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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kambing boer merupakan jenis ternak ruminansia yang saat ini semakin 

popular dan digemari peternak karena pertumbuhannya sangat cepat sehinnga 

cocok untuk dibudidayakan secara intensif. Keberadaan  kambing boer diharapkan 

mampu meningkatkan pasokan daging yang minim di tanah air sehingga mampu 

memenuhi permintaan konsumen. 

Pemeliharaan kambing boer secara intensif tentu membutuhkan pakan yang 

bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Pemberian pakan yang mengandung kebutuhan 

yang dibutuhkan kambing boer akan memberikan dampak yang positif yaitu akan 

menghasilkan produksi dan kualitas daging yang baik. Biasanya para peternak 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kambing peternak memberikan pakan basal. 

Pemberian basal komplit pada ternak ini dapat memberikan keuntungan yang 

berlipat yaitu kebutuhan nutrisi dan energi akan terpenuhi serta pertumbuhan badan 

yang ingin dicapai sesuai dengan keinginan yang digunakan. 

Keterbatasan dan ketersediaan pakan ternak secara kualitas maupun 

kuantitas di Indonesia masih rendah, sehingga menghambat peningkatan produksi 

serta populasi ternak ruminansia. Beberapa cara yang sudah dilakukan antara lain 

dengan penambahan pakan konsentrat dan suplemen pakan selain pakan basal 

rumput. Pakan basal atau hijauan masih belum bisa mencukupi karena kualitas dan 

kuantitasnya rendah dengan harga yang mahal. Segala macam jerami serta beberapa 

jenis sumber serat kasar lainnya sebagai hasil samping pertanian dapat ditingkatkan 

kualitasnya dengan melakukan fermentasi. 
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Pakan basal (pokok) komplit merupakan  bahan pakan ternak berupa 

rumput, legum, perdu, pohon-pohonan, serta pakan sisa panen yang dapat di 

sempurnakan untuk meningkatkan kualitas dari pakan basal, penambahan suplemen 

juga dapat berpengaruh terhadap kualitas pakan yang diberikan. Suplement yang 

dirasa cocok dan mampu meningkatkan kandungan nutrisi pakan basal adalah daun 

kelor. 

  Daun kelor dikenal sebagai tumbuhan yang memiliki sumber protein cukup 

tinggi sehingga diharapkan sebagai pakan suplemen yang dapat meningkatkan total 

konsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak sepanjang tahun 

sehingga pertambahan bobot badan ternak dapat meningkat dengan baik, didalam 

masyarakat sendiri daun kelor sangat jarang dimaanfaatkan kebanyakan berfungsi 

sebagai tanaman pagar saja. Sehingga dengan pemanfaatan daun kelor ini 

diharapkan dapat menekan biaya produksi yang dialami saat ini oleh para peternak. 

Kandungan antioksidan pada Moringa oleifera antara lain alkaloids, 

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

Menurut Logu (2005), daun kelor juga mempunyai kandungan vitamin C 120 mg 

dalam 100 g pada bagian daunnya. Manfaat flavonoid antara lain untuk melindungi 

struktur sel, meningkatkan efektifitas vitamin C, anti inflamasi, mencegah keropos 

tulang, dan sebagai antibiotik (Waji, 2009) 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh pemberian pakan komplit yang disuplementasi daun 

kelor terhadap konsumsi dan kecernaan protein kasar pada cempe Boerja 

lepas sapih pada level yang berbeda? 
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2. Pada level terbaik manakah suplementasi daun kelor pada pakan komplit 

cempe Boerja lepas sapih berpengaruh terhadap konsumsi dan kecernaan 

protein kasar pada cempe Boerja lepas sapih? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh pemberian pakan komplit yang disuplementasi daun 

kelor terhadap konsumsi dan kecernaan protein kasar pada cempe Boerja 

lepas sapih pada level yang berbeda. 

2. Mengetahui level terbaik manakah suplementasi daun kelor pada pakan 

komplit cempe Boerja lepas sapih berpengaruh terhadap konsumsi dan 

kecernaan protein kasar pada cempe Boerja lepas sapih. 

1.4 Manfaat 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan akademisi 

untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang peternakan khususnya 

tentang pengaruh pakan basal yang disuplementasi daun kelor terhadap 

konsumsi dan kecernaan protein kasar pada cempe kambing boerja. 

2. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi peternak khususnya peternak 

kambing bahwa pengaruh pakan basal yang disuplementasi daun kelor 

terhadap konsumsi dan kecernaan protein kasar pada cempe kambing 

boerja. 


