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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kambing Kacang

Kambing Kacang merupakan salah satu jenis ternak ruminansia kecil yang

sangat populer di kalangan petani di Indonesia. Devendra dan Burn (1994)

menyatakan bahwa kambing Kacang merupakan kambing asli Indonesia dan

Malaysia. Menurut Suparman (2007), kita mengenal salah satu bangsa kambing

yang tersebar diseluruh Indonesia yaitu kambing Kacang. Penampilan ternak

kambing Kacang jantan dan betina seperti terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Penampilan kambing Kacang Jantan (kiri) dan Betina (kanan)
(Dokumentasi Penelitian, 2013)

Tubuh Kambing Kacang kecil dan relatif lebih pendek, jantan maupun

betina bertanduk, leher pendek dan punggung meninggi, warna bulu hitam,

cokelat, merah, atau belang yang merupakan kombinasi dari warna yang ada pada

kambing tersebut, tinggi kambing jantan dewasa rata-rata 60 cm - 70 cm,

sedangkan kambing betina dewasa 50 cm – 60 cm, berat badan kambing jantan

dewasa antara 25 – 30 kg dan betina dewasa 15 – 25 kg, kepala ringan dan kecil,

telinga pendek dan tegak lurus mengarah keatas depan. Kambing Kacang

memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi alam setempat dan

kemampuan reproduksinya dapat digolongkan sangat tinggi (Rini, 2012).
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Menurut Pamungkas et al., (2008) tingkat kesuburan kambing Kacang

sangat tinggi dengan kemampuan hidup dari lahir sampai sapih sebesar 79,40%,

sifat prolifik anak kembar dua 52,20%, kembar tiga 2,60% dan anak tunggal

44,90%. Kambing Kacang mencapai dewasa kelamin rata-rata pada umur 307,72

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

dan bobot sapih (umur 90 hari) sekitar 10,12 kg. Kambing Kacang sangat cepat

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

Pamungkas et al., (2008) menyatakan bahwa kambing Kacang 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.

2.2. Jenis-jenis Ternak Kambing lokal di Indonesia

Menurut Pamungkas et al., (2008) bahwa jenis dan macam-macam

kambing yang ada di Indonesia:

1. Kambing Kacang

Kambing Kacang adalah ras unggul kambing yang pertama kali

dikembangkan di Indonesia. Badan kambing ini kecil. Tinggi gumba pada

kambing jantan 60 sentimeter hingga 65 sentimeter, sedangkan yang betina 56

sentimeter. Bobot pada kambing jantan bisa mencapai 25 kilogram, sedang

kambing betina seberat 20 kilogram. Telinganya tegak, berbulu lurus dan pendek.

Baik kambing betina maupun yang jantan memiliki dua tanduk yang pendek.

2. Kambing Peranakan Etawa ( PE )

Kambing Etawa didatangkan dari India yang disebut kambing Jamnapari.

Badannya besar, tinggi gumba kambing jantan 90 sentimeter hingga 127
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sentimeter dan kambing betina hanya mencapai 92 sentimeter. Bobot yang jantan

bisa mencapai 91 kilogram, sedangkan betina hanya mencapai 63 kilogram.

Telinganya panjang dan terkulai ke bawah, dengan dahi dan hidungnya cembung.

Baik jantan maupun betina bertanduk pendek. Kambing jenis ini mampu

menghasilkan susu hingga tiga liter per hari. Keturunan silangan (hibrida)

kambing Etawa dengan kambing lokal dikenal sebagai sebagai kambing

“Peranakan Etawa” atau “PE”. Kambing PE berukuran hampir sama dengan

Etawa namun lebih adaptif terhadap lingkungan lokal Indonesia.

3. Kambing Marica

Kambing Marica yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan merupakan

salah satu genotipe kambing asli Indonesia yang menurut laporan FAO sudah

termasuk kategori langka dan hampir punah. Daerah populasi kambing Marica

dijumpai di sekitar Kabupaten Maros, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sopheng

dan daerah Makassar di Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, keragaman karakteristik

morfologik kambing Marica ini hampir mirip dengan kambing Kacang, namun

ada perbedaan yaitu penampilan tubuh lebih kecil dibanding kacang, telinga

berdiri menghadap samping arah ke depan, tanduk relatif kecil dan pendek.

4. Kambing Samosir

Berdasarkan sejarahnya kambing ini dipelihara penduduk setempat secara

turun temurun di Pulau Samosir, di tengah Danau Toba, Kabupaten Samosir,

Propinsi Sumatera Utara. Kondisi Kabupaten Samosir adalah iklim kering dataran

tinggi berbukit. Dengan selang waktu yang lama dan beradaptasi dengan kondisi

alam yang cenderung kering berbatu-batu serta topografi berbukit ternak kambing
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diduga mengalami proses seleksi dan beradaptasi dengan lingkungan di Pulau

Samosir sehingga membentuk kambing yang spesifik lokasi yang disebut

kambing Samosir atau kambing Batak oleh orang penduduk setempat.

5. Kambing Muara

Kambing Muara dijumpai di daerah Kecamatan Muara, Kabupaten

Tapanuli Utara di Propinsi Sumatera Utara. Penampilan kambing ini nampak

gagah, tubuhnya kompak dan sebaran warna bulu bervariasi antara warna bulu

coklat kemerahan, putih dan ada juga berwarna bulu hitam. Bobot kambing Muara

lebih besar dibandingkan dengan kambing Kacang dan diduga kambing prolifik.

Rata-rata bobot badan dewasa atau induk adalah sekitar 49,4 kg dan

pejantan dewasa sekitar 68,3 kg. Penampilannya kambing ini termasuk tipe

pedaging tetapi bisa juga di kembangkan sebagai kambing tipe perah. Hal ini

didasarkan penampilan ambing susu juga relatif lebih besar sehingga dapat

meproduksi susu lebih banyak.

6. Kambing Kosta

Penyebaran kambing Kosta ada di sekitar Jakarta dan Propinsi Banten.

Kambing ini dilaporkan mempunyai bentuk tubuh sedang, hidung rata dan

kadang-kadang ada yang melengkung, tanduk pendek dan berbulu pendek.

Kambing ini diduga terbentuk dari persilangan kambing Kacang dengan salah

satu rumpun kambing impor (Khasmir/Angora/Etawah). Rataan jumlah anak

sekelahiran sebesar 1,71. Ini menunjukkan kambing Kosta cukup prolifik dengan

rataan bobot lahir untuk kelahiran tunggal 1,9 kg dan kelahiran kembar 1,49 kg.
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7. Kambing Gembrong

Asal kambing Gembrong terdapat di daerah kawasan Timur Pulau Bali

terutama di Kabupaten Karangasem. Ciri khas dari kambing ini adalah berbulu

panjang. Panjang bulu sekitar 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 2-

3 cm. Dari berbagai ukuran yang didapat (panjang tubuh, tinggi pundak, lingkar

dada dan tinggi pinggul) ternyata kambing Gembrong ini lebih kecil dari kambing

PE namun lebih besar dari kambing Kacang.

8. Kambing Benggala

Kambing Benggala diduga merupakan hasil persilangan kambing Black

Benggal dengan kambing Kacang yang diduga dibawa pedagang bangsa Arab

yang datang ke daerah sekitar Pulau Timor dan Pulau Flores di Propinsi Nusa

Tenggara Timur sebelum zaman Penjajahan Hindia Belanda. Dengan selang

waktu yang sudah ratusan tahun melalui persilangan kambing tersebut mengalami

penghanyutan genetik dan beradaptasi dengan lingkungan setempat. Kambing

Benggala secara umum lebih besar dari kambing Kacang, umumnya di dominasi

warna hitam dan yang sedikit berwarna kecoklatan.

2.3. Morfometrik Ternak Kambing Kacang

Kambing Kacang adalah 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
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adalah 1,57 ekor (Setiadi, 2003). Kambing ini memiliki keterbatasan dengan

rataan bobot badan dewasa yang cukup rendah yaitu sekitar 20–25 kg. Kambing

ini memiliki tanduk baik jantan maupun betina. Secara umum warna tubuhnya

adalah gelap dan coklat.

Ukuran-ukuran tubuh merupakan faktor yang banyak berhubungan dengan

performans ternak. Penggunaan ukuran-ukuran badan, sangat baik untuk berat

badan maupun untuk mengetahui sifat keturunan dan produksi, sehingga dengan

memakai ukuran-ukuran badan dapat menilai performans ternak (Setiadi, 2003).

Adapun Karakteristik morfometrik kambing Kacang jantan dan betina dapat

dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Karakteristik Morfometrik kambing Kacang jantan dan betina

Parameter
Kambing Kacang

Betina
Kambing Kacang

Jantan
Panjang Badan(cm) 47,80 50,33
Tinggi Pundak(cm) 53,80 52,00
Tinggi Pinggul(cm) 54,20 56,55
Lingkar Dada(cm) 63,00 64,77

Sumber : Setiadi et al., (1997)

2.4. Penentuan Umur Ternak

Purnomoadi (2003) menyatakan umur ternak dalam pemeliharaan

mempunyai peranan penting, karena melalui umur peternak dapat mengetahui

kapan ternak dapat dikawinkan atau digemukkan. Cara yang tepat untuk

menentukan umur ternak adalah dengan melihat catatan produksi atau kartu

rekording ternak yang bersangkutan. Apabila tidak terdapat kartu rekording, umur

ternak dapat diperkirakan dengan mengamati pergantian giginya, karena

pergantian gigi relatif teratur.
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Ditambahkan Purnomoadi (2003) untuk mengetahui umur ternak

berdasarkan gigi, terlebih dahulu harus diketahui keadaan giginya. Pada ternak

kambing gigi seri hanya terdapat pada rahang bawah sebanyak 8 buah (4 pasang).

Pada saat lahir biasanya anak kambing mempunyai gigi seri lengkap. Gigi seri

akan tanggal dan diganti dengan gigi seri tetap, dengan bentuk yang lebih besar,

kuat dan warna nya lebih kekuningan. Pergantian gigi seri kambing disajikan pada

Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pergantian Gigi Kambing

Umur Keadaan Gigi
Umur kurang dari 1 tahun Semua gigi belum permanen
Umur 1-2 tahun Satu pasang gigi permanen
Umur 2-3 tahun Dua pasang gigi permanen
Umur 3-4 tahun Tiga pasang gigi permanen
Umur 4-5 tahun Seluruh gigi permanen

Sumber : Prabowo (2010)

2.5.  Sistem Pemeliharaan

Susilorini et al., (2009) menyatakan pemeliharaan ternak kambing

merupakan bagian dari usaha tani. Sistem pemeliharaan kambing dibedakan

menjadi tiga, yaitu sistem pemeliharaan ekstensif, semi intensif dan intensif. Pada

sistem pemeliharaan ekstensif semua aktivitas dilakukan di padang

penggembalaan yang sama. Sistem pemeliharaan semi intensif adalah memelihara

kambing di padang penggembalaan dan di kandang. Sementara sistem

pemeliharaan intensif, kambing dikandangkan dan seluruh pakan disediakan oleh

peternak. Sistem pemeliharaan ternak kambing sebagai berikut:

1. Pakan

Purnomoadi (2003) menyatakan pakan adalah segala sesuatu yang dapat

diberikan pada ternak. Selain itu pakan merupakan faktor penting yang

mempengaruhi pertumbuhan. Pakan yang dikonsumsi oleh ternak diharapkan
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mampu menyajikan unsur nutrisi yang penting untuk perawatan tubuh,

pertumbuhan, penggemukan, reproduksi dan produksi (Hartadi et al., 1986).

Punomoadi (2003) menambahkan pakan diberikan pada ternak hendaknya

memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: mengandung gizi yang lengkap,

disukai ternak, mudah dicerna, tidak menimbulkan sakit, sesuai dengan tujuan

pemeliharaan dan harganya murah.

Menurut Susilorini et al., (2009) bahwa kambing merupakan ruminansia

yang efisien dalam mencerna serat kasar. Pakan utama kambing adalah tunas-

tunas semak serta ranting dan gulma. Kambing juga perlu diberi pakan tambahan,

berupa konsentrat. Kadar protein dalam konsentrat berkisar 16%. Hijauan yang

diberikan dapat berupa daun lamtoro, gamal, dan daun nangka. Bila berdasarkan

bahan kering hijauan diberikan sebaiknya 3% dari berat badan atau 10-15% dari

berat badan bila dalam bentuk segar.

Selanjutnya Susilorini et al. (2009) menambahkan, jenis dan cara

pemberian pakan disesuaikan dengan umur dan kondisi ternak. Pakan yang

diberikan harus cukup protein, karbohidrat, vitamin dan mineral, mudah dicerna,

tidak beracun dan disukai ternak, murah dan mudah diperoleh. Pada dasarnya ada

dua macam makanan, yaitu hijauan (berbagai jenis rumput) dan makan tambahan

(berasal dari kacang-kacangan, tepung ikan, bungkil kelapa, vitamin dan mineral).

Pakan diberikan 2 kali sehari (pagi dan sore), berikan juga air minum 1,5 – 2,5

liter per ekor per hari, dan garam beriodium secukupnya. Untuk kambing bunting,

induk menyusui, kambing perah dan pejantan yang sering dikawinkan perlu

ditambahkan makanan penguat dalam bentuk bubur sebanyak 0,5 – 1 kg/ekor/hari.
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2. Perkandangan

Menurut Wijoseno et al., (2009) sebaiknya ternak dipelihara dalam

kandang agar memudahkan pengawasan terhadap ternak yang sakit, atau yang

sedang dalam masa kebuntingan, memudahkan dalam pemberian pakan dan

menjaga keamanan ternak. Menurut Susilorini et al., (2009) agar kambing merasa

nyaman tinggal di dalamnya, kandang harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut: kandang harus kering tidak lembab, cukup mendapatkan sinar matahari,

kandang harus terhindar dari tiupan angin lansung, letak kandang minimal 5 meter

dari rumah, kontruksi kandang harus kuat dan tahan lama, bahan kandang

ekonomis serta mudah didapat.

Selanjutnya ditambahkan Susilorini et al., (2009) ada dua tipe kandang

yang digunakan di daerah tropis, yaitu kandang pada tanah dan kandang

panggung. Punomoadi (2003) menyatakan bahwa model kandang untuk kambing

atau domba umumnya berupa kandang panggung. Kandang untuk pejantan

berukuran 125 x 150 cm/ekor, letaknya terpisah dari betina. Kandang untuk betina

berukuran 100 x 125 cm/ekor sedangkan kandang untuk anak kambing lepas sapih

2-4 bulan berukuran 100 x 125 x 175 cm/ekor.

3. Kesehatan

Menurut Susilorini et al., (2009) pemeliharaan kesehatan yang terpenting

adalah sanitasi. Sanitasi dapat menurunkan jumlah mikroorganisme penyebab

penyakit. Selain itu pakan yang mengandung nutrisi lengkap dan vaksinasi.

Pengendalian penyakit yang paling baik adalah menjaga kesehatan dengan

tindakan pencegahan, seperti: kebersihan kandang beserta peralatan nya termasuk

memandikan kambing, kambing yang sakit dipisahkan dengan kambing yang
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sehat dan segera dilakukan pengobatan, lantai kandang diusahakan dalam keadaan

kering, kesehatan kambing diperiksa secara teratur dan dilakukan vaksinasi.

Bahri et al., (2004) menyatakan bahwa kesehatan ternak menjadi sangat

penting karena akan menyebabkan kerugian akibat dari gangguan pertumbuhan

(pertambahan berat badan harian rendah), dewasa kelamin atau umur beranak

pertama terlambat, daya reproduksi terganggu, efisiensi pakan rendah, dan

kematian ternak. Oleh karena itu, dalam pemeliharaan ternak kambing perlu

mengetahui sedini mungkin gejala-gejala atau tanda-tanda penyakit secara umum,

antara lain: kurang nafsu makan, tidak lincah/lebih banyak diam,  lemah/lesu,

menyendiri, menggaruk-garuk badan dan kotoran tidak normal (warna, bau,

konsistensi). Bila dijumpai ternak dengan tanda-tanda seperti demikian, patut

dicurigai bahwa ternak tersebut sakit. Menurut Wijoseno et al., (2009) penyakit

yang sering terjadi pada kambing adalah: penyakit cacingan, kudis (scabies),

diare, keracunan dan kembung (bloat).

4. Lingkungan

Menurut Rini (2012) ternak ruminansia dalam kehidupannya dapat tumbuh

pada suhu lingkungan yang sesuai dengan kehidupannya, baik dalam keadaan

sedang berproduksi maupun tidak. Apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan

hidupnya, maka akan terjadi pula perubahan konsumsi pakannya. Konsumsi pakan

ternak biasanya menurun sejalan dengan kenaikan suhu lingkungan. Makin tinggi

suhu lingkungan hidupnya, maka tubuh ternak akan terjadi kelebihan

panas, sehingga kebutuhan terhadap pakan akan turun. Sebaliknya, pada suhu

lingkungan yang lebih rendah, ternak akan membutuhkan pakan

karena ternak membutuhkan tambahan panas.
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Menurut Purnomoadi (2003) secara geografis Indonesia memiliki iklim

tropis dengan dua musim. Iklim tropis panas dan lembab merupakan masalah

lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan reproduksi ternak.

Lingkungan ternak adalah keseluruhan dari kondisi eksternal ternak yang

memberikan efek terhadap perkembangan, respon, dan pertumbuhan ternak.

Secara harfiah, lingkungan dapat dipisahkan kedalam beberapa faktor

yakni, fisik, sosial, panas. Faktor fisik antara lain, ruang, tekanan, dan peralatan

(perkandangan). Faktor sosial antara lain, jumlah ternak yang di pelihara dalam

kandang dan tingkah lakunya, sedangkan faktor panas antara lain, suhu  udara,

kelembaban relatif, perpindahan udara, dan radiasi (Esmay, 1982).

Mangkuwidjojo (1988) mengemukakan bahwa suhu untuk kambing pada kondisi

normal adalah 38,5-40°C dengan rataan 39,4°C atau antara 38,5 dan 39,7°C

dengan rataan 39,1°C.


