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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengembangan usaha ternak kambing merupakan salah satu jenis ternak 

yang memiliki prospek pengembangan yang cukup baik dalam menyuplai 

kebutuhan daging di indonesia. Salah satu jenis ternak kambing yang cocok untuk 

dikembangkan adalah kambing (PE). Achjadi 2007 menjelaskan bahwa kambing 

PE merupakan tipe kambing dwiguna yaitu ada tipe pedaging dan ada tipe perah. 

Kambing PE lebih diarahkan sebagai tipe pedaging karena mengikuti kebutuhan 

daging kambing yang masih belum tercukupi. Kualitas daging juga harus 

diperhatikan, sehingga daging yang dikonsumsi juga haruslah bermutu dan 

memiliki kualitas yang baik, dimana kualitas baik tersebut dapat dilihat dari 

kesehatan kambing yang di pelihara.  

Kontrol Kesehatan pada kambing dapat dilakukan oleh peternak antara lain 

dalam pemberian pakan yang bermutu. Pakan yang bermutu adalah pakan yang 

mengandung cukup nutrisi dan memiliki khasiat untuk kesehatan, salah satu 

pakan yang dapat di berikan kepada kambing adalah daun bunga sepatu atau 

Hibiscus rosa sinensis L.yang dikenal sebagai tanaman hias termasuk jenis 

leguminosa memiliki nutrisi yang cukup bagus seperti pendapat  Widyawati 

(2017) yaitu daun kembang sepatu selain mengandung saponin yang ditandai 

dengan keluarnya lendir bila diremas, juga mengandung nutrisi yang cukup baik 

seperti protein kasar (PK) 21,21%, serat kasar (SK) 11,20%, lemak kasar (LK) 

7,91% yang apabila dikaitkan dengan status kesehatan terutama gambaran eritrosit 
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dan hematokrit dapat memberikan dampak yang baik karena protein di dalam 

daun kembang sepatu dapat membantu pembentukan darah dan cocok sebagai 

pakan ternak. 

Kandungan yang ada di dalam daun, bunga Hibiscus rosa sinensis L. 

mengandung flavonoida, dan pada bagian daun mengandung saponin (Hilmi, 

2016). Selain saponin, menurut Bele ( 2010 ) bahwa daun kembang sepatu juga 

memilikinmemiliki kandungan tanin, Senyawa tannin bersifat astringen yang 

mengikat dan mengendapkan protein dalam darah. 

Tujuan dari pemberian daun sepatu selain memiliki nutrisi yang cukup baik 

untuk campuran pakan,  juga karena di daerah tersebut sulit untuk mencari 

tanaman rumput atau tanaman pakan, sehingga alternatif lainnya yaitu 

dilakukannya pemberian daunnkembang sepatu yang jumlahnya yang sangat 

melimpah di daerah tersebut. Kandungan senyawa flavanoid di daun kembang 

sepatu juga dapat mengendalikan penyakit diare pada kambing karena dapat 

memberikan efek antiinflamasi, dalam daun kembang sepatu juga terdapat protein 

yang dapat membantu dalam pembentukan darah dan disisi lain terdapat 

kandungan saponin yang dapat merusak sel darah merah. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh suplementasi daun 

kembang sepatu pada pakan komplit berbasis limbah pertanian terhadap gambaran 

jumlah eritrosit dan nilai hematokrit kambing  (PE). Diupayakan dengan 

penelitian ini dapat membantu  dalam kontrol perkembangan kesehatan pada 

ternak dilihat dari status fisiologis maupun darah (eritrosit dan hematokrit). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh suplementasi daun kembang sepatu pada pakan komplit 

berbasis limbah pertanian terhadap gambaran jumlah eritrosit dan nilai 

hematokrit kambing  peranakan ettawa (PE) ? 

2. Berapa persen pemberian yang paling baik memberikan pengaruhn terhadap 

kesehatan kambing peranaan etawa (PE) melalui gambaran jumlah eritrosit 

dan nilai hematokrit?  

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh suplementasi daun kembang sepatu pada pakan komplit 

berbasis limbah pertanian terhadap gambaran jumlah eritrosit dan nilai 

hematokrit  kambing  peranakan ettawa (PE). 

2. Mengetahui level terbaik suplementasi daun kembang sepatu pada pakan 

komplit berbasis limbah pertanian terhadap gambaran jumlah eritrosit dan 

nilai hematokrit  kambing  peranakan ettawa (PE). 

1.4 Hipotesis  

Suplementasi daun kembang sepatu dapat meningkatkan jumlah eritrosit 

dan nilai hematokrit. 
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1.5 Manfaat  

Manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui fisiologi kesehatan pada kambing (PE) yang diberi suplementasi 

dan digunakan untuk menetapkan jumlah daun kembang sepatu sebagai 

antibakteri untuk mengetahui status kesehatan melalui gambaran jumlah 

eritrosit dan nilai hematokrit kambing PE. 

2. Pemberian suplementasi daun kembang sepatu pada pakan komplit kambing 

(PE) sebagai anti bakteri untuk meningkatkan jumlah eritrosit dan nilai 

hematokrit untuk meningkatkan tampilan produksi kambing (PE). 

 


