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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sektor peternakan khususnya ternak kambing mempunyai peranan yang 

cukup penting dalam memenuhi konsumsi kebutuhan pokok protein hewani 

khususnya daging dan susu.  Usaha untuk menghasilkan produk daging dan susu 

kambing yang berkualitas, maka pada masa pertumbuhan ternak tersebut diberi 

pakan yang baik sehingga dapat tumbuh dan menghasilkan produk yang optimal.  

Ternak kambing Peranakan Ettawa (PE), merupakan salah satu penghasil daging 

dan susu yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan serta 

perkembangan dari kambing PE dapat dipengaruhi oleh cara pemeliharaan pada 

masa pertumbuhan saat selesai lepas sapih, sehingga perlu diperhatikan agar 

pertumbuhan  kambing PE menjadi optimal.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan adalah 

pakan dan faktor fisiologi di dalam tubuh.  Hal ini sangat mempengaruhi proses 

metabolisme. Darah mempunyai peran penting didalam proses metabolisme. 

Kambing yang memperoleh asupan pakan yang baik, dapat mempunyai 

produktivitas yang tinggi karena nutrisi yang terkandung dalam pakan tersebut 

dimanfaatkan secara baik oleh tubuh.  Pemanfaatan nutrisi bagi tubuh, melibatkan 

peran darah sehingga terdapat hubungan antara keduanya yaitu apabila kualitas 

pakan baik, status darah  juga baik.  Kriteria pakan yang baik pada umumnya 

adalah pakan yang mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi.  Peran 

darah meliputi proses transportasi nutrisi dalam proses biosintesis nutrisi menjadi 
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produk berupa energi, daging dan susu.  Proses biosintesis ini ditentukan oleh 

peran eritrosit, hemoglobin serta hematokrit, sehingga jika eritrosit, hemoglobin 

dan hematokrit mempunyai jumlah serta keaktifan yang baik maka proses 

transport nutrisi berjalan dengan lancar. 

Urea selain digunakan sebagai pupuk untuk tanaman, ternyata dapat 

digunakan sebagai campuran pakan ternak.  Urea mengandung NPN (Non Protein 

Nitrogen) yang apabila dikonsumsi oleh ternak kemudian didegradasi menjadi 

asam amino serta protein yang nantinya protein tersebut digunakan untuk 

pembentukan darah. Protein yang terdapat dalam urea diharapkan mampu 

meningkatkan jumlah serta keaktifan eritrosit, hemoglobin dan hematokrit. 

Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukannya penelitian yang 

mengkaji mengenai performans darah kambing peranakan ettawa dara yang diberi 

ransum dengan tambahan urea yang berbeda.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui  kegunaan pemberian urea dalam ransum kambing PE dara terhadap 

performans darah khususnya eritrosit, hemoglobin serta hematokrit pada kambing 

PE pada fase dara.  Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

memperoleh informasi tentang seberapa kadar (level) urea dalam ransum yang 

sesuai untuk kambing PE dara ditinjau dari kadar eritrosit, hemoglobin dan 

hematokrit pada kambing PE dara. Pada penelitian ini dapat dimajukan hipotesis 

bahwa penambahan urea dalam ransum kambing PE fase dara dapat 

meningkatkan performans darah, yang diukur dari jumlah eritrosit, kadar 

hemoglobin dan nilai hematokrit. 

 


