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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyediaan dan pemberian pakan dalam usaha 

peternakan merupakan masalah pokok yang perlu 

diperhatikan. Hal ini karena biaya pakan merupakan 

komponen terbesar dari seluruh biaya produksi yaitu 

mencapai 60-70% (Indarto, 1990). Perbaikan kualitas dan 

efisiensi penggunaan pakan harus ditingkatkan sehingga 

ternak mampu menampilkan produksi yang tinggi serta 

keuntungan secara ekonomis. Oleh karena itu diperlukan 

suatu usaha untuk mengefisiensikan biaya pakan yaitu 

dengan memanfaatkan bahan pakan yang murah serta 

dapat mencukupi kebutuhan pakan sepanjang tahun.  

Ternak kambing belakangan ini dihadapkan pada 

terbatasnya sumber-sumber pakan, seperti berkurangnya 

tempat penggembalaan dan kekurangan pakan pada 

musim kemarau. Salah satu upaya dapat dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dengan pemanfaatan 

limbah rumah potong sapi sebagai pakan ternak, 

mengingat keberadaan limbah ini cukup melimpah dan 

menjadi masalah yang serius bagi lingkungan sekitarnya. 

Isi rumen sapi merupakan salah satu limbah 

rumah potong hewan yang bisa digunakan sebagai 

substitusi pakan ternak. Isi rumen ditengarai kaya akan 

asam amino esensial karena banyak mengandung 
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mikroba rumen seperti bakteri dan protozoa sehingga 

proteinnya cukup tinggi dan potensial sebagai pakan 

ternak. Isi rumen sendiri merupakan bahan yang berasal 

dari rumen sapi, kerbau, kambing, dan domba. Isi rumen 

yang paling banyak tersedia di Indonesia pada rumah 

potong hewan (RPH) adalah isi rumen sapi. 

Isi rumen dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan ternak karena tinggi kandungan asam amino, 

vitamin B-komplek dan mineral. Kandungan nutrisi isi 

rumen sapi yaitu abu 10,25%; PK 13,20%; SK 28,32%; 

kalsium (Ca) 0,38%; dan phospor (P) 0,55%. Selain itu 

isi rumen berpotensi besar sebagai sumber bahan pakan 

alternatif untuk ternak, mengingat kandungan zat 

makanan yang cukup tinggi ( Messermith,1997). 

Guna memaksimalkan pemanfaatan isi rumen 

limbah rumah potong sapi sebagai pakan ternak, maka 

dalam penelitian ini akan dikaji pengolahan dan 

pemanfaatan isi rumen limbah rumah potong sapi sebagai 

pakan melalui proses pengkayaan substrat (fortifikasi) 

dan fermentasi untuk lebih memaksimalkan 

perkembangan mikroba di dalam isi rumen limbah rumah 

potong sapi dan pemanfaatannya sebagai pakan 

suplemen. Fortifikasi dimaksudkan untuk mengikat 

seluruh bagian isi rumen khususnya bagian cair dimana 

sebagian besar mikroba isi rumen berada, sehingga 

semua bagian khususnya mikroba isi rumen yang 

merupakan sel tunggal dapat dimanfaatkan secara 
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maksimal. Fortifikasi juga akan mempermudah dan 

mempercepat proses pengeringan. 

Salah satu metode yang digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas pakan adalah percobaan pakan 

secara in vivo yang dapat dilakukan untuk mengukur 

konsumsi pakan dan Pertambahan Bobot Badan (PBB). 

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya penelitian untuk 

mengetahui lebih lanjut manfaat isi rumen sebagai pakan 

ternak khususnya kambing kacang jantan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan isi 

rumen yang diolah melalui proses fortifikasi dan 

fermentasi sebagai pakan suplemen terhadap konsumsi 

dan pertambahan bobot badan (PBB) kambing kacang 

jantan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teknologi 

pemecahan masalah limbah rumah potong sapi guna 

mengatasi kurangnya ketersediaan bahan pakan untuk 

ternak.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan 

sebagai metode untuk mengatasi masalah dampak 
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lingkungan limbah rumah potong sapi dan kurangnya 

ketersediaan bahan pakan untuk ternak ruminansia. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan usaha peternakan, dimana dalam 

penyediaannya harus cukup jumlah dan kandungan zat 

makanannya (Indarto, 1990). Keterbatasan sumber  

pakan pada musim kemarau belakangan ini menjadi 

masalah di dalam usaha peternakan. Salah satu upaya 

dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

adalah dengan pemanfaatan limbah rumah potong sapi 

sebagai pakan suplemen. Mengingat keberadaan limbah 

ini cukup melimpah dan menjadi masalah yang serius 

bagi lingkungan sekitarnya. 

Isi rumen yang paling banyak tersedia di 

Indonesia pada rumah potong hewan (RPH) adalah isi 

rumen sapi. Isi rumen ditengarai kaya akan asam amino, 

vitamin, dan mineral. Didalam isi rumen terdapat zat 

makanan seperti asam amino esenssial, vitamin K, dan B 

komplek yang merupakan hasil sintesa mikroorganisme 

di dalam rumen. Isi rumen mengandung mikroba yang 

tidak terhitung jumlahnya, sehingga sangat potensial 

sebagai sumber protein sel tunggal (Aurora, 1909).  

Pengolahan dan pemanfaatan isi rumen limbah 

rumah potong sapi sebagai pakan suplemen melalui 

proses pengkayaan substrat (fortifikasi) untuk lebih 

memaksimalkan perkembangan mikroba di dalam isi 
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rumen limbah rumah potong sapi dan pemanfaatannya 

sebagai pakan sumber protein. Fortifikasi dimaksudkan 

untuk mengikat seluruh bagian isi rumen khususnya 

bagian cair dimana sebagian besar mikroba isi rumen 

berada, sehingga semua bagian khususnya mikroba isi 

rumen yang merupakan sel tunggal dapat dimanfaatkan 

secara maksimal. Fortifikasi juga akan mempermudah 

dan mempercepat proses pengeringan. 

 

1.6 Kerangka Konsep 

  Kerangka konsep penelitian ini bisa dilihat pada   

  Gambar 1. 

 
 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pemberian 

limbah isi rumen yang diolah melalui proses fortifikasi 

dan fermentasi dapat meningkatkan pertambahan bobot 
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badan (PBB)  kambing kacang jantan dan menurunkan 

konversi pakan. 

 

 

 

 

 

 


