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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kebutuhan daging di Indonesia dari tahun ke tahun

kian meningkat, hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah
penduduk yang diikuti peningkatan penghasilan perkapita
menjadikan masyarakat semakin menyadari arti gizi.
Sementara pemenuhan akan kebutuhan daging masih kurang,
jumlah permintaan melebihi ketersedian daging. konsumsi
daging per kapita dari tahun 2010, 2011 dan 2012 yaitu 2,55
gram , 2,92 gram  dan 3,41 gram (Badan Pusat Statistik (BPS),
2013).

Daging kambing merupakan salah satu daging yang
diminati di Indonesia setelah daging sapi, hal ini ditunjukan
dengan peningkatan konsumsi daging kambing dari tahun
2009, 2010 dan 2011 yaitu 35.000 ton, 36.000 ton, dan 40.000
ton. Sedangkan produksi daging kambing di Indonesia dari
tahun 2009, 2010 dan 2011 yaitu  73.825 ton, 68.793 ton dan
66.345 ton, meskipun masih mencukupi untuk kebutuhan
nasional akan tetapi tetap perlu adanya pengembangan
produksi kambing agar ketersediannya dapat berlanjut
(Ditjenak, 2010).

Perkembangan peternakan kambing di Indonesia
sangat pesat hal ini karena kondisi iklim tropis yang yang
sangat cocok untuk perkembangan kambing. Di Indonesia
terdapat berbagai macam jenis kambing lokal maupun
kambing yang diimpor dari luar negeri. Jenis kambing lokal
yang banyak terdapat di Indonesia adalah kambing Kacang
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tetapi hal ini terancam karena banyaknya perkawinan silang
dengan kambing Boer ataupun kambing peranakan Etawah.

Kambing merupakan salah satu komoditi peternakan
yang belum digali potensinya secara optimal. Posisi kambing
sebenarnya cukup strategis dan penting karena permintaan
daging khususnya daging sapi cenderung semakin meningkat
dan produksi daging sapi tidak mampu mencukupi kebutuhan
nasional sehingga daging kambing berpotensi sebagai subtitusi
kebutuhan daging sapi. Jumlah populasi sekitar 15.853.161
ekor (Direktorat jenderal peternakan, 2010), kambing sangat
potensial sebagai salah satu ternak penghasil daging untuk
menunjang program swasembada daging nasional.

Kambing lokal seperti kambing Kacang berpotensi
untuk dikembangkan, karena kambing Kacang adaptif
terhadap lingkungan lokal Indonesia serta memiliki daya
reproduksi yang sangat tinggi. Hingga saat ini program
pemuliaan dalam rangka meningkatkan kualitas genetik
kambing Kacang belum menunjukkan hasil yang signifikan,
informasi yang terkait tentang keragaman genetiknya sampai
saat ini belum tersedia sehingga program seleksi belum terarah
karena minimnya informasi genetik kambing tersebut.

Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu daerah
potensial produksi ternak kambing di Kabupaten Bojonegoro.
Usaha ternak kambing merupakan usaha rakyat yang banyak
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ternak kambing khususnya kambing Kacang murni mulai
menurun seiring banyak progam IB (inseminasi buatan)
dengan kambing silangan yang mempunyai postur lebih besar.
Di daerah Kedungadem menurut data dari Dinas Peternakan
setempat memiliki total populasi kambing 6407 ekor dengan
jumlah betina 4253 ekor dan jantan 2154 ekor.
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Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan kedungadem
bisa dikatakan sebagai daerah bibit kambing. Oleh karena itu
perlu diketahui potensi-potensi induk yang dapat menunjang
peningkatan populasi dan produksi anak kambing untuk
memenuhi permintaan pasar.

1.2 Rumusan Masalah
Setiap induk kambing Kacang mempunyai nilai

produktivitas yang berbeda, perbedaan ini dapat dipengaruhi
oleh kondisi lingkungan, reproduksi dan sistem
pemeliharaannya. Induk yang mempunyai produktivitas
rendah akan mendorong berkurangnya populasi kambing,
sedangkan  permintaan daging kambing juga meningkat.
Dibutuhkan peningkatan terhadap produktivitas induk agar
populasi kambing stabil dan cenderung meningkat. Perlu
dilakukan penelitian secara periodik untuk mengetahui
produktivitas induk kambing Kacang di Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

produktivitas induk kambing Kacang di Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan informasi bagi Dinas Peternakan Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonenogoro, peneliti dan peternak
dalam menentukan kebijakan peningkatan produktivitas
kambing Kacang.
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1.5 Kerangka Pikir
Kambing Kacang merupakan komuditas kambing

potong yang ditujukan untuk memenuhi permintaan daging
oleh konsumen dan digunakan untuk pembibitan. Hal ini perlu
diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas induk jika
tidak akan mengurangi jumlah populasi kambing Kacang. Di
Indonesia kambing Kacang yang asli sudah mulai jarang
karena populasi yang semakin menurun. Penyebaran kambing
Kacang sendiri berada didaearah asia selatan kecuali India, di
Asia Tenggara meliputi Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Keberadaan kambing Kacang hanya ada dibeberapa
wilayah Indonesia seperti daerah Sumatra, Jawa, Kalimantan
dan Sulawesi. Disetiap daerah populasinya berbeda-beda.
Tetapi kambing Kacang yang berada diwilayah Indonesia yang
asli mulai menurun. Ini adalah akibat dari banyaknya
perkawinan silang atau crossbreed dengan jenis kambing lain
yang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan kambing
Kacang. Jika ini terus berlangsung maka salah satu plasma
nutfah Indonesia akan hilang.

Produktivitas induk setiap daerah akan berbeda
dengan daerah yang lainnya. Perbedaan produktivitas induk
antar daerah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi
lingkungan berbeda, asupan pakan dan sistem pemeliharaan
yang berbeda (Devandra and burn, 1994).

Produktivitas induk juga dapat dipengaruhi oleh
sistem pemeliharaan Hasil pengamatan Soepeno dan
Manurung (1996) menunjukan bahwa cara pemeliharaan yang
digembalakan justru perkembangan ternak semakin lambat
dan pendapatan petani dari ternak kambing/domba lebih kecil
dibandingkan dengan sistem pemeliharaan intensif. Beberapa
faktor yang menyebabkan kurang menguntungkan
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pemeliharaan extensif : pengawasan keamanan ternak kurang
memperbesar resiko hilang, mudah terserang penyakit,
mengganggu lingkungan dan tidak terkontrolnya perkawinan.

Melihat kondisi ini maka perlu diadakan penelitian
tentang produktivitas induk kambing Kacang untuk
mengetahui seberapa besar potensinya dan sebagai informasi
untuk peternak dan peneliti. Skema kerangka pikir disajikan
pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema kerangka pikir
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1.6 Hipotesis
Terdapat perbedaan nilai Indeks Produktivitas Induk

kambing Kacang  pada sistem pemeliharaan extensive
(penggembalaan) dan intensif (perkandangan).


