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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Domba merupakan salah satu komoditas ternak penghasil protein hewani 

yang dibutuhkan di seluruh Indonesia. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh 

ternak domba adalah kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang cukup tinggi 

sehingga mudah dipelihara.Domba yang berkembang di Indonesia adalah domba 

ternakan,salah satu domba tersebut adalah Domba Ekor Gemuk (DEG).  

Domba ternakan DEG banyak tersebar didaerah Jawa Timur. Ciri khas 

DEG terlihat pada ekornya yang tebal dan lebar dengan warna bulu yang putih 

tulus, DEG jantan dan betina tidak bertanduk daun telinga DEG umumnya 

berukuran medium atau normal dengan posisi menggantung karakteristik penting 

dari DEG adalah tipe bulunya umumnya bebas dari wol sehingga DEG termasuk 

domba rambut (hair sheep), dalam pengembangannya domba memilikiperanan 

penting dalam asumsi pemenuhan kebutuhan protein hewani yang dibutuhkan 

oleh manusia. 

 Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi domba 

ialah manajemen lingkungan, pemeliharaan dan bibit. Faktor besar yang sangat 

berpengaruh ialah manajemen pakan, karena 70% dari total biaya produksi. 

Permasalahan yang ada di masyarakat peternak ialah harga pakan dari pabrik yang 

mengandung nutrisi protein tinggi mahal, sehingga perlu pakan alternatif dengan 

cara memanfaatkan limbah di lingkungan sekitar.  
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Kulit biji kakao merupakan bahan pakan potensial bagi ternak ruminansia 

(ketersediaan cukup, terjangkau disekitar petani dan harga murah), dan  dari 560 

ribu ton produksi biji kakao nasional tahun 2005 meningkat menjadi 792 ribu ton 

tahun 2008 (Dirjenbun. 2009), diperkirakan ± 70% dari produksi tersebut dapat 

dihasilkan limbah kulit kakao tahun 2008 sebesar 574 ribu ton dalam bentuk 

bahan kering. Suatu potensi yang sangat besar jika dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak ruminansia, seperti sapi, kerbau domba dan kambing. 

Kulit biji kakao adalah merupakan limbah agroindustri yang dihasilkan 

tanaman kakao (Theobroma cacao L.), buah coklat yang terdiri dari 74 % kulit 

buah, 2 % plasenta dan 24 % biji. Hasil analisa laboratorium mengandung 22 % 

protein dan 3-9 % lemak. Pakar lain menyatakan kulit buah kakao kandungan 

gizinya terdiri dari bahan kering (BK) 88 % protein kasar (PK) 8 %, serat kasar 

(SK) 40,1 % dan TDN 50,8 %(Dirjen Peternakan, 2009). 

Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas 

akan ternak ruminansia kecil kususnya domba, peningkatan produktivitas dapat 

dilakukan dengan pemberian pakan yang mengandung nutrisi cukup mencukupi, 

pemenuhan zat gizi tersebut dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang 

efektif seperti fermentasi, hay, dan silase. Salah satu pemanfaatan teknologi 

seperti fermentasi dapat diterapkan pada pakan basal limbah pertanian seperti 

slamper, kulit kopi, ampas kecap, bekatul, pollard, dan limbah pertanian lainnya. 

Limbah pertanian ini memiliki potensi yang bagus sebagai pakan ternak 

dikarenakan dapat meminimalisir secara ekonomis, dengan fermentasi  dapat 

meningkatkan kualitas gizi pakan dari limbah pertanian tersebut. Fermentasi juga 



3 
 

dapat meningkatkan daya serap dan kecernaan dalam tubuh ternak akan zat-zat 

gizi seperti protein dan bahan kering akan tercerna secara optimal,  penyerapan zat 

gizi secara optimal didalam tubuh domba dapat membantu secara otomatis 

produksi daging yang maksimal. 

Kecukupan akan gizi terhadap konsumsi bahan kering dan protein kasar 

dalam tubuh domba tidak bisa sepenuhnya menghandalkan limbah. Hal ini perlu 

adanya penambahan pakan dengan nutrisi yang memiliki kandungan gizi tinggi 

seperti konsentrat kulit buah kakao. Penambahan pakan ini maka porposi 

konsumsi pemberian pada domba hanya sebagai tambahan penyempurna gizi pada 

ternak domba, sehingga dalam memanfatkannya limbah pertanian dapat 

dimaksimalkan sebagai pakan dengan kualitas yang baik, pemberian pakan 

seplementasi kulit biji kakao dengan campuran pakan basal fermentasi dapat 

mencukupi akan konsumsi terhadap ternak domba sehingga dapat memacu 

produksi kususnya sebagai produksi domba pedaging, untuk itu perlu diteliti 

tentang pengaruh pemberian pakan basal fermentasi dengan suplementasi kulit 

biji kakao terhadap konsumsi BK dan PK pada ternak domba ekor gemuk jantan. 

1.2. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh pemberian suplementasi konsentrat limbah kulit biji 

kakao pada pakan basal fermentasi terhadap konsumsi bahan kering dan protein 

kasar pada domba ekor gemuk jantan? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

suplementasi  konsentrat limbah kulit biji kakao pada pakan basal fermentasi 

terhadap konsumsi bahan kering dan protein kasar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

dasar dalam penggunaan limbah kulit biji kakao agar optimal digunakan sebagai 

bahan rujukan dalam penggunaan kulit biji kakao sehingga dapat meningkatkan 

produktifitas DEG jantan pada konsumsi BK dan PK. 

 

 

 

 

 


