


 

 

Mengapa dengan VITTO TERNA ?
 

• Menambah nutrisi secara langsung,
• Mengoptimalkan pakan yang diberikan pada ternak 

untuk dirubah menjadi daging, energi/kalori dan 
meningkatkan daya tahan

• Kandungan Nutrisi dan Multi
VITTO TERNA mampu menekan per
mikrobia yang mengganggu pencernaan dan 
mengembangkan bakteri yang bermanfaat bagi 
ternak sehingga akan mengefisiensikan pakan.

• Kotoran kambing/domba lebih keri
berkualitas apabila digunakan sebagai pupuk 
kandang, sehingga menambah pendapatan 
sampingan peternak.

• Daging kambing/domba akan lebih padat, dan rendah 
lemak sehingga lebih sehat dikonsumsi dan 
meningkatkan nilai jual.

• Kambing/domba lebih doko
barbagai macam alternatif pakan, sehingga akan 
memudahkan peternak untuk mengelola pakan.

• Mampu mengurangi bau kotoran sehingga 
mengurangi dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

• Untuk hasil susu, produksi susu kambing PE akan 
lebih men ingkat.

• Dan berbagai keuntungan lainnya
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Budidaya Penggemukan Kambing / Domba 
Dengan Teknologi Vitto Terna 

 
erternak penggemukan kambing atau domba menjadi peluang usaha yang 
menggiurkan. Hewan satu ini selain mudah dipelihara juga sangat efisien 
dalam mengubah pakan berkualitas menjadi produk bernilai tinggi, seperti 
daging, kulit, susu dan bulu. Pemeliharaan dapat dilakukan secara 
sederhana maupun intensif. Bahkan dalam skala besar, misalnya yang 

dipadukan dengan jasa penyediaan hewan aqiqah dan korban, peternakan kambing 
merupakan agribisnis besar. 

MMC mengeluarkan sebuah produk 
dengan brand VITTO Terna  yang berfungsi 
untuk memaksimalkan hasil dari budidaya 
ternak kambing ini. 
Dengan produk VITTO Terna  nya bisa semakin 
memberdayakan para peternak kambing  mitra 
Mosa Mandiri khususnya dan peternak 
Indoensia pada umumnya. 
 
Perencanaan Budidaya 
Supaya efektif dalam menjalankan peluang 
bisnis ternak kambing, haruslah kita mempunyai  
perencanan yang matang sehingga kita akan bisa : 
- Membayangkan (memproyeksikan) perjalanan usaha kita ke depan. 
- Merancang pengelolaan sumberdaya yang ada : dana, lahan, tenaga kerja, dsb. 
- Melakukan monitoring/pengawasan disaat usaha berjalan, apakah sesuai 

dengan rencana atau tidak, sehingga dapat diambil keputusan yang tepat. 
 

Beberapa pertanyaan penting sebelum kita memulai beternak kambing adalah : 
� Model Budidaya  

Model budidaya kambing yang akan kita lakukan tergantung beberapa faktor 
model budidaya dilihat dari segi tujuannya dapat dibedakan : 
 
a)  Penggemukan (Fattening) 

Yakni beternak yang tujuannya menggemukkan (membesarkan) tubuh 
kambing untuk meningkatkan berat badan saat penjualan. Program 
penggemukan ini biasanya dilakukan jika ada pasar yang telah ada atau 
dugaan kuat potensi pasar itu dapat diraih. Oleh karena itu penggemukan ini 
biasanya dilakukan peternak pada saat menjelang Hari Raya Kurban dimana 
kebutuhan akan kambing (jantan) sangat tinggi. Sedangkan penggemukan 
diluar momen tersebut sangat jarang ditemukan kecuali pada usaha 
peternakan yang telah mempunyai pasar tetap. 
 

b) Pembiakan dari Bibit 
Yakni beternak dengan memelihara induk dan pejantan yang tujuannya 
adalah menghasilkan anak, dibesarkan dan kemudian dijual. Biasanya tidak 
semua peternak memiliki pejantan, namun satu pejantan digilir dengan 
memberikan uang jasa kepada pemilik jantan sebagai penghargaan atas jasa 
pemeliharaan. Secara tidak langsung kebiasaan ini merupakan teknik 
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peningkatan produktivitas jantan dan efisiensi biaya. Usia anak yang dijual 
juga bervariasi, kadang anak lepas sapih, dari dan kebanyakan adalah 
penjualan saat kambing dewasa. 
 
 

c) Peternakan Perbibitan (Penghasil Bibit/Breeding)  
Yakni beternak dengan tujuan untuk menghasilkan kambing kualitas bibit. 
Usaha pembibitan ini jarang dilakukan oleh masyarakat karena memiliki 
persyaratan dan perlakuan khusus selama proses pemeliharaan berlangsung 
seperti kualitas induk dan pejantan yang bagus, proses seleksi anak, dan tata 
cara kawin harus memperhatikan silsilah yang baik. 
 

d) Peternakan Kambing Etawa (PE) 
Yakni beternak kambing dengan tujuan untuk menghasilkan susu kambing. 
Usaha pembibitan ini dilakukan oleh masyarakat dalam skala kecil ataupun 
skala besar.  
 

� Daya Dukung dari Lingkungan 
a. Lahan 

Lahan diperlukan sebagai tempat pembangunan kandang, tempat 
menampung limbah baik kotoran (feses), air kencing (urine), dan mungkin 
sebagai lahan untuk menanam rumput. Luas lahan yang diperlukan sangat 
tergantung dari jumlah ternak. Luas lahan akan bertambah jika ada program 
untuk penanaman rumput. 
 

b. Iklim 
Masing-masing ternak mempunyai secara fisiologis memerlukan kondisi 
lingkungan yag tidak berbeda. Secara umum, kambing lokal Indonesia akan 
dapat berkembang dengan baik kisaran suhu 20-29 derajat celcius. Jika 
pakan ternak sangat tergantung dengan pasokan hijauan, maka penting 
diperhatikan panjangnya musim hujan dan musim kemarau. Semakin pendek 
musim kemarau akan semakin baik. 
 

c. Potensi Hijauan Makanan Ternak  
Sumber HMT dapat dibagi dua yaitu 
rumput lapang (liar) dan rumput semaian 
(sengaja dipelihara). Jika mengandalkan 
keberadaan rumput liar, penting 
diperhatikan populasi ternak yang 
mengkonsumsi rumput liar di wilayah 
tersebut. Umumnya Dinas Peternakan 
memiliki data tentang Kapasitas 
Peningkatan Populasi Ternak ruinansia 
(KPPTR) dan Potensi Maksimum 
berdasarkan Sumber Daya Lahan (PMSL). 
Jika ada program penanaman rumput, 
penting diperhatikan luasan lahan yang diperlukan, rotasi panen dan rotasi 
pemeliharaan.  
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Daun Kaliandra sangat bagus untuk pakan 
kambing 



 

 

Dimasa-masa tertentu pakan hijauan sulit didapatkan, maka diperlukan 
sebuah cara untuk mengantisipasinya yaitu dengan pembuatan pakan 
fermentasi 
 

d.  Potensi Makanan Non Hijauan 
Untuk memberikan makanan yang bervariasi dan mengurangi ketergantungan 
dari pakan hijauan, dapat juga diinventarisasi potensi pakan non hijauan, 
seperti onggok singkong. Jika pasokan pakan non hijauan dari pembelian, 
maka penting diperhatikan hitungan ekonomisnya. 
 

e. Keterampilan yang dimiliki SDM/Anak Kandang 
Sangat penting diperhatikan keterampilan SDM atau anak kandang dalam 
memelihara kambing, sebab kesalahan sedikit saja dalam pengelolaan dapat 
mengakibatkan ternak sakit, pertumbuhan kurang,bahkan resiko kematian. 
Untuk tenaga pengelola harus mendapatkan keterampilan atau lebih bagus 
lagi mempunyai pengalaman yang cukup. 
 

f. Dukungan Dana dan Sistem Kerjasama  
Untuk memulai usaha ternak kambing bisa dimulai dari diri sendiri dari skala 
kecil. Atau, saat ini sangat dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan 
orang lain dengan melakukan kerjasama kemitraan. 
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Pembuatan kandang Kambing /Domba 
Yang Ideal  

 
Lokasi kandang  sebaiknya dipilih di 
tempat yang teduh, tetapi cukup 
mendapatkan sinar matahari di waktu 
pagi. Kandang didirikan di atas tanah yang 
kondisinya padat, kering, tidak becek di 
waktu hujan, bersih, selalu mendapat sinar 
matahari pagi, dan jauh dari pepohonan 
besar atau agak terbuka tempatnya. Hal 
ini dimaksudkan untuk menghindarkan 
ternak dari serangan penyakit. Jika tempat 
kandang basah atau lembab, ternak akan 
mudah terserang pilek. 
Model kandang untuk kambing umumnya 
berbentuk panggung yang dibangun diatas 
tanah sehingga terdapat kolong di bawah 
kandang. Tinggi kolong dari permukaan 
tanah sekitar 0,5 meter. 

Lantai kandang dibuat dari bilah 
bilah bambu, atau papan. Agar kambing tidak terpeleset sebaiknya lantai dibuat 
datar tetapi tidak licin. Lantai kandang dibuat sejajar dengan papan lantai dengan 
lebar celahnya antara 1 – 1,5 cm sehgingga kotoran dan air kencing dapat jatuh ke 
bawah. Selain itu, lantai bercelah memudahkan pengumpulan kotoran dan 
pembersihan kandang. Jika dipilih kandang tanpa kolong, maka keadaan lantai 
harus selalu diperhatikan agar tidak becek dan kebersihannya.  
 
Kondisi kandang : Harus segar (ventilasi baik, cukup cahaya matahari, bersih, dan 
minimal berjarak 5 meter dari rumah). 

Ukuran kandang yang biasa digunakan adalah : 
Kandang beranak          : 120 cm x 120 cm /ekor 
Kandang induk              : 100 cm x 125 cm /ekor 
Kandang anak               : 100 cm x 125 cm /ekor 
Kandang pejantan         : 110 cm x 125 cm /ekor 
Kandang dara/dewasa  : 100 cm x 125 cm /ekor 

 
Kambing betina dan jantan sebaiknya dipelihara terpisah. Begitu pula anak-anak 
kambing setelah lepas sapih, yaitu berumur 2-4 bulan.  
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Gambar beberapa contoh model kandang ternak kambing  
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Pemilihan Bibit & Jenis Ternak 
 
 

Setelah memahami pilihan model budidaya yang akan dilakukan.  
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Tanda – tanda ternak domba dan kambing 
jantan yang baik untuk dijadikan bibit yaitu :
�  Memiliki tubuh besar (sesuai umurnya), 

sehat, relatif panjang dan tidak cacat.
�  Memiliki dada dalam yang lebar, karena 

akan berpotensi menampung daging
�  Memiliki kaki lurus dan kuat.
�  Memiliki tumit yang tinggi.
�  Memiliki penampilan yang gagah.
�  Memiliki nafsu kawinnya yang aktif dan 

besar. 
�  Memiliki buah zakar yang normal (2 buah 

yang sama besar dan kenyal).
�  Memiliki alat kelamin kenyal dan dapat 

berereksi. 
�  Memiliki bulu yang bersih dan 

mengkilat. 
�  Sebaiknya berasal dari keturunan yang 

kembar. 
 

 
 
Pemilihan Bibit Untuk Indukan 
 
Induk betina berperan untuk melahikan anak. Calon ind
ternak yang masih muda memiliki bentuk tubuh bagus dan berasal dari induk yang 
setiap kali beranak melahirkan lebih dari satu ekor.
Prilaku induk menunjukkan sifat keibuan dan menunjukkan kasih sayang dalam 
memelihara dan mengasuh
Ciri-ciri induk yang bagus untuk dikembangkan adalah sebagai berikut :

• Bentuk kaki lurus 
• Bulu halus tidak ada penyakit kulit.
• Mata jernih 
• Bentuk ambing seimbang
• Jumlah puting dua 
• Lebih bagus jika sudah bunting saat dibeli

Ciri-ciri pejantan yang bagus untuk dikembangkan adalah sebagai berikut :
• Bentuk alat kelamin berkembang sempurna
• Kaki lurus dan kuat 
• Bentuk dada bidang 
• Tumit kaki belakang tinggi
• Bulu halus tidak ada penyakit kulit

 
Dewasa Kelamin  
Dewasa kelamin merupakan masa munculnya gejala 
jantan maupun betina. Dewasa kelamin pada ternak jantan umur 6
betina pada umur 8-12 bulan.
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Pemilihan Bibit Untuk Indukan  

Induk betina berperan untuk melahikan anak. Calon induk sebaiknya dipilih dari 
ternak yang masih muda memiliki bentuk tubuh bagus dan berasal dari induk yang 
setiap kali beranak melahirkan lebih dari satu ekor. 
Prilaku induk menunjukkan sifat keibuan dan menunjukkan kasih sayang dalam 
memelihara dan mengasuh anaknya. 

ciri induk yang bagus untuk dikembangkan adalah sebagai berikut :

Bulu halus tidak ada penyakit kulit. 

Bentuk ambing seimbang 

Lebih bagus jika sudah bunting saat dibeli 
bagus untuk dikembangkan adalah sebagai berikut :

Bentuk alat kelamin berkembang sempurna 
 
 

Tumit kaki belakang tinggi 
Bulu halus tidak ada penyakit kulit 

Dewasa kelamin merupakan masa munculnya gejala birahi pertama kali pada ternak 
jantan maupun betina. Dewasa kelamin pada ternak jantan umur 6-8 bulan dan 

12 bulan. 
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Dewasa Tubuh  
Dewasa tubuh merupakan saat dimana ternak betina siap mengalami kebuntingan 
pertam kali dan pada ternak jantan sudah bisa menghasilkan keturunan. 
Desawa tubuh ternak jantan pada umur 10-12 bulan, sedang ternak betina pada 
umur 12-15 bulan. 
Kisaran bobot badan untuk dewasa tubuh adalah : 

• Jantan 25 kg 
• Betina 20 kg 

 
Birahi  
Tanda-tanda birahi ternak betina adalah: 

• Sering mengibas-ibaskan ekornya- 
• Geliasah, nafsu makan berkurang- 
• Bibir kelamin luar membengkak, basah berlendir, dan berwarna kemerahan 
• Suka menaiki temannya 

Lama waktu birahi ternak betina : 1-2 hari. Siklus birahi/ munculnya birahi ternak 
betina setiap 19-20 hari. 
 
Perkawinan  
Syarat ternak dikawinkan : 

• Sudah mengalami dewasa tubuh atau sudah berumur lebih dari 12 bulan atau 
telah mencapai beret badan ±25 kg untuk jantan dan ±20 kg untuk betina. 

• Ternak betina sudah menampakkan tanda-tanda birahi. 
 
Kebuntingan  
Kebuntingan pada ternak kambing berlangsung selama 150-152 hari atau ± 5 bulan. 
Tanda-tanda kebuntingan pada ternak kambing adalah sebagai berikut : 

• Tidak munculnya birahi pada siklus birahi berikutnya 
• Lebih tenang dan menghindar jika dinaiki temannya 
• Ambing tampak menurun dan nafsu makan bertambah 
• Perut sebelah kanan terlihat membesar 
• Bulu tampak lebih mengkilat (klimis) 

 
Kelahiran  
Ciri-ciri kambing melahirkan dan perlu mendapat perhatian peternak 
Skema pengaturan perkawinan berdasarkan siklus birahi ternak kambing betina. 
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Penanganan Kelahiran 

• Bersihkan alat dan daerah kelamin dengan sabun 
• Bersihkan tangan dan olesi dengan sabun sebagai pelumas 
• Masukkan tangan posisi menguncup kedalam alat kelamin 

Pastikan posisi tubuh anak normal 
• Kalau tidak normal pindahkan ke posisi yang benar 

 

 
 
 
Perawatan anak yang baru lahir 
 
Penyapihan  : 

• Dilakukan pada umur 2 bulan 
• Tetap diberi susu melalui botol/dot 3 kali sehari 
• Mulai diajari makan rumput 
• Dilakukan pada umur 2 bulan 
• Tetap diberi susu melalui botol/dot 3 kali sehari 
• Mulai diajari makan rumput 
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Pembuatan Komboran & Pakan Kambing Model Fermentasi  

 
Vitto terna  memiliki kandungan nutrisi komplek yang sangat cocok untuk membantu 
pertumbuhan kambing supaya dapat tumbuh dengan sehat . Dengan kemampuan 
memperbaiki sistem pencernaan dan menambah nutrisi pakan, maka kambing dapat 
tumbuh dengan bobot yang lebih maksimal karena penyerapan pakan menjadi lebih 
sempurna. 
  
 Rekomendasi MMC untuk ternak kambing/domba populasi 8 ekor, dosis 10 ml 
untuk 2- 3 ekor diberikan setiap pagi bisa melalui minuman  

• 1 botol Vitto terna  berisi 500 ml, sedangkan volume 1 tutup botol = 10 ml, 
Jadi 1 botol = 50 tutup. Penghitungan ini nanti digunakan untuk aplikasi harian 
dengan ukuran tutup. 

• Aplikasi sebaiknya pada pagi hari, 1 x sehari. 
• Jika ada pemberian vaksin maka dapat diganti waktunya, misal vaksin pagi 

maka    Vitto terna   menjadi sore hari. 
• Penambahan biaya per ekor/hari antara RP.112,- sampai Rp.225,- .  

 
Dosis Pemberian Vitto terna : 

Umur 1 – 6 bulan       : 1 tutup/hari  
Umur 6 bulan keatas     : 2-3 tutup/hari  
 

Cara I : Aplikasi pada minuman ternak kambing  
• Jika melalui air minum : Campur Vitto terna  dengan air secukupnya dan bagikan 

secara merata pada tempat air minum yang ada. Supaya hasil maksimal 
usahakan air minum yang tercampur tersebut dapat habis dalam 2 – 3 jam. 

• Jika dicampur dengan pakan : Campur Vitto terna  dengan air secukupnya, 
kemudian campurkan dengan pakan sehingga menjadi sedikit basah. Berikan 
pakan tersebut secara merata di tempat yang disediakan supaya semua 
kambing/domba dapat kebagian , upayakan pada pagi hari dan berikan paling 
awal sampai habis kemudian baru ditambahkan pakan biasanya.  

 
Cara 2 : Aplikasi Vitto terna pada Komboran Harian 
• Untuk Aplikasi Vitto terna  pada komboran harian caranya cukup sederhana yaitu 

bisa digunakan untuk merendam Kleci ( kulit kedelai ), kemudian dicampur 
dengan Polar atau bekatul halus dan diberikan setiap pagi sebagai komboran 
kambing. 

• Dosis Vitto terna  pada komboran adalah 1 tutup ( 40 ml ) untuk kebutuhan 4 
ekor kambing, kalau sapi 1 tutup untuk 2 ekor sapi. Hanya diberikan sekali dalam 
satu hari pada pagi hari saja. 

• Lebih bagus kalau kulit kedelai direndam dulu sore hari selama 6 jam sampai 
pagi hari, baru kemudian pada pagi harinya dicampur dengan Polar/bekatul, air 
rendaman tidak perlu dibuang justru akan bermanfaat jika ikut dicampur dalam 
komboran, dengan syarat kulit kedelai adalah kulit yang bersih dan belum apek. 

• Kalau kulit kedelai kotor dan berbau apek sebaiknya direndam dengan air biasa 
untuk membersihkan debu dan bau apeknya, baru kemudian airnya dibuang. 
Setelah itu baru direndam lagi dengan campuran Vitto terna  sesuai kebutuhan.  
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• Jumlah kulit kedelai dan Polar mengikuti rekomendasi setempat, tidak perlu 
berubah 
 

Cara 3 : Aplikasi Vittoterna untuk fermentasi jeram i padi
Berikut ini adalah panduan dalam pembuatan 
fermentasi  jerami padi  
rinciannya sebagai berikut: 
 
 
A. Bahan / media 

• Jerami padi yang sudah kering sebanyak 1 ton
•  Vitto terna  : 1 botol ( 500 cc ) untuk 1 ton jerami
• Molase ( tetes tebu ): 0.2 % dari total berat atau 2 liter untuk 2 ton

pakan, apabila tidak ada molase bisa diganti dengan gula pasir sebanyak 1 
kg atau gula merah 

• Air secukupnya  
• Terpal / plastik lembaran yang kuat untuk memeram jerami
• Ember plastik 
• Gembor atau alat penyiram air 

 
B. Cara membuat : 

1. Siapkan tempat 
terlindung dari hujan, 
genangan air ataupun sinar 
matahari secara langsung.

2. Bila alas dasar lantai masih 
dari tanah, silahkan diberi 
alas plastik atau terpal yang 
kuat sehingga air adonan 
fermentasi tidak meresap 
hilang ke tanah 

3. Siapkan jerami padi ya
sudah kering, apabila 
jeraminya masih basah 
silahkan dikeringkan dengan 
dijemur di terik matahari 
terlebih dahulu 

4. Ambil ember, isi air 
kemudian tuangkan 
Vittoterna dan molase ke 
dalam ember, aduk sampai 
rata 

5. Mulailah menggelar jerami 
selapis pertama set
20 cm dan mulailah 
menyemprotkan larutan 
adonan air  +  Vitoterna + 
molase kepada tumpukan 

Jumlah kulit kedelai dan Polar mengikuti rekomendasi setempat, tidak perlu 

Cara 3 : Aplikasi Vittoterna untuk fermentasi jeram i padi  
Berikut ini adalah panduan dalam pembuatan pakan ternak kambing

 dengan menggunakan probiotik Vittoterna
 

Jerami padi yang sudah kering sebanyak 1 ton 
: 1 botol ( 500 cc ) untuk 1 ton jerami 

( tetes tebu ): 0.2 % dari total berat atau 2 liter untuk 2 ton
pakan, apabila tidak ada molase bisa diganti dengan gula pasir sebanyak 1 

 

Terpal / plastik lembaran yang kuat untuk memeram jerami 

Gembor atau alat penyiram air  

Siapkan tempat yang 
terlindung dari hujan, 
genangan air ataupun sinar 
matahari secara langsung. 
Bila alas dasar lantai masih 
dari tanah, silahkan diberi 
alas plastik atau terpal yang 
kuat sehingga air adonan 
fermentasi tidak meresap 

Siapkan jerami padi yang 
sudah kering, apabila 
jeraminya masih basah 
silahkan dikeringkan dengan 
dijemur di terik matahari 

Ambil ember, isi air 
kemudian tuangkan 

dan molase ke 
dalam ember, aduk sampai 

Mulailah menggelar jerami 
selapis pertama setinggi 15-
20 cm dan mulailah 
menyemprotkan larutan 

Vitoterna + 
molase kepada tumpukan 
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Jumlah kulit kedelai dan Polar mengikuti rekomendasi setempat, tidak perlu 

pakan ternak kambing berupa 
Vittoterna, adapun 

( tetes tebu ): 0.2 % dari total berat atau 2 liter untuk 2 ton bahan 
pakan, apabila tidak ada molase bisa diganti dengan gula pasir sebanyak 1 



 

 

jerami tadi dan diinjak-injak, usahakan penyemprotannya rata dan jerami 
terlihat basah. 

6. Lakukan terus sampai jerami habis, ingat tumpukan tiap lapis jerami adalah 
15-20 cm saja 

7. Setelah semua jerami sudah selesai, tutup tumpukan jerami tadi dengan 
terpal / plastik 

8. Ikat rapat dan usahakan supaya udara jangan masuk, diamkan tumpukan 
jerami tadi selama 12-15 hari supaya proses penguraian serat jerami berjalan 
secara alamiah. Proses fermentasi ini memang memerlukan waktu beberapa 
saat sehingga jerami benar-benar lapuk dan nutrisinya bertambah, hal ini 
akan sangat membantu pencernaakan dalam perut kambing dalam menyerap 
nutrisi jerami fermentasi ini 

9. Setelah 12-15 hari kemudian, jerami fermentasi siap diberikan untuk pakan 
ternak kambing, nanti akan muncul aroma khas dari tumpukan jerami 
fermentasi tadi. Mohon diperhatikan ketika akan memberikan pakan jerami 
fermentasi ini, sebelum diberikan kepada ternak kambing silahkan jerami 
fermentasi ini di angin-anginkan sebentar. 

10. Mohon diperhatikan untuk minuman ternak kambing berupa air putih selalu 
siap sedia, sehingga akan membantu metabolisme kambing. 

Dalam penyimpanan jerami fermentasi ini bisa menggunakan beberapa cara : 
• Dibiarkan dalam posisi semula yaitu berupa tumpukan 
• Diikat kotak-kotak sehingga bisa disimpan secara rapi, misalnya disimpan di 

langit-langit atap kandang kambing 
 
Cara 4 : Aplikasi Vittoterna untuk fermentasi pakan  hijauan 
Berikut ini adalah panduan dalam pembuatan pakan ternak kambing berupa pakan 
hijauan  dengan menggunakan probiotik Vittoterna , adapun rinciannya sebagai 
berikut: 
A. Bahan / media 

• Pakan hijauan ( kaliandra / kleresede / daun singkong / gedebok pisang ) 
•  Vitoterna : 1 botol ( 500 cc )  
• Molase ( tetes tebu ): 0.2 % dari total berat atau 2 liter untuk 2 ton bahan 

pakan, apabila tidak ada molase bisa diganti dengan gula pasir sebanyak 1 
kg atau gula merah 

• Air secukupnya  
• Terpal / plastik lembaran yang kuat untuk memeram jerami 
• Ember plastik, Gembor atau alat penyiram air  

B. Cara membuat : 
1. Siapkan tempat yang terlindung dari hujan, genangan air ataupun sinar 

matahari secara langsung. 
2. Bila alas dasar lantai masih dari tanah, silahkan diberi alas plastik atau terpal 

yang kuat sehingga air adonan fermentasi tidak meresap hilang ke dalam 
tanah 

3. Siapkan pakan hijauan yang sudah dicacah kecil-kecil 
4. Ambil ember, isi air kemudian tuangkan Vitoterna  dan molase ke dalam 

ember, aduk sampai rata 
5. Mulailah menggelar pakan hijauan selapis pertama setinggi 15-20 cm dan 

mulailah menyemprotkan larutan adonan air  +  Vitoterna  + molase kepada 
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tumpukan pakan hijauan
hijauan  terlihat basah.

6. Lakukan terus sampai 
pakan hijauan  habis, ingat 
tumpukan tiap lapis pakan 
hijauan  adalah 15
saja 

7. Setelah semua pakan 
hijauan  sudah selesai, tutup 
tumpukan pakan 
hijauan  tadi dengan terpal / 
plastik 

8. Ikat rapat dan usahakan 
supaya udara jangan 
masuk, diamkan tumpukan 
pakan hijauan  tadi selama 
12-15 hari supaya proses 
penguraian serat pakan 
hijauan  berjalan secara 
alamiah. Proses fermentasi 
ini memang memerlukan 
waktu beberapa saat 
sehingga pakan 
hijauan  nutrisinya 
bertambah, hal ini akan 
sangat membantu 
pencernaakan dalam perut 
kambing dalam menyerap 
nutrisi pakan 
hijauan  fermentasi ini

9. Setelah 12-15 hari kemudian, pakan hijauan
ternak kambing, nanti akan muncul aroma khas dari tumpukan pakan 
hijauan  tadi. Mohon diperhatikan ketika akan memberikan pakan pakan 
hijauan fermentasi ini, sebelum diberikan kepada ternak kambing silahkan 
pakan hijauan fermentasi ini di angin

10. Mohon diperhatikan untuk minuman ternak kambing berupa air 
siap sedia, sehingga akan membantu metabolisme kambing.

Dalam penyimpanan pakan hijauan
cara, seperti : 
• Dibiarkan dalam posisi semula yaitu berupa tumpukan
• Diikat kotak-kotak sehingga bisa disimpan seca

langit-langit atap kandang kambing
 
Catatan ; Pakan fermentasi ini sebaiknya tidak diberikan sebagai menu utama, 
artinya pakan hijauan dan komboran tetap harus  diberikan
tidak  disarankan untuk budidaya kambing etawa yang diambil susunya. Pakan 
fermentasi idealnya cocok untuk penggemukan kambing.

 
 

tumpukan pakan hijauan , usahakan penyemprotannya rata dan pakan 
terlihat basah. 

Lakukan terus sampai 
habis, ingat 

tumpukan tiap lapis pakan 
adalah 15-20 cm 

Setelah semua pakan 
sudah selesai, tutup 

tumpukan pakan 
tadi dengan terpal / 

Ikat rapat dan usahakan 
supaya udara jangan 
masuk, diamkan tumpukan 

tadi selama 
15 hari supaya proses 

penguraian serat pakan 
berjalan secara 

alamiah. Proses fermentasi 
ini memang memerlukan 
waktu beberapa saat 
sehingga pakan 

nutrisinya 
h, hal ini akan 

sangat membantu 
pencernaakan dalam perut 
kambing dalam menyerap 
nutrisi pakan 

fermentasi ini 
15 hari kemudian, pakan hijauan  siap diberikan untuk pakan 

ternak kambing, nanti akan muncul aroma khas dari tumpukan pakan 
tadi. Mohon diperhatikan ketika akan memberikan pakan pakan 

fermentasi ini, sebelum diberikan kepada ternak kambing silahkan 
fermentasi ini di angin-anginkan sebentar. 

Mohon diperhatikan untuk minuman ternak kambing berupa air 
siap sedia, sehingga akan membantu metabolisme kambing. 

Dalam penyimpanan pakan hijauan fermentasi ini bisa menggunakan beberapa 

Dibiarkan dalam posisi semula yaitu berupa tumpukan 
kotak sehingga bisa disimpan secara rapi, misalnya disimpan di 

langit atap kandang kambing 

Catatan ; Pakan fermentasi ini sebaiknya tidak diberikan sebagai menu utama, 
artinya pakan hijauan dan komboran tetap harus  diberikan. Pakan fermentasi juga 

budidaya kambing etawa yang diambil susunya. Pakan 
fermentasi idealnya cocok untuk penggemukan kambing. 
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, usahakan penyemprotannya rata dan pakan 

siap diberikan untuk pakan 
ternak kambing, nanti akan muncul aroma khas dari tumpukan pakan 

tadi. Mohon diperhatikan ketika akan memberikan pakan pakan 
fermentasi ini, sebelum diberikan kepada ternak kambing silahkan 

Mohon diperhatikan untuk minuman ternak kambing berupa air putih selalu 
 

fermentasi ini bisa menggunakan beberapa 

ra rapi, misalnya disimpan di 

Catatan ; Pakan fermentasi ini sebaiknya tidak diberikan sebagai menu utama, 
Pakan fermentasi juga 

budidaya kambing etawa yang diambil susunya. Pakan 



 

 

Cara Supaya Kambing Doyan Makan Pakan Fermentasi  
Cara untuk membiasakan kambing supaya mau melahap pakan fermentasi yang kita 
siapkan, antara lain : 
1. Jangan terlalu memanjakan ternak dengan membiasakan memberikan pakan 

"mewah" untuk kambingnya, seperti hijauan, komboran dedak dll. 
2. ‘Suka karena terbiasa', dalam hal ini membiasakan kambing untuk memakan 

pakan jenis lain daripada pakan biasanya. Pemilik kambing juga harus tega 
dalam melatih kambingnya untuk makan pakan varian baru.  

3. Dua hal diatas menjadi dasar kunci sukses kambing doyan makan pakan 
fermentasi, langkah berikutnya sangat bervariatif, namun dasarnya sama, yaitu 
memuasakan dl kambing yang akan diberi makan fermentasi, bisa puasa 3 jam, 
5 jam, 8 jam, silahkan saja, nanti bisa dilakukan eksperimen sendiri. Setelah 
waktu yang ditetapkan terlampaui, berikan pakan farmentasi tadi sedikit demi 
sedikit, awalnya kambing tidak akan menyentuh dan hanya mengendus endus 
saja, namun karena dorongan perut yang lapar, makan sedikit-sedikit kambing 
akan mau mencoba makan. 

4. Setelah puasa terlewati, lanjutkan dengan pola pemberian makanan bergantian, 
bisa juga dengan berdampingan, ataupun malah dicampur, misalnya fermentasi 
jerami dicampur dengan rumput, komposisinya 50:50 

5. Jangan lupa berikan air minum yang rutin disebelah pakan fermentasi yang 
diberikan 

6. Frekuensi pemberian pakan fermentasi baiknya semakin di intenskan, hal ini 
sangat berguna untuk mengantisipasi situasi yang mendadak, misalnya musim 
kering, acara keluarga yang harus pergi seharian, banjir dll.  
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Budidaya Kambing

Analisis�Usaha�Penggemukan�Kambing�Potong�
100�hari�untuk�20�ekor

BIAYA TETAP

BIAYA VARIABEL

KEUNTUNGAN

Usaha penggemukan kambing dapat dilakukan selama 100 hari untuk satu kali periode. 
Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pehitungan biaya dan penerimaan adalah sebagai berikut :
1. Bibit kambing atau bakalan kambing berumur 4 sd 5 bulan (Usia ideal sudah tidak disusui lagi 

oleh induknya) dengan harga beli berkisar Rp. 400.000,- dengan bobot awal rata-rata 15 kg 
(kambing kacang).

2. Penambahan bobot badan dengan suplemen Vittoterna mencapai 7 sd 10 kg/ekor per periode 
penggemukan.

3. Harga kambing dewasa per ekor berkisar Rp. 65.000/kg
4. Asumsi tingkat kematian <5%. Sehingga jumlah panen penjualan diasumsikan 19 ekor dari 20 

ekor yang dipelihara.

PENERIMAAN KOTOR
 Penjualan, setelah 100 hari (3,5 bulan) 
  = (Jumlah kambing siap jual) x (harga per kg) x (bobot rata-rata kambing siap jual)
  = 19 ekor x Rp. 65.000,- x 20 kg  = Rp. 24.700.000,-

Tiap ekor asuminya membutuhkan 2 x 1 meter
 -> 20 ekor x 1 m x 2 m = 40 meter
 -> Biaya pembuatan  kandang Rp. 150.000 per meter² x 40 m  = Rp.6.000.000 
Biaya peralatan kandang (gerobag, ember dll)     = Rp    750.000 
            Total biaya tetap = Rp 6.750.000 
Penyusutan kandang & peralatan 
 -> Diasumsikan penyusutan kandang dan peralatan adalah 10 %
 -> Sehingga biaya penyusutan ; 10% x Rp  6.750.000    = Rp.  675.000  

Penerimaan kotor - (Biaya Tetap - Biaya variabel)  
   = Rp. 24.700.000 - (Rp. 675.000 + Rp.14.600.000) = Rp. 9.425.000,-  

- Pembelian bibit/bakalan kambing jenis kacangan
    20 ekor x Rp. 400.000,-    = Rp. 8.000.000,-
- Pakan :
  1. Konsentrat : 
 20 ekor x 0,3 kg x 100 hari x Rp.2.000,-  = Rp.   1.200.000,-
  2. Hijauan : 
 20 ekor x 3 kg x 100 hari x Rp.250,-  = Rp.   1.500.000,-
  3. Vittoterna (5 ml x 20 ekor x 100 hari) 
                                   500 ml 
                    = 20 botol x @ Rp. 45.000,-   = Rp.      900.000,- 

  4. Tenaga kerja : 
 1 orang x 3 bulan x Rp. 1.000.000.-  = Rp.   3.000.000,-
  
 Total biaya variabel     = Rp. 14.600.000,-



 

 

 




