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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Potensi Kambing di Indonesia 

Ternak kambing merupakan ruminansia kecil yang mempunyai arti besar 

bagi rakyat kecil yang jumlahnya sangat banyak. Ditinjau dari aspek 

pengembangannya ternak kambing sangat potensial bila diusahakan secara 

komersial, hal ini disebabkan ternak kambing memiliki beberapa kelebihan dan 

potensi ekonomi antara lain tubuhnya relatif kecil, cepat mencapai dewasa 

kelamin, pemeliharaannya relatif mudah, tidak membutuhkan lahan yang luas, 

investasi modal usaha relatif kecil, mudah dipasarkan sehingga modal usaha cepat 

berputar (Nurmiati, 2014).  

Kambing yang ada di Indonesia dan dinyatakan sebagai kambing asli 

Indonesia adalah: (1) Kambing Kacang, (2) Kambing Peranakan Ettawa (PE), 

merupakan tipe dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan susu; (3) Kambing 

Marica, terdapat di provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kambing asli Indonesia 

dan tipe pedaging, menurut laporan FAO kambing ini sudah termasuk kategori 

langka dan hampir punah (endangered); (4) Kambing Samosir, kambing ini 

dipelihara di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, provinsi Sumatera Utara; (5) 

Kambing Muara, merupakan tipe pedaging dijumpai di daerah Kecamatan Muara, 

Kabupaten Tapanuli Utara propinsi Sumatera Utara; (6) Kambing Kosta, lokasi 

penyebaran di sekitar Jakarta dan propinsi Banten. (7) Kambing Gembrong, 

berasal dari daerah kawasan Timur Pulau Bali terutama di Kabupaten 

Karangasem; dan (8) Kambing Benggala (Pamungkas dkk., 2008). 
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Bangsa kambing adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik 

tertentu yang sama, atas dasar karakteristik tersebut, mereka dapat dibedakan dari 

ternak lainnya meskipun dalam sejenis yang sama. Menurut Linnaeus (1758), 

bangsa kambing mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai berikut : 

Kerajaan  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas   : Mammalia 

Ordo   : Artiodactyla 

Famili   : Bovidae 

Sub famili  : Caprinae 

Genus   : Capra 

Spesies  : C. aegagrus 

Sub spesies  : C. a. hircus 

Perkembangan bangsa kambing di dunia mengarah kepada tiga produk 

utama yaitu daging, susu dan bulu (mohair). Oleh karena kemampuan adaptasinya 

yang sangat baik terhadap berbagai keragaman klimat, maka terdapat beberapa 

bangsa kambing yang menyebar di berbagai zona agroekosistem. Diperkirakan 

ada sebanyak 102 bangsa kambing yang menyebar di seluruh dunia dengan bobot 

hidup yang sangat beragam dari yang terkecil antara 9 sampai 13 kilogram sampai 

terbesar melebihi 100 kilogram (Ginting dan Mahmilia, 2008). Di Indonesia 

dilaporkan terdapat 13 jenis kambing baik asli maupun introduksi yang menyebar 

hampir di seluruh kepulauan, dengan sentra populasi utama adalah Jawa (57 
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persen), Sumatera (25 persen), Sulawesi (7,4 persen) dan kepulauan Nusa 

Tenggara (NTT dan NTB) (6,1 persen) (Makka, 2004). 

Pengusahaan ternak kambing di Indonesia yang sebagian besar dilakukan 

secara tradisional atau sambilan ditujukan terutama bagi pemenuhan kebutuhan 

daging di dalam negeri. Ternak kambing juga memiliki potensi sebagai komoditas 

ekspor untuk memenuhi permintaan pasar di beberapa negara, seperti Malaysia 

dan Brunei Darussalam (200 ribu ekor per tahun), maupun Arab Saudi (2,5 juta 

ekor per tahun) (Makka, 2004). Ekspor kambing dari Indonesia ke Malaysia telah 

berlangsung dalam jumlah terbatas, dan belum mampu memenuhi kebutuhan 

negara tersebut. 

Persebaran populasi kambing di Indonesia khususnya di wilayah Jawa 

Timur dari tahun 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan 

bahwa potensi peternakan kambing di Jawa Timur masih sangat baik dan dapat 

dikembangkan. Menutut data  skatistik BPS (2014) Jumlah populasi kuda pada 

tahun 2014 sebanyak 10.536 ekor, sapi potong 4.125.333 ekor, sapi perah 245.246 

ekor, kerbau 58.507 ekor, kambing 3.090.159 ekor, domba 1.221.758 ekor, babi 

41.875 ekor , ayam 255.526.647 ekor dan itik 4.912.393 ekor. Sedangkan menurut 

data statistik DISNAKJATIM (2015) persebaran populasi ternak kambing di Jawa 

Timur mencapai 3.178.197 ekor. 

Silang bangsa (cross breeding) antara dua atau lebih bangsa pada ternak 

ruminansia merupakan salah satu cara yang baik untuk meningkatkan 

produktivitas. Pemilihan bangsa atau ras yang memiliki sifat unggul tertentu 

dalam program persilangan sangat penting. Telah diketahui bahwa ras kambing di 
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daerah tropis, termasuk kambing Kacang umumnya memiliki keunggulan 

terutama dalam hal kesuburan (fertilitas) dan adaptasi terhadap kondisi 

lingkungan. Bobot lahir serta laju pertumbuhan pada suatu ras kambing 

tergantung kepada potensi bobotnya saat mencapai kedewasaan (maturity), 

sehingga tingkat pertumbuhan anak pada ras kambing dengan tipe besar akan 

lebih tinggi dibandingkan pada ras kambing tipe kecil (Ginting dan Mahmilia, 

2008). 

2.2. Kambing Boerja 

Kambing Kacang merupakan salah satu kambing lokal di Indonesia 

dengan populasi yang cukup tinggi dan tersebar luas. Kambing Kacang memiliki 

telinga yang kecil dan berdiri tegak. Kambing ini mudah beradaptasi dengan 

lingkungan setempat, dan memiliki keunggulan pada tingkat kelahiran (prolific). 

Hasil pengamatan Syawal (2010), menunjukkan bahwa litter size nya adalah 1,57 

ekor. Kambing kacang adalah salah satu kambing lokal di Indonesia yang 

umumnya dipelihara petani untuk dijadikan tabungan karena dapat dijual sewaktu-

waktu ketika mereka membutuhkan uang dan harganya relatif murah sehingga 

petani dapat membelinya (Adiwinarti dkk., 2015). 

Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan telah menjadi ternak yang ter-

registrasi di Indonesia selama lebih dari 65 tahun. Kata "Boer" artinya petani. 

Secara umum Kambing Boer mempunyai tanda-tanda yang jelas yaitu: tanduk 

melengkung keatas dan kebelakang, telinga lebar dan menggantung, hidung 

cembung, rambut relatif pendek sampai sedang. Kambing Boer merupakan satu-

satunya kambing pedaging yang sesungguhnya, yang ada di dunia karena 
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pertumbuhannya yang cepat. Menurut Syawal (2010), rataan litter size kambing 

Boer adalah 1,7 ekor.  

Persilangan merupakan salah satu cara atau upaya untuk meningkatkan 

produktivitas ternak lokal melalui perkawinan dengan ternak lain yang dianggap 

memiliki keunggulan tertentu. Kambing Boerka adalah hasil perkawinan silang 

antara ternak kambing Boer jantan dengan kambing Kacang betina. Kambing 

Boerka memiliki ukuran-ukuran morfologi tubuh lebih besar dibandingkan 

dengan kambing Kacang. Sesuai dengan pendapat Mahmilia dan Tarigan (2004) 

kambing hasil persilangan antara kambing Boer dan kambing Kacang memiliki 

karakteristik morfologi yang lebih baik dari kambing Kacang. Karakteristik sifat 

morfologi (ukuran tubuh) dan sifat produksi bisa dijadikan standar untuk menilai 

produktivitas ternak kambing. Dimana ukuran–ukuran tubuh dapat memberikan 

gambaran eksterior seekor ternak dan membantu menentukan bobot hidup serta 

dijadikan pedoman dasar seleksi dalam program pemuliaan ternak. 

Kambing Kacang adalah salah satu kambing lokal Indonesia dengan 

populasi yang cukup banyak dan tersebar luas. Salah satu kelebihan kambing 

Kacang adalah mampu berproduksi pada lingkungan yang kurang baik. Namun 

kambing ini mempunyai ukuran tubuh yang relatif kecil dan laju pertambahan 

bobot hidup yang relatif rendah, dengan bobot dewasa pada jantan dan betina 

masing-masing 25 dan 20 kilogram (Mahmilia dan Doloksaribu, 2010). 

Sementara permintaan pasar, khususnya untuk ekspor adalah dengan bobot potong 

minimal 30 kilogram. 
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Kambing Boer dianggap kambing unggul penghasil daging terbaik. 

Menurut Mahmilia dan Doloksaribu (2010), kambing Boer jantan dewasa 

berumur 2 sampai 3 tahun dapat mencapai bobot antara 110 sampai 135 kilogram, 

dan kambing Boer betina dewasa antara 90 sampai 100 kilogram. Dengan laju 

pertambahan bobot hidup harian berkisar antara 203 sampai 245 gram. 

Gambar 1. Bagan Persilangan Kambing Boer dengan Kambing Kacang 

 

 

 

 

 

 

(a) kambing Boer jantan         (b) kambing Kacang betina 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) kambing Boreja 

Sumber : (a) dan (b) Pamungkas dkk., 2008; c) Dokumentasi Penelitian. 

kawin silang 
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Jika kambing Boer dikawinkan dengan kambing betina lokal, baik secara 

alam atau dengan inseminasi buatan, hasil persilangannya (F1) yang memiliki 50 

persen Boer sangatlah mengagumkan. Keturunan F1 ini akan membawa 

kecenderungan genetik yang kuat dari Boer. Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa persilangan kambing Boer dengan Kacang memberikan 

peningkatan 27 persen pada bobot lahir dan 50 sampai 70 persen pada bobot sapih 

(Mahmilia dan Doloksaribu, 2010). Hasil silangan kedua ras kambing tersebut 

adalah kambing ’Boerka’.  

Kambing Boerka mempunyai 50 persen total gen berasal dari kambing 

Boer dan 50 persen total gen berasal dari kambing Kacang. Total gen dari 

kambing Boer ini dapat ditingkatkan menjadi 75 persen dengan cara grading up. 

Subandriyo (2004), menyatakan bahwa grading up adalah salah satu metode 

persilangan, dimana ternak betina dan anak betinanya dikawinkan dengan 

pejantan dari rumpun atau breed yang sama. 

2.3. Pakan Komplit (Complete Feed) 

Pakan lengkap (complete feed) merupakan kumpulan bahan-bahan pakan 

termasuk hijauan atau limbah pertanian dan konsentrat yang telah dihitung 

bagiannya, diproses dan dicampur menjadi satu kesatuan (seragam), diberikan 

secara bebas pada ternak ruminansia untuk memasok nutrien yang dibutuhkan 

oleh ternak (Paramita dkk., 2008). Keuntungan pembuatan pakan lengkap antara 

lain meningkatkan efisiensi dalam pemberian pakan dan menurunnya sisa pakan 

dalam palungan, hijauan yang palatabilitas rendah setelah dicampur dengan 

konsentrat dapat mendorong meningkatnya konsumsi, untuk membatasi konsumsi 
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konsentrat (karena harga konsentrat mahal), mudah dalam pencampuran antara 

konsen trat dan hijauan serta memudahkan ternak menjadi kenyang (Paramita 

dkk., 2008). 

Pakan komplit merupakan pakan yang cukup mengandung nutrien untuk 

ternak dalam tingkat fisiologis tertentu yang dibentuk dan diberikan sebagai satu-

satunya pakan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi 

tanpa tambahan substansi lain kecuali air. Semua bahan pakan tersebut, baik 

hijauan (pakan kasar) maupun konsentrat dicampur menjadi satu. Salah satu faktor 

yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pakan komplit adalah kandungan 

nutrien yang sesuai dengan ternak yang dipelihara (Purbowati dkk., 2007). 

2.4. Kebutuhan Nutrisi Kambing 

Pakan merupakan bahan makanan yang dapat dimakan dan tidak 

membahayakan bagi tubuh ternak. Pakan menyediakan nutrien yang penting 

untuk hidup, produksi, dan reproduksi. Di dalam manajemen budidaya ternak 

khususnya ruminansia, pakan merupakan kebutuhan tertinggi sehingga perlu 

mendapat perhatian dalam penyediaannya baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas. Umumnya pada peternakan tradisional, peternak menyediakan pakan 

utama bagi ternak ruminansia berupa Hijauan Pakan Ternak (HPT) (Nurlaha, 

2015). 

Melakukan suplementasi konsentrat komersial dengan rumput berkualitas 

rendah dikenal dapat meningkatkan asupan pakan dan kecernaan serat. Namun, 

karena biaya yang tinggi dan ketersediaan konsentrat tradisional yang tidak pasti, 

petani mencari alternatif. Pakan alternatif biasanya berasal dari by-products dan 
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produk-produk limbah dari pengolahan berbagai tanaman pangan dan serat, atau 

sisa tanaman. pakan alternatif Ini bisa masuk ke dalam program pakan sebagai 

serat utama, dapat sebagai suplemen untuk ransum biasa, atau sebagai pengganti 

bagian dari ransum (Rahman dkk., 2014). 

Kambing efisien dalam merumput dan lebih memilih makan tanaman lebat 

bersama dengan beberapa kayu lainnya dan tanaman semak yang ditemukan di 

sekitarnya. Kambing mampu mencerna berbagai macam serat dan bahan yang 

kasar. Kebutuhan gizi dari kambing ditentukan oleh usia, jenis kelamin, ras, 

sistem produksi (perah atau pedaging), ukuran tubuh, iklim dan status fisiologis. 

Strategi pemberian pakan harus dapat memenuhi kebutuhan energi, protein, 

mineral, dan vitamin tergantung pada kondisi kambing (Rashid, 2008). Kambing 

tidak bergantung pada sistem pemberian pakan secara intensif kecuali beberapa 

makan tambahan selama pertumbuhan, laktasi, kehamilan dan musim dingin. 

Tentu saja, ketika kambing dalam masa laktasi untuk jangka waktu tertentu (yaitu, 

10 bulan), mereka akan membutuhkan makan tambahan pada taraf nutrisi yang 

lebih tinggi (misalnya, kualitas susu dari hasil pemberian pemotongan kedua 

jerami alfalfa dan rasio biji-bijian pada ransum).  

Kambing merupakan kelompok hewan ruminansia kecil dan tidak 

memiliki gigi seri atas atau gigi taring tetapi memiliki gusi keras sebagai 

penggantinya. Rumen adalah bagian terbesar dari empat ruang pada perut dengan 

kapasitas sekitar 2 sampai 6 pound. Beberapa bakteri dan protozoa yang 

berhabitat normal dalam rumen yang memecah makanan berupa tanaman menjadi 

asam lemak volatil bersama dengan vitamin dan asam amino. Menurut Rashid 
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(2008) Asupan pakan harian kambing berkisar dari 3 sampai 4 persen dari berat 

badan yang didasarkan dalam satuan pound (bahan kering per ekor per hari). 

Asupan pakan harian dipengaruhi oleh berat badan, persen dari bahan kering 

dalam pakan yang dimakan (12 sampai 35 persen pada hijauan, 86 sampai 92 

persen pada jerami dan konsentrat), palatabilitas, dan status fisiologis kambing 

(pertumbuhan, kehamilan, dan laktasi). 

Konsumsi hewan di vegetasi alami cukup tinggi selama musim tanam atau 

tumbuh dimana tanaman menghasilkan daun yang segar dan lebat serta batang 

yang bisa dimakan dan dimanfaatkan disertai dengan keuntungan berat badan 

yang wajar dan performa yang umum (Anele dkk., 2009). Hewan ruminansia 

merumput berkualitas tinggi hijauan segar, sekitar 70 persen dari protein dicerna 

terdegradasi dalam rumen dan hanya 30 persen lolos ke usus kecil untuk 

penyerapan (Douglas dkk., 2010). Meskipun banyak protein yang hilang pada 

proses deaminasi akan dikompensasi oleh protein yang  disintesis oleh mikroba, 

degradasi protein yang berkelanjutan dapat mengakibatkan penyerapan asam 

amino tidak cukup untuk memaksimalkan produktivitas pada hewan muda dalam 

masa pertumbuhan dan binatang menyusui (Douglas dkk., 2010). 

Sistem produksi kambing lebih beragam, dan pemasaran yang lebih 

bervariasi daripada kebanyakan spesies ternak tradisional di Amerika Serikat. 

Menyelesaikan penggemukan kambing dengan pakan konsentrat tinggi bukanlah 

praktek luas, dan kambing pada  umumnya lebih efisien bila menggunakan sistem 

gembala dan merumput. Sistem pemberian pakan dengan cara kambing 

dikandangkan dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dan 
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memungkinkan untuk mencapai pada bobot target tertentu (Lupton dkk., 2007), 

tapi penggemukan kambing hanya menunjukkan respon marjinal ditingkat 

pertumbuhan saat protein kasar pada pakan ditingkatkan dari 14 persen menjadi 

16,4 persen, atau konten dari bahan yang kasar menurun dengan menghilangkan 

kulit dari biji kapas pada susunan ransum untuk penggemukan (Wildeus dkk., 

2007). 

Menurut Wahyono dkk., (2013), palatabilitas merupakan faktor utama 

yang menjelaskan perbedaan konsumsi bahan kering antara pakan dan ternak–

ternak yang berproduksi rendah. Menurut Tarigan dan Ginting (2011), 

karakteristik nutrisi bahan pakan tersebut umumnya ditandai oleh relatif tingginya 

kandungan serat serta rendahnya kandungan protein maupun bahan tercerna, 

terutama pada musim kemarau. Situasi seperti ini, jenis hijauan dengan 

kandungan protein tinggi serta rendah serat seperti leguminosa pohon merupakan 

alternatif sumber pakan yang menjanjikan bagi ternak ruminansia (Tarigan dan 

Ginting, 2011), terutama pada usaha peternakan rakyat. 

Namun demikian, kandungan nutrisi saja pada dasarnya bukanlah 

merupakan indikator yang memadai untuk menjelaskan secara utuh kualitas 

nutrisi suatu bahan pakan. Hal ini disebabkan oleh karena ketersediaan nutrisi dari 

bahan tersebut berfluktuasi dan merupakan fungsi dari berbagai faktor antara lain 

palatabilitas, konsumsi serta efisiensi esktraksi nutrien selama proses pencernaan 

dalam tubuh ternak (Tarigan dan Ginting, 2011). 

Protein merupakan sumber nitrogen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk 

pertumbuhan otot, produksi susu, ketahanan akan penyakit, reproduksi dan 
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pemeliharaan tubuh. Protein adalah bagian yang paling mahal dari ransum dan 

biasanya bervariasi antara 12 sampai 16 persen dari jatah bahan kering tergantung 

pada dua faktor utama : (1) tahap fisiologis hewan (hamil, menyusui, 

pertumbuhan) dan (2) kualitas hijauan. Urea dan nitrogen non-protein lainnya 

dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme dari rumen untuk menghasilkan protein 

mikroba, yang merupakan sumber nitrogen untuk hewan inang (Solaiman, 2006). 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Kambing Lepas Sapih berdasarkan Bobot Badan 

BB, Kg BK, % BB PK, % TDN, % Ca,% P,% 

5 3,6 21,0 70 0,23 0,21 

10 4,5 21,8 70 0,23 0,21 

15 4,1 18,2 65 0,21 0,20 

25 4,0 10,9 60 0,20 0,19 

35 4,0 9,1 60 0,19 0,18 

40 4,0 9,0 60 0,19 0,18 

60 3,8 9,0 60 0,19 0,18 

Kisaran  3,6 - 4,5 9,0-21,8 60-70 0,19-0,23 0,18-0,21 

Sumber : Permentan Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambi 

   -ng dan Domba yang Baik. 

2.5. Konsumsi dan Kecernaan Bahan Kering 

Konsumsi adalah faktor esensial yang merupakan dasar untuk hidup pokok 

dan menentukan produksi. Tingkat konsumsi ternak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang kompleks yang terdiri dari hewan, makanan yang diberikan dan 

lingkungan tempat hewan tersebut dipelihara. Konsumsi merupakan faktor yang 

penting dalam menentukan jumlah dan efisiensi produktifitas ruminansia, dimana 

ukuran tubuh ternak sangat mempengaruhi konsumsi pakan (Herilimiansyah, 

2015).  

Semakin tinggi kandungan serat kasar dalam ransum maka semakin rendah 

kecernaan dari ransum tersebut dan akan menurunkan konsumsi bahan kering dari 

ransum. Pemberian konsentrat terlampau banyak akan meningkatkan konsentrasi 
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energi ransum dan dapat menurunkan tingkat konsumsi sehingga tingkat 

konsumsi berkurang (Herilimiansyah, 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. Konsumsi bahan kering 

pada ternak kambing pada umumnya adalah 3 sampai 3,8 persen dari berat badan 

(Tarigan, 2009). 

Kecernaan adalah selisih antara zat makanan yang dikonsumsi dengan 

yang dieksresikan dalam feses dan dianggap terserap dalam saluran cerna. Jadi 

kecernaan merupakan pencerminan dari jumlah nutrisi dalam bahan pakan yang 

dapat dimanfaatkan oleh ternak. Tinggi rendahnya kecernaan bahan pakan 

memberi arti seberapa besar bahan pakan itu mengandung zat-zat makanan dalam 

bentuk yang dapat dicerna dalam saluran pencernaan (Basri, 2014). 

Kecernaan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi dalam alat 

pencernaan sampai terjadinya penyerapan. Uji kecernaan dibutuhkan untuk 

menentukan potensi pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Tingkat 

kecernaan suatu bahan pakan yang semakin tinggi dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan. Beberapa hal yang mempengaruhi kecernaan bahan pakan 

antara lain komposisi kimia bahan pakan, komposisi ransum, bentuk fisik ransum, 

tingkat pemberian pakan dan faktor internal ternak (Wahyuni dkk., 2014). Bahan 

pakan mempunyai kecernaan tinggi apabila bahan tersebut mengandung zat-zat 

nutrisi mudah dicerna. 
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Nilai kecernaan bahan organik sejalan dengan nilai kecernaan bahan 

kering, hal ini disebabkan karena bahan organik merupakan bagian dari bahan 

kering. Tingginya kecernaan bahan organik juga diakibatkan karena adanya 

kandungan protein kasar tinggi, yang mengakibatkan peningkatan perkembangan 

mikroorganisme yang mencerna bahan pakan tersebut (Sofiani dkk., 2015).  

2.6. Tumbuhan Kelor (Moringa oleifera) 

Tanaman kelor dapat tumbuh pada lingkungan yang berbeda. Tanaman 

kelor dapat tumbuh dengan baik pada suhu 25 sampai 35 derajat Celsius, tetapi 

mampu mentoleransi lingkungan dengan suhu 28 derajat Celsius (Hardiyanthi, 

2015). Klasifikasi dari tanaman kelor yaitu :  

Regnum  : Plantae (Tumbuhan) 

Division : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledone 

Subclassis  : Dialypetalae 

Ordo  : Rhoeadales (Brassicales) 

Famili   : Moringaceae 

Genus   : Moringa 

Spesies  : Moringa oleifera (Rollof dkk., 2009) 

Moringaceae terdiri dari satu marga dengan beberapa jenis yaitu M. 

oleifera, M. arabica, M. pterygosperma, M. peregrine. Pohon dengan daun 

majemuk menyirip ganda 2 sampai 3 posisinya tersebar, tanpa daun penumpu, 

atau daun penumpu telah mengalami metamorphosis sebagai kelenjar-kelenjar 
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pada pangkal tangkai daun. Bunga banci, zigomorf, tersusun dalam malai yang 

terdapat dalam ketiak daun, dasar bangun mangkuk, kelopak terdiri atas lima daun 

kelopak, mahkotapun terdiri atas lima daun mahkota, lima benang sari. Bakal 

buah, bakal biji banyak, buahnya buah kendaga yang mebuka dengan tiga katup 

dengan panjang sekitar dengan panjang sekitar 30 centimeter, biji besar, bersayap, 

tanpa endosperm, lembaga lurus. Dari segi anatomi mempunyai sifat yang khas 

yaitu terdapat sel-sel mirosin dan buluh-buluh gom dalam kulit batang dan 

cabang. Dalam musim-musim tertentu dapat menggugurkan daunnya (meranggas) 

(Nugraha, 2013). Daun sebesar ujung jari berbentuk bulat telur, tersusun majemuk 

dan gugur di musim kemarau, tinggi pohon mencapai 5 sampai 12 meter, bagian 

ujung membentuk payung, batang lurus (diameter 10 sampai 30 centimeter) 

menggarpu, berbunga sepanjang tahun berwarna putih atau krem, buah berwarna 

hijau muda, tipis dan lunak. Tumbuh subur mulai dataran rendah sampai 

ketinggian 700 meter diatas permukaan laut (Nugraha, 2013). 

Gambar 2. Tumbuhan Kelor 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Daun Kelor       (b) Pohon Kelor 
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Sumber : Dokumentasi Penelitian. 

Moringa oleifera merupakan tumbuhan asli sub-Himalaya di India, 

Pakistan, Banglades, dan Afganistan. Termasuk pohon yang mudah tumbuh, telah 

digunakan oleh penduduk asli Roma, Yunani, dan Mesir. Saat ini telah banyak 

tumbuhan perenial dengan kualitas kayu rendah, tetapi beberapa negara 

menggunakan sebagai obat tradisional dan penggunaan industri. Moringa oleifera 

merupakan tumbuhan penting di India, Etiopia, Filipina, dan Sudan serta tumbuh 

di bagian barat, timur, dan selatan Afrika, Asia tropis, Amerika Latin Karibia, 

Florida dan Pulau Pasifik (Nugraha, 2013). 

2.7. Potensi Daun Kelor (Moringa oleifera) sebagai Pakan Ternak 

Daun kelor kaya akan kandungan protein, karoten, zat besi dan vitamin C 

sehingga cocok sebagai pakan ternak. Keunggulan lainnya, kebun kelor umumnya 

memlikik produktivitas bahan segar (hijauan) per unit area lebih tinggi dibanding 

tanaman hijauan lainnya. Menurut Suwahyono (2008), kelayakan sumber hijauan 

untuk pakan ternak, tidak tergantung kandungan proteinnya saja, tetapi juga 

efisiensi energi yang dihasilkan dan tingkat kemudahan untuk dicerna oleh hewan 

ternak. 

Moringa oleifera adalah tanaman asli India Utara dan memiliki khasiat 

pengobatan, terapetik dan nutrisial. Tanaman ini telah diperkenalkan ke  bagian 

daerah yang hangat di dunia (Moyo dkk., 2014). Tanaman ini telah 

direkomendasikan sebagai pakan tambahan untuk sapi perah, kambing dan ikan, 

karena mengandung tingkat protein kasar yang tinggi dalam daunnya (Reyes dkk., 
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2006). Berikut merupakan Tabel 2 yang merupakan tabel kandungan nutrisi 

ransum yang disuplementasi dengan daun kelor menurut penelitian Moyo (2014) : 

Tabel 2. Komposisi gizi pada ransum eksperimental (DM basis) 

Nutrients Grass hay 
Sunflower 

meal 

Moringa 

oleifera 

leaf meal 

SE 

Dry matter (g/kg)  893.3 889.3 890.0 2.2 

Crude protein (g/kg)  140.8
a
 232.7

b
 237.6

b
 3.7 

Neutral detergent 

fibre (g/kg)  
526.7

c
 420.4

b
 347.7

a
 2.9 

Acid detergent fibre 

(g/kg)  
244

b
 185

a
 172

a
 7.5 

Phosphorus (g/kg)  5.0
a
 6.2

b
 6.4

b
 0.1 

Calcium (g/kg)  18.1
a
 19.8

a
 27.8

b
 0.7 

Potassium (g/kg)  17.4
a
 19.2

b
 2.03

b
 0.4 

Sodium (mg/kg)  0.1
a
 0.1

a
 0.2

b
 0.01 

Zinc (mg/kg)  770
a
 889

b
 892

b
 33.8 

Copper (mg/kg)  127
a
 197

b
 210

b
 6.3 

Iron (mg/kg)  2860
a
 3257

b
 3560

b
 22.0 

Polyphenols (g/kg)  4.3
a
 6.7

b
 7.7

b
 0.2 

Keterangan :  

- abc berarti dengan abjad yang berbeda dalam satu baris secara signifikan 

berbeda (P<0.05). SE: standard error. 

 

Sedangkan menurut Marhaeniyanto dkk., 2015 dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kandungan nutrisi dari daun kelor adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Kandungan Bahan Kering, Bahan Organik, Protein Kasar, Serat Kasar 

dan Lemak Kasar dari Sampel Pakan Pemberian, Pakan Sisa 

No. Nama Sampel 
BK 

(%) 

BO 

(%) 

PK 

(%) 

SK 

(%) 

LK 

(%) 

1. Kelor (Moringa oleifera) 18,43 87,05 25,55 10,82 5,79 

2. 
Rumput Cynodon 

plectostacius pemberian 
20,88 84,31 12,63 30,27 2,68 

3. 
Rumput Cynodon 

plectostacius sisa 
52,07 84,24 15,37 28,12 1,71 

4. Pollard 83,99 95,40 18,45 10,99 1,87 

Keterangan : Analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak,  

         Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 
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Menurut penelitian Arief dkk., (2008) mengenai kandungan nutrisi dari 

tanaman kayu jawa (Lannea Coramandelica), kelor (Moringa Oleifera) dan 

mengkudu (Morinda Citrifolia)  menunjukkan bahwa rataan kadar abu dan 

kalsium daun M. Oleifera dan M. Citrifolia sangat nyata lebih tinggi dibandingkan 

dengan L. Coramandelica. Walaupun kadar abu sedikit lebih tinggi pada M. 

Citrifolia daripada M. Oleifera, keduanya menunjukkan perbedaan yang tidak 

signifikan. Akan tetapi, untuk unsur mineral fospor M. Oleifera memiliki kadar 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan L. Coramandelica dan M. Citrifolia. 

Walaupun antara L. Coramandelica dan M. citrifolia menunjukkan perbedaan 

yang tidak signifikan, kadar unsur mineral fospor L. Coramandelica sekitar 2,5 

ppm lebih tinggi dari M. Citrifolia. Protein L. Coramandelica nyata lebih tinggi 

dibandingkan dengan protein M. Oleifera dan M. Citrifolia, sementara protein M. 

Oleifera dan M. Citrifolia sendiri tidak berbeda nyata. 

Ketiga jenis pohon sumber hijauan pakan berbeda satu dengan lainnya 

dalam hal kadar serat kasarnya, dan secara berurutan dari yang terendah adalah M. 

Oleifera, M. Citrifolia dan yang paling tinggi L. Coramandelica. Kadar lemak 

tidak berbeda nyata antar jenis pohon sumber hijuan pakan yang diamati, namun 

M. Citrifolia menunjukkan kadar lemak yang tertinggi dan secara berurutan 

adalah M. Citrifolia diikuti M. Oleiferadan yang terendah L. Coramandelica. 

Bahan ekstrak tiada nitrogen (BETN) pada L. Coramandelica dan M. Citrifolia 

berbeda sangat nyata dibandingkan dengan M. Cleifera, dengan urutan dari yang 

terendah adalah sebagai berikut L. Coramandelica, M. Citrifolia dan yang 

tertinggi M. Oleifera (Arief dkk., 2008). 
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Berikut merupakan Tabel 4 yang merupakan perbandingan rataan 

kandungan nutrisi daun berdasarkan jenis pohon menurut penelitian Arief dkk., 

(2008) : 

Tabel 4. Perbandingan Rataan Kandungan Nutrisi Daun dari Jenis Pohon 

Jenis 

Pohon 

Kandungan Nutrisi 

Abu 

(%) 

Protein 

kasar 

(%) 

Serat 

kasar 

(%) 

Lemak 

(%) 

BETN 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(ppm) 

L. 

coramand

elica  

8,44 
A
  4,84 

b
  50,95 

C
  

4,07  31,76 
A
  0,87 

A
  21,24 

a
  

M. 

oleifera  

12,18 
B
  

4,16 
a
  29,78 

A
  

4,55  48,88 
B
  1,17 

B
  26,93 

b
  

M. 

citrifolia  

12,10 
B
  

4,40 
ab

  41,65 
B 

 

5,26  36,98 
A
  1,17 

B
  18,70 

a
  

Keterangan :  

- Huruf berbeda pada satu kolom menunjukkan perbedaan yang nyata (huruf 

kecil, P<0,05; dan huruf kapital, P<0,01).  

- *) Sampel dalam keadaan kering oven (100% bahan kering) 

Bungkil biji kelor merupakan hasil ikutan atau limbah setelah ekstraksi 

minyak atau ekstraksi senyawa koagulan dari biji kelor. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Suwahyono (2008), pada bungkil biji kelor, dengan runtutan 

seperti perlakuan pada daun kelor, menunjukkan bahwa limbah bungkil biji kelor 

layak untuk dimanfaatkan sebagai suplemen bahan baku pakan. Meski kandungan 

nutrisinya tidak setinggi daun atau tepung bijinya, dan dari pemeriksaan limbah 

biji yang diekstraksi, sekitar 23,7 persen dan daging biji sekitar 33,4 persen karena 

protein larut kedalam air atau minyak. 

Berikut merupakan Tabel 5 yang merupakan tebel kandungan nutrisi yang 

terdapat dalam tumbuhan kelor menurut Suwahyono (2008) : 
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Tabel 5. Kandungan Nutrisi Tumbuhan Kelor 

Nama 

Bahan 

Hasil 

Panen 

(ton/ha) 

Berat 

Kerin

g (%) 

Protein 

Kasar 

(%) 

Serat 

Kasar 

(%) 

Lemak 

Kasar 

(%) 

Abu 

(%) 
ME 

(MJ/Kg) 

Energi 

Total 

(MJ/K

g BK) 

Rata-rata:        

Kelor 15,5 23,1 21,7 21,5     

         

Bagian:        

Ampas 
ekstrak 

daun 
  43,5 47,4 1,4 10,0 9,2 17,7 

         

Daun 

segar   21,5 21,9 5,4 11,5 9,5 18,7 

 

2.8. Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian tentang Pengaruh Daun Kelor (Moringa oleifera) 

sebagai Campuran pada Pakan Komplit terhadap Konsumsi dan Kecernaan Bahan 

Kering Cempe Boerja Betina yaitu diduga campuran daun kelor pada pakan 

komplit dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan kecernaan dari kebutuhan 

nutrisi cempe Boerja Betina khususnya pada bahan kering. 

 

 

 

 


