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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Produk samping perkebunan kakao, kulit buah kakao dimanfaatkan sebagai 

bahan pakan menggantikan sumber – sumber pakan konvensional. Tanaman kakao 

memiliki potensi sebagai penyedia hijauan pakan ternak ruminansia yakni daun 

kakao (limbah pangkasan) dan kulit buah kakao setelah bijinya dikeluarkan. 

Limbah dari proses pemanenan buah kakao yang tertinggi adalah kulit buah kakao 

yaitu 73,73 – 74,00%, sisanya plasenta 2,00%, biji kakao 21,98% dan kulit biji 

kakao 2,40% (Ginting, 2004).  

Limbah yang dihasilkan dari industri kakao adalah kulit biji buah kakao. Kulit 

biji buah kakao disebutkan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan sering 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Namun penggunaan kulit biji buah kakao 

sebagai pakan ternak seringkali dibatasi karena adanya theobromine. Theobromine 

termasuk dalam grup yang sama dengan methylated xanthine seperti caffein, yang 

beraksi sebagai stimulan. Namun bila dikonsumsi lebih dari 0,0279 kg/berat badan 

dapat berakibat negatif pada ternak. (Olubamiwa, 2006). Faktor pembatas 

diantaranya memiliki kandungan lignin yang tinggi yaitu 27,95 – 38,78% sehingga 

dapat mempengaruhi daya cerna. Kulit buah biji kakao juga mengandung alkaloid 

theobromin (3,7 –dimethyl xanthine) sebanyak 0,17 – 22 %, kafein (1,3,7 –

trimetixanthine) sebanyak 1,8 – 2,1% (Rinduwati, 2002). 
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Meskipun keberadaan theobromine membatasi penggunaan kulit biji buah 

kakao, profil asam amino pada kulit biji buah kakao lebih baik bila dibandingkan 

dengan limbah kernel kelapa sawit sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

protein yang dapat menggantikan protein biji – bijian pada pakan ternak. 

(Olubamiwa, 2006). 

Domba merupakan salah satu ternak penghasil daging di Indonesia. Domba 

banyak diternakan di Indonesia karena memiliki beberapa keuntungan seperti 

bersifat prolifik (beranak lebih dari satu ekor), cepat berkembang biak, sumber 

protein hewani, mudah beradaptasi, hasil ikutannya berupa pupuk dapat 

menyuburkan lahan pertanian, dan kulitnya dapat dijadikan hiasan. Perkembangan 

usaha budidaya domba semakin pesat karena peningkatan permintaan dan 

timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani. Usaha ternak 

domba memerlukan teknologi dalam manajemen pengelolaan budidaya yang baik, 

meliputi pemberian pakan berkualitas tinggi, manajemen kandang yang baik, dan 

lingkungan yang kondusif. Usaha penggemukan domba semakin berkembang 

untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap daging domba berkualitas. 

Kombinasi usaha penggemukan dan pembibitan domba harus dikembangkan secara 

proporsional agar usaha domba tersebut berjalan secara berkelanjutan (Yamin et 

al.,2012). 

Salah satu jenis ternak penghasil daging yang dapat dikembangkan adalah 

ternak domba. Domba merupakan hewan ruminansia yang memiliki potensi 

penghasil daging yang baik. Di indonesia kebutuhan daging domba cukup tinggi, 

untuk itu masyarakat perlu meningkatkan produksi ternak domba. 
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Pada tahun 2007 sekitar 56,900 ton dan hanya 2,755 terpenuhi dari hasil 

produksi daging nasional (Ditjen Peternakan, 2008). Pertumbuhan populasi domba 

di Indonesia relatif kecil sedangkan permintaan terus meningkat seiring kenaikan 

jumlah penduduk dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan daging 

domba tiap tahun meningkat pada saat ibadah kurban dimana dibutuhkan sekitar 

5,6 juta ekor tiap tahunnya. Setiap restoran dan kaki lima membutuhkan 2 – 3 ekor 

tiap harinya, sedangkan pertumbuhan populasi domba belum sebanding dengan 

permintaan yang terus meningkat (UGM, 2008). 

Sebagai upaya untuk menekan biaya produksi dan produktivitas domba, maka 

selayaknya limbah agroindustri setempat  dimanfaatkan untuk diolah dan dijadikan 

sebagai bahan pakan tambahan ternak domba. Domba merupakan ternak ruminansi 

dengan pakan utama hijauan yang dapat digembalakan disepanjang pinggiran 

sungai (Somanjaya 2015).  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kulit buah biji kakao fermentasi terhadap konsumsi 

pakan domba lokal jantan? 

2. Bagaimana pengaruh kulit buah biji kakao fermentasi terhadap pertambahan 

bobot badan domba lokal jantan? 

3. Bagaimana pengaruh kulit buah biji kakao fermentasi terhadap konversi 

pakan domba lokal jantan? 

4. Berapa (%) kulit buah biji kakao fermentasi yang terbaik sebagai pengganti 

hijauan? 
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1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh kulit buah biji kakao fermentasi terhadap 

konsumsi pakan domba lokal jantan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kulit buah biji kakao fermentasi terhadap 

pertambahan bobot badan domba lokal jantan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kulit buah biji kakao fermentasi terhdapa 

konversi pakan domba lokal jantan. 

4. Untuk mengetahui berapa ( %) kadar kulit buah biji kakao yang terbaik 

sebagai pengganti hijauan. 

1.4 Sasaran 

1. Secara teoritis berguna bagi ilmuwan untuk meningkatkan pengetahuan 

dalam bidang peternakan terutama tentang penggunaan kulit buah biji kakao 

fermentasi untuk ternak. 

2. Secara praktis berguna bagi peternak untuk menggunakan kulit buah biji 

kakao fermentasi sebagai pakan ternak pengganti hijauan untuk 

meningkatkan produksi daging domba. 

1.5 Manfaat 

1. Menambah pengetahuan peternak mengenai pakan fermentasi kulit buah 

biji kakao terhadap konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan domba. 

2. Fermentasi kulit buah biji kakao sebagai solusi pengganti hijuan bagi 

peternak. 
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