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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari 

Sabang hingga Merauke sehingga Indonesia memiliki variasi kekayaan alam yang 

terbesar di seluruh penjuru wilayah. Indonesia merupakan negara yang kaya 

dengan keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah yang meliputi 

berbagai jenis species jasad renik, tanaman, dan hewan termasuk di dalamnya 

hewan ternak. Seiring dengan laju pertambahan penduduk dan semakin 

membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat mengakibatkan permintaan 

konsumen terhadap komoditas hasil ternak dari tahun ketahun cenderung 

meningkat pula, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Usaha peternakan 

kambing-domba merupakan salah satu  mata pencaharian masyarakat peternakan 

yang mempunyai prospek cerah untuk dikembangkan dimasa depan. Hal ini 

terbukti dengan semakin banyak diminati masyarakat usaha peternakan kambing 

dan domba baik dari kalangan peternak kecil, menengah maupun swasta atau 

komersial. 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016), Populasi 

angka sementara ternak kambing-domba diseluruh provinsi Indonesia sekitar 

19.608.181ekor untuk kambing dan 18.065.55ekor untuk domba dengan proporsi 

1 : 1 = kambing : domba. Populasi ternak domba terbanyak terdapat diprovinsi 

Jawa, dan terkonsentrasi di Jawa Barat (50 persen). Sedangkan populasi kambing 

terbanyak terdapat di Jawa Tengah (83 persen).  
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Namun masih ada beberapa factor penting yang mempengaruhi keberhasilan 

usaha ternak ini, salah satu diantaranya adalah kontinuitas ketersediaan pakan. 

Produksi hijauan pakan umumnya berfluktuasi mengikuti pola musim. Pada 

musim Penghujan hijauan melimpah dan pada musim kemarau sangat terbatas. 

Usaha peningkatan produksi hijauan pakan dengan memperluas lahan merupakan 

salah satu alternatif,namun kenyataannya terjadi kompetisi dengan perluasan 

lahan tanaman pangan dan bangunan/pemukiman. Upaya pencarian sumber pakan 

alternatif sangat diperlukan dengan pertimbangan yang rasional, murah dan 

mudah didapat serta tersedia sepanjang tahun. Salah satu alternative untuk 

mengatasi kekurangan hijauan tersebut yaitu, dengan memanfaatkan hasil limbah 

pertanian yang diolah menjadi pakan komplit dengan komposisi nutrisi yang 

lengkap untuk kebutuhan konsumsi pakan ternak. 

Tujuan pembuatan pakan komplit adalah untuk menyediakan ransum untuk 

ternak secara komplit dan praktis dengan pemenuhan nilai nutrisi yang tercukupi 

sesuai kebutuhan ternaks erta dapat ditujukan pada perbaikan system pemberian 

pakan. Laporan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian pakan 

komplit menghasilkan kenaikan efisiensi pakan, konversipakan, danberatbadan. 

Pemberian pakan komplit juga tidak menimbulkan efek samping. Hal ini telah 

dibuktikan pada penelitian sebelumnya bahwa pemberian pakan komplit ini tidak 

menimbulkan kerusakan pada ginjal dan hati, sehingga pakan komplit baik dan 

aman untuk diberikan pada ternak kambing (Ginting, 2009) 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan dari pakan komplit tersebut, 

ketersediaannya untuk ternak kambing perlu ditindak lanjuti dengan mulai 

diperkenalkan kepasar, terutama pada peternak kambing karena tidak hanya 
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mampu mengurangi keresahan peternak akan ketersediaan pakan hijauan, pakan 

komplit ini juga dapat meningkatkan kualitas ternak dengan asupan gizi dalam 

pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan.  

Penelitian ini akan membahas mengenai perilaku peternak kambing-domba 

terhadap pakan komplit dans trategi yang diperlukan untuk pemasaran pakan 

komplit, sehingga peternak kambing-domba tidak hanya menggantungkan 

ketersediaan pakan hijauan yang semakin terbatas karena permasalahan pada 

keterbatasan lahan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang pada Respon Peternak Kambing-Domba 

Terhadap Strategi Pemasaran Pakan Komplit, maka rumusan masalah yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana strategi pemasaran pakan komplit agar dapat diterima oleh 

peternak? 

b. Bagaimana respon peternak kambing-domba terhadap produk pakan komplit 

yang selama ini belum banyak diaplikasikan terhadap ternak yang 

dipelihara? 

 

1.3 Tujuan 

Adap untujuan yang akan dicapai dalam penelitian Analisis ini adalah: 

a. Mengetahui perilaku peternak kambing-domba terhadap pakan komplit 

b. Merumuskan strategi pemasaran pakan komplit. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui minat peternak 

terhadap pakan komplit sebagai salah satu pakan alternatif penganti pakan 

hijauan. 

 


