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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Usaha peternakan kambing selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam 

negeri, juga mempunyai peluang yang cukup strategis dalam memenuhi 

permintaan pasar internasional. Sampai saat ini kebutuhan daging kambing masih 

bertumpu pada kambing lokal (Kacang). Kambing Kacang walaupun memiliki 

keunggulan antara lain telah beradaptasi dengan lingkungan, dengan pakan 

seadanya masih mampu menghasilkan daging dan melahirkan anak sepanjang 

tahun. Namun demikian produktivitas kambing yang ada di pedesaan masih 

bervariasi dan umumnya rata-rata bobot badannya rendah, sehingga tidak 

memenuhi persyaratan permitaan pasar untuk tujuan ekspor. 

Langkah  untuk memenuhi kebutuhan tujuan daging nasional dan  ekspor, 

bobot badan ternak kambing perlu ditingkatkan yaitu dengan cara melalui seleksi 

dan persilangan antara kambing lokal (Kacang) dengan bangsa kambing yang 

memiliki keunggulan bobot badan yang besar antara lain kambing Boer. Salah 

satu pendekatan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas 

kambing lokal yang hasilnya relatif cepat dan cukup memuaskan serta telah 

meluas dilaksanakan, adalah dengan menyilangkannya (cross breeding) dengan 

genotip kambing unggul impor (Mahmilia dan Doloksaribu, 2010). Program 

pembentukan kambing silangan Boer dengan Kacang adalah untuk mendapatkan 

kambing Boerka dengan komposisi 50 persen Boer dan 50 persen Kacang 

(Ginting dan Mahmilia, 2008). 
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Salah satu cara untuk meningkatkan produksi suatu ternak dapat dilakukan 

dengan cara mengelolah manajemen pakan ternak tersebut dengan tepat. 

Pemberian pakan dengan menggunakan pakan komplit merupakan langkah yang 

dirasa tepat untuk memenuhi gizi pada ternak sehingga dapat meningkatkan 

produksi dari ternak itu sendiri. Pakan komplit (Complete Feed) adalah campuran 

semua bahan pakan yang terdiri atas hijauan dan konsentrat yang dicampur 

menjadi satu campuran yang homogen dan diberikan kepada ternak sebagai satu-

satunya pakan tanpa tambahan rumput segar (Hadiyanto dkk., 2012). Complete 

feed merupakan suatu jenis pakan yang terdiri dari hijauan dan konsentrat yang 

diberikan dalam imbangan yang memadai (Wahjuni dan Bijanti, 2006). 

Pakan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menunjang 

kegiatan produksi suatu ternak. Banyak jenis pakan dari alam untuk ternak 

ruminansia yang memiliki kandungan nutrisi baik untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan produksi ternak itu sendiri. Salah satu tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak khususnya ternak kambing adalah tumbuhan 

kelor (Moringa oleifera). 

Kelor dikenal sabagai jenis tanaman sayuran yang sudah dibudidayakan 

sejak lama, daunnya majemuk, menyirip ganda dan berpinak, daunnya 

membundar kecil-kecil. Kandungan asam amino daun kelor masih lebih tinggi, 

sehingga merupakan sumber protein harapan dimasa depan untuk digunakan 

sebagai pakan ternak ruminansia, kandungan protein kasar antara 26 sampai 36 

persen yang, tanaman ini tumbuh diberbagai ketinggian tempat. Selain itu daun 



3 

 

kelor memiliki keunikan yaitu kandungan asam aminonya seimbang meskipun 

mengandung senyawa anti nutrisi (Marhaeniyanto dkk., 2015). 

Jumlah bahan kering pakan yang dapat dikonsumsi oleh seekor ternak 

selama satu hari perlu diketahui. Konsumsi bahan kering tergantung dari hijauan 

saja yang diberikan atau bersamaan dengan konsentrat dan pakan lainnya. 

Kandungan nutrisi dalam pakan dapat dilihat dari tingkat kecernaan bahan kering 

dan bahan organik pakan yang diberikan. Kecernaan bahan kering dapat untuk 

melihat kestabilan dan kualitas suatu pakan yang diberikan dan dapat diserap oleh 

tubuh sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengurangi atau menambah 

suatu pakan. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan awal nutirsi 

cempe Boerja terutama untuk nutrisi bahan kering yang dapat dikonsumsi dan 

dicerna. Pakan berbasis daun kelor digunakan karena potensi tanaman tersebut 

sangat menjanjikan untuk dijadikan pakan ternak mengingat kandungan nutrisi 

yang terkandung sangat mendukung untuk dijadikan pakan ternak, sehingga 

dengan adanya campuran pakan dengan daun kelor diharapkan kebutuhan nutrisi 

harian ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut dapat terpenuhi. Selain itu 

penelitian ini dilaksanakan karena minimnya informasi mengenai kebutuhan 

nutrisi dari kambing Boerja sehingga diharapkan nantinya penelitian ini dapat 

memberikan informasi mengenai kebutuhan nutrisi dari kambing Boerja terutama 

pada cempe Boerja. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah konsumsi dan kecernaan bahan kering cempe Boerja betina

yang diberi pakan komplit dengan campuran daun kelor berbeda level?

2. Pada level campuran daun kelor berapa persen dalam pakan komplit yang

dapat memberikan pengaruh terhadap konsumsi dan kecernaan bahan kering

terbaik?

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui tingkat konsumsi dan kecernaan bahan kering dari cempe Boerja

betina yang diberi pakan komplit dengan campuran daun kelor berbeda level.

2. Mengetahui level pemberian campuran daun kelor pada pakan komplit yang

dapat memberikan pengaruh terbaik bagi konsumsi dan kecernaan bahan

kering dari cempe Boerja betina.

1.4. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Konsumsi dan kecernaan bahan kering pada cempe Boerja betina yang

diperoleh dari hasil penelitian, dapat digunakan sebagai dasar penyusunan

pakan komplit yang dapat memberikan konsumsi dan kecernaan pakan yang

optimal.

2. Level campuran daun kelor pada pakan komplit terbaik, dapat dimanfaatkan

sebagai acuan dalam memberikan level campuran yang dapat berdampak

optimal terhadap konsumsi dan kecernaan bahan kering cempe Boerja betina.


