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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Penelitian Terdahulu 

(Ramadani, Lubis dan Fauzia, 2016) melakukan penelitian tentang “Analisis 

Kelayakan Usaha Ternak Domba Di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun”. 

Bertujuan untuk mengkaji beberapa persoalan tentang analisis kelayakan usaha ternak 

domba dan juga mengkaji tentang pendapatan yang diperoleh pelaku usaha dengan 

mengetahui biaya tetap, biaya variabel dan juga penerimaan yang diperoleh dari 

kegiatan ternak Domba Di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode sensus dengan ditentukan secara purposive di 

daerah penelitian didapatkan hasil bahwasanya usaha ternak domba di daerah 

penelitian layak dikembangkan secara ekonomis. Dengan nilai R/C Ratio sebesar 4,63 

yaitu rata-rata penerimaan usaha ternak domba dalam 6 bulan sebesar Rp. 

43.263.175/peternak atau ratarata penerimaan usaha ternak domba dalam sebulan 

sebesar   Rp. 7.210.529 /peternak, rata-rata biaya usaha ternak domba dalam 6 bulan  

sebesar Rp. 7.626.579/peternak atau  rata-rata total biaya usaha ternak domba dalam 

sebulan sebesar Rp. 1.271.096/peterrnak dan pendapatan yang diperoleh dari usaha 

ternak domba dalam 6 bulan  sebesar Rp. 35.636.596 /peternak dengan rata-rata 

pendapatan diperoleh dari usaha ternak domba dalam sebulan  sebesar Rp. 

5.943.745/peternak. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwasanya 

usaha ternak domba yang dilakukan di daerah penelitian layak untuk di jalankan
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 karena nilai dari pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang 

dikeluarkan pelaku usaha ternak domba tersebut dalam istilah lain pelaku usaha 

tersebut memperoleh keuntungan yang relatif besar. Penelitian ini dalam mengambil 

data dilakukan selama 6 bulan dalam sekali produksi sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan akan menganalisis struktur biaya mulai dari pembelian bibit sampai dengan 

penjualan yang dilakukan selama 3 bulan. 

(Dewi, Hadiana dan Fitriani, 2015) melakukan penelitian tentang “Analisis 

Pendapatan Usaha Penggemukan Domba (Studi Kasus Di PT. Agro Jaya Mulya 

Subang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan 

keuntungan yang diperoleh dari domba yang bertanduk dengan domba yang tidak 

bertanduk. penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan metode 

analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan tunai yang merupakan hasil dari 

penerimaan dikurang total biaya variabel, asuransi, dan pajak. Total populasi pada 

penelitian ini terdiri dari 492 ekor domba jantan bertanduk dan 274 ekor domba jantan 

tidak bertanduk didapatkan hasil bahwasanya rata-rata pertambahan bobot badan 

harian domba jantan bertanduk sebesar 108,97 gram per ekor dengan lama 

pemeliharaan rata-rata 90 hari, sedangkan domba jantan tidak bertanduk sebesar 

105,83 gram per ekor dengan lama pemeliharaan rata-rata 85 hari. Besar biaya produksi  

untuk domba jantan bertanduk adalah Rp. 1.126.812 per ekor, dan untuk domba jantan 

tidak bertanduk adalah Rp. 777.956 per ekor.  Total biaya tunai tahun 2014 untuk 

domba jantan bertanduk Rp.588.780.017, dan domba jantan tidak bertanduk Rp. 

213.423.673. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penggemukan domba jantan 
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bertanduk sebesar Rp. 415.953 per ekor, sedangkan domba jantan tidak bertanduk Rp. 

293.084 per ekor.  Total pendapatan tunai Tahun 2014 untuk domba jantan bertanduk 

Rp. 294.298.350, dan untuk domba jantan tidak bertanduk Rp. 78.477.649. 

Berdasarkan data tersebut maka penggemukan domba jantan bertanduk lebih 

menguntungkan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan usahanya dengan 

meningkatkan jumlah populasi domba jantan bertanduk. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini bertujuan 

membandingkan keuntungan yang diperoleh dari dua jenis domba yaitu domba 

bertanduk dan domba yang tidak bertanduk. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

adalah bertujuan untuk mengetahui keseluruhan struktur biaya yang dikeluarkan dan 

yang didapatan oleh pelaku usaha ternak kambing dengan sistem penggemukan yang 

dilakukan selama 3 bulan. 

(Dwita, Lubis dan Kesuma, 2015) melakukan penelitian tentang “Analisis Usaha 

Ternak Kambing Etawa (Studi Kasus : Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten 

Deli Serdang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan teknik 

budidaya ternak Kambing Etawa di daerah penelitian, untuk menganalisis usaha ternak 

Kambing Etawa layak untuk diusahakan di daerah penelitian, dan untuk mengetahui 

kendala yang dihadapi peternak serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan untuk menganalisis kelayakan usaha ternak menggunakan R/C Rasio 

(Return Cost Ratio). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan teknik 

budidaya Kambing Etawa di Peternakan Tharraya Farm dilakukan secara intensif yaitu 
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kambing dikandangkan terus-menerus, pemberian pakan dilakukan tiga kali sehari 

dengan formulasi yang sudah ditentukan, sistem perkawinan kambing masih dilakukan 

secara alami, proses pemerahan susu kambing dilakukan dengan cara yang sederhana, 

dan pemberian obat-obatan rutin dilakukan agar kambing terhindar dari penyakit. 

Usaha ternak Kambing Etawa di Peternakan Tharraya Farm layak untuk diusahakan 

dengan nilai R/C sebesar 1,96. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Peternakan 

Tharraya Farm adalah keterbatasan lahan penyediaan pakan, pemasaran susu kambing, 

dan produksi susu kambing. Adapun upaya yang dilakukan oleh peternak untuk 

menghadapi kendala adalah menanam sendiri kecambah jagung sebagai pakan 

kambing, mengikuti pameran UKM di Kota Medan dan sekitarnya, serta untuk 

meningkatkan produksi susu kambingnya peternak akan mengkawinkan kambingnya 

dengan Kambing Saanen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah dalam penelitian ini Tharraya Farm merupakan usaha peternakan 

kambing etawa yang dilakukan dengan memanfaatkan susu dari kambing etawa 

tersebut sedangkan dalam penelitian yang akan dilakuan dalam hal ini di UD.Sheep 

Energy yang merupakan usaha yang bergerak dibidang penggemukan kambing gibas 

dimulai dari membeli bibit yang akan digemukkan dalam waktu 3 bulan. 

(Welerubun, Ekowati dan Setiadi, 2016) melakukan penelitian tentang “Analisis 

Profitabilitas Usaha Ternak Domba Kisar Di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat 

Daya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis profitabilitas peternak domba 

kisar di Pulau Kisar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai yaitu 

mengambil sampel dari suatu populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
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multistage random sampling (sampel acak bertingkat) yang merupakan kombinasi dari 

sistem random sampling dan proportionate dengan urutan yang bervariasi untuk 

mendapatkan 100 peternak yang dipilih secara acak. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan pendapatan peternak domba Kisar selama satu tahun yaitu rata-rata untuk 

skala kecil Rp. 202.169,9/tahun, skala sedang Rp. 2.307.475,2/tahun, skala besar Rp 

5.391.408,9/tahun. Peternak Domba Kisar dikatakan profitable karena nilai 

profitabilitas untuk ukuran skala kecil sebesar 20,5%, skala sedang sebesar 24,95%, 

skala besar sebesar 58,25% lebih besar dari nilai suku bunga kredit bank sebesar 5%. 

Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada 

sampel penelitian dimana penelitian ini mengambil sampel secara acak 100 peternak, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan sudah ditentukan pada UD. Sheep Energy 

untuk menganalisis struktur biaya kegiatan ternak yang dijalankanya. 

Dalam penelitian yang lain (Nursida dan Susanto, 2017) melakukan penelitian 

tentang “Kelayakan Finansial Penggemukan Kambing Potong Di Kota Sangatta”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan dan kelayakan finansial 

usaha penggemukan kambing potong di Sangatta dengan menentukan sampel secara 

purposive dengan mempertimbangkan usaha peternakan yang lebih dari 5 tahun 

dengan 3 sampel pelaku usaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dapatkan 

hasil bahwasanya rata-rata pendapatan usaha penggemukan kambing potong di 

sangatta sebesar Rp. 304.063.933 dan berdasarkan kriteria kelayakan finansial BEP, 

Payback Period, NPV, IRR, B/C Ratio usaha penggemukan kambing potong di 

Sangatta layak untuk dilaksanakan dan dikembangkan. Perbedaan penelitian ini dengan 
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penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan 

melihat usaha peternakan yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun dengan 3 pelaku usaha 

sedangan dalam penelitian yang akan dilakukan sudah ditentukan lokasi dan 

perusahaan yang bergerak dibidang penggemukan kambing yaitu UD.Sheep Energy. 

 

2.2.Kajian Pustaka 

2.2.1. Ternak Kambing 

 Kambing atau sering dikenal sebagai ternak ruminansia kecil dimana ternak 

ruminansia adalah ternak yang memiliki lambung empat yang terdiri dari rumen, 

reticulum, omasum, dan abomasum yang merupakan ternak herbivora yang sangat 

popular dikalangan petani di Indonesia, terutama yang tinggal di pulau 

Jawa(Evavianto, Hadiyani dan Susanto, 2018). Kambing sudah lama dikembangkan 

menjadi usaha sampingan atau tabungan karena pemeliharaan dan pemasaran hasil 

produksinya relatif mudah. Produksi yang dihasilkan dari ternak kambing yaitu, daging 

, susu, kulit ,bulu dan kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk yang sangat 

bermanfaat bagi tanaman dan menyuburkan tanah (Ramadani, Lubis dan Fauzia, 2016). 

Kambing ternak merupakan salah satu subspesies kambing yang dipelihara atau 

dijinakkan dari kambing liar Asia Barat Daya dan Eropa Timur. Kambing merupakan 

anggota dari keluarga Bovidae dan bersaudara dengan dengan biri-biri karena 

keduanya tergolong dalam sub famili Caprinae. Terdapat lebih 300 jenis kambing yang 

berbeda-beda. Dalam dunia hewan, taksonomi hewan kambing dapat diklafikasikan 

sebagai berikut : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Domestikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Domestikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kambing_liar
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bovidae
https://id.wikipedia.org/wiki/Biri-biri
https://id.wikipedia.org/wiki/Caprinae
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 Kingdom  : Animalia  

 Filum   : Chordata  

 Kelas  : Mamalia 

 Ordo   : Artiodactyla 

 Famili  : bovidae 

 Genus   : Ovis 

 Species  : 0vis aries 

 Soedjana (2011) dalam (Dwita, Lubis dan Kesuma, 2015) berpendapat bahwa 

ternak kambing dapat menyesuaikan diri dengan keadaaan lingkungan serta lebih 

efisien dalam mengubah makanan yang berkualitas rendah menjadi daging dan air 

susu.  Di Indonesia kambing masih banyak dikembangkan dengan sistem gembala dan 

hanya dibuat usaha sampingan untuk investasi dalam bentuk hewan ternak saja dan 

belum dikembangan secara optimal dan menjadikanya sebagai usaha utama, karena 

masyarakat masih belum begitu memahami cara mengembangkan peternakan kambing 

ini secara konseptual dan terorganisasi dengan baik. 

Pemeliharaan kambing di pedesaaan ini merupakan bagian dari usaha tani secara 

keseluruhan dalam skala yang relatif kecil dengan rataan kepemilikan 3-5 ekor / 

keluarga petani. Keadaan ini membuktikan bahwa  ternak kambing belum 

mendapatkan perhatian yang besar dalam hal peningkatan potensinya sebagai pemasok 

daging untuk dapat ditingkatkan pada skala produksi yang secara ekonomik 

memberikan keuntungakan yang optimal (Julpanijar, Hasnudi dan Rahman, 2016). 
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Kambing yang termasuk ruminansia kecil mempunyai kebiasaan makan yang 

sangat khusus, dengan lidahnya yang cekatan kambing dapat memakan rerumputan 

yang sangat pendek dan memakan daun pepohonan atau semak belukar yang biasanya 

tidak dimakan oleh ternak ruminansia lainya. Kebiasaan makannya yang serba ingin 

mengetahui makanan yang baru, memungkinkan kambing memperbanyak macam 

makanan yang disukainya sehingga mampu dan mudah menyesuaikan diri dengan 

lingungan sekitar yang belum tentu ternak ruminansia lainya mungkin tidak mampu 

untuk bertahan hidup dengan adanya makanan yag tidak biasa dimakanya (Welerubun, 

Ekowati dan Setiadi, 2016) 

Meskipun kambing yang mampu makan berbagai macam makanan kambing juga 

bersifat ternak yang selektif, kambing tidak mau makan pakan yang telah dikotori 

ternak lain karena kambing bisa membedakan rasa pahit, manis, asin, dan asam dari 

makanan tersebut. Dengan kualitas sifat yang dimilikinya dapat membantu kambing 

dalam memilih pakan yang belum tentu sifat tersebut dimiliki oleh ternak lainya. 

Sarwono (2007) dalam (Zulfanita, 2011) menyatakan bahwa nilai ekonomi, sosial, 

budaya beternak kambing sangat nyata. Nilai sumber daya bagi pendapatan keluarga 

petani bisa mencapai 14-25% dari total pendapatan keluarga dan semakin rendah 

tingkat perluasan lahan pertanian, semakin besar nilai sumberdaya yang diusahakan 

dari beternak kambing, pendapatan dan nilai ekonomis dari beternak kambing akan 

semakin nyata apabila pelaku usaha mampu memanajemen dengan baik dalam 

menjalankan usaha tani ternak kambing dengan selalu memperhatikan penggunaan dan 

memilih bibit yang berkualitas, pemberian pakan yang cukup dari segi gizi dan agar 
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kambing selalu sehat dan cepat dalam proses pertumbuhanya serta  pemeliharaan yang 

benar dengan selalu memperhatikan permintaan dan  kebutuhan pasar. 

2.2.2. Kambing Gibas 

Beberapa jenis kambing yang ada di Indonesia cukup beragam dan banyak 

jenisnya karena setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri untuk jenis kambing yang 

populer dan dengan mempertimbangkan tersedianya pakan dan pasar jualnya agar 

mempermudah didalam menjalanan usaha tani peternakan kambing untuk 

dikembangkan di wilayah tersebut salah satunya adalah kambing gibas.  

Kambing gibas adalah jenis kambing peliharaan yang memiliki ciri-ciri khas 

yaitu berbulu tebal dan gimbal, kambing jenis ini sering juga disebut sebagai kambing 

gimbal. Pada umumnya warna kambing ini adalah putih dengan bulu yang tebal dan 

menggumpal dan kambing jenis ini tergolong kambing yang lumayan besar dan banyak 

dikembangkan untuk dimanfaatkan untuk diambil dagingnya karena kambing gibas 

adalah kambing jenis pedaging. Daging dari kambing gibas sangat di minati di pasaran, 

memiliki rasa yang lezat dan tidak bau kambing (prengus) menjadikan daging kambing 

jens ini mempunyai tingkat selera tersendiri bagi penikmatnya. 

Di Indonesia sendiri kambing jenis ini banyak dibudidayakan menjadi salah 

satu kambing yang cepat memperoleh keuntungan bagi peternaknya dari pada jenis 

kambing lain, karena kambing jenis ini memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap 

perubahan iklim pada lingungan sekitar dan mampu berkembangbiak sepanjang tahun 

tanpa mengenal musim. 
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Jenis kambing gibas di Indonesia dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan 

ekornya, yaitu : 

1. Kambing gibas ekor tebal / gemuk 

Ciri-ciri kambing jenis ekor tebal ini adalah memiliki tubuh yang gemuk 

berbulu putih yang tebal dan gembel , memiliki ekor yang kasar dan ekornya cenderung 

mengecil di bagian ujungnya. Dimana bagian ujung tersebut adalah bagian kambing 

untuk menyimpan cadangan lemak. Cadangan lemak yang disimpan di ekor kambing 

tersebut berfungsi sebagai asupan energi ketika kambing sedang menghadapi cuaca 

ekstrim. Di Indonesia populasi jenis kambing ekor gemuk ini banyak terdapat di 

Madura, bobot jenis kambing ini mencapai 50 hingga 70 Kg untuk kambing jantan dan 

untuk kambing betina berbobot antara 30 hingga 50 Kg. 

2. Kambing gibas ekor tipis 

Kambing jenis ini merupakan kambing asli Indonesia yang populasinya banyak 

terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kambing jenis ini memiliki ciri-ciri berbulu 

putih kasar dan memiliki tubuh yang relatif kecil kambing ekor tiipis ini merupakan 

kambing  yang tergolong lambat di dalam pertumbuhanya dan juga didalam hasil 

daging, kambing jenis ini menghasilkan daging yang relative sedikit. Untuk bobotnya 

sendiri kambing jenis ini memiliki bobot antara 30 hingga 40 Kg untuk ambing jantan 

dan untu kambing betina berkisar antara 20 hingga 25 Kg. Ekor kambing jenis ini 

memiliki panjang hingga 20 cm dengan ketebalan sekitar 3 cm dan lebar pangkal ekor 

5,5 cm.  untuk persentase  Karkas kambing jenis ini adalah 44 persen sampai 49 persen 

dari total kambing gibas berekor tipis. 
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2.2.3. Usaha Penggemukan Ternak Kambing Gibas 

 Usaha merupakan upaya yang dilakukan dengan menggerakkan semua tenaga 

dan pikiran yang tertuju pada satu kegiatan tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang 

di inginkan.  Ternak merupakan sekelompok binatang yang dipelihara dan 

dibudidayakan oleh manusia dengan tujuan yang berbeda-beda yang didalamnya 

terdapat manfaaat yang diperoleh dari adanya memelihara hewan ternak tersebut.  

Menurut (Parakkasi, 1999) dalam (Dewi, Hadiana dan Fitriani, 2015) Istilah 

penggemukan berasal dari kata fattening yang berarti pembentukan lemak. 

Penggemukan saat ini telah banyak dilakukan oleh peternak maupun pedagang dengan 

prinsip memberikan perlakuan selama pertumbuhan untuk memperoleh nilai tambah 

yang lebih besar dalam bentuk pertambahan bobot. Tujuan dari penggemukan adalah 

untuk memperbaiki kualitas karkas dengan cara meningkatkan lemak dari kambing. 

Penggemukan kambing merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh hasil dari 

bertambahnya bobot atau berat dari kambing tersebut secara optimal. Dengan 

demikian, persiapan usaha yang dilakukan didalam memelihara hewan ternak agar 

cepat memperoleh bobot yang di inginkan diharuskan pelaku usaha mengetahui segala 

sesuatu yang dapat membantu dan mendukung dalam proses percepatan penggemukan 

kambing tersebut.  

Kambing gibas adalah jenis kambing peliharaan yang memiliki ciri-ciri khas 

yaitu berbulu tebal dan gimbal, kambing jenis ini sering juga disebut sebagai kambing 

gimbal. Pada umumnya warna kambing ini adalah putih dengan bulu yang tebal dan 

menggumpal dan kambing jenis ini tergolong kambing yang lumayan besar dan banyak 
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dikembangkan untuk dimanfaatkan untuk diambil dagingnya karena kambing gibas 

adalah kambing jenis pedaging. 

Dalam usaha penggemukan kambing gibas ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yaitu langkah awal usaha penggemukan, sistem penggemukan dan lama 

waktu penggemukan. Syarat yang perlu diperhatikan di dalam menjalankan usaha 

pengggemukan kambing gibas ini adalah : (1) keseragaman kambing, dalam hal ini 

menyangkut keseragaman tipe, jenis, umur dan besar tubuh; (2) jumlah kambing sesuai 

dengan jumlah modal dari pelaku usaha, dimana modal adalah pokok dari aktivitas 

usahatani ternak kambing karena modal digunakan untuk menyediakan fasilitas 

penunjang seperti untuk membeli pakan, obat-obatan serta semua aktivitas yang ada di 

dalam menjalankan usaha ternak. 

Usaha penggemukan kambing sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai 

usaha yang menguntungan karena untuk saat ini sistem penggemukan kambing 

menjadi alternatif usaha  yang dinilai cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu 

yang lama karena dalam beternak sistem penggemukan ini hanya berlangsung tiga 

bulan, dalam sistem ini pelaku hanya memfokuskan pada pakan, cara merawat dan juga 

kondisi kambing itu sendiri karena penggemukan kambing ini bisa cepat memperoleh 

hasil apabila bobot dari kambing tersebut sudah memenuhi standart jual karena fokus 

utama di dalam usaha tani dengan sistem ini adalah meningkatan bobot dari kambing 

tersebut. 

Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetik, dan pakan 

(Julpanijar, Hasnudi dan Rahman, 2016). Pakan utama untuk penggemukan kambing 
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sendiri adalah dengan menggunakan pakan fermentasi. Pakan ini di buat dari berbagai 

campuran bahan pakan ternak non hijauan yang diberikan bakteri didalam proses 

pembuatanya dan di diamkan di tempat tertutup selama kurang lebih 4 hari agar proses 

fermentasi tersebut bisa menghasilkan pakan yang berkualitas tinggi untuk ternak. 

Keberhasilan dalam suatu usaha akan dicapai jika usaha tersebut memperoleh 

hasil pendapatan yang maksimal, sehingga dapat terus berjalan dan semakin 

berkembang. Pendapatan suatu usaha di sebuah perusahaan maupun yang dilakukan 

perseorangan sangat diperlukan karena untuk mengetahui pendapatan suatu usaha yang 

dijalankan dengan mengetahui total biaya produksi yang dikeluarkan sehingga 

perusahaan atau pelaku usaha dapat mengalokasikan biaya-biaya tersebut  untuk 

mendapatkan keuntungan yang optimal. 

2.2.4. Teknik Budidaya Penggemukan Kambing Gibas 

 Dalam kegiatan usaha tani peternakan kambing faktor yang paling menentukan 

hasil dari usaha tersebut adalah adanya perawatan dan pemeliharaan karena kagiatan 

tersebut merupakan hal yang paling penting untuk diutamakan dalam penggemukan 

kambing. 

Budidaya penggemukan kambing membutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan 

pemeliharaan yang sebaik-baiknya karena tiga hal tersebut merupakan kunci sukses 

untuk membuat kambing agar cepat mengalami perkembangan pembentukan daging 

dengan selalu menjaga pertumbuhan ternak mulai dari perkandangan, pemilihan bibit, 
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pemilihan pakan dan pembuatan pakan, serta pemasaran dan harga jual dari kambing 

tersebut (Rubiono, 2006). 

Pemberian pakan yang tidak memenuhi syarat, pengawasan ternak yang 

dilakukan kurang intensif, pengobatan dan vaksinasi yang kurang menyebabkan 

produktivitas ternak menjadi kurang optimal dan tidak memenuhi hasil yang di inginan. 

Oleh karena itu dalam usaha tani ternak kambing dengan sistem penggemukan ini 

diperlukan adanya usaha yang intensif dari pelaku usaha agar memperoleh hasil yang 

optimal. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam budidaya dan pemeliharaan 

proses penggemukan kambing gibas antara lain : 

2.2.4.1.Kandang  

 Kandang merupakan tempat yang digunakan untuk hidup kambing yang 

berfungsi sebagai tempat berlindung baik dari panas, hujan ataupun angin. Dengan 

begitu, keberadaan kandang menjadi mutlak dan kondisinya pun harus nyaman agar 

pertumbuhan kambing bisa optimal. Selain itu kandang harus dirancang sedemikian 

rupa agar nyaman untuk aktivitas peternak dalam kegiatanya di area kandang. 

Disamping itu kandang juga berfungsi sebagai tempat beternak dan keamanan 

hewan baik dari pencuri maupun dari hewan buas. Tipe kandang yang digunakan untuk 

peternakan kambing intensif dalam proses penggemukan harus kandang yang 

berbentuk panggung, hal ini berguna untuk membentuk kolong dibawahnya sebagai 

tempat menampung kotoran.  
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Lantai kandang ditinggikan kurang lebih 50cm. Bak pakan dapat ditempelkan 

pada dinding, bak pakan untuk kambing gibas dibuat agak tinggi dengan  kira-kira 

sesuai tubuh dari kambing tersebut. Hal ini dilakukan  karena dapat mempermudah 

kambing untuk memakan pakannya. lantai kandang dibuat dari kayu papan atau 

belahan bambu yang disusun dengan jarak 2-3 cm. Dengan demikian, kotoran dan air 

kencing mudah jatuh pada kolong, sementara tracak/kaki kambing tidak 

terpelosok/terjepit. 

2.2.4.2.Pemilihan Bibit Kambing 

 Keuntungan usaha penggemukan kambing yang paling utama adalah 

mendapatkan pertambahan bobot badan yang tinggi dalam waktu cepat. Untuk itu 

peternak harus jeli memilah dan memilih bibit kambing untuk dipelihara. Pada saat 

memilih bibit memang harus berhati-hati dan teliti, karena kesalahan dalam pemilihan 

bibit akan berpengaruh pada hasil akhir yang bisa dinikmati oleh Peternak. Semakin 

bai bibit yng dipilih maka semakin cepat juga kambing tersebut untuk tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam memilih bibit kambing gibas faktor yang perlu di ketahui adalah dari 

ciri-ciri fisik kambing tersebut, bibit kambing gibas yang baik adalah kambing gibas 

yang mempunyai ekor yang tebal dan pendek dan kambing gibas yang mempunyai 

kuping yang besar. Ciri fisik tersebut merupakan faktor penting didalam memilih bibit 

kambing gibas yang akan di pelihara dengan intensif agar memperoleh hasil yang 

maksimal didalam penggemukanya. Sedangkan kambing yang tidak sesuai dengan 
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kriteria akan merugikan peternak didalam proses perawatanya karena bobot kambing 

tidak akan cepat untuk bertambah dan hanya menghabiskan pakan dan membutuhkan 

waktu yang lama dalam perawatanya melebihi waktu yang telah di tentukan dalam 

pencapaian bobot kambing hal ini nantinya akan berpengaruh dalam harga jual 

kambing tersebut. 

2.2.4.3.Pembuatan Pakan Kambing 

 Pakan merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan ternak untuk 

menunjang pertumbuhan dan kesehatan dari ternak tersebut Nia Daniati (2017). 

Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetik, dan pakan. pakan 

utama untuk penggemukan kambing adalah pakan yang di buat khusus yaitu pakan 

fermentasi , pakan fermentasi adalah pakan yang dibuat dengan mencampurkan 

berbagai macam bahan pakan dengan ditambahkan vitamin dan bakteri yang kemudian 

di fermentasi atau di diamkan selama kurang lebih 4 hari untuk menghasilkan pakan 

yang mengandung bakteri yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan kambing 

(Munawaroh, Budisatria dan Suwignyo, 2016). 

Beberapa jenis bahan dasar untuk pembuatan pakan yang bisa dipilih, 

disesuaikan dengan lingkungan sekitar dengan selalu mengutamakan kandungan nilai 

Gizinya dari pakan tersebut agar pertumbuhan kambing juga akan berpengaruh pada 

pertambahan bobotnya.  
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2.2.4.4.Pengobatan Dan Pencegahan Penyakit 

 kambing adalah ternak yang bersifat kosmopolitan yaitu tersebar di mana- 

mana di seluruh dunia dari berbagai perbedaan iklim. Mereka dipelihara secara 

tradisional sampai dengan sistem pemeliharaan yang modern dengan sistem 

manajemen yang baik. Kematian ternak sering ditemukan yang berakibat pada 

kerugian bagi peternak. Beberapa penyakit yang sering dijumpai pada ternak kambing 

adalah infeksius seperti Orf dan bluetongue yang disebabkan oleh virus biasanya sering 

menunjukkan gejala bila hewan sakit, tetapi penyakit yang sering mengakibatkan 

kematian mendadak adalah penyakit antraks, gangguan metabolisme dan keracunan, 

misalnya kembung rumen dan keracunan makanan (Darmono dan Hardiman, 2011).  

Manajemen pemeliharaan termasuk sistem perkandangan, pakan, pemeriksaan 

hewan dan sebagainya merupakan faktor penting didalam merawat kambing agar 

terhindar dari berbagai penyakit. Penyakit yang biasanya menyerang kambing dibagi 

menjadi dua bagian penting yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi agen penyakit 

(virus, bakteri, parasit, jamur) dan penyakit yang disebabkan oleh agen non-infeksius 

yaitu penyakit gangguan metabolisme dan penyakit keracunan pakan. (Darmono dan 

Hardiman, 2011). 

Untuk itu upaya pencegahan adalah hal yang penting diketahui oleh pelaku 

ataupun pemilik kambing agar ternaknya terhindar dari berbagai macam penyakit yang 

dapat merugikanya. Usaha pencegahan ini dapat meliputi manajemen pemeliharaan, 

termasuk sistem perkandangan yang selalu dibersihkan, cukup ventilasi, tidak lembab 

dan populasinya tidak terlalu padat. Di samping itu pemberian pakan yang cukup dan 
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berkualitas, perlu diberikan konsentrat termasuk mineral yang sesuai komposisinya 

(Darmono dan Hardiman, 2011). Disamping itu, juga perlu diberikan vaksinasi 

penyakit seperti vaksin antraks terutama yang berlokasi di daerah yang lembab. 

Apabila terlihat ada tanda gejala penyakit pada salah satu atau lebih hewan yang sakit 

perlu segera diisolasi dan dikonsultasikan kepada dokter hewan. 

 

2.2.5. Konsep Biaya Usaha Penggemukan Kambing Gibas 

 Untuk tujuan yang berbeda-beda, biaya  dapat dibedakan dalam berbagai cara 

sesuai dengan objek yang dimasud dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

uang yang di keluarkan untuk memperoleh suatu barang atau  menghasilkan suatu 

keuntungan lebih dari adanya biaya yang dikorbankan tersebut. Biaya dapat dibedakan 

beberapa macam, berdasarkan volume kegiatan yaitu : 

1. Biaya Tetap (Total Fixed Cost)  

Merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi 

(Input) dalam kegiatan usaha tani yang tidak dapat di ubah jumlahnya. 

2. Biaya tidak tetap (Total Variabel Cost) 

Merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi 

(Input) dari kegiatan usaha tani yang bersifat dapat berubah-ubah jumlahnya 

tergantung dari kebutuhan produksi. 

3. Biaya total (Total Cost) 
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Merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses usaha tani yang 

biasanya dihitung dari total biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Secara 

sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 TC = TFC + TVC 

Keterangan :   TC  = Total Biaya (Total cost)  

   TFC  = Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost)  

   TVC = Total Biaya tidak tetap (Total Variable Cost) 

 Biaya dibedakan atas biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya 

yang penggunaanya tidak habis dipakai dalam satu kali penggunaan dan dapat 

digunakan untuk terus menerus dalam kegiatan usaha tani seperti pembuatan kandang, 

peralatan yang dipakai untuk kegiatan ternak kambing beserta penyusutan dan 

perawatanya. Untuk biaya variable antara lain dalam hal ini adalah pembelian bibit 

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

berubah-ubah setiap waktu sesuai harga yang sedang berlaku pasaran (Julpanijar, 

Hasnudi dan Rahman, 2016).  

Biaya yang dipakai untuk alat atau  bahan yang dipakai pelaku usaha tani pasti 

mempunyai umur ekonomis dari alat tersebut yang dinamakan dengan nilai penyusutan 

alat (NPA). Nilai penyusutan alat sendiri dapat diketahui dengan cara  

    NPA = 
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑨𝒘𝒂𝒍−𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑨𝒌𝒉𝒊𝒓

𝑳𝒂𝒎𝒂 𝑷𝒆𝒎𝒂𝒌𝒂𝒊𝒂𝒏
 𝒙 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑨𝒍𝒂𝒕 
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2.2.6. Konsep Penerimaan Usaha Penggemukan Kambing Gibas 

 Kegiatan dalam setiap usaha tani yang dilakukan biaya produksi dan biaya 

penerimaan merupakan satu komponen yang sangat penting untuk di ketahui dengan 

cara dihitung secara sintematis, hal ini untuk mengetahui apakah kegiatan usaha tani 

yang sedang dilakukan tersebut memperoleh laba atau malah mengalami kerugian. 

Dalam usaha tani itu sendiri hal yang harus di ketahui adalah bahwasanya usaha tani 

senantiasa berubah dalam ukuranya maupun susunanya. Hal ini karena pelaku usaha 

tani selalu mencari metode ataupun cara baru yang dinilai lebih efisien didalam 

mengembangkan dan menjalankan usahanya tersebut dengan tujuan untuk 

meningkatan produktivitasnya (Mosher, 2007). dimana penerimaan itu sendiri adalah 

hasil dari perkalian antara jumlah produksi dengan harga produksi. Dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

   TR = Q x P 

Keterangan :  TR = Total Penerimaan (Total Revenue) 

  Y  = Jumlah Produksi 

  P = Harga produk (Rupiah) 

2.2.7. Konsep Pendapatan Usaha Penggemukan Kambing Gibas 

 Salah satu masalah yang di hadapi oleh beberapa pelaku usaha tani adalah 

bagaimana cara meningkatan pendapatan dari kegiatan tani yang dilakuanya tersebut 

agar tingkat kesejahteraan dari pelaku usaha tani lebih meningkat, agar nantinya tingkat 

kesejahteraan masayarakat desa lebih meningat.  
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Menurut (Hoddi et al, 2011) yang dikutip oleh (Nursida dan Susanto, 2017) 

menyatakan bahwa untuk mengetahui besarnya pendapatan atau keuntungan yang 

diperoleh peternak maka harus ada keseimbangan antara penerimaan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan alat analisis perhitungan tertentu. 

Selanjutnya dikatakan bahwa pendapatan yang diperoleh peternak merupakan hasil 

dari penjualan ternak dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa 

produksi berlangsung. Dapat dirumuskan sebagai berikut :  

   π = TR – TC 

Keterangan :  π  = Pendapatan 

  TR  = Total Penerimaan (Total Revenue) 

  TC  = Total Biaya (Total Cost) 

 Dalam usaha tani terdapat pendapatan kotor dan juga pendapatan bersih. 

Pendapatan kotor usaha tani (Gross farm income) di definisikan sebagai nilai dari total 

usaha tani yag dilakukan dalam janga waktu tertentu baik yang dijual ataupun yang 

tidak dijual. Sedangkan pendapatan bersih usaha tani adalah selisih antara pendapatan 

kotor usaha tani dengan pengeluaran total dalam kegiatan usaha tani yang dijalankan 

tersebut.  

2.2.8. Konsep R/C Ratio 

 Alat ukur yang digunakan dalam menganalisis struktur biaya usaha 

penggemukan kambing adalah analisis R/C ratio sebagai perbandingan antara 

peneriman dan biaya yang dikeluarkan. 
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Menurut (Soekartawi, 1995) dalam (Husna Dwita, dk) R/C Ratio adalah metode 

yang digunakan untuk mengetahui jumlah ratio yang dipakai didalam usaha guna 

mengetahui keuntungan relatif yang nantinya akan diperoleh pada sebuah usaha. 

sebuah usaha dapat dikatakan layak dan memperoleh laba apabila usaha yang 

dijalankan diperoleh nilai dari R/C tersebut dinyatakan lebih besar daripada 1. Jika nilai 

R/C Ratio < 1 maka usaha tersebut mengalami kerugian atau dapat dikatakan bahwa 

usaha tersebut tidak laya untuk dikembangan. 

Penggunaan R/C ratio sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

yang diperoleh dari usaha yang paling menguntungkan pada periode tertentu. R/C ratio 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

     R/C Ratio = 
𝑻𝑹

𝑻𝑪
 

Keterangan :   TR  = Total Penerimaan (Total Revenue) 

  TC  = Total Biaya (Total Cost) 

 Jika nilai R/C yang didapat > 1 maka suatu usaha akan dinyatakan untung dan 

apabila R/C < 1 maka usaha yang dijalankan tersebut dinyatakan merugi. Selanjutnya 

jika nilai R/C Ratio = 1, maka usaha berada pada titik impas (Break Event Point).  

 

2.3.Kerangka Pemikiran 

 Usaha penggemukan kambing gibas merupakan kegiatan yang dijalanan secara 

intensif oleh pelaku usaha tani dengan selalu memeperhatikan Input produksi yang 

harus selalu tersedia yang nantinya akan di kelola secara intensif dengan pengetahuan 
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dan kemampuan pemilik usaha untuk menghasilkan Output. Dalam mengelola input 

produksi tersebut pelaku usaha tani membutuhkan biaya-biaya atau biasa disebut 

dengan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian bibit, biaya pembuatan kandang, 

peralatan, pakan ternak, obat-obatan dan tenaga kerja. Dengan biaya yang dikeluarkan 

tersebut maka besar biaya yang dikeluarkan mempengaruhi pendapatan pelaku usaha 

tani itu sendiri. Namun dalam pelaksanaanya pelaku usaha belum sepenuhnya 

memperhatikan secara detail struktur biaya yang ada pada usahanya hanya sebagian 

besar biaya yang dihitungnya. Maka dari itu secara sistematis, kerangka pemikiran 

dapat dilihat pada Bagan 1 sebagai berikut: 
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Bagan 1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

Perhitungan analisis usaha 

belum maksimal dalam 

penggemukan kambing gibas di 

UD. Sheep Energy 

Produksi penggemukan 

kambing gibas 

Biaya produksi penggemukan 

kambing gibas 

 (TC = TFC + TVC) 

Penerimaan dari penjualan 

kambing gibas 

(TR = P x Q) 

Pendapatan yang diterima dari 

penjualan kambing gibas 

(π = TR – TC) 

Kelayakan usaha penggemukan 

kambing gibas UD.Sheep Energy 

(R/C Ratio = TR / TC) 

Usaha tani penggemukan kambing 

di UD.Sheep Energy semakin 

berkembang dengan maksimal 


