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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kambing merupakan salah satu jenis ternak ruminansia penghasil daging yang 

cukup potensial. Kambing dapat memanfaatkan bahan alami dan hasil ikutan 

industri yang tidak dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan pakan. Ternak 

kambing khususnya kambing Boer, merupakan salah satu sumber daya penghasil 

bahan makanan berupa daging dan susu yang memiliki nilai ekonomi dan penting 

artinya bagi masyarakat. Seiring dengan hal tersebut peternakan kambing 

memiliki peluang yang cukup besar dengan semakin sadarnya masyarakat akan 

kebutuhan gizi yang perlu segera dipenuhi. 

Pakan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menunjang 

kegiatan produktivitas suatu ternak. Salah satu cara untuk menyediakan ransum 

bergizi seimbang yang dapat meningkatkan produktivitas ternak adalah dengan 

memanfaatkan bahan pakan sumber konstentrat yang dicampur dengan sumber 

serat kasar (hijauan) sesuai dengan proporsinya didalam ransum atau biasa disebut 

pakan komplit (complete feed). Pakan komplit, merupakan formula pakan lengkap 

yang terdiri dari berbagai campuran bahan pakan, sehingga mengandung protein 

dan energi yang cukup.Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak khususnya ternak kambing adalah tumbuhan kelor (Moringa 

oleifera). 

Kelor dikenal sebagai 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 
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merupakan sumber protein harapan di masa depan untuk digunakan sebagai pakan 

untuk ternak ruminansia. Kandungan protein kasar daun kelor antara 26–36 

persen dan dapat tumbuh dari berbagai ketinggian tempat. Selain itu daun kelor 

memiliki keunikan yaitu kandungan asam aminonya seimbang serta meskipun 

mengandung senyawa anti nutrisi (Marhaeniyanto dkk., 2015). Daun kelor kaya 

akan kandungan protein, karoten, zat besi dan vitamin C sehingga cocok sebagai 

pakan ternak. Keunggulan lainnya, kebun kelor umumnya memliki produktivitas 

bahan segar (hijauan) per unit area lebih tinggi dibanding tanaman hijauan lainnya 

(Suwahyono, 2008). Menurut Suwahyono (2008)Kelayakan sumber hijauan untuk 

pakan ternak, tidak tergantung kandungan protein, tetapi juga efisiensi energi 

yang dihasilkan dan tingkat kemudahan untuk dicerna oleh hewan ternak. Kelor 

merupakan salah satu tanaman sayuran yang multiguna karena mengandung 

senyawa aditif dan gizi yang lengkap. Berberapa senyawa aditif daun Kelor yaitu 

arginin, leusin, metionin yang merupakan beberapa contoh asam amino. 

Kandungan asam amino yang tinggi dapat memacu dalam pembentukan bagian 

dari plasma darah 

Pemeriksaan sampel darah pada ternak ruminansia yang sering dilakukan guna 

mengetahui status kesehatan ternak. Pemeriksaan ini meliputi nilai leukosit dan 

trombosit. Fungsi utama dari sel Leukosit adalah untuk fagosit bibit 

penyakit/benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sedangkan fungsi trombosit 

adalah mempercepat pembekuan darah akibat terjadinya luka. Menurut hasil 

penelitian, daun kelor ternyata mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, 

kalsium, kalium, besi, dan protein dapat mempengaruhi leukosit dan trombosit. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat 

nilai leukosit dan trombosit pada Cempe Boerja dengan pemberian pakan basal 

komplit yang disubstitusi daun kelor.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penambahan daun kelor dalam pakan complete feed berpengaruh 

terhadap nilai leukosit Cempe Boerja? 

2. Apakah penambahan daun kelor dalam pakan complete feed berpengaruh 

terhadap nilai trombosit Cempe Boerja? 

3. Manakah pengaruh penambahan daun kelor yang optimal dalam pakan 

complete feed terhadap nilai leukosit dan trombosit Cempe boerja? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan daun kelor dalam pakan complete feed 

berpengaruh terhadap nilai leukosit Cempe Boerja. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan daun kelor dalam pakan complete feed 

berpengaruh terhadap nilai trombosit Cempe Boerja. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan daun kelor dalam pakan complete feed 

terhadap nilai leukosit dan trombosit Cempe Boerja yang optimal. 

1.4. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. Pemberian pakan complete feed yang disubstitusi daun kelor pada Cempe

Boerja dapat digunakan sebagai acuan untuk memperoleh pemberian mana

yang mempengaruhi nilai leukosit.

2. Pemberian pakan complete feed  yang disubstitusi daun kelor pada Cempe

Boerja dapat digunakan sebagai acuan untuk memperoleh pemberian mana

yang mempengaruhi nilai trombosit.




