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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kambing peranakan etawa, kambing PE atau kambing etawah merupakan 

hasil peranakan kambing jamnapari dari India dengan kambing lokal Indonesia. 

Dikenal dengan ukuran tubuh yang besar dan penghasil susu kambing (kambing 

susu). Pada sekitar tahun 1930-an, pemerintah kolonial Belanda membawa 

kambing jamnapari dari India ke daerah Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. 

Kambing jamnapari ini kemudian disilangkan dengan kambing lokal (kambing 

jawa randu atau kacang). Hasil keturunan dari silangan ini dikenal 

sebagai Kambing Etawa ras Kaligesing. Kambing memiliki ciri khas pada tekstur 

kepala menonjol (roman nosed) dan bentuk kuping yang panjang terlipat. Awal 

mula kambing ini dikembangkan untuk breeding dan produksi susu. 

Peran utama pakan bagi ternak adalah sebagai pemenuhan hidup pokok, 

pertumbuhan, reproduksi dan produksi susu. Produksi susu yang berkualitas tinggi 

di hasilkan oleh peternakan yang mempunyai pengelolaan dan manajemen pakan 

yang baik, disamping itu juga tergantung dari genetik dan stadium laktasi sapi 

perah (Sidik, 2004). 

Leguminosa pohon salah satu jenis hijauan yang mempunyai kandungan 

protein cukup tinggi sehingga dapat dipakai sebagai makanan tambahan terhadap 

ternak yang diberi rumput saja. dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan 

gizi ternak. Jenis-jenis tanaman leguminosa yang relatif mudah ditanam clan 
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memiliki nilai gizi cukup tinggi antara lain : Gamal (Glirisidia sepium). Sengon 

(Albazia falcataria) dan Kalindra (Calliandra callothvrsus meissn). Jenis tanaman 

ini dapat tumbuh dengan baik pada berbagai kondisi tanah. dengan demikian 

diharapkan dengan penanaman leguminosa dapat mendukung kebutuhan pakan 

terutama pada musim kemarau. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan 

suatu penelitian tentang leguminosa pohon untuk kambing perah (PE), yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kandungan protein kasar dan serat 

kasar leguminosa pohon jenis Gamal (Glirisidia sepium). Sengon (Albazia 

falcataria) dan Kalindra (Calliandra callothvrsus meissn) sebagai sumber protein 

untuk kambing perah. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian 

leguminosa pohon jenis albasia terhadap kambing peranakan etawa. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian adalah apakah ada potensi dan 

manfaat dari leguminosa pohon jenis Gamal (Glirisidia sepium). Sengon (Albazia 

falcataria) dan Kalindra (Calliandra callothvrsus meissn) sebagai sumber protein 

pada pakan kambing perah serta bagaimanakah kualitas pakan komplit kambing 

perah bila menggunakan leguminosa pohon sebagai sumber protein, terutama 

kadar protein kasar dan serat kasar 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

a) Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui manfaat leguminosa pohon 

jenis Gamal (Glirisidia sepium). Sengon (Albazia falcataria) dan Kaliandra 

(Calliandra callothvrsus meissn) sebagai sumber protein pada pakan komplit 

kambing peranakan etawa yang meliputi kadar PK dan SK. Serta kualitas pakan 

komplit kambing perah. 

b) Manfaat 

Manfaat dari berbagai leguminosa pohon dapat menjadikan sebagai bahan 

dasar untuk penyusunan pakan komplit bagi kambing perah. 

 Dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaan bahan pakan alternatif 

untuk kambing perah. 

 Dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan pemanfaatan leguminosa 

pohon sebagai sumber protein pakan ternak. 

 Sebagai informasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


