
PEMANFAATAN LEGUMINOSA POHON 

SEBAGAI SUMBER PAKAN TERNAK 

KAMBING KACANG DI DAERAH 

DATARAN RENDAH DI DESA JATIPURO 

KECAMATAN KARANGJATI  

KABUPATEN NGAWI 

 

 

SKRIPSI 

 

 

OLEH: 

LIRPRADNYA PARAMITHA. Y 

0710510011 

 

 

 

 
 

 

 

BAGIAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK 

FAKULTAS PETERNAKAN  

UNIVERSITAS  BRAWIJAYA  

MALANG 

 2014





i 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

 Penulis dilahirkan di Ngawi pada tanggal 30 Desember 

1988. Penulis merupakan putri pertama dari dua 

bersaudara pasangan Ayahanda Winarno dan ibunda 

Mulyati Ningsih. Jenjang pendidikan penulis diawali di 

SDN Jatipuro 3 yang diselesaikan pada tahun 2001. 

Pada tahun 2004 penulis lulus dari SMP N 2 Ngawi, dan 

lulus dari SMAN 2 Mejayan Caruban pada tahun 2007. 

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Jurusan Nutrisi 

Makanan Ternak pada tahun 2007 melalui jalur PMDK. 

Penulis pernah mengikuti Pendidikan Singkat 

Kepemimpinan yang Berwawasan Kebangsaan 

Angkatan XVII di Universitas Brawijaya pada tanggal 

19-20 September 2008. Penulis aktif di Sanggar Teater 

Cowboy Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

sejak tahun ajaran 2007-2011, selain itu penulis sempat 

mengikuti Resimen Mahasiswa (MENWA) Universitas 

Brawijaya selama satu tahun. Penulis aktif di berbagai 

acara seni kampus salah satunya sebagai panitia acara 

Festifal Monolog SMA se-Malang Raya 2009, sebagai 

perias dan lighting di acara Gebyar Festifal Tari XVII, 

dan Penata Panggung di acara Festifal Paduan Suara 

2012, selain itu juga aktif di berbagai kegiatan Fakultas 

Peternakan salah satunya menjadi panitia Seminar 

Nasional RUU Peternakan dan Kesehatan di Gedung 

Widya Loka Universitas Brawijaya, Malang pada 

tanggal 26 Mei 2008.  

 

 

 

 

 

 



ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji syukur penyusun panjatkan 

kehadirat ALLAH SWT, karena atas limpahan rahmat, 

taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan 

Penelitian dengan judul “Pemanfaatan Leguminosa 

Pohon Sebagai Sumber Pakan Ternak Kambing 

Kacang Di Daerah Dataran Rendah Di Desa 

Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi” 

dengan baik dan lancar. 

Penulis menyadari tanpa bantuan, petunjuk dan 

bimbingan beberapa pihak tidaklah mungkin laporan 

penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga 

pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. Ifar Subagiyo, M. Agr. St selaku 

Dosen Pembimbing Skripsi utama atas waktu yang 

diluangkan dalam membimbing, memberikan 

arahan, saran dan kritik yang membangun serta 

memberikan semangat selama proses penyusunan 

proposal, pelaksanaan penelitian hingga penulisan 

skripsi ini. 

2. Dr. Ir. Herni Sudarwati, MS selaku Dosen 

Pembimbing Pendamping atas waktu yang 

diluangkan dalam membimbing, memberikan saran 

dan kritik selama proses penyusunan proposal, 

pelaksanaan penelitian hingga penulisan skripsi ini  

3. Dr. Ir. Moch. Nasich, MS., Ir. Hari Dwi Utami, 

MS, M. App. Sc, Ph.D dan Artharini 

Irsyammawati, S.Pt, MP selaku dosen penguji yang 

telah banyak memberikan masukan dan saran 

kepada penulis 

4. Prof. Dr. Ir. Kusmartono, selaku Dekan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya beserta seluruh 



iii 
 

staf yang telah memberikan fasilitas mulai dari 

perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 

5. Ketua Program Studi Peternakan Dr. Ir. Sucik 

Maylinda, MS dan Dr. Ir. Herni Sudarwati, MS 

selaku sekertaris  Program Studi Peternakan yang 

telah memberikan proses kelancaran studi. 

6. Keluarga tercinta Ayahanda Winarno dan Ibunda 

Mulyatiningsih, adikku Wruhingreh Rizki 

Devatmaja.Y, bang Ipul serta si kecil Dhimas 

Shaka Pramudian. A,  yang senantiasa memberikan 

segala dukungan dan do’a yang luar biasa. 

7. Rekan-rekan kos serta teman-teman di kampus 

Adit, Johan, Mery, Mas Jun dan semua pihak yang 

telah membantu sehingga penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

 

Semoga segala bantuan yang telah diberikan 

mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya 

dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, 

penulis berharap semoga dengan rahmat dan izin-

Nya mudah mudahan skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

 

Malang,    Juli 2014 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

UTILIZATION OF LEGUME TREE AS SOURCE 

OF FORAGE FOR KACANG GOAT IN PLAIN 

LOW AREA OF JATIPURO VILLAGE  

DISTRICT OF KARANGJATI, REGENCY OF 

NGAWI 

Lirpradnya Paramitha
1)

, Ifar Subagiyo
2)

, and Herni 

Sudarwati
2) 

1) 
Student at Animal Husbandry Faculty 

2) 
Lecturers at 

Animal Husbandry Faculty 

 

ABSTRACT 

The success of farmers, especially ruminant 

farming depend on the availability of adequate 

forage quantity and sustainability. Long dry season 

with low rainfall make a lot of grass types dried and 

so difficult to find the forage. One of ways to 

overcome this problem was by utilizing legume tree 

for forage. The objective of the study was to analyze 

the level of use of legume tree as goat feed in low 

plain areas. The study was conducted in the Jatipuro 

village, District Karangjati, Regency of Ngawi by 

selecting breeders used a systematic random 

sampling, then the sub-village with the most goat 

breeders was used as the survey object of forage 

from the legume tree. According to the results of 

data from 10  respondents in the age range of 30-60 

years old, all of them used legume tree for forage of 

kacang goat. The legume tree used were turi leaves 

for 22.03%, lamtoro leaves 15.82%, and gamal 

12.43%, while the other forage crops used as the 

mixture of the legume tree was cassava leaves for 

7.91% , dadap leaves 12.43%, peanut straw9.04%, 

corn straw 9.04%, and giant grass 11.3%. Legume 

tree crop in lowland area was suitable as the main 

forage of kacang goats containing high protein as the 
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subtitute of grass in dry season which usually was 

very difficult to obtain. People were easy to get the 

legume tree because in addition to be used as animal 

feed plant people also used the plant for daily 

consumption such as turi flower, fruit and young 

leaves of lamtoro, legume tree were also commonly 

used by people as a living fence, limiting land 

ownership and roads boundary. 

 

Keyword: legume, goat, plain low area 
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Ringkasan 
 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-

September 2013  di Desa Jatipuro, Kecamatan 

Karangjati, Kabupaten Ngawi. Materi Penelitian yaitu 

10 peternak yang dipilih di satu Dusun yang memiliki 

peternak kambing paling banyak di Desa Jatipuro. 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis 

bagaimana tingkat penggunaan leguminosa pohon 

sebagai pakan ternak kambing di daerah dataran rendah. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan  sebagai pertimbangan dan informasi 

tentang pemanfaatan leguminosa untuk ternak kambing 

terutama di daerah dataran rendah. 

Metode penelitian yaitu menggunakan metode 

observasi dan wawancara. Pemilihan responden 

peternak dilakukan secara sistematik random sampling. 

Variabel yang diamati meliputi izin pengambilan 

leguminosa, kondisi jalan, jumlah leguminosa yang 

diberikan, jenis leguminosa yang diberikan dan 

kandungan Bahan Kering, Protein Kasar, Serat Kasar 

dan Bahan Organik hijauan yang diberikan. Analisis 

data menggunakan analisis deskriptif terhadap variabel 

diatas. 

Jenis ternak yang dipelihara masyarakat adalah 

jenis kambing kacang, ternak kambing yang dipelihara 



vii 
 

masyarakat lebih banyak tergolong skala kecil (1-4), hal 

tersebut dikarenakan kepemilikan kambing hanya 

sebagai sampingan. Berdasarkan hasil data dari 10  

responden laki-laki dengan kisaran umur 30-60 tahun, 

semuanya menggunakan leguminosa pohon untuk pakan 

ternak kambing kacang. Leguminosa pohon yang 

digunakan adalah daun turi 22,03%, daun lamtoro 

15,82%, dan gamal 12,43%, adapun tanaman pakan lain 

yang digunakan sebagai campuran leguminosa pohon 

tersebut adalah daun ketela pohon 7,91%, daun dadap 

12,43%, jerami kacang tanah 9,04%, jerami jagung 

9,04%, dan rumput gajah 11,3%. Nutrisi yang 

terkandung menunjukkan bahwa daun turi memiliki 

protein paling tinggi diantara tanaman yang lain yaitu 

29,2%, sedangkan tanaman yang memiliki protein yang 

rendah adalah jerami jagung 7,16%. Hasil dari 

penelitian bobot badan rata-rata kambing responden 

adalah 17,9 kg, rata-rata peternak memberikan hijauan 

segar sebanyak 2,925 kg/ekor/hari. Tingkat kebutuhan 

bahan kering kambing adalah 3% dari bobot hidup. 

Dalam penelitian bobot hidup kambing rata-rata adalah 

17,9 kg berati kebutuhan bahan kering adalah 530,94 

gram/ekor/hari, dari data yang di peroleh pemberian 

bahan kering adalah 746,56 gram/ekor/hari. Hal ini 

berarti pemberian bahan kering sudah sesuai dan 

memenuhi kebutuhan bahan kering kambing.  

Kesimpulan penelitian adalah penggunaan 

leguminosa pohon di dataran rendah Desa Jatipuro, 

Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi sangat tinggi, 

diantaranya penggunaan Turi sebesar 22,03%, Lamtoro 

15,82% dan Gamal 12,43%. Leguminosa pohon dapat 

digunakan sebagai pakan utama ternak kambing 

kacang, selain itu masyarakat juga dapat 

memanfaatkannya sebagai pohon pelindung, peneduh, 

dan pembatas kepemilikan lahan. Ada baiknya 
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ditambah pemberian konsentrat karena akan membantu 

menambah energi sehingga pertumbuhan kambing 

kacang menjadi lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemeliharaan ternak ruminansia di Indonesia 

sebagian besar dilakukan petani dalam skala kecil dan 

merupakan pekerjaan sampingan. Pola pemeliharaannya 

sebagian besar dilakukan secara tradisional, yaitu ternak 

dilepas dan dibiarkan mencari makan sendiri 

(digembalakan) atau sengaja dipelihara dalam kandang. 

Walaupun demikian usaha tersebut sangat nyata 

memberikan manfaat bagi usaha taninya. 

Keberhasilan usaha peternakan khususnya 

ruminansia sangat tergantung dari kecukupan 

tersedianya pakan hijauan baik jumlah maupun 

kesinambungannya. Menurut Tangendjaja (1985) usaha 

produksi peternakan sangat tergantung dari ketersediaan 

bahan pakan dan hal itu berarti bahwa produktivitas 

peternakan dapat dinaikkan apabila pakan diberikan 

secara optimal untuk memenuhi kebutuhan ternak. Oleh 

karena itu kualitas pakan harus diperhatikan agar ternak 

tumbuh secara maksimal. Pada umumnya pakan ternak 

ruminansia bersumber dari alam yang sebagian besar 

berupa limbah pertanian seperti jerami padi, jerami 

jagung, daun ubi dan lain-lainnya. Adapun jenis hijauan 

yang umumnya diberikan pada ternak adalah rumput 

lapang yang rendah nilai gizinya. Hijauan merupakan 

pakan ruminansia yang utama, sehingga penyediaan 

hijauan dan kualitasnya sangat menentukan 

produktivitas dan perkembangan ternak ruminansia. 

Komponen iklim dan kondisi tanah yang 

mempengaruhi tanaman pakan ternak antara lain 

musim, terutama panjangnya musim kemarau, suhu, 

kesuburan tanah dan aerasi. Musim kemarau dengan 
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suhu yang tinggi membuat tanaman pakan untuk ternak 

sulit didapatkan, terutama jenis rumput-rumputan. 

Musim kemarau yang panjang dengan curah hujan yang 

rendah membuat banyak dari jenis rumput mati 

sehingga peternak kesulitan untuk mencari pakan. Salah 

satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu 

memanfaatkan hijauan leguminosa pohon. 

Leguminosa pohon diharapkan dapat 

mendukung sebagai pakan hijauan alternatif selain 

rumput. Jenis-jenis tanaman leguminosa yang relatif 

mudah ditanam dan memiliki nilai gizi cukup tinggi 

antara lain: Turi (Sesbania grandiflora), Gamal 

(Gliricidia sepium) dan Lamtoro (Leucena 

leucocephala). Jenis tanaman ini dapat tumbuh dengan 

baik pada berbagai kondisi tanah, dengan demikian 

diharapkan dengan penanaman leguminosa dapat 

mendukung terpenuhinya kebutuhan pakan terutama 

pada musim kemarau. Produksi hijauan tersebut cukup 

banyak 2 - 5 kg per pohon per 3 bulan dan daunnya bisa 

dimanfaatkan untuk pakan ternak (Siregar, 1992). 

Dengan adanya sifat-sifat tersebut maka ketiga 

leguminosa sangat baik untuk dikembangkan. 

Pada kawasan dataran rendah di pulau Jawa, 

pohon-pohon leguminosa seperti tersebut diatas banyak 

dibudidayakan oleh petani-petani untuk beragam 

kebutuhan misalnya kayu bakar, pagar hidup, batas 

kepemilikan lahan dan dikonsumsi. Pada kawasan 

perkebunan, leguminosa pohon di budidayakan sebagai 

naungan tanaman pokok perkebunan seperti kopi. 

Daerah pedesaan banyak tumbuh leguminosa pohon 

untuk berbagai tujuan. Petani memanfaatkan 

leguminosa tersebut sebagai pakan ruminansia. 

Masyarakat petani di Jawa memanfaatkan leguminosa 

sebagai pakan pokok ternak kambing dan secara lokal 

disebut ramban. 
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Memperhatikan hal diatas maka perlu di ketahui 

seberapa banyak petani ternak kambing memanfaatkan 

leguminosa yang tumbuh disekitarnya. Apabila 

liguminosa yang dimaksud adalah tanaman yang 

tumbuh di kawasan lahan marjinal atau perkebunan 

maka bagaimana kemudahan masyarakat petani ternak 

untuk menggunakan sumber daya tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana tingkat penggunaan leguminosa 

pohon sebagai pakan ternak kambing di daerah dataran 

rendah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

tingkat penggunaan leguminosa pohon sebagai pakan 

ternak kambing di daerah dataran rendah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan  sebagai pertimbangan dan 

informasi tentang pemanfaatan leguminosa untuk ternak 

kambing terutama di daerah dataran rendah. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Dataran rendah dengan suhu tinggi membuat 

pakan untuk ternak terutama jenis rumput sulit 

didapatkan, sehingga ternak kambing tidak 

memungkinkan untuk digembalakan. Pemanfaatan 

leguminosa sebagai pakan utama adalah salah satu 

solusi ketika musim kemarau datang. Tanaman 

leguminosa dapat hidup subur di dataran rendah walau 

memiliki suhu yang tinggi, selain dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak juga banyak sekali fungsi tanaman 

leguminosa, diantaranya dapat sebagai pohon peneduh, 
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pagar hidup, sumber kayu bakar dsb. Pemanfaatan 

leguminosa sebagai pakan utama ternak kambing 

tersebut merupakan upaya masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pakan ternaknya ketika musim kering tiba. 

 

 
 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratna S dan 

M. Agus Setiana (2009) yang berjudul Jenis Hijauan 

Pakan pada Peternakan Kambing Rakyat di Desa 

Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, 

Propinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi jenis hijauan pakan  kambing lokal dan 

pemanfaatannya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi langsung difokuskan 

pada pengamatan kandang kambing, memprediksi 

komposisi botani di kandang ternak, menimbang 

hijauan pakan yang diberikan pada ternak, menimbang 

ternak dengan sampel setiap kandang. Wawancara 

dengan setiap peternak terkait kondisi ternak, pakan, 

lingkungan, serta permasalahannya. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan pencatatan, macam  hijauan pakan 

rumputan 1 spesies, leguminosa 14 spesies dan ramban 

11 spesies. Rumputan yang diberikan adalah Imperata 

cylindrica Div. sebanyak 0,16%, kacangan terutama 

Leucaena leucocephala LAMK. (21,98%), Gliricidia 

sepium Jacq. Kunth ex Walp. (16,45%), Sesbania 

grandiflora L. PERS. (9,82%)  dan Pterocarpus indicus 

WILLD. (8,92%). Ramban (selain famili Gramineae 

dan Leguminosae) yang banyak diberikan adalah 

Artocarpus heterophyllus (3,49%). 

 

2.2 Dataran Rendah 

Dataran rendah adalah hamparan luas tanah 

dengan tingkat ketinggian yang di ukur dari permukaan 

laut adalah relatif rendah (sampai dengan 200 m dpl). 

Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Elevasi
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hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan 

dengan dataran tinggi. Suhu udara di dataran rendah, 

khususnya untuk wilayah Indonesia berkisar antara 23 

derajat Celsius sampai dengan 28 derajat Celsius 

sepanjang tahun (Devendra, 1994). 

Indonesia banyak memiliki dataran rendah, 

yang umumnya hasil sedimentasi sungai. Dataran 

rendah ini disebut dataran aluvial. Dataran aluvial 

biasanya berhadapan dengan pantai landai laut dangkal. 

Dataran ini biasanya tanahnya subur, sehingga 

penduduknya lebih padat bila dibandingkan dengan 

daerah pegunungan. Penduduk di daerah dataran rendah 

banyak yang bermatapencaharian sebagai petani dan 

peternak. (Reksohadiprojo, 1995) 

Tanaman pakan ternak yang dapat tumbuh di 

dataran rendah sangat banyak diantaranya adalah 

beberapa jenis rumput dan leguminosa. Rumput yang 

dapat tumbuh pada dataran rendah diantaranya adalah 

Rumput gajah yang banyak tumbuh dipinggir sawah, 

Rumput Raja, Rumput Satria, Rumput Benggala, dan 

Rumput Signal, sedangkan leguminosa yang banyak 

tumbuh adalah leguminosa pohon seperti Turi dan 

Lamtoro (Soedomo, 1985). 

 

2.3 Hijauan Makanan Ternak 

 Pakan hijauan adalah semua bahan pakan yang 

berasal dari tanaman ataupun tumbuhan berupa daun-

daunan, terkadang termasuk batang, ranting dan bunga 

(Sugeng, 1998). Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

Nasution (1986) yang menyatakan makanan hijauan 

adalah semua bahan makanan yang berasal dari tanaman 

dalam bentuk daun-daunan. Kelompok makanan hijauan 

ini biasanya disebut makanan kasar. Hijauan sebagai 

bahan makanan ternak bisa diberikan dalam dua macam 

bentuk, yakni hijauan segar dan kering.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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 Bahan pakan adalah bahan yang dapat dimakan, 

dicerna dan digunakan oleh hewan. Bahan pakan ternak 

terdiri dari tanaman, hasil tanaman, dan kadang-kadang 

berasal dari ternak serta hewan yang hidup di laut 

(Tillman, 1991). Hijauan memegang peranan penting 

pada produksi ternak ruminansia, termasuk Indonesia 

(Reksohadiprodjo, 1995) karena pakan yang dikonsumsi 

oleh sapi, kerbau, kambing, dan domba sebagian besar 

dalam bentuk hijauan, tetapi ketersediaannya baik 

kualitas, kuantitas, maupun kontinyuitasnya masih 

sangat terbatas. 

 Hijauan pakan utamanya rumput dan 

leguminosa merupakan ransum utama untuk ternak 

ruminansia. Leguminosa pakan pada umumnya 

diberikan kepada ternak secara terbatas karena 

mengandung anti nutrisi yang dapat mempengaruhi 

kesehatan ternak yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi produktivitasnya. Zat anti nutrisi di 

dalam pakan dapat berupa racun dan toksik yang dapat 

membahayakan ternak, sehingga perlu menjadi 

perhatian peternak dalam memberikan pakan tersebut, 

terutama dalam pemberian pakan tunggal. Beberapa 

diantara zat zat anti nutrisi yang dapat membahayakan 

ataupun mengganggu kesehatan ternak ruminansia 

diantaranya adalah asam sianida (HCN), asam nitrat 

(HNO3), asam oskalat, gosipol, mimosin, coumarin, 

alfatoksin, alkaloid, tanin dan lignin. (Kusumaningrum, 

2009) 

 Menurut  Sajimin (2006) pemanfaatan 

leguminosa sebagai sumber hijauan pakan ternak sudah 

tidak asing lagi bagi masyarakat petani di Indonesia. 

Hal ini disebabkan karena hijauan yang bersumber dari 

leguminosa mempunyai beberapa keunggulan 

dibandingkan hijauan yang bersumber dari rumput. 

Adapun keunggulan tersebut meliputi; 
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 hijauan leguminosa sangat palatable bagi ternak 

ruminansia  

 hijauan leguminosa mengandung nilai nutrisi 

yang tinggi (tinggi kandungan protein kasar dan 

rendah kandungan serat kasar) 

 nilai pakan (kecernaan dan konsumsi) dari 

hijauan leguminosa cukup tinggi  

 hijauan leguminosa tersedia secara kontinu 

karena tanaman leguminosa biasanya 

merupakan bagian dari pola kehidupan 

masyarakat (sebagai pagar hidup, sumber kayu 

bakar dan sebagai tanaman pelindung). 

(Sajimin, 2006) 

 

2.4 Leguminosa 

Leguminosa adalah jenis tumbuhan yang 

termasuk keluarga kacang-kacangan atau polong-

polongan. Berdasarkan sifat tumbuhnya, leguminosa 

dibedakan menjadi leguminosa pohon, leguminosa 

perdu dan leguminosa menjalar. Semua leguminosa 

perdu / pohon mempunyai perakaran yang dalam (akar 

tunggang) yang bisa mencapai kedalaman tinggi untuk 

mendapatkan air maupun unsur hara dalam tanah. 

Tanaman ini juga dapat berfungsi sebagai tanaman 

penghijauan reklamasi daerah kritis. (Nista, 2010) 

Hijauan leguminosa, baik herba maupun pohon, 

adalah hijauan yang mempunyai nilai gizi lebih tinggi 

dibandingkan dengan rumput. Kandungan protein 

kasarnya tinggi, sebagai sumber vitamin dan 

mengandung mineral yang lebih banyak dibandingkan 

rumput. Oleh sebab itu pemberian rumput yang 

dikombinasikan dengan leguminosa sangat disarankan 

karena disamping relatif murah dan mudah 

dibudidayakan, daun leguminosa dapat mengurangi 

kebutuhan akan konsentrat yang harganya relatif mahal. 



9 
 

(Nista, 2010) Berikut ini adalah macam-macam 

leguminosa pohon: 

1. Turi (Sesbania grandiflora) 

Turi merupakan golongan leguminosa yang 

disukai ternak dan buanganya disukai penduduk. Turi 

tahan terhadap pemotongan berulang-ulang. 

Produksinya dapat mencapai 20 ton bahan 

kering/Ha/tahun. Turi mengandung protein tinggi yaitu 

36% dan mengandung energi lebih tinggi dibanding 

kaliandra, lamtoro dan gamal. Turi dapat diberikan pada 

sapi dan kambing sebagai pengganti sebagian rumput. 

Pemberian sampai dengan 2 kilogram pada kambing 

dapat meningkatkan berat badan dibanding yang diberi 

rumput gajah saja (Sajimin, 2006). 

2. Lamtoro (Leucaena leucocephala) 

Lamtoro merupakan salah satu leguminosa 

tropis yang tahan dengan pemotongan berulang-ulang. 

Produksinya 20 ton bahan kering/Ha/tahun. Komposisi 

kimiawi lamtoro mengandung protein, zat tanin yang 

cukup baik untuk pakan ternak dan mengandung racun 

mimosin yang tinggi. Sebagai hijaunan pakan ternak, 

untuk mengurangi kandungan mimosin maka harus 

dijemur sehari lebih dahulu. Lamtoro dapat digunakan 

sebagai pengganti sebagian rumput. (Haris, 2012) 

3. Gamal (Gliricidia sepium) 

Gamal adalah tanaman leguminosa yang dapat 

tumbuh dengan cepat didaerah kering. Gamal tumbuh 

baik pada daerah dengan temperatur 22-40 derajat 

celcius. Sebagai sumber hijauan pakan ternak sebaiknya 

ditanam dengan jarak 1×1 meter dengan interval 

pemotongan 6-12 minggu, sedangkan pemotongan 

pertama dilakukan pada 10-20 minggu. Cara tanam 

dapat dilakukan dengan stek maupun biji, hasil produksi 

yang diperoleh berkisar  antara 19 ton/ha/tahun. 
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Komposisi kimiawi gamal mengandung protein 19-

25%.  (Nista, 2010) 

 

2.5   Limbah Pertanian 
Limbah tanaman pertanian adalah bagian-

bagian dari tanaman yang dibudidayakan setelah produk 

utamanya dipanen untuk kepentingan manusia. Khusus 

pada kawasan dataran rendah dimana pemeliharaan 

ruminansia dilakukan oleh mereka yang 

mengoperasikan sistem pertanian campuran maka 

petani-ternak pada kawasan itu juga memanfaatkan 

limbah tanaman pertanian yang dibudidayakan sebagai 

pakan untuk ternak ruminansia mereka. (Prasetyo, 2011) 

Adapun jenis-jenis limbah tersebut beragam 

antar lokasi, tergantung pada jenis tanaman pertanian 

yang dibudidayakan setempat. Pada kawasan Asia-

Pasifik, jenis-jenis limbah pertanian itu meliputi jerami 

padi, jerami kacang tanah, jerami kacang kedelai, tebon 

jagung, jerami sorghum, daun ketela pohon, daun ketela 

rambat, daun talas dan pucuk tebu. Jenis-jenis limbah 

dimaksud selaras dengan jenis-jenis tanaman pertanian 

yang umum dibudidayakan. (Prasetyo, 2011) 

Secara umum limbah hasil pertanian dan 

perkebunan cukup tersedia di berbagai daerah 

Indonesia, namun potensi limbah tersebut untuk 

digunakan sebagai pakan ternak belum dikembangkan 

secara optimal. Pemanfaatan limbah pertanian dan 

perkebunan sebagai pakan ternak baru mencapai 39% 

dari potensi yang tersedia saat ini, sehingga sebagian 

besar dari limbah tersebut tidak dimanfaatkan dengan 

baik, dan bahkan dibuang, dibakar atau digunakan untuk 

keperluan non-peternakan. (Siregar, 1992) 

Limbah pertanian dan perkebunan dapat 

diartikan sebagai bahan yang dibuang dari sektor 

pertanian.Limbah pertanian dapat berupa jerami padi, 
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jagung, kacang-kacangan, kedelai, ampas teh, kulit kopi 

dan lain-lain. Pemanfaatan limbah pertanian dan 

perkebunan sebagai pakan ternak baru mencapai 30-

40% dari potensi yang tersedia saat ini, karena petani 

sering membakar dan membuang setelah panen ( 

Indraningsih, 2010).  

Limbah pertanian adalah bagian utama diatas 

atau pucuknya yang tersisa setelah panen atau diambil 

hasil utamanya. Beberapa contoh dari limbah pertanian 

yang digunakan sebagai pakan ternak diantaranya 

jerami padi, jerami jagung, jeramai kacang tanah dan 

jerami kedelai. (Samadi, 2009) 

Salah satu alternatif penyediaan pakan ternak 

adalah memanfaatkan dan mengembangkan limbah 

hasil pertanian yang diduga memiliki kandungan nutrisi 

setara dengan pakan standar untuk ternak, antara lain 

jerami padi, jerami jagung dll. (Indraningsih, 2010) 

Beberapa contoh limbah pertanian yang dapat 

digunakan sebagai pakan ternak antara lain sebagai 

berikut: 

1.  Jerami Jagung 

Jerami jagung merupakan sisa dari tanaman 

jagung setelah buahnya dipanen dan dapat diberikan 

pada ternak, baik dalam bentuk segar maupun dalam 

bentuk kering. Pemanfaatan jerami jagung sebagai 

pakan ternak telah dilakukan terutama untuk ternak sapi, 

kambing, domba. Jerami jagung mempunyai kadar serat 

kasar yang tinggi yakni 33,58%, tetapi masih dapat 

dicerna untuk ternak. Ternak sapi menyukai jerami 

jagung yang dipotong-potong pada umur  80 – 90 hari. 

(Prasetyo, 2011) 

2. Jerami Padi 

Jerami padi adalah bagian batang tumbuhan 

yang telah dipanen bulir-bulir buah bersama atau tidak 

dengan tangkainya dikurangi dengan akar dan bagian 
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batang yang tertinggal. Jerami padi merupakan sumber 

makanan ruminansia. Jerami padi merupakan limbah 

hasil pertanian yang sangat potensial untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Ruminansia 

tergantung pada mikroorganisme rumen untuk 

mensuplai enzim-enzim penting yang mampu mencerna 

serat kasar dalam jerami. (Suryani, 1994) 

 

2.6.       Kambing Kacang 

Kambing merupakan salah satu jenis ternak 

kecil yang telah populer dalam kehidupan masyarakat. 

Peranannya sangat strategis dalam upaya mendukung 

perekonomian petani di pedesaan meskipun belum 

dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa 

sifat yang menguntungkan dari usaha beternak kambing 

kacang, yaitu mudah berkembang biak, modal usaha 

relatif kecil, pemeliharaannya sederhana dan tidak 

membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, mudah 

beradaptasi terhadap berbagai keadaan lingkungan serta 

dapat berfungsi sebagai ternak tabungan. Disamping itu 

usaha peternakan kambing sangat diminati oleh 

masyarakat karena dapat dipelihara secara tradisional 

dengan teknologi yang sederhana. (Sabil, 2014) 

Kambing kacang merupakan kambing asli 

Indonesia dan Malaysia, dengan bobot badan jantan 25-

30 kg sedangkan betina 20-25 kg. Kambing Kacang 

terkenal karena ketahanannya dan merupakan ternak 

yang tersebar luas, biasanya dipelihara dengan tujuan 

sebagai tabungan hidup, ternak potong, dan sumber 

pupuk kandang. Jumlah pemeliharaanya 3-5 ekor per 

keluarga petani.(Pamungkas, 2009) 

Karakteristik dari kambing kacang merupakan 

kambing asli Indonesia yang memiliki keunggulan, 

sifatnya lincah, mudah beradaptasi dengan lingkungan 

setempat dan angka reproduksinya cukup baik. Ambing 
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kacang sangat cepat berkembang biak karena pada umur 

15-18 bulan sudah bisa menghasilkan keturunan. Jenis 

kambing ini cocok untuk penghasil daging karena 

sangat prolifik (sering melahirkan anak kembar dua). 

Terkadang dalam satu kelahiran menghasilkan 

keturunan kembar tiga setiap induknya. Kambing 

kacang berkembang biak sepanjang tahun. Kambing 

kacang dapat hidup dengan perawatan yang seadanya, 

bahkan hampir tidak memerlukan pemeliharaan sama 

sekali. Hewan ini sering dibiarkan mencari pakan 

sendiri, kawin, dan beranak tanpa bantuan pemilik 

ternak. Produk yang dihasilkan terutama dimanfaatkan 

dalam bentuk daging dan kulit.(Sabil, 2014) 

Pakan utama kambing kacang adalah tunas-

tunas semak serta ranting dan gulma. Hijauan yang 

diberikan dapat berupa daun lamtoro, gamal, dan daun 

turi. Bila berdasarkan bahan kering, pemberian hijauan 

sebaiknya mencapai 3% dari berat badan atau 10-15% 

berat badan bila dalam bentuk segar. Pakan diberikan 

dua kali sehari (pagi dan sore hari). (Pamungkas, 2009) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian yang telah ditentukan dipilih 

lokasi dataran rendah secara porporsive sampling 

(ditentukan) yaitu ditentukan satu desa yang tanaman 

leguminosanya banyak dan di desa tersebut banyak 

petani ternak yang mempunyai ternak kambing kacang 

besar, sedang maupun kecil. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31 

Agustus 2013-20 September 2013, di Desa Jatipuro 

Dusun Jati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

 Dataran rendah 

 Terdapat ternak kambing kacang 

Desa Jatipuro adalah desa yang memiliki luas 

373.815 ha yang penduduknya banyak yang bermata 

pencaharian sebagai petani dan beternak, tinggi tempat 

dari permukaan laut adalah 157 meter.  

Desa tersebut banyak sekali leguminosa yang 

tumbuh sehingga masyarakat sangat bergantung untuk 

memenuhi kebutuhan pakan ternak. Pada musim 

kemarau rumput sangat sulit didapat karena mengering, 

sehingga ternak kambing di desa tersebut sangat 

bergantung pada leguminosa dan limbah pertanian. 

 

3.2 Materi Penelitian 
Materi penelitian adalah 10 peternak yang 

dipilih di satu dusun yang memiliki peternak kambing 

paling banyak. Tanaman leguminosa yang di ambil 

sebagai sempel adalah tanaman leguminosa yang 

diberikan peternak sehari-hari, lalu di analisis 

kandungannya. 
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3.3 Metode Penelitian 

Data yang diambil sebanyak dua macam yaitu 

data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan 

cara wawancara dengan menggunakan kuisioner atau 

daftar pertanyaan. Data primer meliputi data identitas 

responden, kepemilikan ternak, aspek pakan dan 

pemanfaatan tanaman leguminosa. Data sekunder 

diperoleh dari kantor desa dan kecamatan. 

 

3.4 Responden 

Responden terdiri dari petani ternak yang 

mempunyai ternak kambing kacang besar, sedang 

maupun kecil dan responden dipilih secara purposive 

sampling method sebanyak 10 orang. Indikator untuk 

responden tersebut antara lain memiliki ternak kambing 

kacang, pengalaman beternak lebih dari 2 tahun, dan 

menggunakan pakan leguminosa. 

 

3.5 Aksesibilitas 

Aksesibilitas peternak dilakukan survei 

terhadap 10% dari data jumlah pemilik ternak kambing 

untuk mengetahui aksesibilitas peternak terhadap 

tanaman leguminosa dengan mengajukan kuisoner yang 

terdiri dari pertanyaan jarak ketempat pengambilan 

leguminosa, kondisi jalan dan alat transportasi yang 

digunakan. Pemilihan responden dilakukan dengan cara 

wawancara dengan mengajukan kuisoner pada peternak. 

Identifikasi peternak terdiri dari nama peternak, umur 

peternak, pendidikan, penguasaan lahan dan tujuan 

beternak. 

 

3.6 Pemanfaatan Pakan 

3.6.1 Jenis Leguminosa 

Identifikasi jenis leguminosa yang diberikan 

dengan mengenali ciri leguminosa tersebut antara lain 
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dari bentuk daun, warna daun, bentuk pohon, dan 

bunga. 

 

3.6.2 Kandungan Nutrisi Leguminosa 

Pengumpulan sampel pakan pemberian 

dilakukan dengan cara mengambil sampel pakan 

sebanyak 1000 gram setiap jenis hijauan pemberian, lalu 

diuji di Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak 

Universitas Brawijaya. 

 

3.7 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati meliputi: 

- Jenis leguminosa yang diberikan 

- Jumlah leguminosa yang diberikan 

- Jumlah ternak yang dimiliki 

- Kandungan BK, PK, SK dan BO hijauan yang 

diberikan 

 

3.8 Analisis Data 

Analisis deskriptif dilakukan terhadap beberapa 

aspek seperti identifikasi peternak, jenis leguminosa, 

kandungan PK, BK dan BO leguminosa dan beberapa 

banyak leguminosa yang diberikan. 

 

3.9 Batasan Istilah 

1. Aksesibilitas: Kemudahan seseorang untuk 

mendapatkan suatu objek, pelayanan ataupun 

lingkungan. 

2. Hijauan makanan ternak: Pakan yang berasal 

dari bagian vegetatif tumbuhan/tanaman 

dengan kadar serat kasar 18 % dan 

mengandung energi tinggi. 

3. Jerami: Hijauan limbah pertanian setelah biji 

dipanen dengan kadar serat kasar umumnya 
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tinggi, bisa berasal dari rumput maupun 

leguminosa 

4. Leguminosa pohon: tanaman leguminosa yang 

berkayu dan mempunyai tinggi lebih dari 1,5 

meter. 

5. Segar (fresh): Baru saja diproduksi, tidak 

disimpan, diperlakukan atau diawetkan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Profil Desa 

 Desa Jatipuro memiliki luas 373.815 ha, dengan  

jumlah terluas 262.760 ha adalah sawah dan 

pekarangan. Desa ini terletak pada 157 meter dari 

permukaan laut. Sebelah utara desa ini berbatasan 

dengan desa Sumber bening, sebelah timur berbatasan 

dengan desa Bangon, sebelah selatan berbatasan dengan 

desa Sidorejo, dan sebelah barat berbatasan dengan desa 

Dungmiri. Desa Jatipuro memiliki kisaran suhu 24-28
o
C 

sepanjang tahun sehingga dapat dikatakan daerah 

tersebut sebagai dataran rendah. (Data Profil Desa 

Jatipuro, 2012) 

 Peternakan  rakyat di Desa Jatipuro tersebar 

merata. Hal ini dikarenakan lahan sekitar rumah 

digunakan pemiliknya untuk bersama-sama memelihara 

ternak kambing secara tradisional dan intensif. 

Tumbuhan yang berada di pekarangan, persawahan, 

pemakaman umum, dan pinggir jalan desa diambil 

daunnya untuk dijadikan pakan kambing. Pembagian 

penggunaan lahan di Desa Jatipuro disajikan pada Tabel 

1. 
 

Tabel 1. Pembagian Penggunaan Lahan Desa Jatipuro 

No Jenis Penggunaan Luas Lahan (Ha) 

1 Pemukiman 96.529 

2 Sawah 240.360 

3 Pemakaman Umum 2.500 

4 Pekarangan 22.400 

5 Perkantoran 1.600 

6 Prasarana Umum lainnya 10.426 

 Jumlah 373.815 

Sumber: Profil Desa Jatipuro (2013) 
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 Jumlah peternak kambing di desa Jatipuro 

dipilih secara Sistematik Random Sampling untuk 

mengetahui populasi peternak kambing. Populasi 

peternak kambing dipilih dengan data Kepala Keluarga 

yang memiliki nomer urut 1, 31, 61dst. Sistematik 

Random Sampling yang dilakukan terhadap 3611 KK 

mendapatkan hasil seperti yang tertera dalam Tabel 2 

berikut ini: 

 

Tabel 2. Prosentase pemilikan kambing berdasarkan 

kepemilikan per dusun 

 
Sumber: Hasil Survei Penelitian (2013) 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dusun Jati 

mempunyai penduduk yang banyak memelihara 

kambing sebesar 70%, hal ini disebabkan karena dusun 

tersebut berada dekat dengan jalan raya, sehingga akses 

untuk jual beli kambing sangat mudah. Daerah tersebut 

juga banyak terdapat pekarangan penduduk yang 

ditanami leguminosa pohon, sehingga selain dapat 

diberikan untuk pakan ternak juga sebagai pembatas dan 

peneduh. 

 Penduduk di dusun Tretek sebesar 60% juga 

banyak yang memelihara kambing. Namun, tidak seperti 

di dusun jati, di dusun ini lebih sedikit yang memiliki 

kambing karena di dusun Tretek jauh dari jalan raya dan 

juga banyak terdapat sawah sehingga penduduknya 

banyak yang fokus sebagai petani dan buruh tani, 

adapun yang memelihara kambing tersebut sebagai 

sampingan. Begitu pula dengan dusun Baron sebesar 

55%, di dusun ini juga banyak terdapat sawah-sawah 

Nama Dusun 
Kepala 

Keluarga 

Jumlah KK dengan Kepemilikan Kambing (%) 

0 1-4 5-9 >=10 

Jati 41 30 % 35,15 % 20,55 % 14,3 % 

Tretek 35 40 % 30,85 % 18,45 % 10,7% 

Baron 44 45 % 25, 79 % 15, 25 % 13,96 % 

Jumlah 120 115 % 91,79 % 54,25 % 38,96 % 
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garapan yang luas, sehingga penduduknya lebih fokus 

untuk bertani. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

 Responden di dusun Jati terdiri dari 10 orang 

warga yang berumur 30-60 tahun serta memiliki jenis 

kelamin laki-laki. Responden tersebut memiliki 

pencaharian yang bervariasi (Lampiran 5). Sebagian 

besar peternak berada pada usia produktif  yakni antara 

26-50 tahun (62,5 %), pada kondisi ini umumnya 

peternak mempunyai kemampuan fisik dan berfikir 

yang lebih baik dalam hal menghadapi dan menerima 

keadaan, serta hal-hal yang baru bila dibandingkan 

dengan umur yang lebih tua. Adiwilaga (1973) 

menyatakan bahwa peternak yang berada pada usia 

produktif akan lebih efektif dalam mengelola usahanya 

bila dibandingkan dengan peternak yang lebih tua.  

Tujuan responden berternak adalah untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan, sebagai tabungan, 

untuk mendapatkan pupuk kandang, serta 

memanfaatkan hijauan pakan ternak yang terdapat di 

daerah tersebut. 

Pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan peternak dalam mengelola usaha ternak 

yang dijalankan, terutama terhadap inovasi usaha 

dimasa datang. Mosher (1983) menyatakan bahwa, 

pendidikan merupakan faktor pelancar yang dapat 

mempercepat pembangunan pertanian, dengan 

pendidikan yang baik seorang peternak akan mudah 

dalam mengadopsi teknologi baru, mengembangkan 

keterampilan, dan memecahkan permasalahan yang 

dihadapi.  

Pendidikan responden tergolong rendah karena 

diantaranya lebih banyak yang tidak lulus sekolah dasar 

sebesar 60%. Rata-rata respoden yang berpendidikan 
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rendah lebih banyak memelihara kambing, hal tersebut 

dikarenakan banyak mereka yang berpendidikan rendah 

yang bekerja sebagai petani sehingga waktu luang 

sangat banyak untuk memelihara dan memperbanyak 

kambing dari hasil keuntungan bertani. Kebanyakan 

dari mereka menabung dengan cara memelihara ternak 

seperti hal tersebut. Persentase tingkat pendidikan 

responden dapat dilihat pada diagram sebagai berikut; 

 
Gambar 2. Pesentase tingkat pendidikan 

 

Sebagian besar peternak didaerah penelitian 

memiliki pekerjaan utama di bidang pertanian (75 %). 

Hal ini akan sangat menunjang untuk keberhasilan 

usaha kedepan, karena usaha ternak yang dijalankan 

tidak akan terlepas dari usaha pertanian yang dijalankan. 

Hasil limbah dari pertanian akan dapat dimanfaatkan 

untuk usaha ternak sebagai sumber pakan cadangan 

dimusim kemarau, sementara itu hasil limbah usaha 

ternak dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk 

organis bagi usaha pertanian yang dijalankan 

(Integrated Farming System). 

Pengalaman beternak merupakan faktor yang 

sangat menentukan keberhasilan dari suatu usaha, 

dengan pengalamannya peternak akan memperoleh 

pedoman yang sangat berharga untuk memperoleh 

kesuksesan usaha dimasa depan. Dari hasil penelitian 

didapatkan bahwa sebagian besar peternak sudah 

PENDIDIKAN SD 60%

SMP 20%

SMA 10%
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memiliki pengalaman dibidang usaha ternak selama 

lebih dari 6 tahun. Soeharjo (1973) menyatakan bahwa 

umur dan pengalaman beternak akan mempengaruhi 

kemampuan peternak dalam menjalankan usaha, 

peternak yang mempunyai pengalaman yang lebih 

banyak akan selalu hati-hati dalam bertindak dengan 

adanya pengalaman buruk dimasa lalu. 

Untuk lebih jelas mengenai data karakteristik 

peternak dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

4.3 Akses Sumberdaya 

 Kebutuhan lahan bagi pengembangan ternak 

ruminansia dirasakan sangat penting terutama sebagai 

sumber hijauan pakan, akan tetapi kenyataan 

menunjukan bahwa dengan semakin padatnya 

penduduk, lahan yang tersedia untuk hijauan pakan 

ternak semakin menyempit. Akibatnya didaerah padat 

penduduk ternak lebih banyak tergantung pada limbah 

pertanian walaupun pada kenyataannya tidak seluruh 

limbah pertanian tersedia efektif untuk makanan ternak 

(Arfa`i, 2005). Desa Jatipuro memiliki luas lahan 373, 

815 Ha dan jumlah penduduk 3611. Hal tersebut 

memungkinkan penduduknya memiliki lahan yang 

cukup luas untuk menanam hijauan pakan dan untuk 

mengembangkan usaha ternaknya. Data kepemilikan 

lahan yang diambil dari 10 responden dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

 Peternakan  rakyat di Desa Jatipuro tersebar 

merata. Hal ini dikarenakan lahan sekitar rumah 

digunakan pemiliknya untuk bersama-sama memelihara 

ternak kambing secara tradisional dan intensif. 

Tumbuhan yang berada di pekarangan, persawahan, 

pemakaman umum, dan pinggir jalan desa diambil 

daunnya untuk dijadikan pakan kambing.  
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Tanaman leguminosa yang ditanam di desa 

Jatipuro bermacam jenis dan fungsinya, namun 

kebanyakan yang ditanam adalah leguminosa pohon 

karena selain dapat diberikan pada ternak juga dapat 

sebagai peneduh disaat kemarau datang dan juga dapat 

difungsikan sebagai tanaman pagar atau pembatas. 

Leguminosa yang ditanam tersebut diantaranya adalah 

pohon turi, pohon lamtoro (petai cina), gamal dan ketela 

pohon selain tanaman tersebut masyarakat juga 

memanfaatkan limbah pertanian antara lain jerami 

kacang tanah dan jerami jagung sebagai sumber 

makanan ternaknya. Responden lebih banyak memilih 

tanaman tersebut karena mudah didapat dan banyak 

tersebar di berbagai tempat, sehingga mudah untuk 

mendapatkannya. 

 Alat transportasi untuk memperoleh pakan 

bermacam-macam, hasil survey terhadap 10 responden 

6 orang memilih berjalan kaki, 3 orang memilih naik 

sepeda dan 1 orang mengendarai sepeda motor. 

Responden kebanyakan memilih untuk berjalan kaki 

atau naik sepeda untuk mendapatkan tanaman pakan 

tersebut, hal ini dikarenakan tidak terlalu jauh untuk 

mendapatkan tanaman-tanaman pakan tersebut. Alat 

yang digunakan adalah sabit dan tali untuk mengikat. 

Responden mengambil pakan (ngarit) dilakukan pada 

pagi dan sore, responden tidak melakukan penimbunan 

pakan hal yang dilakukan cukup dengan melayukan 

pakan yang didapat agar kambing tidak kembung. 

 

4.4 Karakteristik Ternak Kambing Kacang 

 Jenis ternak yang dipelihara masyarakat adalah 

jenis kambing kacang, ternak kambing yang dipelihara 

masyarakat lebih banyak tergolong skala kecil (1-4), hal 

tersebut dikarenakan kepemilikan kambing hanya 

sebagai sampingan. Adapun masyarakat yang 
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memelihara dalam skala besar (>=10) sangat sedikit dan 

mereka memelihara dalam jumlah besar memang untuk 

diternakkan dan dijual pada waktu hari Qurban. Hal 

tersebut sesuai dengan (Soedomo, 1985) yang 

menyebutkan bahwa kambing kacang pada umumnya 

dipelihara secara tradisional sebagai tabungan hidup, 

ternak potong dan sumber pupuk kandang. 

 Karakteristik dari kambing kacang merupakan 

kambing asli Indonesia yang mempunyai bobot hidup 

lebih kecil dibanding kambing jenis lainnya. Kambing 

Kacang memiliki keunggulan yaitu, sifatnya lincah, 

mudah beradaptasi dengan lingkungan setempat dan 

angka reproduksinya cukup baik. Dibawah ini adalah 

daftar kepemilikan kambing, dapat dilihat pada Tabel 3 

sebagai berikut; 

 

Tabel 3. Data Responden dan Jumlah Kepemilikan 

Kambing 

 
Sumber: Hasil Survei Penelitian (2013) 

 

Dari Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa 

responden lebih banyak memilih untuk memelihara 

kambing betina dari pada kambing jantan, hal tersebut 

dikarenakan kambing betina dapat digunakan sebagai 

investasi karena kambing betina dapat melahirkan anak. 

Sesuai dari data jumlah anggota keluarga tidak 

No. 
Kambing 

Jumlah 
Rata-rata 

Berat Badan (Kg) 
Rata-rata 

Satuan Ternak Jantan Betina 

1 1 3 4 17,32 0,49 

2 2 1 3 20,53 0,35 

3 - 1 1 16,55 0,14 

4 1 1 2 20,07 0,21 

5 1 1 2 14,36 0,21 

6 1 3 4 23,22 0,56 

7 1 2 3 16,56 0,35 

8 1 3 4 13,79 0,35 

9 1 2 3 17,22 0,28 

10 1 1 2 20,29 0,28 

 10 18 28 17,99 0,32 
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mempengaruhi jumlah kepemilikan kambing, hal ini 

karena kambing hanya sebagai tabungan dan bukan 

mata pencaharian yang utama. 

Rata-rata berat badan kambing yang dipelihara 

ditimbang dengan timbangan gabah Sinar Harapan,  

dapat dilihat pada Tabel 3 rata-rata berat badan kambing 

adalah 17,99 kg. Sesuai dengan literatur yang 

menyebutkan bahwa bobot badan kambing kacang 

relatif rendah, berkisar antara 20-30 kg, belum mampu 

mencapai persyaratan minimal untuk tujuan ekspor guna 

memenuhi permintaan pasar di negara Timur Tengah 

yang menghendaki kambing dengan bobot potong 

antara 50-60 kg (Devendra, 1994).  

Dalam survei kali ini didapatkan kambing yang 

dipelihara rata-rata berumur 6-15 bulan, hal ini 

dikarenakan ketika kambing dalam keadaan sudah poel 

kebanyakan dari mereka segera menjualnya dan segera 

menggantinya dengan kambing muda. Dalam hari-hari 

tertentu contohnya di hari Idhul Adha harga kambing 

akan menanjak tinggi sehingga  masyarakat banyak 

yang akan menjual kambing-kambing mereka. 

Sistem pemeliharaan kambing di Desa Jatipuro 

adalah pemeliharaan tradisional dan intensif. 

Pemeliharaan intensif merupakan pemeliharaan dimana 

ternak dikandangkan sepanjang hari dan ternak 

dipelihara dalam satu kandang. Sesuai dengan litelatur 

yang menyatakan, sistem pemeliharaan secara intensif 

memerlukan pengandangan terus menerus atau tanpa 

penggembalaan, sistem ini dapat mengontrol dari faktor 

lingkungan yang tidak baik dan mengontrol aspek-

aspek kebiasaan kambing yang merusak (Williamson 

dan Payne1993). 

Bentuk kandang seluruhnya adalah kandang 

panggung persegi panjang yang terbuat dari kayu, 

bambu, dan beton yang berkolong dengan jarak 1-1,5 
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meter agar memudahkan dalam pengumpulan kotoran 

dan pembersihan kandang. Atap terbuat dari genteng 

dan lantai kandang dibuat dari bilah-bilah bambu. 

Lokasi kandang terletak di belakang atau samping 

rumah peternak. Setiap seminggu sekali biasanya 

peternak membersihkan kotoran di kolong kandang dan 

dipindahkan ke luar kandang, ditumpuk dan 

dimasukkan ke karung untuk dijadikan pupuk kandang. 

Sisa hijauan yang berupa ranting dan batang yang tidak 

dimakan ternak dikumpulkan dekat kandang dan 

dibakar. Akan tetapi jika terdapat ranting dan batang 

yang ukurannya sedang sampai besar, maka peternak 

memanfaatkannya sebagai kayu bakar untuk memasak. 

 

4.5 Manejemen Pakan 

 Pemberian pakan diberikan pada pagi dan sore. 

Peternak hanya memberikan pakan rumput pada waktu 

rumput tumbuh subur di musim penghujan. Masyarakat 

desa Jatipuro kebanyakan dari mereka memberikan 

pakan leguminosa, dan limbah pertanian untuk pakan 

sehari-hari. 

 Tanaman leguminosa sangat tumbuh subur di 

desa tersebut karena tanaman tersebut memang 

dipelihara untuk tanaman pakan ternak. Jumlahnya yang 

banyak dan ada dimana-mana sangatlah mempermudah 

peternak untuk mendapatkan pakan tersebut. 

 Sesuai hasil survei terdapat 3 macam tanaman 

leguminosa pohon yang biasa diberikan peternak untuk 

ternak kambing kacang, yaitu turi, lamtoro, dan gamal, 

sedangkan hijauan pakan secara lengkap dapat di lihat 

pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Hijauan Pakan yang Biasa diberikan untuk 

Ternak 

No 
Nama 

Lokal 
Nama Latin Jenis 

1 Daun Turi 
Sesbania 

Grandiflora 
Leguminosa 

2 
Daun 

Lamtoro 

Leucaena 

Leucocephala 
Leguminosa 

3 
Daun 

Dadap 

Erythine 

lithosperma Miq 
Ramban 

4 Gamal 
Gliricidia 

Sepium 
Leguminosa 

5 

Jerami 

Kacang 

Tanah 

Arachis 

hypogaea L 
Limbah 

6 
Jerami 

Jagung 
Zea mays L Limbah 

7 
Daun Tela 

pohon 

Manihot 

utilissima 
Ramban 

8 
Rumput 

Gajah 

Pennisetum 

purpureum 
Rumput 

Sumber: Hasil Survei Penelitian (2013) 

 

Jenis hijauan yang diberikan pada ternak 

didominasi leguminosa dan limbah pertanian, 

sedangkan jenis rumput hanya diberikan pada waktu 

musim penghujan, disaat musim kemarau rumput akan 

mengering dan berdebu. Pemberian pakan leguminosa 

tersebut sangat menguntungkan kambing karena 

kambing tidak akan kekurangan protein, karena sifat 

utama leguminosa adalah dapat memperoleh sebagian 

besar kebutuhan Nitrogen (N) dari gas N2 yang sebagian 

besar terdapat di udara melalui simbiosis dengan bakteri 

rhizobium yang hidup pada bintil akarnya. 
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Gambar 3. Persentase Jenis Pakan 

 

 Dari hasil pengambilan data dapat kita lihat 

pada diagram diatas bahwa turi adalah leguminosa yang 

paling banyak diberikan pada ternak yaitu sebesar 

22,03%, sedangkan leguminosa yang lain adalah 

lamtoro sebesar 15,82% dan gamal sebanyak 12,43% . 

 

4.6 Kandungan Nutrisi Pakan 

Kandungan Nutrisi yang terdapat pada pakan 

sesuai dari uji laboratoriun antara lain tertera pada Tabel 

6 sebagai berikut: 
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Tabel 5. Analisis Proksimat Hijauan Pakan 

 
*dalam 100% BK  Sumber: Uji Laboratoriun Nutrisi 

Makanan Ternak (2013) 

Kandungan Nutrisi yang terdapat pada Table 6 

tersebut menunjukkan bahwa daun turi memiliki protein 

paling tinggi diantara tanaman yang lain yaitu 29,2%, 

sedangkan tanaman yang memiliki protein yang rendah 

adalah jerami jagung 7,16%, sesuai dengan pernyataan 

Elviwirda (2009) yang menyatakan bahwa leguminosa 

pohon adalah hijauan yang mempunyai nilai gizi lebih 

tinggi dibandingkan dengan rumput. Kandungan protein 

kasarnya tinggi, sebagai sumber vitamin dan 

mengandung mineral yang lebih banyak dibandingkan 

rumput. 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan 

menunjukkan bahwa penggunaan daun turi dapat 

meningkatkan produktifitas ternak kambing secara 

signifikan. Untuk meningkatkan efisiensi 

penggunaannya, daun turi sebaiknya diberikan pada saat 

kebutuhan zat-zat makanan meningkat secara drastis, 

terutama pada akhir kebuntingan dan awal laktasi. Hal 

ini dimaksudkan agar angka kematian anak dapat 

dicegah dan pertumbuhan anak lebih cepat. 

 

No Jenis Bahan Pakan BK% 
Kandungan Nutrisi (% BK) 

PK* LK* SK* Abu* 

1 Daun Turi 18,3 29,2 3,41 17,1 10,2 

2 Daun Lamtoro 27,68 23,16 4,35 21,22 8,02 

3 Daun Dadap 20,11 27,15 2,91 18,5 9,35 

4 Jerami Kacang Tanah 19,46 12,67 11,68 21,62 7,51 

5 Gamal 27,0 19,1 3,0 18,0 9,7 

6 Jerami Jagung 28,26 7,16 11,55 23,06 7,28 

7 Daun Ketela Pohon 26,53 18,14 15,0 17,54 9,51 

8 Rumput Gajah 19,96 9,61 10,14 34,27 10,0 
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4.7 Pemberian Pakan 

Salah satu faktor penting keberhasilan usaha 

peternakan adalah kecukupan kuantitas dan kualitas 

pakan yang diberikan.  Pakan adalah semua bahan 

makanan yang bisa diberikan dan bermanfaat bagi 

ternak.  Pakan yang diberikan pada ternak harus tidak 

dalam keadaan rusak (busuk, bercendawan), disukai 

ternak, bebas dari penyakit, mudah didapat, dan 

harganya murah.  Pakan juga harus mengandung zat-zat 

yang diperlukan oleh tubuh hewan ternak seperti air, 

karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin. 

Pemberian pakan dari data responden yaitu pakan 

diberikan pagi dan sore hari, sesuai dengan literatur 

(Devendra, 1994) yang menyebutkan bahwa pakan 

diberikan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. 

Berat pakan hijauan adalah 10 persen dari berat badan 

kambing. 

Untuk meningkatkan bobot badan pada ternak 

kambing, pemberian pakannya sebaiknya dimulai pada 

pagi hari yaitu mulai pukul 08.00 – 14.00. Hal ini 

dilakukan karena pada pagi hari ternak mendapat 

kesempatan yang banyak pula untuk mengunyah 

makanan tersebut. Semakin banyak waktu yang 

diberikan kepada ternak kambing untuk mengkonsumsi 

pakan, maka akan menghasilkan bobot badan yang lebih 

optimal. Sebaliknya, pemberian pakan pada ternak 

kambing yang dilakukan pukul 14.00 – 17.30, ternak 

tidak memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk 

mengkonsumsi pakan dan tidak dapat menguyah 

makanannya dengan baik, sehingga akan menghasilkan 

bobot badan yang kurang optimal. (Rudiah, 2011) 

Pakan yang diberikan berupa hijauan yang 

memliki kandungan nutrisi yang tinggi, dari data yang 

didapatkan dari keseluruhan responden banyak yang 

menggunakan daun turi sebagai sumber hijauan. Dapat 
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dilihat pada Lampiran 3. banyak dari mereka yang 

memilih daun turi sebagai sumber hijauan. Hal ini 

sesuai dengan litelatur yang menyebutkan bahwa turi 

merupakan golongan leguminosa yang disukai ternak 

dan turi tahan terhadap pemotongan berulang-ulang. 

Turi mengandung protein tinggi yaitu 36% dan 

mengandung energi lebih tinggi dibanding kaliandra, 

lamtoro dan gamal. Dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan daun turi 

dapat meningkatkan produktifitas ternak kambing 

secara signifikan. Untuk meningkatkan efisiensi 

penggunaannya, daun turi sebaiknya diberikan pada saat 

kebutuhan zat-zat makanan meningkat secara drastis, 

terutama pada akhir kebuntingan dan awal laktasi. Hal 

ini dimaksudkan agar angka kematian anak dapat 

dicegah dan pertumbuhan anak lebih cepat.(Nista, 2010) 

Dari hasil survei didapatkan hasil rata-rata BK 

pemberian adalah sebesar 3,2% dari bobot hidup 

sedangkan PK pemberian rata-rata sebesar 16,7%, untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran 5. Hal ini sesuai 

dengan literatur yang menyebutkan bahwa kondisi 

ternak kambing di Indonesia relatif lebih kecil 

dibandingkan dengan ternak daerah Asia sehingga 

kebutuhan nutrisinya akan lebih rendah pula. Sebagai 

contoh untuk kambing sedang tumbuh di Indonesia 

kebutuhan protein kasar ransum sebesar 14–19%, 

kebutuhan bahan kering hampir sama yaitu 3,5% dari 

bobot hidup (Susetyo, 1985). 

 

4.7.1 Jumlah Pemberian Pakan 

Pakan yang baik untuk beternak kambing adalah 

makanan yang harus mudah dicerna, tidak beracun, dan 

disukai oleh ternak. Memilih pakan untuk ternak 

seharusnya yang murah dan mudah diperoleh di 

lingkungan sekitar lokasi peternakan. Sesuai dengan 



33 
 

hasil penelitian yang diperoleh, responden memberikan 

pakan untuk ternaknya yaitu hijauan leguminosa yang 

banyak tumbuh di pekarangan rumah ataupun kebun 

dan sawah, diantaranya adalah, daun turi, lamtoro, 

dadap dll. 

Triatmojo (2013) menyebutkan bahwa pakan 

berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, 

seperti produksi (tumbuh besar, gemuk, dan susu) dan 

untuk bereproduksi (kawin, bunting, beranak, dan 

menyusui). Pemberian pakan harus sesuai dengan 

kebutuhannya dan jumlahnya di sesuaikan dengan status 

fisiologis ternaknya. Hasil dari penelitian bobot badan 

rata-rata kambing responden adalah 17,9 kg, rata-rata 

peternak memberikan hijauan segar sebanyak 2,925 

kg/ekor/hari. Menurut Sianipar (2005) tingkat 

kebutuhan bahan kering kambing adalah 3% dari bobot 

hidup. Dalam penelitian bobot hidup kambing rata-rata 

adalah 17,9 kg berati kebutuhan bahan kering adalah 

530,94 gram/ekor/hari, dari data yang di peroleh di 

lampiran 5 rata-rata pemberian bahan kering adalah 

746,56 gram/ekor/hari. Hal ini berarti pemberian bahan 

kering sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan bahan 

kering kambing.  

 

4.7.2 Tenaga Kerja 

Sumberdaya manusia juga merupakan faktor 

penting dalam usaha peternakan karena hal ini sangat 

berkaitan dengan tenaga kerja. Yang dimaksud dengan 

tenaga kerja dalam usahatani adalah tenaga kerja yang 

diperlukan untuk menyelesaikan berbagai macam 

kegiatan produksi dalam rangka menghasilkan barang 

dan jasa yang berasal dari tanaman dan ternak. Dalam 

usahatani sebagian besar tenaga kerja berasal dari 

keluarga petani sendiri yang terdiri dari ayah, istri dan 

anak-anak petani sendiri (Mubyarto, 1994). 
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Hernanto (1995) menyatakan bahwa tenaga kerja 

terdiri dari tenaga kerja manusia, tenaga kerja ternak 

dan mekanik. Adapun tenaga kerja manusia dipengaruhi 

oleh umur, pendidikan, pengalaman, keterampilan, 

kesehatan, faktor alam seperti iklim dan kondisi lahan 

usahatani. Potensi tenaga kerja petani adalah jumlah 

tenaga kerja yang tersedia pada satu keluarga petani. 

Kegiatan tenaga kerja untuk usaha ternak kambing 

meliputi pembuatan kandang, pemeliharaan ternak dan 

panen, untuk usaha ternak kambing meliputi pembuatan 

kandang, pemeliharaan ternak dan panen. 

 

Tabel 6. Proporsi tenaga kerja, jumlah ternak, dan luas 

lahan 

No Responden ∑ Keluarga 

(Orang) 

∑ 

Ternak 

(Ekor) 

Luas 

Lahan  

(Ha) 

1 R1 4 4  0,5 

2 R2 5 3  0,75 

3 R3 3 1  0,25 

4 R4 6 2  0,5 

5 R5 5 2 0,65 

6 R6 4 4 0,45 

7 R7 6 3 0,5 

8 R8 3 4 0,75 

9 R9 5 3 1 

10 R10 6 2 0,45 

Sumber: Hasil Survei Penelitian (2013) 

 

Dari data Tabel 7 dapat diketahui bahwa jumlah 

keluarga lebih banyak dari jumlah ternak, hal tersebut 

mempermudah dalam pemeliharaan ternak dan 

pengawasan akan lebih intensif. 

Dari hasil responden pada Lampiran 2 jumlah 

keluarga tidak berpengaruh terhadap jumlah 
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kepemilikan ternak, karena jumlah keluarga lebih 

banyak dari jumlah kambing yang dipelihara. Hal 

tersebut menguntungkan kambing yang dipelihara 

karena akan terpantau lebih jelas, sesuai dengan literatur 

yang menyebutkan pemberian pakan dan tata laksana 

berkaitan dengan curahan tenaga peternak, karena 

peternak merupakan penggerak faktor produksi. 

Rendahnya produksi menunjukkan curahan tenaga kerja 

yang kurang efisien.(Zulfajri, 2006) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Penggunaan leguminosa pohon di dataran rendah 

Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten 

Ngawi sangat tinggi, diantaranya penggunaan Turi 

sebesar 22,03%, Lamtoro 15,82% dan Gamal 

12,43%. 

2. Leguminosa pohon dapat digunakan sebagai pakan 

utama ternak kambing kacang, selain itu masyarakat 

juga dapat memanfaatkannya sebagai pohon 

pelindung, peneduh, dan pembatas kepemilikan 

lahan. 

 

5.2 Saran 

1. Ada baiknya ditambah pemberian konsentrat karena 

akan membantu menambah energi sehingga 

pertumbuhan kambing kacang menjadi lebih baik. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang 

berhubungan dengan daya dukung hijauan pakan 

terhadap pengembangan ternak 
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Lampiran 1. Dokumentasi 

 

Gambar 1. Rumput Mengering 

  
 

Gambar 2. Leguminosa sebagai pagar hidup 
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Gambar 3. Leguminosa sebagai pakan ternak 

    
 

Gambar 4. Leguminosa ditanam di pinggir jalan 
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Gambar 5. Leguminosa ditanam di pekarangan 

 

 
 

Gambar 6. Daun ketela pohon 
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Gambar 7. Selain sebagai pakan bunga turi  dapat 

dikonsumsi masyarakat 

 

 
Gambar 8. Kayu lamtoro dapat digunakan  dapat 

dikonsumsi masyarakat sebagai kayu bakar 

 

 
  



 
 

Lampiran 2. Data Peternak Desa Jatipuro 
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Lampiran 3. Data Keluarga dan Tenaga Kerja 

 
 

 

 

No. Keluarga 0-9 thn 10-15 thn 16-50 thn > 50 thn Jumlah Ternak Konversi Usia Kerja (x) x2 ST (y) y2 x.y Luas Lahan Ha (z) z2 y.z

1 4 1 1 2 0 4 2,5 6,25 0,49 0,2401 1,225 0,5 0,25 0,245

2 5 1 0 3 1 3 3,5 12,25 0,35 0,1225 1,225 0,75 0,5625 0,2625

3 3 0 0 2 1 1 2,5 6,25 0,14 0,0196 0,35 0,25 0,0625 0,035

4 6 1 0 3 2 2 4 16 0,21 0,0441 0,84 0,5 0,25 0,105

5 5 0 0 3 2 2 4 16 0,21 0,0441 0,84 0,65 0,4225 0,1365

6 4 0 0 2 2 4 3 9 0,56 0,3136 1,68 0,45 0,2025 0,252

7 6 0 1 2 3 3 4 16 0,35 0,1225 1,4 0,5 0,25 0,175

8 3 0 0 3 0 4 3 9 0,35 0,1225 1,05 0,75 0,5625 0,2625

9 5 1 1 3 0 3 3,5 12,25 0,28 0,0784 0,98 1 1 0,28

10 6 1 0 2 3 2 3,5 12,25 0,28 0,0784 0,98 0,45 0,2025 0,126

Lampiran 3. DATA KELUARGA DAN TENAGA KERJA
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Lampiran 4. Tabel Pakan 
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Lampiran 5. Data Pemberian Pakan Segar, BK dan PK 
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Lampiran 6. Data Kebutuhan, Pemberian dan Sisa Pakan 
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Lampiran 7. Analisis Proksimat 
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Lampiran 8. Hasil Timbang Bobot Badan 

Kambing 

 

No. 
Nama 

Responden 

Jumlah 

Kambing  

Jantan 

(Kg) 

Betina 

(Kg) 

1 Sarwo 4 20,55 

13,35 

18,16 

 17,22 

     

2 Kasirun 3 
21,14 

12,09 
28,35 

     

3 Sarkam 1 - 16,55 

     

4 Sugeng 2 17,22 22,91 

     

5 Sukoco 2 16,63 12,09 

     

6 Sodik 4 29,55 

18,25 

 25,06 

 20,01 

     

7 Suroto 3 22,00 
17,42 

 10,27 

     

8 Slamet 4 25,05 

12,01 

 7;56 

 10,55 

     

9 Supeno 3 22,45 
10,27 

 18,94 

     

10 Jarwoko 2 22,53 18,05 

56 



 
 

 

KUISIONER 

PEMANFAATAN LEGUMINOSA POHON 

SEBAGAI SUMBER PAKAN TERNAK KAMBING 

KACANG DI DAERAH DATARAN RENDAH DI 

DESA JATIPURO KECAMATAN KARANGJATI 

KABUPATEN NGAWI 

 

1. Waktu dan Lokasi Survei 

Waktu Survei Tanggal ........... Bulan ................... 

Tahun ............... 

Lokasi Survei Desa ...................... Kec. ...................... 

Kab. ..................... 

 

2. Identitas Responden 

Nama ...................................................................... 

Umur .................... tahun 

Jenis 

Kelamin 

........................................ 

Status 

Pekerjaan 

(lingkari yang sesuai) 

 1. Petani 

 2. Pegawai 

 3. Pensiunan 

 4. Pedagang 

 5. Ibu Rumah Tangga 

Pendidikan (lingkari yang sesuai) 

 1. Tidak sekolah 



 
 

 2. Tamat SD (sederajat) 

 3. Tamat SMP (sederajat) 

 4. Tamat SMA (sederajat) 

 5. Perguruan tinggi 

Pengalaman 

Beternak 

.......................... 

 

3. Kepemilikan Ternak 

Jumlah 

Ternak 

Status Kepemilikan Ternak 

Sendiri Sewa 

Jantan Betina Jantan Betina 

.............

............ 

............

........... 

.............

........... 

............

........... 

.............

............ 

 

4. Aspek Pakan Ternak 

(Beri tanda √ dan isi titik-titik pada jawaban yang 

sesuai) 

Ternak di pelihara Secara: 

[  ] Dilepas berkeliaran sepanjang hari, alasannya 

..................................................... 

.................................................................................

............................... 

[  ] Dilepas siang hari dan diikat malam hari, 

alasannya ............................................ 

.................................................................................

............................... 

[  ] Dikandangkan sepanjang hari, alasannya 

............................................................. 

.................................................................................

............................... 



 
 

[  ] Dikandangkan malam hari saja, alasannya 

............................................... 

.................................................................................

................................ 

Sistem Pemberian Pakan: 

[  ] Merumput di padang penggembalaan 

[  ] Merumput di kebun/tanah terlantar 

[  ] Diberi pakan di dalam kandang 

Jenis Leguminosa yang Diberikan: 

.................................................................................

.................................................. 

.................................................................................

.................................................. 

Waktu Pemberian Leguminosa: 

[  ] Satu kali sehari 

[  ] Dua kali sehari 

[  ] Sepanjang hari 

[  ] Lain-lain, yaitu .................................................. 

Cara Mendapatkan Tanaman Leguminosa: 

[  ] Menanam sendiri 

[  ] Mencari di tempat lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


