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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Harimau Benggala (Panthera tigris tigris) merupakan salah satu dari enam

subspesies yang daerah penyebarannya terdapat di Nepal, India, Bhutan, Bangladesh

dan Burma (Ariloka, 2010). Harimau Benggala dikategorikan terancam punah dalam

daftar lembaga konservasi dunia IUCN (International Union for Conservation of

Nature) dan masuk dalam CITES (Convention on International Trade in Endagered

Species), Appendix I yang berarti perdagangan Internasional komersial dilarang.

Harimau Benggala sekitar 40.000 ekor terdapat di India pada awal abad ke 20. Angka

tersebut terus menurun seiring dengan terdapatnya perburuan dan habitat yang

semakin sempit dan rusak hingga hanya terdapat 1827 ekor harimau pada tahun 1972.

Pemerintah India kemudian mengeluarkan larangan perburuan terhadap harimau

Benggala, dan pada 1 April 1973 pemerintah India meresmikan proyek penyelamatan

harimau benggala. Proyek ini berhasil dengan baik sehingga pada tahun 1984

populasi harimau meningkat menjadi 4.005 ekor (Khandelwal, 2005). Harimau

Benggala sekarang telah ditangkarkan banyak negara di seluruh dunia termasuk

Indonesia. World Wildlife Fund for Nature (2004), hingga saat ini harimau Benggala

merupakan subspesies harimau dengan jumlah terbanyak di dunia.
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Kebun binatang sebagai lembaga konservasi ex situ yang salah satu

fungsinya adalah sebagai pusat pelestarian satwa langka. Fakta telah menyatakan

bahwa keanekaragaman jenis flora dan fauna di Indonesia telah mengalami tekanan

dan penurunan, baik kualitas ataupun kuantitas (Meijaard et al., 2005).

Wilayah konservasi di Jawa Timur yang mengembangbiakkan harimau

Benggala (Panthera tigris tigris) yaitu Kebun Binatang Surabaya, Taman Safari

Indonesia 2 dan Kebun Binatang Maharani Lamongan. Kebun Binatang Surabaya

(KBS) adalah salah satu kebun binatang terbesar di Indonesia, terletak di Jalan Setail

No. 1 Surabaya. Kebun binatang surabaya merupakan kebun binatang yang pernah

terbesar di Asia Tenggara, didalamnya terdapat lebih 351 spesies satwa berbeda atau

terdiri lebih dari 2.806 satwa. Termasuk didalamnya satwa langka Indonesia maupun

dunia, terdiri dari mamalia, aves, reptil, pisces. Kebun Binatang Surabaya memiliki 5

ekor harimau Benggala (Panthera tigris tigris) yang terdiri dari 2 pejantan dan 3

betina. Penempatan harimau Benggala di kandang barat (kandang terbuka dan

kandang tertutup). Kandang terbuka dikelilingi oleh jeruji besi dan tembok tanpa

atap, terdapat pepohonan yang berfungsi sebagai pelindung dan tempat beristirahat

jika panas atau hujan, juga tempat untuk mengasah kuku dengan cara mencakar-cakar

selain pada batang kayu yang tersedia. Kolam air sebagai tempat berendam atau

berenang waktu udara panas, dan tanah sebagai lantainya. Kandang tertutup sebagai

tempat istirahat pada waktu malam hari terdiri dari lantai terbuat dari semen, pagar

jeruji besi, tembok , kanan kiri tembok dengan pintu penghubung terbuat dari besi,

atau jeruji besi tinggi ± 165 m. Ukuran kandang bervariasi : 2 x 3 meter dan 3 x 4
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meter dan didalamnya terdapat papan kayu yang digunakan sebagai tempat

berbaring/tidur selain itu juga terdapat tempat minum.

Makanan harimau relatif mahal daripada lainnya, sehingga kesulitan

keuangan dilembaga konservasi atau kebun binatang seringkali dilihat dari kondisi

gizi harimau. Harimau yang dikandangkan membutuhkan pakan seperti habitat asli

dan disesuaikan dengan keadaan aslinya. Harimau Benggala termasuk jenis satwa

karnivora atau pemakan daging yang memerlukan protein lebih banyak dari lemak

dan zat gizi lainnya. Protein merupakan salah satu zat gizi yang sangat penting,

karena yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan (Scott, 1968).

Keberhasilan konservasi salah satunya ditentukan dari faktor kualitas pakan,

untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang daya cerna pakan pada harimau Benggala

(Panthera tigris tigris). Penelitian tentang nilai kecernaan pada pakan yang dicerna

harimau di penangkaran atau kebun binatang masih sangat terbatas, karena

pencernaan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan harimau, maka perlu

dilakukan penelitian terhadap daya cerna pada harimau yang ada di penangkaran atau

kebun binatang.

1.2. Landasan Teori

Harimau Benggala (Panthera tigris tigris) merupakan predator penting yang

dapat menjaga keseimbangan mata rantai makanan (food chains) di alam. Harimau

memerlukan wilayah habitat yang luas supaya dapat hidup dan berkembang biak

(Ahearns et al., 2001).
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Kencernaan adalah proses lanjutan dari pengambilan pakan oleh hewan dan

merupakan salah satu parameter untuk mengevaluasi mutu pakan secara biologis.

Kencernaan juga dimaksudkan sebagai persiapan untuk proses penyerapan zat

makanan yang akan dimanfaatkan lebih lanjut oleh sel tubuh (Sutardi, 1980).

Sutardi (1980) menyatakan bahwa alat pencernaan berperan melindungi tubuh

dari infeksi mikroba, menyalurkan makanan yang ditelan melarutkan atau merombak

makanan melalui proses pencernaan mekanis, hidrolisis/enzimatis dan fermentasi

(pada hewan tertentu), menyerap zat makanan mengeluarkan bahan yang tidak

dicerna. Pada dasarnya alat pencernaan hewan hampir sama yaitu terdiri dari mulut,

lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus.

Nilai kecernaan dapat ditentukan dengan mengukur secara teliti bahan pakan

yang dikonsumsi dan feses yang dikeluarkan, dari pengukuran didukung dengan

analisis kimiawi zat makanan, maka dapat dihitung kecernaannya (Anggorodi,1985

dalam Khristina, 2004).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori tersebut di atas maka

dapat dirumuskan suatu masalah : berapa prosentase nilai kecernaan protein dan

lemak kasar pada nutrisi pakan harimau Benggala (Panthera tigris tigris) yang

berada di Kebun Binatang Surabaya ?
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1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kecernaan protein dan lemak

kasar pada nutrisi pakan harimau Benggala (Panthera tigris tigris) di Kebun Binatang

Surabaya.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

1. Memberikan informasi secara ilmiah tentang nutrisi harimau, terutama

kecernaan protein dan lemak kasar yang baik di kebun binatang.

2. Memberi masukan untuk pelestarian satwa langka harimau Benggala

(panthera tigris tigris).
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