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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Domba merupakan ternak ruminansia kecil yang memiliki banyak manfaat 

dan kegunaan, salah satunya menghasilkan daging yang dapat memenuhi 

kebutuhan protein hewani bagi masyarakat.  Keberadaan domba ini merupakan 

modal usaha bagi peternak yang membudidayakan, sehingga keberadaan domba 

tidak hanya dapat menciptakan lapangan pekerjaan maupun lapangan usaha, 

namun juga dapat memberikan penghasilan bagi pelaku usaha. Populasi domba di 

Jawa Timur terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan data statistik 

atau BPS Jawa Timur (2011) populasi domba sebanyak 3.848.535 ekor, Tahun 

2012 sebanyak 5.238.549 ekor, Tahun 2013 sebanyak 5.341.438 ekor, Tahun 

2014 sebanyak 5.782.950 ekor, Tahun 2015 sebanyak 5.703.604 ekor  (Dinas 

Peternakan Jawa Timur, 2016). 

Domba ekor gemuk (Deg) berasal dari Indonesia asli berpotensi untuk 

dikembangkan di Indonesia karena domba ini memiliki banyak kelebihan antara 

lain : 1). DEG cenderung lebih tahan terhadap cuaca panas dan dingin, karena 

memiliki bulu yang tebal sehingga dapat menahan dari dehidrasi yang cepat 

karena banyaknya penguapan cairan tubuh. 2). Nilai jual DEG lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan jenis lainnya karena jenis DEG ini lebih banyak dagingnya 

dan mudah menerima teknologi baru seperti pakan fermentasi.  

Salah satu target produksi DEG adalah pertambahan bobot badan (pbb) 

yang optimal. Pbb dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain manajemen 

pemeliharaan, manajemen pakan, genetik dan lingkungan. Manajemen 
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pemeliharaan dan pemberian pakan yang baik diperlukan untuk produktifitas 

ternak domba di indonesia. Pakan yang dikonsumsi merupakan salah satu faktor 

yang sangat berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan domba ekor gemuk. 

konsumsi  pakan yang baik pada ternak akan meningkatkan produktifitas ternak, 

yaitu dengan menghasilkan pbb harian dan bobot potong yang tinggi.  

Pbbmerupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap hasil karkas yang 

diperoleh. Semakin tinggi pertambahan bobot badanmaka semakin tinggi pula 

karkas yang diperoleh. Pemberian pakan yang baik yaitu jumlah ukuran pakan 

yang diberikan dan nilai nutrisinya mencukupi kebutuhan, sehingga menghasilkan 

produktifitas DEG yang tinggi. Pakan yang baik adalah pakan yang berdampak 

akan nutrisi untuk menunjang pertumbuhan bobot badan ternak. Pakan yang baik 

ini biasanya mahal, sehingga sangat dicari bahan pakan alternatif yang belum 

termanfaatkan secara maksimal dan dapat mengurangi sumber pakan protein yang 

mahal tersebut. 

Pakan komplit dalam bentuk campuran berbagai bahan pakan yang sudah 

ter fermentasi atau disebut pakan basal fermentasi dapat menjadi solusi dalam 

pemberian pakan ternak ruminansia dalam berbagai kondisi. Nilai nutrisi dapat 

diatur dengan menentukan jumlah dan jenis campuran, sehingga ternak tidak 

berkesempatan memilih pakan (memperkecil pakan sisa yang tidak dimakan). 

Pakan fermentasi juga praktis, dan dapat disimpan dalam waktu lama, dapat 

meningkatkan nilai nutrisi dari bahan pakan tersebut terutama karbohidrat yang 

dapat memacu pbb DEG tersebut.  
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 Kulit buah kakao atau KBK  merupakan kulit ari pembungkus biji kakao 

yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak alternatif dan 

sebagai bahan pakan sumber serat bagiternak ruminansia., karena sebagian besar 

limbah kulit buah kakao tersebut belum termanfaatkan dengan baik khususnya 

dalam bidang peternakan yang dapat diolah atau difermentasi menjadi konsentrat 

suplemen limbah kulit buah kakao. Data dari BPS (2011) 

menunjukkanbahwaproduksikakaodiIndonesiapadatahun2010 mencapai 70.919 

ton. Guntoro (2008)menyebutkan proporsi kbk bisa mencapai 74hingga 75% dari 

berat total buah dan masihmengandung daging buah (flacenta) sekitar 

2,5%.Dengan demikian, potensi nasional kbk yangdapat dihasilkan mencapai 

52.480,06 hingga53.189,25 ton berat basah per tahun yang kandungan nutrisinya 

cukup tinggi. 

 Menurut Sarono dan Busa ( 2008) kandungan nutrisi kulit buah kakao 

(Theobromacacao L.),yang terdiri dari 74 % kulit buah, 2 % plasenta dan 24 % 

biji menghasilkan hasil analisa laboratoriummengandung 22 % protein dan 3- 9 % 

lemak, Sehingga sangat potensi untuk diolah sebagai pakan alternatif domba ekor 

gemuk untuk meningkatkan pertambahan bobot badan DEG dengan diimbangi 

dengan pakan basal fermentasi atau pakan komplit. 

 Berdasarkan kondisi potensi kulit buah kakao yang berlimpah di daerah 

perkebunan yang sebagian besar belum termanfaatkan secara maksimal sebagai 

pakan ternak ruminansia khususnya , maka kami melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Suplementasi Konsentrat Kulit Buah Kakao Pada Pakan Basal 

Fermentasi Terhadap Pertambahan Bobot Badan Pada Domba Ekor Gemuk”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh suplementasi KBK pada campuran pakan basal 

fermentasi terhadap konsumsi pakan pada DEG ? 

2. Apakah ada pengaruh suplementasi KBK pada campuran pakan basal 

fermentasi terhadap pbb pada DEG ? 

3. Berapa level suplementasi KBK yang terbaik pada pakan basal fermentasi 

untukkonsumsi pakan pada DEG jantan? 

C. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini yakni : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian pakan suplementasi konsentrat KBKdengan 

campuran pakan basal fermentasi terhadap konsumsi pakan pada DEG jantan. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian pakan suplementasi konsentrat KBKdengan 

campuran pakan basal fermentasi terhadap pbb pada DEG jantan. 

3. Mengetahui level terbaik konsentrat kulit kakao terhadap konsumsi pada pada 

DEG jantan 

D. Manfaat 

 Manfaat dari penelitian ini yakni : 

1. Menambah pengetahuan dan keilmuan tentang penambahan pakan konsentrat 

kulit kakao dengan pakan basal fermentasi terhadap konsumsi pakandan 

pertambahan bobot badan DEG jantan. 

2. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang manfaat 

penambahankonsentrat KBK dengan pakan basal fermentasi terhadap PBB 

DEG jantan. 


