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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Subsektor peternakan memiliki berbagai komoditas unggulan yang 

mempunyai peluang besar untuk dikembangkan. Salah satu jenis ternak potensial 

dikembangkan di Indonesia adalah ternak kambing. Namun, di Indonesia budidaya 

ternak kambing secara konseptual masih belum dijalankan dengan maksimal oleh 

kalangan masyarakat dan hanya dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang 

mengerti dan cukup mempunyai modal dalam melakukan usaha tersebut. 

Umumnya cara beternak kambing yang dilakukan masyarakat di Indonesia 

masih dilakukan secara tradisional dan berskala kecil, dengan metode pemeliharaan 

secara ekstensif yang hanya dijadikan sebagai usaha sampingan dan sebagai 

tabungan dengan mengalokasikan sumberdaya yang belum maksimal. Hal ini 

berpengaruh terhadap jumlah produksi dan permintaan akan daging kambing yang 

belum sepenuhnya tercukupi.  

Menurut data dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur populasi kambing 

antara tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. 

Pada tahun 2013 populasi Kambing di Jawa Timur adalah sebesar 2.937.980 ekor 

dan sampai pada tahun 2017 populasi kambing di Jawa Timur terus mengalami 

kenaikan menjadi 3.376.323 ekor (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2018). 

Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut: 
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Tabel 1. 1. Populasi Kambing di Jawa Timur 

Tahun Jumlah Populasi Kambing (ekor) 

2013 2.937.980 

2014 3.090.159 

2015 3.178.197 

2016 3.279.732 

2017 3.376.323 

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2018 

Salah satu kabupaten di Jawa Timur sebagai daerah pengembangan peternakan 

kambing yang dilakukan secara konseptual adalah Kabupaten Nganjuk. Kabupaten 

Nganjuk menjadi salah satu Kabupaten yang mendukung dalam  pengembangan 

usaha tani peternakan kambing. Menurut data dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa 

Timur populasi kambing di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2017  populasi kambing di Kabupaten Nganjuk terus mengalami kenaikan 

yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 populasi kambing di Kabupaten 

Nganjuk adalah sebesar 119.556 ekor dan pada tahun 2017 populasi kambing di 

Kabupaten Nganjuk menjadi 123.746 ekor. (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

2018). Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut : 

Tabel 1. 2. Populasi Kambing di Kabupaten Nganjuk 

Tahun Jumlah Populasi Kambing (ekor) 

2013 119.556 

2014 120.571 

2015 122.698 

2016 122.768 

2017 123.746 

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2018 ( Wilayah Kabupaten 

Nganjuk) 
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Usaha ternak kambing yang banyak dikembangkan masyarakat Indonesia 

khususnya di Kabupaten Nganjuk salah satunya adalah usaha ternak kambing jenis 

gibas. Kambing jenis ini memiliki ciri khas berbulu putih tebal dan gimbal dan 

banyak dikembangkan untuk dimanfaatkan diambil dagingnya karena kambing 

gibas termasuk kambing pedaging.  

Ternak kambing gibas dikelola secara intensif dengan baik dan benar maka 

akan menjadi sebuah peluang tersendiri bagi pelaku usaha. Sistem penggemukan 

kambing menjadi alternatif usaha yang dinilai cukup mudah dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama karena dalam beternak sistem penggemukan ini 

hanya berlangsung kurang lebih selama tiga bulan. Pelaku usaha tani hanya 

memfokuskan pada pakan, cara merawat dan juga kondisi kambing itu sendiri, 

sehingga fokus utama di dalam sistem ini adalah meningkatan bobot dari kambing 

tersebut. 

Pelaku usahatani yang menerapkan sistem penggemukan kambing di 

Kabupaten Nganjuk salah satunya adalah UD. Sheep Enegy. Unit dagang ini 

merupakan salah satu pusat pelatihan pertanian dan  perdesaan swadaya (P4S) pada 

bidang peternakan dengan cara penggemukan kambing. Usaha penggemukan 

kambing yang dijalankan unit dagang tersebut yaitu dengan mendatangkan bibit 

dari berbagai wilayah di Jawa Timur, yang akan dirawat intensif dengan pemberian 

pakan dan vitamin yang maksimal agar kambing tumbuh dengan sehat dan 

pertambahan bobot yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan 

kambing dengan rentang waktu 3 bulan. 

http://naturalnusantara.co.id/
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Manajemen peternakan yang dikembangkan di UD. Sheep Energy menjadi 

percontohan bagi peternak lainya maupun dinas peternakan Kabupaten Nganjuk 

agar peternak dimasa yang akan datang dapat mengembangkan usaha penggemukan 

kambing dengan intensif dan permintaan daging kambing dipasaran dapat terpenuhi 

dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku nya. Usaha penggemukan 

kambing yang dikelola secara intensif menjadi permasalahan tersendiri bagi 

beberapa masyarakat pasalnya ternak kambing yang dilakukan secara intensif 

tersebut dinilai membutuhkan modal yang cukup besar dan masyarakat tidak 

mengetahui teknik budidayanya. Masyarakat masih belum banyak yang 

mengembangkan ternak kambing yang dilakukan secara intensif dan ternak 

kambing hanya dijadikan hewan peliharaan untuk usaha sampingan dan tabungan 

musiman.  Akan tetapi apabila masyarakat sudah menyadari bahwasanya ternak 

kambing dilakukan secara konseptual dengan mengetahui teknik serta perhitungan 

biaya-biaya yang sesuai maka ternak kambing menjadi sumber pendapatan yang 

menguntungkan dan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi pelakunya.  

Berdasarkan keadaan tersebut maka penting dilakukan penelitian dengan 

tujuan untuk mengetahui Teknik Budidaya dan Analisis Usaha Tani Peternakan 

Kambing Dengan Sistem Penggemukan Di UD Sheep Energy Di Desa Jekek, 

Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang dimaksudkan untuk membuka 

wawasan penulis serta pembaca agar dapat mengetahui teknik budidaya 

penggemukan kambing gibas serta biaya-biaya yang dikeluarkan didalam 

menjalankan usaha tani ternak kambing gibas dengan sistem penggemukan secara 

intensif. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dengan adanya permasalahan dari latar belakang tersebut maka masalah yang 

sedang di teliti adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan teknik budidaya penggemukan kambing gibas yang 

diterapkan oleh UD.Sheep Energy di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten 

Nganjuk? 

2. Seberapa besar biaya produksi dan penerimaan dari kegiatan usaha tani 

peternakan kambing gibas dengan sistem penggemukan yang diterapkan oleh 

UD.Sheep Energy di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk? 

3. Berapa pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha tani peternakan kambing 

gibas dengan system penggemuan yang dilakukan oleh UD.Sheep Energy di 

Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pelaksanaan teknik budidaya penggemukan kambing gibas yang 

diterapkan oleh UD.Sheep Energy di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten 

Nganjuk. 

2. Menganalisis  biaya produksi dan penerimaan dari kegiatan usaha tani 

peternakan kambing gibas dengan sistem penggemukan yang diterapkan oleh 

UD Sheep Energy di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.  
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3. Menganalisis besarnya pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha tani 

peternakan kambing gibas dengan sistem penggemukan yang diterapkan oleh 

UD Sheep Energy di desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapan dapat bermanfaat sebagai : 

1. Bagi Peneliti menambah wawasan serta informasi mengenai analisis usaha tani 

ternak kambing dengan sistem penggemukan yang diterapkan oleh UD Sheep 

Energy di desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk serta sebagai syarat 

peneliti untuk memperoleh gelar S1. 

2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pelaku usaha yang menjalankan 

usaha tani peternakan kambing dengan sistem penggemukan yang diterapkan 

oleh UD Sheep Energy di desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk agar 

dapat meningkatkan pendapatan. 

3. Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya. 

4. Sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu sosial ekonomi 

pertanian (Agribisnis). 

 

1.5.  Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian usaha tani penggemukan kambing gibas yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan usaha tani secara rill, 
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yaitu metode pendekatan usaha tani yang dilakukan dalam satu kali produksi 

selama 3 bulan. 

2. Peternakan kambing dengan sistem penggemukan adalah kegiatan usaha yang 

dilakukan dengan cara membeli bibit kambing yang nantinya akan dirawat 

dengan intensif untuk memperoleh bobot yang maksimal dengan kurun waktu 3 

bulan. 

3. Ternak kambing dalam penelitian ini adalah ternak kambing gibas yang 

digemukkan selama satu kali produksi yang dilakukan mulai dari pembelian 

bibit sampai dengan penjualannya yang dijalankan selama 3 bulan. 

1.5.2. Pengukuran Variabel 

Variabel yang akan diukur pada penelitian ini adalah : 

1. Total biaya tetap (TFC) adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh pelaku 

usaha tani penggemukan kambing didalam menjalankan usaha yang bersifat 

tetap. Yang di dalamnya termasuk pembuatan kandang, peralatan yang dipakai 

untuk kegiatan ternak kambing beserta penyusutan dan perawatanya yang 

dinyatakan dalam bentuk rupiah (Rp). 

2. Total biaya tidak tetap (TVC) adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh 

pelaku usaha tani penggemukan kambing didalam menjalankan usaha yang 

bersifat tidak tetap atau dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan. Yang di dalamnya termasuk pembelian bibit 

kambing, obat-obatan untuk vitamin, biaya pakan, dan upah tenaga kerja yang 

dinyatakan dalam bentuk rupiah (Rp). 
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3. Total biaya (TC) adalah semua biaya yang dikeluarkan didalam proses usaha 

tani penggemukan kambing gibas di UD.Sheep Energy yang dinyatakan dalam 

bentuk rupiah (Rp). 

4. Penerimaan (TR) adalah jumlah seluruh penerimaan yang didapat dari hasil 

penjualan kambing yang di peroleh pelaku usaha tani yang dinyatakan dalam 

bentuk rupiah (Rp). 

5. Pendapatan (π) diperoleh dari penerimaan yang dikurangi dengan total biaya 

tunai, apabila bernilai posistif maka pendapatan lebih besar daripada biaya 

produksi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tani yang dinyatakan dalam 

bentuk rupiah (Rp). 

6. Nilai penyusutan alat (NPA) merupakan nilai ekonomis yang terdapat pada 

suatu alat dengan melihat harga awal dari barang tersebut hingga akhir dengan 

mempertimbangkan lama pemakaian dan jumlah barang tersebut yang akan 

dinyatakan dalam bentuk rupiah (Rp). 

7. R/C ratio adalah jumlah ratio yang digunakan untuk melihat keuntungan relatif 

yang didapat didalam kegiatan usaha tani penggemukan kambing tersebut. 

 


