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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Gambaran Umum Ternak Kambing

Sutama dan Budiarsana (2011) menyatakan bahwa Asia adalah pusat

domestikasi  kambing. Diperkirakan domestikasi ternak kambing terjadi 9000-

11.000 tahun yang lalu. Nenek moyang ternak kambing diyakini berasal dari

hewan bezoar atau kambing jinak (Capra aegrarus hircus) yang merupakan

subspesies dari Capra aegrarus (kambing liar aegrarus).

Para ahli menggolongkan ternak kambing menjadi 6 kelompok

berdasarkan daerah asal, kegunaan, ukuran tubuh , bentuk telinga, panjang telinga,

serta tanduk. Penggolongan berdasarkan daerah asal memberi petunjuk

kemampuan adaptasi terhadap iklim dan kondisi lingkungan tertentu. Berdasarkan

kegunaannya, kambing diklasifikasikan atas produk yang dihasilkan, yaitu susu

(kambing penghasil susu atau kambing perah), daging (kambing pedaging atau

kambing potong), dan bulu (khasmier) (Sutama dan Budiarsana, 2011).

Berdasarkan klasifikasi biologi, kambing digolongkan dalam kerajaan

Animalia, filum Cordata, kelas kelompok Mamalia, ordo Arthodactyla, famili

Bovidae, sub famili Caprinae dan genus Capra. Ciri-ciri kambing lokal antara

lain: (1) garis profil kepala lurus atau cekung, (2) daun telinga pendek dengan

sikap berdiri yang mengarah ke depan dan panjangnya 15 cm, (3) tanduk relatif

pendek, melengkung dengan ujung yang membengkok keluar, panjang tanduk

jantan 10 cm dan betina 8 cm, (4) betina memiliki bulu yang pendek dan jantan

memiliki bulu yang panjang pada dagu, tengkuk, pundak dan punggung sampai ke

ekor serta bagian belakang, (5) warna bulu hitam, putih, coklat serta campuran

(Pamungkas dkk., 2009).

Menurut Mulyono (2011) populasi ternak kambing yang ada di Indonesia

terdiri dari banyak jenis (ras), tetapi dalam pemeliharaannnya hanya dapat di

bedakan untuk tiga tujuan, yaitu penghasil daging, penghasil susu, atau serbaguna

(daging dan susu). Namun pada dasarnya ternak kambing di Indonesia dapat di

bedakan menjadi dua tipe, yaitu kambing penghasil daging (potong), dan

penghasil susu (disamping daging).

Menurut Setiadi dkk, (2002) ada dua rumpun kambing yang dominan di

Indonesia yakni kambing kacang dan kambing ettawa. Kambing kacang
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berukuran kecil sudah ada di Indonesia sejak tahun 1900-an dan kambing ettawa

tubuhnya lebih besar menyusul kemudian masuk ke Indonesia. Kemudian ada

juga beberapa jenis kambing yang didatangkan ke Indonesia pada masa zaman

pemerintahan Hindia Belanda dalam jumlah kecil sehingga menambah keragaman

genetik kambing di Indonesia. Sejalan dengan bertambahnya jenis bangsa

kambing maka terjadilah proses adaptasi terhadap agroekosistem yang spesifik

sesuai dengan lingkungan dan manajemen pemeliharaan yang ada di daerah

setempat.

2.2. Kambing Kacang

Menurut Pamungkas dkk, (2009) kambing kacang merupakan kambing

asli Indonesia juga didapati di Malaysia dan Philipina. Kambing kacang sangat

cepat berkembang biak, pada umur 15-18 bulan sudah bisa menghasilkan

keturunan. Kambing ini cocok sebagai penghasil daging dan kulit, bersifat

prolifik, tahan terhadap berbagai kondisi dan mampu beradaptasi dengan baik di

berbagai lingkungan yang berbeda termasuk dalam kondisi pemeliharaan yang

sangat sederhana.

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

ekor (Pamungkas dkk., 2009).

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 hari, persentase karkas 44-51%. Rata-rata bobot anak lahir 3,28 kg dan

bobot sapih (umur 90 hari) sekitar 10,12 kg (Setiawan, 2011). Karakteristik

morfologi kambing kacang disajikan pada Tabel 2.1. berikut ini:
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Tabel 2.1. Karakteristik Morfologi Kambing Kacang

Sumber: Setiadi dkk., (1997)

2.3. Faktor Produksi

2.3.1. Pembibitan

Beternak kambing diawali dengan membibitkannya sehingga

menghasilkan anakan-anakan yang siap untuk diternakkan kembali, dijual, atau

digemukkan untuk dijadikan hewan potong. Usaha pembibitan kambing

membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan usaha penggemukan

namun usaha ini memilki prospek yang cukup besar mengingat semakin tingginya

permintaan ternak kambing (Setiawan, 2011).

Pemilihan bibit kambing, baik indukan betina maupun pejantan memiliki

ketentuan yang harus diperhatikan. Memilih indukan betina dapat dilakukan

dengan memperhatikan ketentuan yaitu berumur minimal 10 bulan, memiliki

silsilah yang jelas, tidak cacat dan tidak pernah terserang penyakit, postur tubuh

proporsional ditandai dengan dada yang lebar dan kapasitas rongga perut besar,

serta memiliki bobot tubuh minimum 25 kg. Pemilihan bibit pejantan memiliki

ketentuan berumur minimal 1,5 tahun, memiliki silsilah yang jelas, sehat dan tidak

cacat, postur tubuh proporsional ditandai dengan penis yang normal dan dua buah

testis yang simetris, memiliki libido tinggi, serta memiliki bobot 30-40 kg

(Setiawan, 2011).

Menurut Setiawan (2011) sistem pembibitan dapat dilakukan dengan tiga

cara, yaitu sistem pembibitan secara ekstensif, semi intensif dan intensif.

Pembibitan secara ekstensif dilakukan dengan melepas indukan kambing secara

No Uraian
Kambing Kacang

Betina Jantan
1 Bobot/kg 22 25
2 Panjang badan/cm 47 55
3 Tinggi pundak/cm 55,3 55,7
4 Tinggi pinggul/cm 54,7 58,4
5 Lingkar dada/cm 62,1 67,6
6 Panjang tanduk/cm 7 7,8
7 Panjang telinga 4 4,5
8 Tipe telinga Tegak Tegak
9 Panjang ekor 12 12

10 Lebar ekor 2 2,5



7

bebas untuk mendapatkan pakan hijauan di luar kandang. Sistem ini biasa

digunakan di peternakan kecil yang memiliki jumlah indukan terbatas. Pembibitan

secara semi intensif biasa digunakan pada pembibitan dengan jumlah indukan

yang mencapai ratusan ekor. Indukan tidak digembalakan, tetapi dipelihara di

kandang. Pembibitan secata intensif dilakuan dengan cara kawin suntik. Indukan

harus dipelihara secara ekstra. Sistem pembibitan ini masih jarang diterapkan.

Pasalnya kawin suntik pada kambing memiliki tingkat keberhasilan yang relatif

rendah.

2.3.2. Kandang

Kandang merupakan tempat tinggal dan berlindung bagi ternak kambing.

Selain itu dengan adanya kandang juga memudahkan dalam pengawasan dan

pemeliaraan ternak. Lokasi kandang memilki beberapa ketentuan yaitu jauh dari

pemukiman atau perumahan penduduk, dekat dengan sumber air, akses

transportasi dan komunikasi yang mudah, serta cukup mendapat sinar matahari

dan udara segar (Sutama dan Budiarsana, 2011).

Secara garis besar kandang kambing di bagi menjadi dua jenis yaitu

kandang non panggung dan kandang panggung. Kandang non panggung dibuat

dengan dasar berupa tanah atau lantai yang disemen. Pembangunan kandang ini

relatif mudah dan murah karena tidak membutuhkan banyak penyanggah seperti

kandang panggung. Namun jenis kandang ini memiliki kelemahan yakni sukar

dibersihkan. Hal tersebut dapat menjadi jalan dalam penularan dan penyebaran

penyakit pada ternak. Karena itu, pembersihan yang rutin perlu dilakukan agar

kebersihan dan kesehatan ternak tetap terjaga (Setiawan, 2011).

Kandang panggung dibangun dengan membuat penopang-penopang

didasar kandang. Hal inilah yang membedakan antara kandang panggung dan non

panggung. Kandang panggung memiliki jarak antara tanah dengan lantai kandang.

Jarak antara panggung dan lantai di bawah panggung memberikan ruang yang

lebih luas untuk tumpukan kotoran ternak, sehingga udaranya dapat berjalan lebih

lancar (Sutama dan Budiarsana, 2011).
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2.3.3. Pakan

Hijauan pakan adalah semua pakan yang berasal dari tanaman dalam

bentuk daun-daunan. Hijauan pakan diberikan pada ternak dapat berupa pakan

segar atau pakan kering. Hijauan pakan terbagi dalam dua kelompok, yaitu

hijauan pakan budidaya dan hijauan pakan alami. Hijauan pakan adalah faktor

yang penting untuk pertumbuhan karena dengan pemberian pakan yang

berkualitas dan cukup maka berat badan ternak akan meningkat, begitu pula

dengan kualitas karkasnya (Newman dan Snapp, 1969).

Jenis hijauan pakan yang dikumpulkan peternak untuk pakan ternak pada

umumnya berasal dari golongan rumput dan leguminosa (kacang-kacangan).

Sebagian besar hijauan pakan yang diberikan kepada ternak di Indonesia berupa

rumput lokal atau rumput asli yang sering disebut rumput alam, baik yang berasal

dari padang penggembalaan umum maupun dari tempat lain seperti pematang

sawah, pinggir jalan, pinggir hutan, saluran irigasi atau perkebunan. Apabila

menginginkan produksi lebih baik sesuai dengan tujuan komersil, selain hijauan

pakan juga harus diberikan makanan penguat seperti dedak padi, jagung, bungkil

kelapa dan lainnya (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat, 2010).

2.3.4. Modal

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah

dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru, dalam hal ini peternakan.

Modal peternak berupa barang selain tanah dan tenaga kerja adalah ternak beserta

kandangnya, cangkul, bajak, dan alat-alat peternakan lainnya, pupuk, bibit, hasil

yang belum dijual, tanaman yang masih disawah dan lain-lain (Sastraatmadja,

1984). Soekarwati (1996) mengklasifikasikan beberapa variabel yang dapat

digolongkan sebagai modal, yaitu: (1) modal untuk perbaikan usaha tani terdiri

dari biaya penyusutan bangunan dari kekayaan yang mudah diuangkan (ternak,

pakan, bibit dan pupuk), (2) modal yang terdiri dari mesin dan peralatan

peternakan (termasuk penyusutan, perawatan atau penggantian bila ada yang

rusak).

Luanmase dkk. (2011) menyatakan sumber daya ilmu pengetahuan dan

teknologi meliputi pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi peternakan serta

pendayagunaan alat atau mesin dan sarana peternakan. Sumber daya kelembagaan
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juga mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu peternakan, dengan adanya

penyuluhan, pembinaan kelembagaan swasta dan desentralisasi pelaksanaan

Inseminasi Buatan.

2.3.5. Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 dalam

Agusmidah (2010) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

untuk masyarakat. Tenaga kerja dalam usaha tani sebagian besar berasal dari

keluarga petani sendiri yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, istri dan

anak. Tenaga kerja dari luar keluarga dapat berupa tenaga kerja harian atau

borongan tergantung pada keperluan. Dikatakan juga bahwa peranan seorang

petani dalam usaha tani tidak hanya menyumbangkan tenaganya melainkan juga

seorang pemimpin usaha tani yang mengatur organisasi produksi secara

keseluruhan (Mubyarto, 1989).

Peranan laki-laki maupun perempuan di pedesaan secara umum dapat

dikelompokkan dalam dua peranan besar yaitu peran tradisi dan peran transisi.

Peranan tradisi atau peran domestik mencakup peran laki-laki sebagai suami,

kepala keluarga. Sementara peran transisi meliputi laki-laki sebagai tenaga kerja

yang bekerja diluar rumah yang berperan dalam mencari nafkah untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan peranan tradisi atau peran domestik

mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu pengola rumah tangga. Sementara

itu peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota

masyarakat dan manusia pembangunan. Dalam perkembangannya sekarang

ternyata tugas atau peranan perempuan dalam kehidupan keluarga semakin

berkembang lebih luas lagi. Perempuan saaat ini tidak saja berkegiatan di dalam

lingkup keluarga, tetapi banyak di antara bidang-bidang kehidupan di masyarakat

membutuhkan kehadiran perempuan dalam penanganannya (Ratna D.P.

Franciska,  2000).

Pada umumnya peran perempuan sebagai tenaga kerja di bidang

peternakan kambing kacang akan termarjinisasikan. Perempuan di desa hanya

dilibatkan dalam kegiatan fisik saja sedangkan dalam pengambilan keputusan

perempuan kurang terlibat, karena dalam keputusan untuk membeli, menentukan
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harga jual serta keputusan memanfaatkan uang hasil penjualan ternak atau produk,

sumbangan pemikiran seorang istri lebih rendah dibandingkan sumbangan

pemikiran suami (Yunilisa, 2005).

Menurut Hernanto (1989), tenaga kerja dibedakan atas tiga jenis, yaitu

tenaga kerja manusia, tenaga kerja ternak, dan tenaga kerja mekanik. Tenaga kerja

manusia dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan usaha tani berdasarkan tingkat

kemampuannya. Tenaga kerja ternak digunakan untuk pengolahan tanah dan

untuk angkutan sedangkan tenaga kerja mekanik digunakan untuk pengolahan

tanah, pemupukan, penanaman dan lain-lain yang sifatnya substitusi pengganti

tenaga kerja ternak atau manusia.

2.4. Kelayakan Usaha

Studi kelayakan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu

keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek yang

direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian studi kelayakan adalah

kemungkinan dari gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan memberikan

manfaat (benefit), baik dalam arti finansial maupun dalam arti sosial (Ibrahim,

2009).

Studi kelayakan bisnis/usaha biasanya menggunakan analisis kelayakan

investasi dimana pada dasarnya sama dengan kegiatan investasi. Kelayakan

investasi dapat dikelompokkan dalam kelayakan finansial dan kelayakan

ekonomi. Dalam analisis investasi, tujuan utama yang hendak dicapai adalah

membandingkan biaya dan manfaat dengan berbagai usulan investasi (Soetriono,

2006).

Setiap bisnis memerlukan adanya studi kelayakan pada saat memulai

usahanya meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. Intensitas pada

penyusunan studi kelayakan bisnis tergantung pada beberapa hal diantaranya

besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan, besar kecilnya tingkat kepastian

bisnis dan banyak sedikitnya investasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu

bisnis (Sulianto, 2010)

Selanjutnya Sulianto (2010) menjelaskan semakin besar dampak yang

ditimbulkan dari ide bisnis yang akan dijalankan, semakin tinggi kecermatan yang

diperlukan dalam menyusun studi kelayakan bisnis, begitupun sebaliknya.
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Semakin besar ketidakpastian suatu bisnis, semakin tinggi intensitas dalam

menyusun studi kelayakan usaha, begitupun sebaliknya. Semakin besar nilai

investasi yang ditanamkan pada suatu bisnis, semakin tinggi kecermatan yang

diperlukan dalam menyusun  studi kelayakan bisnis. Sebaliknya semakin kecil

investasi yang ditanam semakin sederhana studi kelayakan yang dilakukan.

2.5. Analisis Break Even Point (BEP)

Analisis titik impas adalah teknik seleksi yang bagus dan murah. Analisis

ini dapat membantu untuk menentukan apakah perlu melakukan analisis yang

lebih intensif dan mahal, dengan menggunakan analisis titik impas, kita dapat

terlebih dahulu menguji kelayakan suatu produk baru di atas kertas daripada

langsung melakukan proses produksi dan pengujian pasar. Analisis titik impas

dapat dijadikan sebagai pengganti untuk meramalkan suatu faktor yang tidak

diketahui dalam membuat keputusan proyek. Jika hampir seluruh pengeluaran

diketahui, dua variabel yang lain yaitu laba dan permintaan bisa bervariasi.

Analisis ini dapat membantu menentukan aliran kas, tingkat permintaan yang

dibutuhkan, serta kombinasi harga dan permintaan mana yang akan memperbesar

kemungkinan untuk memperoleh keuntungan (Gill, 2004).

Impas (break even) adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh

laba dan tidak menderita rugi. Suatu usaha dikatakan impas jika jumlah

pendapatan (revenues) sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi

hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Analisis impas adalah

suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak

menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba (Mulyadi, 2001).

Menurut Fuad (2001) analisis titik impas diperlukan untuk mengetahui

hubungan antara volume produksi, volume penjualan, harga jual, biaya produksi

dan biaya lainnya baik yang bersifat tetap maupun variabel, laba dan rugi. Suatu

perusahaan dikatakan dalam keadaan impas, yaitu apabila setelah disusun laporan

perhitungan laba rugi untuk suatu periode tertentu.


