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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Klasifikasi Ternak Kambing  

Ternak kambing merupakan ruminansia kecil yang mempunyai arti besar 

bagi rakyat kecil yang jumlahnya sangat banyak. Ditinjau dari aspek 

pengembangannya ternak kambing sangat potensial bila diusahakan secara 

komersial, hal ini disebabkan ternak kambing memiliki beberapa kelebihan dan 

potensi ekonomi antara lain tubuhnya relatif kecil, cepat mencapai dewasa 

kelamin, pemeliharaannya relatif mudah, tidak membutuhkan lahan yang luas, 

investasi modal usaha relatif kecil, mudah dipasarkan sehingga modal usaha cepat 

berputar (Atmojo, 2007). 

Pada mulanya domestikasi kambing terjadi di daerah pegunungan Asia 

Barat sekitar 8000-7000 SM. Kambing yang dipelihara (Capra aegagrus hircus) 

berasal dari 3 kelompok kambing liar yang telah dijinakkan, yaitu bezoar goat 

atau kambing liar eropa (Capra aegagrus), kambing liar India (Capra 

aegagrusblithy) dan makhor goat atau kambing makhor di pegunungan Himalaya 

(Capra falconeri). Sebagian besar kambing yang diternakkan di Asia berasal dari 

keturunan bezoar. Persilangan yang terjadi antara ketiga jenis kambing tersebut 

menghasilkan keturunan yang subur (Mulyono dan Sarwono, 2008). 

Kambing yang ada di Indonesia dan dinyatakan sebagai kambing asli 

Indonesia adalah: (1) Kambing Kacang, (2) Kambing Peranakan Ettawa (PE), 

merupakan tipe dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan susu, (3) Kambing 

Marica, terdapat di propinsi Sulawesi Selatan, merupakan kambing asli Indonesia 
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dan tipe pedaging, menurut laporan FAO kambing ini sudah termasuk kategori 

langka dan hampir punah (endangered); (4) Kambing Samosir, kambing ini 

dipelihara di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, propinsi Sumatera Utara, (5) 

Kambing Muara, merupakan tipe pedaging dijumpai di daerah Kecamatan Muara, 

Kabupaten Tapanuli Utara propinsi Sumatera Utara, (6) Kambing Kosta, lokasi 

penyebaran di sekitar Jakarta dan propinsi Banten, (7) Kambing Gembrong, 

berasal dari daerah kawasan Timur Pulau Bali terutama di Kabupaten 

Karangasem, dan (8) Kambing Benggala (Pamungkas dkk., 2008). 

Kambing merupakan ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat luas, 

karena memiliki sifat yang menguntungkan bagi pemeliharaannya seperti, ternak 

kambing mudah berkembang biak, tidak memerlukan modal yang besar dan 

tempat yang luas, dapat digunakan memanfaatkan tanah yang kosong dan 

membantu menyuburkan tanah, serta dapat dibuat sebagai tabungan 

(Sasroamidjojo dan Soeradji, 1978). Ternak kambing mempunyai keunggulan dari 

pada ternak lainnya antara lain: mudah di pelihara, cepat berkembang biak, dapat 

beradaptasi dengan kondisi yang tidak menguntungkan bagi ternak ruminansia 

lainnya, sebab kambing hampir menyukai semua jenis makanan seperti: daun-

daunan, rumput-rumputan, kulit buah-buahan, limbah pertanian dan tidak banyak 

persyaratan dalam pemeliharaannya (Sarwono, 1994). 

Bangsa kambing adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik 

tertentu yang sama, atas dasar karakteristik tersebut, mereka dapat dibedakan dari 

ternak lainnya meskipun dalam sejenis yang sama. Bangsa kambing mempunyai 

klasifikasi taksonomi sebagai berikut : Kerajaan : Animalia, Filum : Chordata, 
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Kelas : Mammalia, Ordo : Artiodactyla, Famili : Bovidae, Sub famili : Caprinae, 

Genus : Capra, Spesies : C. aegagrus dan Sub spesies : C. a. Hircus. Kambing 

(Capra hircus) memiliki 60 kromosom yang terdiri atas 29 pasang kromosom 

autosom dan sepasang kromosom kelamin (Gall, 1981). 

 

2.2. Karakteristik Kambing Kacang 

Kambing kacang merupakan kambing asli Malaysia dan Indonesia yang 

mampu beradaptasi dengan baik, mempunyai bulu yang relatif tipis dan bulu yang 

relatif kasar dan hewan jantannya memiliki bulu surai yang panjang dan kasar. 

Kegunaan umum dari kambing kacang ialah sebagai ternak penghasil daging 

(Davendra dan Burns, 1994). Kambing kacang merupakan salah satu kambing 

lokal di Indonesia dengan populasi yang tersebar luas. Kambing kacang memiliki 

ukuran tubuh yang relatif kecil, memiliki telinga yang kecil dan berdiri tegak. 

Kambing ini telah beradaptasi dengan lingkungan setempat, dan memiliki 

keunggulan pada tingkat kelahiran. Beberapa hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa angka kelahiran ternak kambing adalah 1.57 ekor (Setiadi, 2003). 

Ciri-ciri kambing Kacang adalah antara lain bulu pendek dan berwarna 

tunggal (putih, hitam dan coklat). Adapula yang warna bulunya berasal dari 

campuran ketiga warna tersebut. Kambing jantan maupun betina memiliki tanduk 

yang berbentuk pedang, melengkung ke atas sampai ke belakang. Telinga pendek 

dan menggantung. Janggut selalu terdapat pada jantan, sementara pada betina 

jarang ditemukan. Leher pendek dan punggung melengkung. Kambing jantan 

berbulu surai panjang dan kasar sepanjang garis leher, pundak, punggung sampai 
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ekor (Pamungkas dkk., 2009). Menurut Romans et al. (1994) kambing kacang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut, warna bulu bervariasi dari putih campur hitam, 

cokelat atau hitam sama sekali, hidung lurus, leher pendek, telinga pendek berdiri 

tegak ke depan, kepala kecil dan ringan. Menurut Winaya (2010) kambing kacang 

betina dewasa kelamin umur 8-12 bulan, tinggi badan betina minimal 46 cm, berat 

badan betina minimal 12 kg, jantan dewasa kelamin umur 12-18 bulan, tinggi 

badan jantan minimal 50 cm, berat badan jantan minimal 15 kg. 

Kelebihan kambing kacang adalah mampu berproduksi pada lingkungan 

yang kurang baik. Namun kambing kacang memiliki ukuran tubuh relatif kecil 

dan laju pertumbuhan bobot badannya relatif rendah. Disamping itu kambing 

kacang merupakan kambing yang mempunyai galur prolifikasi sedang (Supryati 

dkk.,2001). Menurut Rahim dkk (2012) kambing Kacang memiliki ukuran tubuh 

yang relativ kecil dengan bobot badan kambing jantan dapat mencapai 36 kg dan 

betina mencapai 30 kg. Persentase karkas berkisar antara 47,40 – 51,30 %. 

Reproduksi ternak kambing bersifat prolifik dengan rata-rata jumlah anak 

perkelahiran 1,78 ekor pada kondisi laboratorium dan berkisar antara 1,45–1,76 

pada kondisi usaha peternakan di pedesaan. Kambing lokal seperti kambing 

Kacang berpotensi untuk dikembangkan, karena kambing kacang adaptif terhadap 

lingkungan lokal Indonesia serta memiliki daya reproduksi yang sangat tinggi 

(Anggara, 2014). 

Tingkat kesuburan kambing kacang tinggi dengan kemampuan hidup dari 

lahir sampai sapih 79,4%, sifat prolifik anak kembar dua 52,2%, kembar tiga 2,6% 

dan anak tunggal 44,9%. Kambing kacang dewasa kelamin rata-rata umur 307,72 
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hari, persentase karkas 44-51%. Rata-rata bobot anak lahir 3,28 kg dan bobot 

sapih (umur 90 hari) sekitar 10,12 kg (Batubara dkk.,2007). 

Menurut Devendra dan Burns (1994) bahwa faktor lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap ukuran tubuh, bobot badan dan reproduksi kambing. Faktor 

lingkungan yang banyak mempengaruhi kondisi kambing terutama adalah faktor 

makanan. Menurut NRC (2006) pertambahan bobot badan dan reproduksi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain total protein yang diperoleh setiap 

harinya, jenis ternak, umur, keadaan genatik, lingkungan, kondisi setiap individu 

dan manajemen tatalaksana. 

 

2.3. Prospek Peternakan Kambing 

 Kebutuhan daging di Indonesia dari tahun ke tahun kian meningkat, hal ini 

disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang diikuti peningkatan 

penghasilan perkapita menjadikan masyarakat semakin menyadari arti gizi 

(Anggara dkk., 2014). Daging kambing merupakan salah satu daging yang 

diminati di Indonesia setelah daging sapi, hal ini ditunjukan dengan peningkatan 

konsumsi daging kambing dari tahun 2009, 2010 dan 2011 yaitu 35.000 ton, 

36.000 ton, dan 40.000 ton. Sedangkan produksi daging kambing di Indonesia 

dari tahun 2009, 2010 dan 2011 yaitu 73.825 ton, 68.793 ton dan 66.345 ton, 

meskipun masih mencukupi untuk kebutuhan nasional akan tetapi tetap perlu 

adanya pengembangan produksi kambing agar ketersediannya dapat berlanjut 

(Ditjennak, 2010). 
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 Kabupaten Kampar konsumsi daging kambing juga meningkat pada tahun 

2014 populasi kambing berjumlah 33661 ekor yang tercatat di Dinas Peternakan 

Kampar, kemudian pada tahun 2015 populasi menurun menjadi 25078 ekor. 

Khusus Kecamatan Tambang jumlah populasi tahun 2014 yaitu :1569 ekor dan 

pada tahun 2016 yaitu : 1160 ekor. Hal ini disebabkan pemotongan ternak 

kambing yang banyak akan tetapi pengembangan belum ditingkatkan (Dinas 

Peternakan Kampar, 2015). 

 

2.4. Kelayakan Usaha Ternak Kambing 

 Menurut Kasmir dan Jakfar (2003) kelayakan usaha dapat diartikan bahwa 

usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial 

sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Suliyanto (2010) menyatakan bahwa 

kelayakan usaha merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah 

sebuah ide usaha layak untuk dilaksankan atau tidak. 

 Menurut Soekartawi (1986), biaya usaha ternak adalah semua pengeluaran 

yang dipergunakan dalam usaha ternak. Biaya usaha ternak dibedakan menjadi 

dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang 

besarnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan, 

sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh 

volume produksi. 

 Dalam pendapatan usaha ternak ada dua unsur yang digunakan yaitu unsur 

penerimaan dan unsur pengeluaran dari usaha ternak tersebut. Penerimaan adalah 

hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan 
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pengeluaran atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana 

produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut (Rahardi, 

2003). Produksi berkaitan dengan penerimaan dan biaya produksi, penerimaan 

tersebut diterima peternak karena masih harus dikurangi dengan biaya produksi 

yaitu keseluruhan biaya yang dipakai dalam proses produksi tersebut (Mubyarto, 

1998). 

 Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari hasil produksi atau hasil 

yang diterima peternak dari penjualan output produksi, pendapatan adalah seluruh 

penerimaan uang yang diperoleh dari penjualan produk suatu kegiatan usaha, 

sedangkan keuntungan adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya yang 

diperlukan dari proses produksi pemasaran suatu kegiatan usaha ternak 

(Soekartawi, 1986). Analisis kelayakan suatu usaha yang akan dilaksanakan dapat 

dilihat dari analisis kelayakannya, diantaranya analisis R/C ratio, merupakan 

perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran dari suatu usaha yang 

dijalankan (Zulfanita, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 


