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ABSTRAK 

 
 Kambing merupakan ternak ruminansia yang banyak dipelihara oleh 
masyarakat Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe. Penelitian bertujuan untuk 
mengetahui secara rinci bagaimana sistem manajemen produksi pada usaha 
peternakan kambing di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe. Penelitian ini 
merupakan penelitian survey dengan penentuan responden berdasarkan metode 
purposive sampling dari total semua peternak yang ada di Desa Deli Tua 
Kecamatan Namorambe dengan populasi ternak kambing terbanyak. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik kuisioner, teknik wawancara 
dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 
peternak sudah mengaplikasikan manajemen produksi dengan baik.   
 
Kata Kunci: Manajemen produksi, Ternak kambing, Desa Deli Tua, Namorambe, 

Deli Serdang     
 
 
Pendahuluan 

 

      Pembangunan peternakan 

merupakan bagian dari 

pembangunan sektor pertanian yang 

mendukung penyediaan pangan 

asal ternak yang bergizi dan berdaya 

saing tinggi serta menciptakan 

lapangan kerja dibidang agribisnis 

peternakan (Pakage, 2008). Prospek 

usaha peternakan yang mengarah 

kepada komoditas unggulan dan 

spesifik lokasi akan berperan 

penting sebagai pasok pengetahuan 

dan teknologi peternakan serta 

memberikan umpan kedepan bagi 

pembangunan sektor pertanian pada 

umumnya untuk mewujudkan 

pertanian yang tangguh, maju dan 

efisien yang dicirikan oleh 

kemampuan dalam peningkatan 

kesejahteraan petani dan mampu 

mendorong pertumbuhan sektor 

terkait dan ekonomi nasional secara 

keseluruhan (Rangkuti dkk., 2006). 

      Pembangunan sektor 

peternakan di Indonesia mempunyai 

peluang untuk dikembangkan 

dikarenakan sumberdaya ternak dan 

sumberdaya pakan cukup tersedia. 

Salah satu usaha peternakan yang 

dapat dikembangkan yaitu usaha 

ternak kambing. Ternak kambing 

merupakan ternak yang mudah 

dalam pemeliharaannya. Ditinjau 

dari aspek pengembangan secara 

komersil sangat potensial bila 

diusahakan karena umur dewasa 

kelamin dan dewasa tubuh serta 

lama bunting ternak kambing sangat 
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pendek dibandingkan dengan 

ternak ruminansia lainnya (Sundari 

dan Efendi, 2010).  

 Kabupaten Deli Serdang 

merupakan salah satu kabupaten di 

Sumatera Utara yang memiliki 

populasi kambing cukup banyak 

namun mengalami penurunan yaitu 

dari 252.274 ekor pada tahun 2016 

(BPS Sumut) kemudian menurun 

menjadi  130.260 ekor pada tahun 

2017 (BPS Kab. Deli Serdang). Bila 

dilihat dari jumlah ternak maka 

ternak kambing kurang berkembang 

secara baik di Kecamatan 

Namorambe. Populasi ternak 

kambing tersebar di tiga puluh 

enam desa dan salah satunya adalah 

di Desa Deli Tua. Desa Delitua 

memiliki potensi dalam 

pengembangan ternak kambing 

karena lokasi yang sangat dekat 

dengan Kota Medan. Selain itu Desa 

Deli Tua juga merupakan sentra 

industri tahu dan tempe sehingga 

dapat berintegrasi dengan usaha 

agroindustri tersebut. Peternak 

dapat memberikan limbah 

agroindutri pembuatan tempe dan 

tahu sebagai pakan ternak. Bahan 

pakan tersebut apabila diolah atau 

difermentasi dengan bantuan 

mikroorganisme tertentu 

menghasilkan pakan fermentasi 

yang berkualitas tinggi (Sundari dan 

Efendi, 2010).   

      Tantangan terbesar dalam 

semua sistem produksi ternak 

diberbagai daerah antara lain adalah 

pakan dan lahan (Zulfanita, 2011). 

Faktor utama dalam menentukan 

produktivitas ternak adalah 

terjaminnya ketersediaan hijauan 

pakan. Menurut Sunarso (2003), 

berbagai usaha telah dilakukan 

untuk memenuhi hijauan pakan 

yaitu integrasi tanaman pangan dan 

ternak, pemanfaatan lahan 

perkebunan kelapa atau karet. Desa 

Deli Tua adalah desa yang potensial 

untuk memelihara ternak kambing 

karena daya dukung (carriying 

capacity) untuk pakan ternak cukup 

banyak. Ketersediaan pakan untuk 

ternak di desa ini sangat mencukupi. 

Hal ini didukung dengan usaha 

agroindustri dan banyaknya rumput 

lapangan di lahan yang tidak 

dimanfaatkan sebagai lahan 

pertanian oleh pemiliknya. Menurut 

Prawirodigjo dkk. (2005), ternak 

kambing mampu beradaptasi pada 

kondisi daerah yang memiliki 

sumber pakan hijauan yang kurang 

baik, serta ternak kambing 

merupakan komponen peternakan 

rakyat yang cukup potensial sebagai 

penyedia daging. 

      Kajian ini penting untuk 

memberikan gambaran yang jelas 

bagaimana sistem manajemen 

produksi usaha peternakan kambing 

di Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe Kabupaten Deli 

Serdang sebagai pola usaha 

peternakan rakyat skala komersial.  

Bahan dan Metode 

      Penelitian ini merupakan 

penelitian survey. Penentuan lokasi 

dan dua puluh lima responden 

berdasarkan metode purposive 
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sampling dari total semua peternak 

kambing yang ada di Desa Deli Tua. 

Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara teknik kuisioner, teknik 

wawancara dan  Focus Group 

Discussion (FGD). Rancangan 

penelitian ini adalah observasi 

dengan melakukan teknik 

wawancara berdasarkan kuisioner 

yang telah dipersiapkan. Desa Deli 

Tua Kecamatan Namorambe terpilih 

sebagai lokasi pengambilan 

responden dengan pertimbangan 

daerah tersebut merupakan sentral 

pengembangan peternakan kambing 

di Kabupaten Deli Serdang.  

      Berdasarkan informasi 

diperoleh dari desa yang terpilih 

selanjutnya dipilih 

responden/peternak yang 

ditentukan secara acak sederhana. 

Ketentuan responden selanjutnya 

yaitu responden yang memiliki 

minimal 25 ekor kambing pada saat 

penelitian. Sehingga total 

keseluruhan diperoleh sembilan 

responden/peternak yang 

dilakukan penelitian. Variabel 

penelitian yang diamati dalam 

penelitian ini yaitu sistem 

manajemen produksi. Sistem 

manajemen produksi meliputi 

manajemen bibit, manajemen 

pemeliharaan, manajemen kandang, 

manajemen pakan dan manajemen 

kesehatan.  

      Penelitian berlangsung pada 

bulan April 2018 sehingga 

mendapatkan data primer dan 

sekunder. Metode pengumpulan 

data dilakukan dengan metode 

observasi yaitu metode pengambilan 

data yang dilakukan dengan cara 

mencatat secara sistematis hasil 

pengamatan terhadap kejadian-

kejadian yang diselidiki selama 

penelitian (Marzuki, 2002). Data 

primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan peternak 

berdasarkan daftar pertanyaan yang 

telah disiapkan. Data sekunder 

merupakan data yang bersumber 

dari lembaga pemerintah yang 

terkait dan dari publikasi yang 

berupa hasil penelitian.  

Hasil dan Pembahasan 

Manajemen Bibit  

 Faktor yang sangat 

menentukan tingkat keberhasilan 

dalam peternakan adalah 

tersedianya bibit, baik kualitas 

maupun kuantitas. Kualitas bibit 

ditentukan oleh faktor genetik dan 

lingkungan (Mulyana dan Sarwono, 

2007). Faktor lingkungan dapat 

ditangani dengan pemberian pakan 

yang memadai, serta tatalaksana 

pembudidayaan yang baik. Faktor 

genetik dapat ditempuh dengan 

melakukan seleksi terarah dan 

berkelanjutan termasuk juga 

didalam penentuan bibit bakalan 

untuk penggemukan (Sarwono, 

2007).   

      Tujuan pemilihan bibit 

adalah mendapatkan hasil produksi 

yang baik. Baik buruknya kualitas 

kambing yang diternakkan 

tergantung pada dua faktor yaitu 

bibit dan lingkungan hidup 

(Mulyono dan Sarwono, 2007). Bibit 
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kambing merupakan bakalan 

kambing yang diperoleh peternak 

sebelum melakukan usaha. Bibit 

yang diternakkan di Desa  Deli Tua 

Kecamatan Namorambe berasal dari 

berbagai daerah di Sumatera Utara. 

Paling banyak berasal dari 

Kabupaten Deli Serdang itu sendiri 

dan Kabupaten Serdang Bedagai. 

Kedua daerah tersebut memiliki 

kondisi lingkungan dan iklim yang 

hampir sama dan faktor jarak yang 

dekat juga menjadi pertimbangan. 

Mulyono dan Sarwono (2007) 

menyatakan bahwa pembentukkan 

bibit unggul kambing yang akan 

diternakkan harus cocok dengan 

kondisi lingkungan setempat. 

      Silsilah bibit kambing di 

Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe paling banyak berasal 

dari Kambing Peranakan Etawa 

(PE). Menurut Sarwono (2002), di 

Indonesia terdapat beberapa 

kambing asli yang cepat dewasa dan 

berkembang biak sebagai ternak 

potong salah satunya adalah 

kambing Peranakan Etawa (PE). 

Kambing peranakan etawa (PE) 

adalah hasil perbaikan mutu genetik 

kambing lokal dengan kambing 

etawa (Mulyono dan Sarwono, 

2007).  

      Umur bibit yang dibeli 

responden rata-rata berumur 5-6 

bulan dan 7-8 bulan. Menurut 

Sarwono (2002), kambing bakalan 

sebagai ternak potong dapat berasal 

dari anak-anak kambing lepas sapih 

yaitu kambing muda berumur 8 

bulan. Anak kambing lepas sapih 

memiliki fase pertumbuhan cepat 

karena responsif terhadap 

pemberian pakan. Kambing paling 

responsif terhadap pakan sejak fase 

remaja umur 7-8 bulan sampai 

ternak berumur 1-1,5 tahun 

(Mulyono dan Sarwono, 2007). 

Pemilihan bibit kambing berumur 

diatas 4 bulan dengan pertimbangan 

bahwa mulai usia 4 bulan, tubuh 

kambing telah berkonsentrasi pada 

pembentukan daging, sehingga akan 

lebih mudah digemukkan (Sarwono, 

2002).  

  Peternak kambing di Desa 

Deli Tua Kecamatan Namoramabe 

melakukan pemilihan kambing 

bakalan yang akan digemukkan 

dengan melihat kondisi badan, 

kondisi kaki dan kondisi mata. 

Kondisi badan yang dilihat adalah 

badan, bulu, garis punggung dan 

pinggang. Menurut Mulyono dan 

Sarwono (2007) bibit kambing 

dengan kondisi badan yang sehat, 

tangguh dengan berbulu pendek, 

garis punggung lurus tidak 

melengkung ke bawah, simetris 

antara garis punggung dan 

pinggang. Kondisi kaki yang lurus 

besar dan simetris. Jika dilihat dari 

belakang antara kaki belakang lebar 

tidak bengkok dan melengkung 

(Sarwono, 2002). Keempat kaki 

lurus, kokoh dan tumit terlihat 

tinggi. Kondisi mata yang tajam, 

bersih dan bening, tidak buta, tidak 

ada lendir di hidung dan anus juga 

bersih. Karakter yang baik terlihat 

dari ekspresi muka yang cerah, 

tenang dan pandangan mata berseri 

(Sarwono, 2002).    
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Manajemen Pemeliharaan 

      Lebih dari lima puluh persen 

peternak kambing di Desa Deli Tua 

Kecamatan Namorambe tidak 

memiliki dan mengetahui program 

kerja pemeliharaan. Program kerja 

adalah pedoman untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan 

sesuai dengan fungsi dan alat 

penilaian kinerja yang bertujuan 

menciptakan komitmen mengenai 

apa yang dikerjakan (Atmoko, 2010). 

Pencatatan yang rapih akan 

memberikan data informasi yang 

baik (Dwiyanto, 1995). Peternak 

kambing di Desa Deli Tua 

Kecamatan Namorambe memiliki 

pengalaman beternak rata-rata 5-7 

tahun tahun.  

      Pembersihan kandang 

kambing sebaiknya dilakukan setiap 

hari dari kotoran feces dan urin 

(Sodiq dan Abidin, 2007). Peternak 

kambing di Desa Deli Tua 

Kecamatan Namorambe sudah 

terbiasa membersihkan kandang 

kambing tiga kali sehari. Jika 

ketersediaan air cukup sebaiknya 

pembersihan kandang dilakukan 

menggunakan air. Pada saat kosong 

kandang sebaiknya kandang 

disemprot dengan desinfektan 

dengan tujuan membunuh mikroba 

penyebab penyakit. Kebersihan 

lingkungan kandang tidak luput 

untuk dibersihkan misalnya seperti 

semak-semak yang tumbuh liar 

(Sarwono, 2002).  

      Peternak kambing di Desa 

Deli Tua Kecamatan Namorambe 

melakukan pembersihan tempat 

pakan dan minum pada saat 

kambing mau diberikan pakan dan 

minum. Sebagian besar peternak 

melakukan pembersihan tempat 

pakan dan minum pada saat 

sebelum pemberian pakan dan 

minum. Sodiq dan Abidin (2008) 

menyatakan bahwa pembersihan 

tempat pakan dan minum dilakukan 

setiap hari dengan melakukan 

pencucian sebelum digunakan 

kembali.  

      Intensitas memandikan 

kambing di Desa Deli Tua 

Kecamatan Namorambe rata-rata 

ssebulan sekali (52%). Menurut 

Sodiq dan Abidin (2008), kambing 

dimandikan minimal dua minggu 

sekali. Sodiq dan Abidin (2008) 

menyatakan bahwa kambing 

sebaiknya dimandikan pada waktu 

pagi hari saat cuaca cerah sehingga 

tubuh kambing lebih cepat kering.  

      Pemilihan waktu panen 

disesuaikan dengan jadwal Hari 

Raya Qurban. Kambing yang 

digemukkan selama lima bulan 

maka bibit yang dibeli berumur 

tujuh bulan sedangkan kambing 

yang digemukkan selama tujuh 

bulan maka bibit yang dibeli adalah 

sekita lima bulan. Lama 

pemeliharaan 5-7 bulan yang 

dilakukan peternak disesuaikan 

kondisi minat pasar pada umumnya. 

Menurut Sarwono (2007), kambing 

paling responsif terhadap pakan 

sejak fase remaja yaitu berumur 7-8 

bulan sampai ternak berumur 1-1,5 

tahun. 
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      Usaha peternakan kambing 

menghasilkan limbah berupa 

kotoran ternak (Mulyono dan 

Sarwono, 2007). Peternak di Desa 

Deli Tua Kecamatan Namorambe 

belum memanfaatkan limbah ternak 

kambing secara baik dan belum 

bersifat komersil.     

      Pekerja di peternakan 

kambing di Desa Deli Tua 

Kecamatan Namorambe berasal dari 

keluarga sendiri. Umumnya tidak 

memiliki tenaga kerja tetap. 

Sebagian pekerja berasal dari pelajar 

sekolah atau remaja putus sekolah.  

Manajemen Kandang 

      Kandang ternak kambing di 

Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe sebagian besar 

berlokasi dengan jarak dua puluh 

meter dari rumah peternak. 

Sarwono (2002) menyatakan bahwa 

lokasi kandang sebaiknya tidak 

terlalu jauh dari rumah untuk 

memudahkan pengawasan dan 

penjagaan dari berbagai gangguan 

dan hal-hal yang tak terduga. 

sedangkan kedudukan kandang 

ternak kambing sejajar dengan 

permukaan tanah sekitar Kandang 

sebaiknya didirikan diatas tanah 

yang lebih tinggi dengan kondisi 

yang padat, kering, tidak becek 

diwaktu hujan (Sarwono, 2007). 

      Kapasitas kandang kambing 

di Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe sebesar 1,25m2/ekor. 

Sarwono (2007) menjelaskan bahwa 

setiap ekor kambing dewasa 

membutuhkan ruang dengan luas 

minimal 1-1,5m2/ekor. Sodiq dan 

Abidin (2007) menyatakan bahwa 

standart luas untuk seekor kambing 

adalah 1,5m2. Kandang sebaiknya 

kokoh, awet dipakai, memenuhi 

syaat kesehatan dan nyaman dihuni 

oleh ternak (Sarwono, 2007). 

Menurut Sodiq dan Abidin (2008), 

kandang harus kuat meskipun 

menggunakan bahan yang tidak 

seluruhnya baru. Tiang-tiang 

kandang harus dapat menyangga 

keseluruhan bangunan kandang 

sehingga kandang dapat berfungsi 

baik dan tahan lama. Konstruksi 

kandang dibuat panggung di mana 

di bawah lantai kandang terdapat 

kolong untuk menampung kotoran. 

Dengan adanya kolong berfungsi 

untuk menghindari kebecekan dan 

kontak langsung dengan tanah yang 

bisa jadi tercemar penyakit. Lantai 

kandang ditinggikan antara 0,5–2 m 

dari permukaan tanah (Mulyono 

dan Sarwono, 2007).   

      Akses kandang ke jalan 

sangat mudah dan dekat dengan 

jalan desa. Semua kandang kambing 

di Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe mudah mengakses ke 

jalan. Kemudahan akses ke jalan ini 

memudahkan peternak dalam 

pemasaran hewan ternaknya.  

      Tempat pakan hijauan 

didesain khusus di depan kandang. 

Sebagian besar kandang kambing 

menggunakan ember untuk tempat 

minum sekaligus tempat pakan 

konsentrat yang di letak di bak 

tempat pakan. Sodiq dan Abidin 

(2007) menyatakan bahwa tempat 
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pakan sebaiknya didesain khusus 

berupa kotak atau bak yang hanya 

memberi ruang bagi kepala kambing 

untuk masuk dan mengambil pakan. 

Sebagian besar kandang kambing di 

Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe menggunakan ember 

untuk tempat minum sekaligus 

tempat pakan kosentrat yang di 

letak di bak kandang. Sarwono 

(2002) menyatakan bahwa ember 

bisa dipakai sebagai tempat minum 

dan diletakkan di sisi kandang yang 

mudah dicapai. Umumnya kambing 

tidak terlalu banyak minum kecuali 

induk kambing yang sedang 

menyusui anak (Mulyono dan 

Sarwono, 2007).  

      Ventilasi kandang yang baik 

yaitu mudahnya udara keluar 

masuk kandang. Ventilasi dari 

kandang kambing di Desa Deli Tua 

Kecamatan Namorambe dikatakan 

baik. Ventilasi dari kandang yang 

kecil kurang baik namun untuk 

kandang yang besar sangat bagus 

sehingga udara mudah keluar 

masuk kandang. Kandang mendapat 

intensitas cahaya yang masuk 

dikarenakan menghadap timur dan 

barat. Intensitas cahaya semua 

kandang mendapatkan cahaya yang 

bagus dikarenakan menghadap 

timur dan barat. Kandang sebaiknya 

selalu mendapat sinar matahari 

pagi, jauh dari pepohonan besar dan 

agak terbuka (Sarwono, 2002). Bila 

kandang didirikan di tempat 

terbuka sebaiknya lokasi di 

sekeliling kandang ditanami 

pepohonan yang tidak terlalu besar 

sebagai pagar pelindung. Pagar 

pelindung ini berfungsi sebagai 

penahan angin dan terik matahari 

sehingga suhu di dalam dan sekitar 

kandang terasa sejuk dan stabil 

(Sarwono, 2002).  

Suhu kandang kambing di 

Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe berkisar 36-380C. 

Sumber air untuk kandang kambing 

Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe relatif mudah 

dijangkau. Kebanyakan sumber air 

untuk kandang digunakan bersama 

dengan rumah peternak yang tidak 

jauh dari kandang. Jika kandang 

dekat dengan sungai sebaiknya air 

sungai hanya digunakan untuk 

membersihkan kandang dan 

memandikan kambing. Air minum 

diusahakan berasal dari sumber 

yang lebih bersih (Sodiq dan Abidin, 

2007). 

Manajemen Pakan 

      Konsentrat yang dipakai oleh 

sebagian besar peternak di Desa Deli 

Tua Kecamatan Namorambe berupa 

hijauan. Sangat sedikit yang 

memanfaatkan hasil samping 

agroindustri seperti pengolahan 

tempe dan tahu. Menurut Mulyono 

dan Sarwono (2007), menilai sumber 

pakan yang sudah ada di sekitar 

lingkungan merupakan langkah 

pertama dalam agribisnis ternak 

kambing. Ketersediaan konsentrat 

sangat penting bagi peternakan 

kambing untuk menjamin 

kebutuhan gizi ternak kambing. 

Ketersediaan konsentrat di daerah 
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ini sangat banyak dan sangat mudah 

diperoleh. 

      Kemudahan memperoleh 

konsentrat ini tidak dimanfaatkan 

sebagian besar peternak memiliki 

usaha pengolahan tempe atau tahu. 

Padahal kambing menyukai pakan 

dari limbah industri seperti ampas 

tahu, bungkil kedelai. Pakan dari 

limbah industri tergolong pakan 

penguat. Pakan penguat ini 

merupakan pakan tambahan yang 

berfungsi untuk menutupi 

kekurangan zat gizi yang terdapat 

pada hijauan (Sodiq dan Abidin, 

2007).  

      Pengelolaan pakan sumber 

pakan hijauan akan menjamin 

ketersediaan pakan yang baik 

sepanjang tahun (Mulyono dan 

Sarwono, 2007). Sumber pakan 

hijauan di Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe sangat mudah 

diperoleh dikarenakan masih luas 

lahan hijauan yang tidak dipakai 

untuk kegiatan warga sehingga 

memudahkan hijauan untuk 

tumbuh. Hijauan yang mudah 

didapat tidak diimbangi dengan 

kualitas hijauan. Sebagian besar 

berupa rumput lapangan yang 

dikonsumsi ternak kambing. 

Mulyono dan Sarwono (2007) 

menyatakan bahwa kambing lebih 

menyukai daun-daunan hijau 

dibandingkan rumput.  

      Ketersediaan sumber pakan 

konsentrat yang mudah sehingga 

peternak kambing di Desa Deli Tua 

Kecamatan Namorambe terbiasa 

memberikan konsentrat kepada 

ternak kambingnya. Pemberian 

konsentrat untuk ternak kambing 

dilakukan sebanyak dua kali sehari 

yaitu pagi dan sore pemberian 

hijauan. Sarwono (2002) menyatakan 

bahwa pemberian konsentrat atau 

pakan penguat sebaiknya tidak 

sekaligus melainkan diselingi 

dengan pemberian hijauan. 

Pemberian konsentrat diharapkan 

dapat memberi tambahan berat 

badan per hari lebih tinggi sehingga 

untuk mencapai berat badan 

tertentu waktunya lebih singkat. 

Sodiq dan Abidin (2007) 

menyatakan bahwa pemberian 

konsentrat yang baik adalah pada 

kambing sudah banyak 

mengkonsumsi hijauan tetapi belum 

terlihat kenyang. Model pemberian 

ini untuk mempertahankan 

keberadaan zat-zat makanan yang 

terkandung didalam konsentrat.   

      Menurut Sarwono (2002), 

pemberian pakan hijauan diberikan 

beberapa kali dengan jumlah yang 

relatif sedikit. Pemberian pakan 

hijauan pada kambing sebaiknya 

berupa campuran daun-daunan dan 

rumput-rumputan dicampur dengan 

perbandingan 1:1. Dengan cara ini 

zat gizi akan saling melengkapi dan 

menjamin ketersediaan gizi yang 

baik dan kambing tidak bosan 

melahap pakan hijauan (Mulyono 

dan Sarwono, 2007). Menurut Sodiq 

dan Abidin (2007), pemberian 

hijauan yang bervariasi akan 

memberi dampak yang lebih baik 

dikarenakan jenis hijauan akan 



101 
 

AGROVETERINER      Vol.6, No.2 Juni 2018 

memberikan efek substitusi kepada 

hijauan lainnya.  

      Jumlah pakan konsentrat 

yang diberikan pada ternak 

kambing di Desa Deli Tua 

Kecamatan Namorambe Desa Deli 

Tua Kecamatan Namorambe adalah 

jumlah pakan konsentrat yang 

diberikan pada ternak kambing di 

Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe adalah sebesar 0,75-1% 

dari bobot hidup (44%). Sarwono 

(2002) menyatakan bahwa 

kebutuhan pakan konsentrat atau 

pakan penguat untuk penggemukan 

kambing sebanyak satu persen dari 

bobot hidup. Kebutuhan pakan 

konsentrat meningkat sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan atau bobot 

tubuhnya (Mulyono dan Sarwono, 

2007). Menurut Sodiq dan Abidin 

(2007), sebaiknya konsentrat 

dikonsumsi habis dalam waktu 

singkat untuk menghindari 

bercokolnya jamur yang bisa 

menimbulkan penyakit.    

      Jumlah pakan hijauan pada 

ternak kambing di Desa Deli Tua 

Kecamatan Namorambe adalah 

sebesar 7,5-10% dari bobot hidup. 

Kambing membutuhkan hijauan 

segar sebanyak 10% dari bobot 

hidupnya (Mulyono dan Sarwono, 

2007). Perlu dipertimbangkan pula 

bahwa tidak semua bagian hijauan 

yang disukai kambing, oleh karena 

itu disarankan pemberian hijauan 

dalam jumlah lebih dari 10% dari 

bobot hidup (Sodiq dan Abidin, 

2007).  

      Volume kebutuhan air pada 

kambing sangat bervariasi 

dipengaruhi oleh jenis kambing, 

suhu lingkungan, jenis pakan dan 

kegiatan kambing (Mulyono dan 

Sarwono, 2007). Pemberian air 

minum pada ternak kambing di 

Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe selalu lebih kurang 2,5 

liter per hari. Sarwono (2002) 

menyatakan bahwa kambing 

dewasa membutuhkan air setiap 

hari rata-rata dua liter per kilogram 

pakan kering. Kebutuhan air dalam 

tubuh ternak dapat dicukupi melalui 

air minum, air dalam bahan pakan 

dan air yang berasal dari proses 

metabolisme zat pakan dalam 

tubuh. Menurut Sodiq dan Abidin 

(2007), sebaiknya air disediakan 

dalam jumlah yang tidak terbatas 

ditempatkan khusus dalam bak air 

yang diletakkan dekat tempat pakan 

agar tidak terinjak oleh kambing.   

      Penerapan teknologi pakan 

tidak asing bagi peternak di Desa 

Deli Tua Kecamatan Namorambe. 

Keterbatasan sarana dan finansial 

menjadi alasan peternak tidak 

menerapkan teknologi pakan untuk 

ternak kambingnya. Peternak yang 

menerapkan teknologi pakan 

dengan dua jenis konsentrat. 

Penerapan teknologi pakan yang 

dibuat peternak kambing Desa Deli 

Tua Kecamatan Namorambe berupa 

pembuatan silase dan formulasi 

pakan konsentrat. Menurut Sodiq 

dan Abidin (2007), penerapan 

teknologi pakan dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan 

pakan yang  berdampak biaya 
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produksi secara keseluruhan 

menurun.   

Manajemen Kesehatan  

      Semua peternak kambing di 

Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe mengetahui pemberian 

obat cacing pada ternak 

kambingnya. Pemberian obat cacing 

pada ternak kambing dilakukan 

secara rutin dan terjadwal. Hampir 

delapan puluh persen populasi 

kambing di Indonesia terinfeksi 

cacing dari stadium awal hingga 

akut (Sodiq dan Abidin, 2007). 

Mulyono dan Sarwono (2007) 

menyatakan bahwa pemberian obat 

cacing secara berkala dua atau tiga 

bulan sekali dapat membebaskan 

kambing dari cacingan. Menurut 

Sarwono (2002), kambing sehat yang 

sekandang dengan kambing 

terinfeksi cacingan harus segera 

diobati  secara teratur.  

      Pemberian vitamin dan 

mineral pada ternak kambing sudah 

biasa dilakukan rutin oleh peternak 

di Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe. Kebutuhan vitamin 

dan mineral dapat tercukupi dengan 

pemberian pakan yang bervariasi. 

Sodiq dan Abidin (2007) 

menyatakan bahwa vitamin juga 

dibutuhkan oleh kambing dalam 

jumlah sedikit namun kebutuhan 

vitamin biasanya sudah tercukupi 

dari konsumsi pakan dan tidak 

membutuhkan tambahan berupa 

food supplement dari luar. Jenis 

mineral yang disarankan adalah 

zeolit, garam dapur atau tepung 

tulang yang keadaannya selalu 

tersedia di dalam kandang (Sodiq 

dan Abidin, 2007). 

      Salah satu pengendalian 

penyakit pada kambing yaitu 

dengan perlakuan desinfeksi pada 

kandang. Perlakuan desinfeksi tidak 

umum dilakukan oleh peternak. 

Menurut Sodiq dan Abidin (2007) 

desinfeksi dilakukan pada saat 

kosong kandang sebelum 

memasukkan bibit bakalan kambing 

yang baru.  

      Kambing tergolong ternak 

yang cukup tahan terhadap 

bermacam penyakit. Kejadian 

penyakit pada kambing biasanya 

diakibatkan kebersihan dan 

pemeliharaan lingkungan yang 

tidak dijaga (Mulyono dan Abidin, 

2007). Menurut Mulyono dan 

Sarwono (2007), pengelolaan 

kebersihan lingkungan dan 

pemeliharaan yang dilakukan 

dengan baik maka kondisi ternak 

akan selalu sehat dan jauh dari 

gangguan penyakit. Penanganan 

kejadian penyakit pada kambing di 

Desa Deli Tua Kecamatan 

Namorambe sebagian besar 

dibiarkan saja sembuh dengan 

sendirinya.  

      Peternak kambing di Desa 

Deli Tua Kecamatan Namorambe 

hampir tidak pernah menggunakan 

jasa tenaga medik veteriner. Alasan 

ketiadaan biaya sehingga peternak 

tidak memanggil tenaga medik atau 

dokter hewan dalam penanganan 
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penyakit yang diderita ternak 

kambing mereka. 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

      Kesimpulan dari hasil 

penelitian di atas menunjukkan 

bahwa Peternak Kambing di Desa 

Deli Tua Kecamatan Namorambe 

telah menjalankan semua sistem 

manajemen produksi dengan baik.  

Saran 

      Saran yang dapat diajukan 

dari hasil penelitian ini adalah 

peternak disarankan lebih selektif 

dan akurat dalam menetapkan lama 

pemeliharaan. Lama pemeliharaan 

yang terbaik adalah dibawah tujuh 

bulan. 
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