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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Domba (Ovis aries) merupakan ternak ruminansia kecil penghasil 

daging. Pada umumnya masyarakat membutuhkan  daging dari ternak domba 

untuk dikonsumsi, karena kandungan protein yang cukup tinggi. Laju 

pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan daging 

yang juga meningkat. Populasi domba di Indonesia 5 tahun terakhir hampir 

mencapai 27,755 juta ekor dengan jumlah pemotongan 5,6 juta ekor per tahun 

dan laju pertambahan populasi 3,38% per tahun dalam 10 tahun per tahun. 

Jumlah kambing 16,841 juta ekor dan domba 10,914 juta ekor. Usaha 

peternakan kambing dan domba melonjak sejak beberapa tahun terakhir 

lantaran perawatan yang tidak terlalu rumit dan keuntungan yang cukup 

besar. Sebanyak 97 persen pemeliharaan ternak kambing dan domba 

dilakukan dalam skala kecil  (Ditjennak, 2011) dalam (Talib dkk., 2011). 

Penggemukan domba gibas supaya mendapatkan produksi daging yang tinggi 

maka sistem pemeliharaan harus diperhatikan dengan baik seperti sistem 

pemberian pakan, kualitas pakan dan sistem kesehatan.  Pakan merupakan 

faktor penting dalam peningkatan produksi domba. Penyediaan pakan yang 

digunakan dalam penggemukan domba harus diperhatikan dari segi kualitas, 

harga dan ketersedian secara kontinyu.  

Indonesia merupakan negara yang penduduknya banyak bergelut 

dibidang perkebunan salah satunya adalah kebun kakao. Produksi biji kakao 
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kering menghasilkan produk sampingan atau limbah diantaranya kulit buah 

kakao dan pulp sedangkan pada proses pengolahan biji kakao kering menjadi 

produk coklat dihasilkan limbah berupa kulit biji kakao. Limbah kulit biji 

kakao belum dimanfaatkan secara optimal dan nilai ekonomisnya rendah. 

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai 

Gading dan Ghana. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan 

(2011) dalam Rambat (2015), total produksi kakao yang dihasilkan di 

Indonesia tahun 2010 sebanyak 809.583 ton.  

Kulit biji kakao (Theobroma cacao L.) merupakan limbah 

agroindustri tanaman kakao yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai 

pakan  ternak.  Menurut Fowler (2009) dalam Kayaputri dkk., (2014) kulit 

biji kakao juga kaya akan komponen- komponen senyawa polifenol flavonoid 

golongan flavanol. Flavanol umumnya terdapat dalam senyawa tunggal 

seperti katekin dan epikatekin dan juga berbentuk senyawa oligomer seperti 

prosianidin.  Menurut Pengkajian Teknologi Pertanian (2010) kulit biji kakao 

segar memiliki kandungan nutrisi terdiri dari bahan kering (BK) 88 %, 

protein kasar (PK) 8 %, serat kasar (SK) 40,1 % dan TDN 50,8 %. Batas 

penggunaan kulit biji kakao segar pada ternak dapat mencapai 30-40 % dari 

kebutuhan pakan. Kulit biji kakao sebaiknya difermentasi terlebih dahulu 

sebelum digunakan sebagai pakan ternak.  

Pakan yang difermentasi dapat memberikan manfaat yaitu 

memperbaiki tekstur bahan dan rasa, mempertinggi daya cerna, menurunkan 

kandungan lignin, meningkatkan kadar protein, dan meningkatkan 



3 

palatabilitas (Pengkajian Teknologi Pertanian, 2010). Palatabilitas pakan 

yang baik dapat meningkatkan konsumsi bahan kering dan konsumsi protein 

kasar pakan pada ternak karena tingkat palatabilitas ini dipengaruhi oleh bau, 

rasa, tekstur dan suhu.  Berdasarkan informasi diatas maka dilakukan 

penelitian tentang penggunaan kulit biji kakao fermentasi yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap konsumsi bahan kering dan 

konsumsi protein kasar domba lokal jantan.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan kulit biji kakao fermentasi terhadap

konsumsi bahan kering domba lokal jantan?

2. Bagaimana pengaruh penggunaan kulit biji kakao fermentasi terhadap

konsumsi protein kasar domba lokal jantan?

1.3.Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kulit biji kakao fermentasi

terhadap konsumsi bahan kering domba lokal jantan.

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kulit biji kakao fermentasi

terhadap konsumsi protein kasar domba lokal jantan.

1.4. Sasaran 

Sasaran yang dituju pada penelitian ini adalah peternak domba lokal 

didaerah pedesaan yang masih ketergantungan kepada hijauan saja untuk 

pakan ternaknya, sehingga dari hasil penelitian ini peternak dapat mengetahui 

manfaat kulit biji kakao fermentasi sebagai pakan ternak domba lokal jantan 

yang dimanfaatkan sebagai pengganti hijauan dimusim kemarau.  


