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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Kambing potong merupakan ternak ruminansia kecil yang diambil 

dagingnya guna memenuhi kebutuhan protein. Populasi daging kambing dari 

tahun ke tahun mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan jumlah yang 

mencukupi dapat menjadi subtitusi kebutuhan daging sapi. Salah satu kambing 

potong yang memiliki bobot tinggi diantara kambing pada umumnya adalah 

kambing Boer. Bangsa kambing Boer merupakan salah satu jenis kambing dengan 

potensi pertumbuhan dan bobot hidup yang tinggi dan memiliki sifat fertilitas 

yang baik sesuai dengan Greyling (2000).  Pertumbuhan yang baik tidak lepas 

dari kualitas pakan dan jumlah kecukupan nutrisi.  

Salah satu sumber daya yang memiliki peran strategis dalam produksi 

kambing adalah pakan. Pakan merupakan komponen utama di dalam ekonomi 

usaha. Pakan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi produktivitas ternak. 

Kondisi pakan (kualitas dan kuantitas) yang tidak mencukupi kebutuhan, 

menyebabkan produktivitas ternak menjadi rendah, antara lain ditunjukkan oleh 

laju pertumbuhan yang lambat dan bobot badan rendah. 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 di dalam 

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. 
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Pakan komplit yang diberikan pada ternak dapat ditambahkan dengan 

bahan tambahan yang dapat meningkatkan produktivitas ternak. Salah satu 

tumbuhan yang digunakan untuk tambahkan adalah kelor. 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 darah merah yaitu 

hemoglobin (bagian dalam sel darah merah). Menurut Astuti, dkk. (2008), 

Haemoglobin yang dominan tersusun dari senyawa protein (globin),berasal dari 

protein asupan pakan dan disintesa dalam tubuh domba, bila tubuh kekurangan 

asupan protein, haemoglobin dapat disintesa dari cadangan protein tubuh.  

Kandungan lain pada daun kelor yang yaitu antioksidan yang sangat berguna bagi 

tubuh. Kandungan antioksidan pada daun kelor antara lain alkaloids, saponins, 

fitosterols, tannins, fenolik dan flavonoid (Rajanandh dkk,. 2012).  

Potensi yang dimiliki oleh daun kelor sebagai sumber protein pada pakan 

komplit dapat menjadi sumber protein darah yang digunakan dalam pembentukan 

sel-sel darah, sehingga perlu mengkaji potensi daun kelor yang ditambahkan ke 

dalam pakan komplit guna mengetahui kadar hemoglobin dan nilai hematokrit 

dalam darah anak kambing Boerja lepas sapih.  
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1.2.  Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah penggunaan daun kelor (Moringa oleifera Lam) sebagai campuran 

pakan komplit berpengaruh terhadap kadar hemoglobin dan nilai hematokrit 

anak kambing Boerja betina? 

2. Berapa level penggunaan daun kelor terbaik pada pakan komplit anak 

kambing Boerja betina berpengaruh terhadap kadar hemoglobin dan nilai 

hematokrit ?  

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan daun kelor (Moringa oleifera Lam) 

sebagai campuran pakan terhadap kadar hemoglobin dan nilai hematokrit 

anak kambing Boerja betina. 

2. Mendapatkan level terbaik campuran daun kelor (Moringa oleifera Lam) pada 

pakan komplit terhadap kadar hemoglobin dan nilai hematokrit pada anak 

kambing Boerja betina.  

3. Mengetahui cara mengurangi antinutrisi yang terkandung pada daun kelor 

diantaranya tannin, saponin dan asam phytat.  

1.4. Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui fisiologi kesehatan pada anak kambing Boerja betina yang diberi 

pakan komplit dengan campuran dan digunakan sebagai dasar untuk 
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menetapkan jumlah daun daun kelor sebagai sumber protein pakan untuk 

meningkatkan kadar hemoglobin dan nilai hematokrit.   

2. Pemberian daun kelor pada pakan komplit anak kambing Boerja betina

sebagai sumber protein untuk meningkatkan nilai hemoglobin dan nilai

hematokrit untuk meningkatkan tampilan produksi anak kambing.

3. Secara praktisi berguna bagi peternak kambing bahwa daun kelor dapat

menjadi bahan campuran pakan komplit meningkatkan kesehatan ternak.




