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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Kambing perah di Indonesi memiliki prospek pengembangan yang sangat 

baik, sebab kambing perah merupakan kambing dwi guna yaitu dapat 

menghasilkan susu dan daging. Kambing perah yang banyak dikembangkan di 

Indonesia umumya ialah kambing peranakan Etawah (PE). Produktivitas kambing 

perah di Indonesia relatif masih rendah. Tingginya tingkat kematian anak 

kambing pada fase prasapih serta rendahnya laju pertambahan bobot hidup 

merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat produktivitas. Hal ini diakibat 

dari rendahnya manajemen pemeliharaan. Salah satunya ialah menajemen 

pemberian pakan. 

Pada usaha peternakan , biaya pembelian pakan merupakan biaya tertinggi 

dibanding biaya lainnya, 70% biaya produksi merupakan biaya untuk pembelian 

pakan, khususnya karena untuk membeli konsentrat atau bahan pakan sumber 

protein lain. Untuk menekan biaya pakan maka peternak dituntut untuk lebih 

kreatif, misalnya dengan mengolah pakan hijauan menjadi silase, agar nilai gizi 

dari pakan hijauan dapat meningkat serat palatabilitasnya tinggi. Selain itu 

pembuatan silase juga dapat dilakukan saat produksi hijauan tinggi misalnya saat 

musim penghujan, sehingga hijauaan dapat disimpan lebih lama dan dapat  

digunakan sebagai persediaan bahan pakan cadangan pada saat musim kemarau. 

Selain mengolah pakan hijauan menjadi silase, perlu juga dicari alternatif 

lain sehingga dapat menekan biaya pembelian konsentrat  tetapi tidak mengurangi 

kualitas nutrisinya, misalnya dengan pemanfaatan leguminosa pohon sebagai 
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bahan pakan untuk pengganti konsentrat kambing perah. Leguminosa pohon yang 

umumnya kaya akan kandungan protein, diharapkan selain dapat menekan biaya 

pembelian pakan (konsentrat) juga dapat meningkatkan produktifitas kambing 

perah. 

Leguminosa pohon yang banyak terdapat di Indonesia antara lain adalah : 

kaliandra, lamtoro, glirisidea, turi, dan albasia. Tanaman albasia, glirisidea dan 

kaliandra merupaan tanaman leguminosa yang produksi hijauannya cukup tinggi, 

multifungsi dan dapat diupayakan ketersediaannya sepanjang tahun serta dapat 

tumbuh baik pada berbagai jenis tanah dan keadaan iklim. 

Penggunaan albasia, glirisidea dan kaliandara sebagai bahan pakan untuk 

pengganti konsentrat juga memiliki kendala antara lain yaitu mempunyai 

kandungan serat kasar yang relatif tinggi sehingga dapat menurunkan tingkat 

kecernaan kandungan nutrisinya. Selain itu albasia, glirisidea dan kaliandara juga 

mengandung zat anti nutrisi yang dapat mengikat protein sehingga sulit dicerna, 

akibatnya protein yang terkandung didalamnya tidak dapat dicerna semua oleh 

ternak. 

Untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan albasia, glirisidea dan kaliandra 

maka perlu dilakukan suatu perlakuan terhadap albasia, glirisidea dan kaliandra 

sebelum diberikan pada ternak, dengan harapan dapat menurunkan kekuatan zat 

anti nutrisi yang mengikat protein didalamnya. Perlakuan yang dapat diberikan 

ialah salah satunya dengan metode pemanasan, yang dapat dilakukan dengan cara 

pengeringan atau pengukusan. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana nutrisi yang terkandung 
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dalam albasia, glirisidea dan kaliandra dapat dimanfaatkan sebagai pengganti 

konsentrat pakan kambing perah. 

B. Perumusan Masalah 

Leguminosa pohon yang banyak ditanam sebagai tanaman lindung dan 

tanaman penahan erosi khususnya di wilayah pegunungan mempunyai nutrisi 

yang cukup baik, khususnya  kadar protein yang cukup tinggi sehingga 

diharapkan dapat menjadi pengganti konsentrat  untuk pakan kambing perah (PE). 

Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut bagaimanakah kualitas pakan kambing perah 

(PE) berbsis silase bila ditambahkan albasia, glirisidea dan kaliandra sebagai 

pengganti konsentrat yang meliputi kadar BK dan BO ?   

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas  pakan 

kambing perah (PE) berbasis silase bila ditambahkan albasia, glirisidea dan 

kaliandra sebagai pengganti konsentrat yang meliputi kadar BK dan BO. 

2. Manfaat 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 

a. Dapat menjadikan leguminosa pohon sebagai bahan dasar untuk 

penyusunan pakan kambing perah. 

b. Dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaan bahan pakan alternatif 

untuk kambing perah. 

c. Dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan pemanfaatan leguminosa 

pohon sebagai bahan pakan pengganti konsentrat untuk kambing perah. 

d. Sebagai informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 


