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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ternak kambing merupakan salah satu ternak ruminansia kecil yang memiliki 

manfaat yang sangat tinggi bagi manusia, selain sebagai penghasil daging, kambing 

juga memiliki manfaat lain yaitu sebagai penghasil kulit, susu dan feses sebagai 

bahan pupuk organik yang berkualitas tinggi. Ternak kambing juga memiliki 

keunggulan tersendiri yaitu dalam hal pemeliharaannya yang cukup sederhana 

dibandingkan dengan beberapa jenis ternak lainnya, dan tidak membutuhkan modal 

yang banyak (Muljana, 2001). Middatul (2010) menyatakan bahwa kambing 

merupakan ternak ruminansia kecil yang relatif mudah dipelihara dan dapat memakan 

berbagai hijauan terutama terhadap daun-daun muda. Kambing dapat hidup 

menyesuaikan diri pada daerah dimana ternak lain sukar hidup seperti didaerah batu-

batuan, daerah perbukitan atau daerah pegunungan. Selanjutnya ditambahkan oleh 

Sarwono (2005) ternak kambing merupakan ruminansia kecil yang mempunyai arti 

besar bagi peternak rakyat. 

Ternak kambing mempunyai peranan sangat penting bagi peternak ataupun 

masyarakat yaitu sebagai penghasil daging (protein hewani), keperluan adat, 

tabungan serta sumber pendapatan keluarga. Ternak kambing mampu beradaptasi 

pada kondisi daerah yang memiliki sumber pakan hijauan yang kurang baik, serta 

ternak kambing merupakan komponen peternakan rakyat yang cukup potensial 

sebagai penyedia daging (Prawirodigjo et al., 2005). Kambing lokal di Indonesia 

antara lain : Kambing Marica, Kambing Samosir, Kambing Muara, Kambing Kosta, 
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Kambing Gembrong, Kambing Peranakan Ettawa dan Kambing Kacang (Pamungkas 

et al., 2009).  

Salah satu bangsa kambing yang banyak dipelihara masyarakat pedesaan 

adalah kambing kacang. Kambing kacang merupakan kambing asli Indonesia. 

Kambing ini tersebar hampir di seluruh Indonesia. Ciri-ciri kambing kacang : badan 

kecil, telinga pendek tegak, leher pendek, punggung meninggi, jantan dan betina 

bertanduk, tinggi badan jantan  dewasa rata-rata 60–65 cm, tinggi badan betina 

dewasa rata-rata 56 cm, bobot dewasa untuk betina rata-rata 20 kg dan jantan 25 kg 

(Prabowo, 2010). 

Menurut Dwatmadji et al. (1978) sistem pemeliharaan kambing kacang relatif 

mudah, tidak memerlukan biaya yang besar, penyediaan pakan sedikit dan 

perkembangbiakannya relatif cepat. Kambing kacang dapat beranak tunggal maupun 

kembar (Prawirodigdo et al., 2003), dan Sitepoe (2008) menyatakan bahwa rata-rata 

angka kelahiran kambing 2 ekor. 

KecamatanTambang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Jumlah populasi ternak kambing di Kabupaten 

Kampar  dua tahun terkhir yaitu tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Jumlah Populasi Kambing di Kabupaten  Kampar Tahun  2014 dan 2015 

No Kecamatan Jumlah Populasi 

2014 2015 

1 Bangkinang 1502 1093 

2 Bamgkinang Kota 932 523 

3 Gunung Sahilan 1180 771 

4 Kampar 2001 1598 

5 Kampar Kiri 1580 1171 

6 Kampar Kiri Hilir 1103 694 

7 Kampar Kiri Hulu 1679 1270 

8 Kampar Kiri Tengah 1290 881 

9 Kampar Timur 1583 1174 

10 Kampar Utara 1471 1062 

11 Koto Kampar Hulu 1857 1448 

12 Kuok 1637 1228 

13 Perhentian Raja 1230 821 

14 Rumbio Jaya 1255 846 

15 Salo 1360 951 

16 Siak Hulu 1656 1247 

17 Tambang 1569 1160 

18 Tapung 1516 1107 

19 Tapung Hilir 1870 1461 

20 Tapung Hulu 3530 3121 

21 XIII Koto Kampar 1860 1451 

Jumlah Populasi 33661 25078 

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Kampar (2015). 

 

Usaha peternakan kambing di Kecamatan Tambang adalah peternakan rakyat 

yang masih berskala kecil dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional. 

Ternak kambing dipelihara dengan melepas ternaknya di siang hari di padang 

penggembalaan atau dalam kebun sawit dan sore hari digiring ke kandang. Ternak 

kambing merupakan sumber pendapatan tambahan bagi petani didaerah ini. 

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya ternak kambing sebagai 

sumber pendapatan tambahan bagi petani peternak di wilayah tersebut, maka penulis 

tertarik mengetahui kondisi usaha peternakan kambing di Kecamatan Tambang 
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Kabupaten Kampar. Untuk itu penulis telah melaksanakan penelitian dengan judul 

“Analisis Usaha Peternak Kambing Kacang di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan kelayakan usaha 

peternak kambing kacang di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengembangan usaha ternak kambing dimasa yang akan datang 

dan juga diharapkan dapat memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.4. Hipotesis 

 a.  Faktor in put untuk produksi usaha ternak kambing kacang tersedia di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

 b.  Usaha peternak kambing kacang di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

merupakan usaha yang layak untuk dikembangkan bagi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 


