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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemeliharaan ternak kambing di Indonesia secara tradisional telah

dilaksanakan turun-temurun oleh sebagian petani. Ternak kambing selama ini

lebih banyak berfungsi sebagai ternak tabungan, artinya kambing dapat diuangkan

(dijual) dengan cepat jika petani memerlukan uang dalam jumlah besar dan

mendesak. Perkembangan usaha ternak kambing tidak mengalami perkembangan

yang cukup berarti karena dikelola secara sederhana. Meskipun demikian ternak

kambing merupakan komponen penting dalam usaha tani rakyat karena

pemeliharaan kambing dengan skala kecil dapat membantu subsistensi ekonomi

rakyat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di sekitar (Zulfanita,

2011).

Kambing memiliki beberapa keunggulan diantaranya relatif lebih mudah

dipelihara dan dikembangkan, tidak membutuhkan pakan yang mahal, serta

mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kambing juga dapat mengonsumsi  bahan

pakan dengan kualitas yang rendah (Setiawan, 2011). Kambing atau sering

dikenal dengan ternak ruminansia kecil merupakan ternak herbivora yang sangat

populer dikalangan petani di Indonesia. Produksi yang dihasilkan dari ternak

kambing yaitu daging, susu, kulit, bulu dan kotoran sebagai pupuk yang sangat

bermanfaat (Susilorini dkk., 2011).

Bangsa kambing yang banyak dipelihara oleh masyarakat pedesaan adalah

kambing kacang. Hal ini disebabkan karena kambing kacang mempunyai daya

adaptasi yang tinggi sehingga mampu hidup dilapangan pengembalaan yang

kurang memadai. Kambing kacang merupakan kambing asli Indonesia yang dapat

ditemukan pula di Malaysia dan Filipina. Perkembangan kambing kacang sangat

cepat, bahkan pada umur 15-18 bulan sudah dapat menghasilkan keturunan.

Kambing ini cocok digunakan sebagai penghasil daging dan kulit (Redaksi

Agromedia, 2009).

Tantangan terbesar dalam sistem produksi ternak diberbagai daerah adalah

pakan dan lahan, padahal faktor utama dalam menentukan produktivitas ternak

adalah terjaminnya ketersediaan hijauan pakan. Menurut Sunarso dkk. (2005) cara
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untuk memenuhi hijauan pakan yaitu integrasi tanaman perkebunan dan ternak,

pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit atau karet. Pada sistem integrasi

dilakukan dengan memanfaatkan vegetasi alami yang tumbuh atau limbah

tanaman sebagai sumber hijauan (Mansyur dkk., 2005)

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

Kuantan Singingi yang memiliki potensi untuk pengembangan ternak kambing.

Didukung dengan ketersediaaan lahan persawahan 1769 ha serta lahan

perkebunan hingga 13.243,2 ha (Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi, 2017)

yang dapat menyokong kebutuhan pakan yang belum dimanfaatkan secara

optimal. Namun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan

Singingi, populasi ternak kambing di Kecamatan Pangean mengalami penurunan

dalam rentang 2016-2017. Berikut Tabel 1.1 tentang populasi kambing di

Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016-2017.

Tabel 1.1. Populasi kambing di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi (2017)

Dengan daya dukung lahan yang dimiliki masih memungkinkan bagi

pengembangan usaha ternak baik ruminansia maupun non ruminansia, tanaman

pagar disetiap pekarangan juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Meskipun

pemeliharaan kambing merupakan usaha sampingan di Kecamatan Pangean,

No Kecamatan
Jumlah Populasi
2016 2017

1 Singingi Hilir 1170 1150
2 Singingi 1294 931
3 Kuantan Tengah 5131 6573
4 Gunung Toar 850 -
5 Kuantan Mudik - 655
6 Hulu Kuantan 698 800
7 Sentajo Raya 998 1292
8 Benai 780 786
9 Pangean 966 764

10 KuantanHilir 1584 1524
11 Kuantan Hilir Seberang 1165 1250
12 Inuman 1234 1108
13 Cerenti 1901 1634
14 Logas Tanah Darat 537 598
15 Pucuk Rantau - -

Jumlah Populasi 18051 19065
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tetapi diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha ternak

kambing sehingga kesejahteran peternak meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan

judul “Analisis Usaha Peternakan Kambing di Kecamatan Pangean

Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi ketersediaan input (bibit, kandang, pakan, modal, obat-

obatan dan tenaga kerja) untuk usaha peternakan kambing kacang di

daerah penelitian.

2. Mengetahui tingkat kelayakan usaha peternakan kambing kacang di daerah

penelitian.

3. Mengetahui titik impas usaha peternakan kambing kacang di daerah

penelitian.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang mengembangkan usaha

peternakan kambing kacang di Kecamatan Pangean dalam

mengembangkan usahanya.

2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lainnya.

1.4. Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor input (bibit, kandang, pakan, modal, obat-obatan dan tenaga kerja)

untuk usaha ternak kambing kacang tersedia di Kecamatan Pangean

Kabupaten Kuantan Singingi

2. Usaha peternakan kambing kacang di Kecamatan Pangean Kabupaten

Kuantan Singingi merupakan usaha yang layak untuk dikembangkan oleh

masyarakat.


