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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ternak ruminansia yang banyak dipelihara adalah kambing dan 

sapi.Kambing merupakan ternak ruminansia yang pemeliharaannya relatif lebih 

mudah dibandingkan ternak sapi. Hampir 90% kambing di Indonesia dipelihara 

untuk tujuan mengambil daging, sementara ternak kambing khusus untuk 

produksi susu masih sedikit. Kambing Etawah (PE) merupakan hasil persilangan 

antara kambing kacang dengan kambing Etawah yang berfungsi ganda yaitu 

ternak penghasil daging dan penghasil susu yang potensial. Leguminosa 

merupakan bahan pakan hijauan yang tinggi kandungan proteinnya dan harga 

relatif murah.Glirisidin atau gamal merupakan tanaman leguminosa yang 

produksi hijauannya cukup tinggi dan dapat tersedia sepanjang tahun serta dapat 

tumbuh baik di daerah dataran tinggi.Tanaman Gamal banyak dijumpai terutama 

di daerah pegunungan. 

Ransum yang diberikan pada ternak kambing terdiri dari pakan hijauan 

sebagai pakan utama dan konsentrat sebagai pakan penguat.Mahalnya harga 

konsentrat menyebabkan diperlukannya bahan pakan pengganti konsentrat yang 

murah, salah satu upaya adalah dengan menggunakan daun gamal kering.Daun 

gamal mengadung protein kasar yang cukup tinggi dan termasuk ke dalam jenis 

pakan hijauan berkualitas tinggi.Kandungan protein, mineral, asam amino yang 

seimbang, serat kasar yang rendah dan kandungan tanin yang rendah. 
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Gamal merupakan leguminosa pohon yang berasal dari Amerika tengah, 

merupakan tanaman pelindung coklat, masuk ke Indonesia kurang lebih pada 

abad  ke-19 dan dimanfaatkan sebagai pohon pelindung diperkebunan. Gamal 

mempunyai kandungan zat-zat gizi yang tinggi yaitu protein kasar 25 %, serat 

kasar 14 %, lemak kasar 4,3 %, Lignin 8,6%, Abu 8,8%, Ca 2,7%, P 0,35% dan 

kaya akan asam-asam amino. 

Serat kasar (SK) pada ransum ternak mempengaruhi kecernaan pada 

pakan, tinggi  rendahnya  konsumsi serat kasar (KcSK) pakan  pada  ternak 

ruminansia  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor eksternal  (lingkungan),  

faktor  internal  (kondisi ternak  itu  sendiri).  

Konsumsi bahan organik (BO) sangat penting karena merupakan ukuran 

ketersediaan sumber rantai karbon untuk sintesis protein mikroba. Ketersediaan 

BO membatasi terjadinya proses sintesis walaupun jumlah NH3 tinggi. Dan 

kegunaan protein hasil sintesis sangat ditentukan oleh metabolisme protein 

mikroba disaluran pencernaan paska rumen. BO tersedia dalam pakan bagi 

ruminansia sangat ditentukan oleh pakan berserat seperti gamal. 

Pertambahan bobot badan yang optimal merupakan bukan tujuan utama 

dari beternak kambing perah. Salah satu  usaha agar pertambahan bobot badan 

kambing perah dapat optimal adalah dengan penyediaan pakan yang berkualitas, 

akan tetapi tidak semua bahan pakan yang ada di Indonesia memiliki kualitas 

yang baik, akan tetapi pada saat ini sudah ada teknologi yang mampu membuat 

pakan yang berkualitas rendah atau sulit untuk dicerna oleh kambing perah, salah 

satu teknologi adalah dengan melakukan silase pada pakan dengan harapan dapat 
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meningkatkan kualitas pakan sehingga pada akhirnya mampu membuat 

pertambahan bobot badan kambing perah menjadi optimal. 

Pemanfaatan leguminosa sebagai bahan pakan kambing perah yang 

umumnya kaya akan kandungan protein diharapkan selain dapat menekan biaya 

produksi juga dapat meningkatkan produktifitas kambing perah. Pakan sangat 

dibutuhkan oleh ternak ruminansia untuk mempertahankan hidup, produksi dan 

reproduksi. Bahan pakan yang telah dikonsumsi ternak akan dicerna dan diserap 

dalam saluran pencernaan, sedangkan yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan 

dari tubuh ternak dalam bentuk feses. 

Pemanfaatan leguminosa gamal dapat menjadi alternatif yang tepat untuk 

menganti konsentrat sehingga dalam pemanfaatan gamal sebagai makanan ternak 

maka diperlukan perlakuan khusus yaitu meliputi metode pengeringan (pelayuan) 

dan metode silase. 

1.2 Perumusan Masalah 

Gamal (Gliricidia sepium) yang banyak ditanam sebagai tanaman lindung 

dan tanaman penahan erosi di wilayah pegunungan dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak untuk Kambing perah. Permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut 

dalam topik penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas Gamal (Gliricidia 

sepium) yang meliputi BK, BO,PK, SK dan LK, Serta bagaimanakah kualitas 

pakan kambing perah apabila menggunakan Gamal (Gliricidia sepium) sebagai 

pengganti konsentrat dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan berat badan 

kambing perah. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Tujuandalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakahGamal 

(Gliricidia sepium)sebagai campuran pakanuntuk kambing perah dapat 

mengggantikan konsentrat sebagai bahan pakan sumber protein, yang dianalisis 

BK, BO,PK, SK, dan LKSerta bagaimanakah pengaruh pakan  kambing perah 

apabila menggunakan Gamal (Gliricidia sepium)sebagaipengganti konsentrat dan 

pengaruhnya terhadap konsumsi BK, BO dan pertambahan bobot badan kambing 

perah peranakan etawa. 

1.3.2Manfaat 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 

1. Mengetahui kandungan BK, BO, PK, SK dan LK pada leguminosa Gamal 

(Gliricidia sepium) pada kambing perah peranakan etawa. 

2. Mengetahui konsumsi BK dan BO pada substitusi konsentrat dengan 

Gamal (Gliricidia sepium) pada kambing perah peranakan etawa. 

3. Mengetahui pertambahan bobot badan pada substitusi konsentrat dengan 

Gamal (Gliricidia sepium) pada kambing perah peranakan etawa. 

 
 


