tanahnya dibuka kembali. Tanah 

galian diberi desinfektan dan kapur serta bangkainya dibakar, lalu kuburan ditutup 

lagi. Ternak yang mati dicegah agar tidak dimakan oleh hewan pemakan bangkai 

guna mencegah penyebaran yang lebih luas (Hardjoutomo, 1986). 

2. Penyakit Mata (Pink Eye) 

Pink eye adalah penyakit mata akut yang menular dan ditandai dengan 

kemerahan pada selaput mata (konjungtiva) dan kekeruhan pada kornea.  Penyakit 

ini mempunyai sinonim, yaitu infectious keratokonjungtivitis, contagious 

optalmia, blight dan radang mata menular. Meskipun pink eye jarang sekali 
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menimbulkan kematian tetapi dapat mengakibatkan kerugian berupa penurunan 

bobot badan yang nyata.  Hewan muda dilaporkan relatif lebih peka dibandingkan 

dengan hewan dewasa (Direktorat Bina Kesehatan Hewan, 1993). 

Soeripto dan Poerwadikarta (1990) berhasil mengisolasi bakteri 

Mycoplasma mycoides subsp capri dan M.capricolum dari kasus 

keratokonjungtivitis pada kambing asal Cisarua, Bogor. Disamping itu juga, 

diperoleh isolat Moraxella ovis dan Staphylococcus aureus dari kasus tersebut 

walaupun keduanya sangat jarang sebagai agen penyebab pink eye pada kambing. 

Gejala klinis yang nyata adalah radang pada selaput mata, pembendungan 

pembuluh darah di kornea, kemerahan pada bagian mata yang putih dan diikuti 

oleh bengkaknya kelopak mata. 

Penularan  pink eye dapat terjadi melalui kontak dengan ternak terinfeksi, 

serangga (lalat), rumput dan percikan air yang tercemar. Penyakit ini sering terjadi 

pada musim panas karena banyaknya debu dan meningkatnya populasi lalat 

Musca autumnalis sebagai vektor (Direktorat Kesehatan Hewan,1993). Menurut 

Achdiyati et al. (1983) bahwa pink eye dapat juga terjadi pada waktu ternak dalam 

perjalanan (transportasi) sehingga menimbulkan iritasi oleh debu atau sumber-

sumber lain yang menyebabkan goresan.  Perubahan cuaca yang mendadak, 

terlalu padatnya ternak dalam kandang dilaporkan dapat memicu terjadinya 

penyakit ini. 

Pengobatan hendaknya dilakukan sedini mungkin dengan memberikan 

antibiotika seperti tetrasiklin atau tylosin. Salep mata atau larutan yang 

mengandung antibiotika seperti chloramphenicol, oxytetracycline dan campuran 



20 
 

penicilin-streptomycin dilaporkan dapat memberikan hasil yang baik (Direktorat 

Kesehatan Hewan, 1993). Untuk membantu proses penyembuhan sebaiknya 

ternak di istirahatkan ditempat yang teduh (tidak terkena sinar matahari), kandang 

harus selalu bersih serta pemberian pakan dan minum yang cukup. Ternak yang 

sakit dikarantina sehingga jauh dari ternak yang sehat lainnya. 

3. Radang Paru-Paru (Pneumonia) 

Pneumonia adalah radang parenkhim paru-paru yang biasanya disertai 

dengan radang bronkeol dan selaput paru-paru. Umumnya penyakit ini menyerang 

kambing dan domba terjadi pada pergantian musim dari kemarau ke hujan 

(Soeripto et al., 2001). Agen penyebab pnuemonia bermacam-macam seperti 

bakteri, virus, ricketsia dan juga parasit (cacing paru-paru). Seoripto et al. (2001) 

berhasil mengisolasi bakteri Mycoplasmasp, Pasteurella sp, P. hemolitica, P. 

multocida dan beberapa isolat Corynebacterium sp, Bacillus sp, Streptococcus sp 

dan Staphylococcus epidermis dari sampel paru-paru dirumah potong kambing.  

Infeksi virus Parainfluenza tipe 3 pada pneumonia kambing dan domba yang 

dinyatakan  oleh Sendow et al. (2002). Biasanya organisme penyebab pneumonia 

terdapat disekitar lingkungan hidup kambing, yang pada saat ternak stress 

terutama dengan kondisi kandang yang jelek lembab dan ventilasi kurang baik, 

maka penyakit akan muncul dan dapat bersifat akut atau kronis. 

 Penyakit ini ditandai dengan gejala demam, keluar ingus dari hidung, 

batuk-batuk, gangguan pernafasan (nafas dangkal atau berat). Pada keadaan parah 

hewan bernafas menggunakan mulut  yang terbuka, hewan sulit bergerak karena 

paru-paru terasa sakit. Penelitian Iskandar (1989) menunjukkan bahwa secara 

patologis, pnemunia kambing mencapai 15% bahkan Sudana dan Syarwani (1986) 
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menyatakan bahwa segala jenis pneumonia pada ruminansia kecil merupakan 

salah satu penyebab tingginya angka kematian ternak hingga 51%. 

Pengendalian terhadap penyakit ini umumnya dilakukan dengan 

pemeliharaan yang baik, menempatkan kambing pada kandang yang tidak lembab, 

hangat dengan ventilasi yang baik (tetapi tidak terlalu terbuka). Kemudian 

dilakukan pemberian antibiotika berspektrum luas diikuti dengan pemberian 

pakan yang baik dan ternak di istirahatkan. Soeripto et al. (2001) menyebutkan 

bahwa P. hemolytica sangat sensitif terhadap ampicilin, tetrasiklin dan gentamicin 

sedangkan P.multocida sensitif terhadap ketiganya termasuk streptomicin. 

4. Cacingan (Nematodiasis) 

Nematodiasis adalah penyakit parasit internal atau penyakit cacingan 

saluran pencernaan pada kambing dan domba yang disebabkan oleh cacing gilig. 

Frekuensi kejadian pada domba/kambing dapat mencapai 80%, terutama pada 

daerah dengan curah hujan tinggi. Kambing dan domba muda sangat peka 

terhadap cacing ini. Gejala klinis yang dapat terlihat adalah penurunan bobot 

badan yang sangat drastis, anemia (penurunan kadar haemaglobin), 

hypoalbuminaemia dan pada kasus yang berat dapat terjadi odem di daerah 

submandibula/ dibawah rahang (Bottle Jaw). 

Balitvet  (1992) merekomendasikan beberapa cara pencegahan penyakit 

cacing, yaitu : (1) Jika ternak digembalakan maka dianjurkan untuk diberi obat 

cacing pada awal musim hujan, puncak musim hujan dan awal musim kemarau 

terutama ternak muda dan ternak bunting. (2) Apabila tidak digembalakan maka 

obat cacing diberikan pada ternak yang kondisinya kurang baik, bila perlu diberi 

antibiotika, vitamin B kompleks dan disediakaan air secara ad libitum. 



22 
 

5. Kudis menular (Scabies) 

Penyakit kudis menular atau skabies adalah penyakit ektoparasit utama 

yang menyerang bagian kulit ternak ruminansia, terutama kambing dan kelinci 

bahkan dapat menular ke manusia (zoonosis). Penyebab penyakit skabies pada 

kambing adalah tungau Sarcoptes scabiei yang hidup dilorong-lorong lapisan 

tanduk kulit dan Psoroptesovis yang hidup di permukaan kulit. Manurung et 

al. (1987) berhasil mengisolasi S. scabiei dan Chorioptes sp. pada kambing yang 

menderita kudis secara alami.  Meskipun angka penyakitnya relatif rendah, tetapi 

apabila dalam satu kelompok kambing terdapat seekor yang menderita scabies, 

maka dalam waktu cepat ternak lainnya akan tertular. Penyakit ini menimbulkan 

kerugian ekonomi yang besar karena dapat menyebabkan kerusakan kulit, 

kekurusan dan kematian (Manurung dkk, 1991). 

Penularan scabies umumnya melalui kontak langsung dengan hewan sakit 

atau bahan tercemar seperti kandang, tempat pakan, tempat minum dan lain-lain. 

Kondisi ternak yang kurang baik akan mempercepat terjadinya penularan. 

Umumnya bagian tubuh yang diserang adalah daerah yang sedikit ditumbuhi 

rambut seperti moncong, telinga, dada bagian bawah, perut, pangkal ekor, 

sepanjang punggung, leher dan kaki. Ternak yang terinfestasi tungau akan merasa 

gatal dan selalu menggaruk-garuk, menggosok-gosokkan atau menggigit-gigit 

bagian tubuhnya yang teriritasi sehingga terjadi luka-luka dan lecet-lecet tubuh. 

Dalam keadaan parah maka seluruh tubuh dapat terserang, kulit meradang dan 

mengeluarkan cairan membentuk kerak pada permukaan kulit. Kulit akan 

mengeras, menebal dan melipat-lipat. Pada tempat-tempat tersebut biasanya 
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rambutnya rontok sehingga terjadi kegundulan (Direktorat Kesehatan Hewan, 

1993). 

Pencegahan scabies umumnya dilakukan dengan sanitasi dan pemberian 

pakan yang baik. Kambing yang baru didatangkan harus diisolasi (jangan 

langsung dicampur) selama beberapa minggu sampai diketahui tidak terserang 

kudis. Hewan tertular diasingkan sampai sembuh. Kandang ternak tercemar dan 

benda-benda lainnya dibersihkan menggunakan acarisida, sebaiknya tidak 

digunakan selama beberapa bulan. 

 

2.4. Tinjauan Umum Tentang Persepsi 

 Sugihartono, dkk (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah 

kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk 

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi 

manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang 

mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi 

negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. 

Walgito (2004) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh 

organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan 

aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi 

dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang 

akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang 

bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, 

pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama maka dalam 
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mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar 

individu satu dengan individu lain. 

Persepsi (perception) adalah proses ketertarikan individu terhadap sesuatu 

untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya. 

Pada tahap exposure (exposure stage) konsumen menerima informasi melalui 

pancainderanya. Kemudian pada tahap perhatian, mereka mengalokasikan 

kapasitas pemrosesan menjadi rangsangan. Akhirnya pada tahap pemahaman, 

mereka menyusun dan menginterpretasikan informasi tersebut. Pemahaman 

merupakan proses rangsangan panca indera sehingga mereka dapat memahaminya 

(Sunarto, 2003). Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah 

tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera 

muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya.  

Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang 

terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006). 

 Proses pembentukan persepsi bersifat fungsional dimana seseorang 

mempersiapkan stimulus melalui proses pemilihan. Terdapat faktor personal dan 

struktural yang berhubungan dengan persepsi. Faktor personal merupakan 

karakteristik individu baik internal maupun eksternal (Krech dan Crutchfield 

dalam Rakhmat, 2005). Persepsi sendiri merupakan proses internal yang 

memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan 

dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi 

disebut sebagai inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak 

mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita 

memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat 
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kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka 

berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk 

kelompok budaya atau kelompok identitas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang dikemukakan oleh 

Dangnga (1992) bahwa ada empat karakteristik dari faktor-faktor pribadi dan 

sosial yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang yaitu faktor ciri khas dari 

obyek rangsangan, faktor pribadi , faktor pengaruh kelompok , dan faktor latar 

belakang cultural. Penjelasan terkait tentang persepsi yang disebut bukan jenis 

atau bentuk stimuli,  Tetapi hanya sebagai  karakteristik orang yang memberikan 

stimulti tersebut (Krech dalam Rakhmat, 2005).  

Selaras dengan penyataan Dangnga (1992) dan Thoha (1983) 

mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh beberapa faktor utama 

yaitu : 1.) Faktor ciri khas dari obyek rangsangan yang terdiri dari : a) Nilai, yaitu 

ciri-ciri dari stimulus (rangsangan).  b) Arti emosional, yaitu sampai beberapa 

jauh stimulus tertentu merupakan sesuatu yang mempengaruhi persepsi individu 

yang bersangkutan.  c) Familiaritas, yaitu pengenalan yang berkali-kali dari suatu 

stimulus yang mengakibatkan stimulus tersebut dipersepsi lebih akurat. d) 

Intensitas, yaitu derajat kesadaran seseorang mengenai stimulus tersebut.  2.) 

Faktor pribadi termasuk dalam ciri khas individu seperti tingkat kesadaran, minat, 

emosional, dan lain-lain.  3.) Faktor pengaruh kelompok, dimana dalam suatu 

kelompok manusia, respon orang lain akan memberi arah terhadap tingkah laku 

seseorang. 4.) Faktor latar belakang kultural : orang dapat memberikan persepsi 

berbeda terhadap subyek yang sama karena latar belakang kultural berbeda. 
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Persepsi adalah pandangan atau sikap terhadap sesuatu hal yang 

menumbuhkan motivasi, dorongan, kekuatan dan tekanan yang menyebabkan 

seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Sarwani, 2003). Dua faktor 

yang mempengaruhi proses pembentukan persepsi yaitu faktor struktural yang 

ditentukan oleh jenis dan bentuk  rangsangan yang diterima. Sedangkan, faktor 

fungsional ialah karakteristik orang yang memberi respons terhadap rangsangan 

tersebut (Rakhmat, 2004). Karakteristik sosial ekonomi berpengaruh terhadap 

persepsi seseorang, anggota system sosial yang lebih inovatif mempunyai 

karakteristik sosial ekonomi sebagai berikut: tingkat pendidikan lebih tinggi, 

mempunyai unit skala usaha tani yang lebih luas serta orientasi usahanya bersifat 

komersil (Tarigan, 1987).  

 


