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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Kebutuhan gizi bagi masyarakat Indonesia 

semakin meningkat karena kesadaran akan pentingnya 

protein hewani untuk kesehatan dan untuk mendukung 

ketercukupan nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Sumber protein dapat diperoleh dari hasil ternak yaitu 

berupa daging, telur maupun susu. Komoditi perternakan 

yang dapat menghasilkan daging berkualitas tinggi 

dengan kandungan protein yang tinggi pula salah 

satunya adalah ternak domba. Domba mempunyai daya 

adaptasi yang tinggi dan kemampuan mengkonversi 

pakan yang berkualitas rendah menjadi produk yang 

bergizi tinggi (Rianto, Budiharto dan Arifin, 2004). 

Keberhasilan peternak domba ditentukan dari 

manajemen pemeliharaaan yang baik, salah satunya 

adalah manajemen pakan. Produktivitas ternak bisa 

optimal jika pakan yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan. Perbaikan pakan diperlukan untuk mencapai 

produksi yang tinggi yaitu dengan menambahkan bahan 

pakan yang berkualitas tinggi antara lain konsentrat dan 

bahan pakan sumber protein. Rianto, dkk (2004) 

menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan produksi 

daging dapat dilakukan dengan pemberian pakan yang 

baik, yaitu dengan penembahan konsentrat. Masalah 
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yang muncul adalah harga konsentrat yang relatif mahal, 

sehingga peternak tidak mau mengaplikasikannya.  

Biaya pakan merupakan biaya produksi terbesar 

dalam usaha peternakan domba, sehingga diperlukan 

bahan pakan alternatif yang murah, tersedia terus 

menerus serta mengandung nutrien yang berkualitas 

untuk menekan biaya pakan. Penggunaan bahan 

alternatif dapat dilakukan dengan pembuatan konsentrat 

sendiri dan memanfaatkan bahan pakan sumber protein 

seperti daun kelor dan daun ketela pohon. Keistimewaan 

dari daun kelor dan daun ketela pohon adalah memiliki 

kandungan protein diatas 20% dan ketersediaan yang 

melimpah di wilaya Indonesia. 

Tangendjaja dan Wina (2008) menyatakan bahwa 

hijauan jagung adalah seluruh tanaman termasuk batang, 

daun dan buah jagung muda. Petani yang hanya 

memproduksi hijauan jagung biasanya bekerja sama 

dengan pengusaha peternakan. Petani hanya menanam 

jagung sebagai hijauan dan pada umur tertentu tanaman 

dipangkas dan dicacah untuk diberikan kepada ternak. 

Bahan pakan sumber protein adalah bahan pakan 

yang  mempunyai kandungan protein 20% atau lebih. 

Golongan bahan pakan ini dapat berasal dari hewan atau 

tanaman. Golongan ini dibedakan menjadi 3 kelompok; 

a. Kelompok hijauan sebagai sisa hasil pertanian 

yang terdiri atas jenis daun-daunan sebagai hasil 

sampingan (daun nangka, daun pisang, daun 
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ketela rambat, daun ketela pohon, ganggang dan 

bungkil) 

b. Kelompok hijauan yang sengaja ditanam, 

misalnya lamtoro, kelor, turi, kaliandra, dan 

gamal 

c. Kelompok bahan yang dihasilkan dari hewan 

seperti; tepung ikan, tepung tulang dan 

sebagainya (Kemal, 2000). 

Faktor yang mempengaruhi jumlah konsumsi 

pakan pada ternak domba diantaranya adalah aspek 

anatomi, status fisiologi, bobot badan, tingkat produksi, 

kandungan nutrien dan palatabilitas. Sistem pencernaan 

dan tingkah laku makan dapat menjadi faktor penentu 

jumlah konsumsi pakan pada ruminansia, pakan yang 

disukai atau palatabel akan dikonsumsi lebih banyak dan 

faktor palatabilitas ini saling berkaitan dengan 

kandungan nutrien, kecernaan dan konsumsi (Haenlein, 

2008). 

Konsumsi pakan dapat diketahui dari tingkah 

laku makan. Ardiyanto, Maarif, Dartosukarno, 

Purbowati, Rianto dan Purnomoadi (2011) melaporkan 

hasil penelitiannya bahwa semakin cepat waktu yang 

digunakan sapi ongole melakuakan aktivitas makan 

diikuti semakin tingginya konsumsi pakan. Tingkah laku 

makan lain adalah aktivitas ruminasi, ruminasi menurut 

Setianah, Jayadi dan Herman (2004) adalah proses 

mengunyah kembali pakan yang dikeluarkan dari rumen 

dengan bantuan saliva. Priadana, Hartutik dan Hermanto 
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(2012) menyatakan bahwa saliva berfungsi sebagai 

buffer (penyangga) untuk menyetabilkan pH rumen.  

1.2 Rumusan masalah 

Perumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh suplementasi pakan sumber protein (daun 

ketela pohon kering, daun kelor kering, konsentrat A dan 

konsentrat B) dengan pakan basal hijauan jagung 

terhadap tingkah laku makan (aktivitas makan, aktivitas 

ruminasi, aktivitas lain-lain; duduk, berdiri dan tidur 

serta jumlah kunyahan per menit) pada domba lokal 

jantan. 

1.3 Tujuan 

Tujuan penulisan penelitian ini adalah : 

Mengetahui dan mengevaluasi pengaruh 

penambahan pakan sumber protein terhadap tingkah laku 

makan (eating behavior) domba dengan pakan basal 

hijauan jagung  

1.4 Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan memberikan informasi 

tentang pengaruh suplementasi bahan pakan sumber 

protein yang dapat meningkatkan produktivitas domba 

dengan pakan basal hijauan jagung, serta sebagai 

informasi dasar untuk penelitian berikutnya tentang 

pengaruh bahan pakan sumber protein. 
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1.5 Kerangka pikir 

Meningkatkan produktivitas yang tinggi dalam 

waktu singkat memerlukan manajemen pakan yang baik. 

Mengingat hijauan di daerah tropis memiliki kadar 

protein yang rendah maka upaya ini sulit dilakukan 

apabila ternak hanya mengkonsumsi hijauan saja. Salah 

satu solusi adalah dengan menambahkan bahan pakan 

sumber protein untuk mencukupi kebutuhan ternak 

dengan produksi tinggi. 

Perlu diadakannya evaluasi dan analisis dalam 

penggunaan bahan pakan sumber protein, karena 

penggunaan bahan pakan sumber protein tidak hanya 

dilihat dari kandungan protein kasar saja. Evaluasi dan 

analisis yang diperlukan antara lain analisis biologis 

yang meliputi konsumsi pakan dan tingkah laku makan. 

Jenis bahan pakan sumber protein yang mempunyai 

kualitas baik seperti bungkil kedelai mempunyai nilai 

ekonomis tinggi dan merupakan bahan pakan impor, 

sehingga penggunaan bungkil kedelai harus dibatasi, 

oleh karena itu perlu diganti dengan bahan pakan lain 

dengan nilai ekonomis rendah yang berasal dari lokal 

serta dapat menjamin kontinyuitasnya dalam pemberian 

seperti bungkil kopra, bekatul, daun ketela pohon dan 

daun kelor. Penggunaan pakan sumber protein tersebut 

perlu dilakukan evaluasi terhadap konsumsi pakan dan 

tingkah laku makan ternak. 
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1.6 Hipotesis 

H0 = Bahan pakan sumber protein yang diberikan 

pada ternak domba dengan pakan basal hijauan jagung 

memberikan pengaruh terhadap tingkah laku makan dan 

jumlah konsumsi pakan pada ternak domba lokal jantan. 

H1 = Bahan pakan sumber protein yang diberikan 

pada ternak domba dengan pakan basal hijauan jagung 

tidak berpengaruh terhadap tingkah laku makan dan 

jumlah konsumsi pakan pada ternak domba lokal jantan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


