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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertambahan bobot badan ternak tidak akan lepas dari konsumsi 

pakan yang diberikan pada ternak, sebab pakan sangat berperan penting 

terhadap tumbuh kembangnya seekor ternak yang dipelihara,  hal ini 

sangat berbanding lurus dengan teori yang dikemukakan para ahli makan 

ternak. Babi merupakan ternak yang cukup dikenal secara luas oleh 

masyarakat kabupaten Poso sebagai salah satu ternak yang hidup di 

daerah tropis yang secara umum yakni sebagai penghasil daging. Untuk 

memenuhi kebutuhan gizi asal hewani di kabupaten poso. 

Namun masih ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi 

keberhasilan usaha ternak babi, salah satu diantaranya adalah kontinuitas 

ketersediaaan pakan. 

Krisna dkk 2007 “Upaya pencarian sumber pakan alternative 

sangat diperlukan dengan pertimbangan yang rasional,murah dan mudah 

didapat serta tersedia sepanjang tahun. Salah satu alternatif untuk 

mengatasi kekurangan pakan tersebut yaitu dengan memanfaatkan hasil 

sisa tanaman pertanian. Umumnya hasil sisa tanaman pertanian 

mempunyai kualitas yang rendah sehingga ternak yang memperoleh 
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pakan asal sisa tanaman pertanian dalam waktu yang cukup lama 

produktivitas ternak yang dihasilkan menjadi rendah”  

Kualitas hasil sisa tanaman pertanian yang rendah ini disebabkan 

kandungan nutrien yang rendah akibat nutrien tanaman dalamdaun. Salah 

satu alternatif adalah pakan Fermentasi yang diolah dari berbagai macam 

bahan yang berasal dari tanaman bahkan limba pasar, dan limba rumah 

tangga yang secara ekonomis tidak bermanfaat lagi dan kandungan 

nutriennya pun dangat rendah, tapi dengan proses Fermentasi bisa 

merubah bahan pakan yang tadinya berkualitas rendah menjadi kualitas 

tinggi dengan memanfaatkan kerja bakteri baik untuk mengurai 

kandungan nutrient dalam bahan pakan fermentasi yang rendah tersebut 

menjadi kaya akan nutrient, sehingga bisa merubah makan kualitas 

rendah menjadi kualitas tinggi.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka rumusan 

masalah Penelitian ini adalah: 

Bagaimana  Pertambahan Bobot Badan babi  landrace yang diberi pakan 

Fermentasi? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pertambahan bobot badan babi  landrace  yang diberi 

pakan fermentasi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menerapkan dan pengembangan ilmu yang peneliti dari 

bangku mahasiswa di Universitas Sintuwu Maroso Poso. Selain itu 

penelitian ini, peneliti bisa mengetahui pertambahan bobot badan 

babi landrace yang diberi pakan fermentasi  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian, 

masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi usaha peternakan babi yang ada dikabupaten 

poso secara khusus dikelurahan Pamoa dusun Posunga.   . 

 

 

 

 

 

 

 

 


